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A BÁNYAI EV. EGYHÁZKERÜLET 1924. ÉVI SZEPTEMBER 
HÓ 25-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A közgyűlésen Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Zsigmondy 

Jenő kerületi felügyelő elnököltek. 
\ 

Jelen voltak: 

Az arad-békési egyházmegyéből: Dr. Szeberényi L. Zsigmond 
esperes, Dr. Sailer Vilmos felügyelő, Piltz Ádám, Dr. Hegedűs 
Béla, Szeberényi Gusztáv, Linder László egyházmegyei megbízottak, 
Sztolár Gyula, Dr, Vangyel Endre, Povázsay Endre, Susánszky 
János, Greksza György, Bárdy Ernő, Jakabfi György egyházmegyei 
kiküldöttek. 

A békési egyházmegyéből: Kovács Andor esperes, Rohály 
Mihály, Horémusz Pál, Dr. Mázor Elemér egyházmegyei meg-
bízottak, Russ Zoltán, Zoltán Emil, Raskó Kálmán, Kálmán Rezső, 
Csermák Elemér, Dr. Scholtz Oszkár, Dr. Jeszenszky Elek, ifj. 
Zsilinszky Mihály, Dr. Haviár Gyula egyházmegyei kiküldöttek. 

A budapesti egyházmegyéből : Broschko G. Adolf esperes, 
Dr. Tolnay Kornél felügyelő, Sommer Gyula egyházmegyei meg-
bízott, Pap Elek, Landgraf János, Dr. Varsányi Mátyás, Möhr 
Henrik, Misura Mihály, Morhács Márton, Majba Vilmos, Janisch 
Gyula, Szüts Gábor, Bereczky Sándor, Dr. Petrik Aladár, Glück 
Frigyes, Dr. Bendl Alajos, Hüttl Ármin, Krompecher Jenő, 
Dr. Träger Zsigmond, Schulek János, Sándy Gyula, Dr. Gündisch 
Guido, Mauritz Vilmos, Góbi Imre, Lipter Rezső, Dr. Pazár Zoltán, 
Dr. Händel Béla, Dr. Holitscher Pál, Aranyossy Endre, Dr. Mágócsy-
Dietz Sándor, Lombos Alfréd,\Dr. Moravcsik Emil, Szeszlér Hugó, 
Benyó Vilmos, Dr. Németh Ödön, Dr. Zimányi Dániel, Draskóczy 
Lajos, Wack Keresztély, Dr. Zimmermann Ágost, Fuszek Ágost 
egyházmegyei kiküldöttek. 



A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Saguly János esperes, 
Purgly Emil felügyelő, Brózik Károly, Draskóczy Ede, Dr. Wiesinger 
Gyula egyházmegyei megbizottak, Plavetz Gyula egyházmegyei 
kiküldött. 

A pestmegyei felső egyházmegyéből: Blatnicky Pál esperes, 
Chugyik Pál, Geduly Lajos, Sárkány Ernő, Dr. Szontagh Antal 
egyházmegyei . megbizottak, Glück Frigyes, Záborszky Zoltán, 
Dr. Händel Béla, Dr. Hetzel Henrik, Noszkó István, Szeberényi 
Zoltán, Jeszenszky Gyula, Dr. Mészáros Gyula, Dr. Kovácsi Márton, 
Moór Jenő egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei közép egyházmegyéből: Bódy Pál esperes, 
Dr. Lehóczky Antal felügyelő, Doleschall Lajos, Csaba Gyula, 
báró Kaas Andor, Benyó Vilmos egyházmegyei megbizottak, 
Honéczy Pál, Magócs Károly, Szvák János, Rácz Gyula, Dr. Konkoly 
Elemér, Törtely Lajos egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei alsó egyházmegyéből: Kruttschnitt Antal esperes, 
báró Kaas Albert felügyelő, Bakay Péter, Rosenauer Lajos egyház-
megyei megbizottak, Bákay Zoltán, Galle István, Klein Miksa, 
Krón Ferenc, Korén Márton, Dr. Teplicky Aladár, Mendelényi 
János és Kirner Gusztáv egyházmegyei kiküldöttek. 

Mint tanitó-képviselő: Fábriczky Pál és Perényi Rezső. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Osváth Gedeon igazgató. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Reil Lajos igazgató. 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Hittrich Ödön 

főigazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Saskó Samu igazgató. 
A szarvasi tanitónőképző részéről: Kiss Sándor igazgató, 

Bartos Pál lelkész. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Sailer Vilmos, Blatnicky 

Pál, Dr. Szelényi Aladár törvényszéki bírák, Sándy Gyula szám-
vevő, Sárkány Béla egyházi főjegyző, Dr. Rásó Lajos világi főjegyző, 
Törtely Lajos egyházi jegyző, Dr. Scholtz Oszkár világi jegyző és 
Bezzegh Sámuel püspöki irodavezető. 

1. A közgyűlés tagjai az Isten házában egybegyűlvén, meg-
hallgatták Törtely Lajos ceglédi lelkész oltári imáját. Ezután a 
közgyűlés tagjai az ülésterembe vonultak, ahol Dr. Zsigmondy 
Jenő kerületi felügyelő a közgyűlést a következő beszéddel nyitotta 
meg: 

Tisztelt Közgyűlés! A mult évben mély sajnálattal töltött el 
engem, hogy hitvesem súlyos betegsége megakadályozott a haza-
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utazásban és a közgyűlésen való részvételben. Amilyen közelről 1. 
érintett az akadályozásnak oka, éppen olyan fájdalommal mondtam 
le a közgyűlésen való részvételemről, mert nemcsak mélyen 
éreztem az egyházkerülettel szemben vállalt kötelezettségemnek, 
habár csak kényszerhelyzetből folyó elmulasztását, hanem egyúttal 
megfosztva láttam magamat azon örömtől, amelyet érezni szoktam, 
valahányszor egyházkerületünk legjobbjainak társaságában szeretett 
egyházunk érdekeinek előmozdításában résztvehetek. 

Közigazgatásunk legfontosabb szervei közé tartoznak köz-
gyűléseink és habár különféle okokból a preszbyteriális rend-
szernek hive vagyok, mégsem volnék hajlandó lemondani a köz-
gyűlések intézményéről, mert főleg ezekben látom az egyházi 
közérdekeket biztosító garanciákat. Az egyházi közigazgatásnak 
súlypontja az egyes egyházközségekben fekszik és az az egyház-
község, amelyben a közigazgatás kifogástalanul működik, a fejlő-
désnek és felvirágzásnak legbiztosabb előfeltételei felett rendelkezik. 
Azonban ugyancsak az egyházközségek közigazgatása van leg-
inkább kitéve annak a veszélynek, hogy helytelen mederbe 
sodortassák, amennyiben igen gyakran az egyházközségek belső 
ügyeinek intézésénél egyéni érdekek, személyiek, mint pénzügyiek 
egyaránt, érvényesülnek és annál könnyebben érvényesülhetnek, 
mert ugy a preszbyterium, mint a közgyűlés tagjai rokonsági, 
sógorsági, vagy jóbaráti viszonyban állanak egymással. Ily személyes 
tekintetek már kevésbé érvényesülnek az esperességi közgyűléseken, 
de teljesen ki vannak zárva a kerületi és egyetemes közgyűléseken, 
amelyeken a határozatok hozatalánál kizárólag objektiv, az egyház-
községek javát szem előtt tartó indokok az irányadók. 

Sajnosan tapasztaltam, hogy az egyházközségekben a belbékét 
a legtöbb esetben az egyházközség tagjai és elöljárósága és a 
lelkész között előállott és mindinkább elmérgesedett ellentétek 
zavarják meg. Már pedig ott, ahol ily ellentétek felmerülnek, az 
egyháztagok az elöljáróság és lelkészeknek az egyház érdekeit 
előmozdító egyetértő áldásos működése már a priori ki van zárva.-
Nem kutatom, hogy kiben rejlik ily áldatlan állapotok előidézésének 
oka, mert hivatalos állásomból kifolyólag megállapíthattam, hogy 
majd az egyik, majd a másik részen keresendő a hibás. Mégis 
véleményem szerint elsősorban a lelkészektől és a gyülekezetek 
vezető embereitől volna elvárható, hogy ők találják meg és ők 
egyengessék a kiengesztelés és kibékülés útját, mert magasabb 
intelligenciájuk folytán, az ő módjukban áll a vezetésükre bizott 
nyáj lelkületére hatni, azt felvilágosítani, esetleges helytelen felfogását 
megváltoztatni, másrészről saját maguktartásában mindazt kikü-
szöbölni, ami az egyháztagok elégedetlenségét idézhetné elő. Ezért 
kérve kérem lelkészeinket és az egyházközségek világi elöljáróit, 
hogy ténykedéseikben mindig és kizárólag a gondozásukra bizott 
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1. gyülekezet javát tartsák szemük előtt, ne vezettessék magukat 
emberi gyengeség és szenvedély által, hanem tetteikben és 
elhatározásaikban nyilatkozzék meg magasabb intelligenciájuk, papi 
méltóságuk és a krisztusi szeretet, amely az ellentétek elsimítását 
tartja legfőbb és legszentebb feladatának. Ha ily irányban fognak 
működni, ha ily szellemben fogják tevékenységüket egyház-
községeik érdekében érvényesíteni, ugy meggyőződésem szerint a 
bajok meg fognak szűnni és az egyháztagok panaszai el fognak 
némulni és helyre fog állani azaz összhang, amely az egyház belbékéjét 
biztosítja és a legszebb és legáldásosabb gyümölcsöket termi. 

A legnagyobb örömömre szolgálna, ha egyházkerületem egész 
területéről csakis oly híreket kapnék, amelyek szerint összes egyház-
községeiben a legteljesebb összhang uralkodik és minden a leg-
szebb és legjobb rendben folyik. Adja Isten, hogy ugy legyen! 

Tisztelt Közgyűlés! A Tátrában a „Prágai Magyar Hirlap"-ban 
azt olvastam, hogy az angol és amerikai egyházak elhatározták, hogy 
világkonferenciát hivnak össze, 1925-re, melyen megbeszélik az 
egymáshoz közeledés módozatait, esetleg az összes keresztény 
egyházak egyesítését. 

Ami az első problémát illeti, ennek megvalósítását nem tartom 
lehetetlennek annál kevésbé, mert hazánkban már évekkel ezelőtt 
egy hasonló mozgalom indult meg, amely végeredményében a 
„keresztény kurzus"-hoz vezetett ugyan, de mindnyájan tudjuk, 
hogy ez a mozgalom nem valósította meg azokat a reményeket és 
várakozásokat, amelyek keletkezése- és létrejöttekor hozzája fűzve 
lettek és azért kötve hiszem, hogy az ujabb mozgalom, amely 
internacionális téren kívánja a problémát megoldani, nagyobb sikert 
fog elérni. 

Az összes keresztény egyházak egyesítését, amelynek elő-
feltételét az egyes keresztény felekezetek dogmáinak feladása, vagy 
azoknak összeegyeztetése képezné, már eleve teljesen kizártnak 
és kilátástalannak tartom. Ebben az irányban is történtek már 

.hazánkban a múltban kísérletek, amelyek nem is az összes 
keresztény egyházak, hanem csak a két protestáns egyháznak 
unióját célozták megvalósítani, de teljesen eredménytelenek maradtak. 
Ily tapasztalatok után minden kísérletet, amely az összes, egymástól 
dogmáikban annyira eltérő keresztény egyházak egyesítését célozza, 
már eleve teljesen meddőnek és céltalannak vélem. Ha az emiitett 
újsághír nem csupán hírlapi kacsa, hanem tényleg komoly háttérrel 
bir és tényleg az összes keresztény egyházak egyesítésének kér-
désében egy, világkonferenciát akarnak összehívni, ugy a mi 
egyetemes f közgyűlésünknek is e kérdéssel szemben állast kell 
foglalnia. És ezért helyesnek találnám, ha illetékes köreink e Kérdést 
figyelemmel kisérnék, hogy annak szőnyegrehozatala ne találjon 
bennünket készületlenül. 



Midőn egyházkerületünknek a mai közgyűlésen megjelent 1 
küldötteit és a közgyűlés összes tagjait tisztelettel üdvözölném, a 
közgyűlést ezennel megnyitottnak jfelentem ki, de engedje meg a 
t. közgyűlés, hogy a napirendre térés előtt szeretett és tisztelt 
főpásztorunk, kedves elnöktársam, Dr. Raffay Sándornak a közel-
múltban lezajlott, bennünket mély aggodalommal eltöltött beteg-
ségéből való felgyógyulása és körünkben ismét friss erőben és jó 
egészségben való megjelenése alkalmából a legszivélyesebben 
üdvözöljem és kifejezésre juttassam a közgyűlés minden egyes 
tagjának őszinte kivánatát, hogy az isteni gondviselés óvja éá tartsa 
meg az ő egészségét mindnyájunk örömére és közegyházunk, 
valamint kedves családja javára. 

A közgyűlés az elnöki megnyitó beszédet élénk helyes-
léssel fogadja és azt egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe 
felvéteti. 

2. Napirend előtt felszólal Dr. Raffay Sándor püspök s a 
közgyűlési tagok figyelmét egy szivünkhöz közel álló eseményre 
hivja fel. 

Evangélikus egyházunknak egy nagy erőforrása van — a 
Krisztus evangéliuma. Minden munka az evangéliumban gyökerezik; 
onnét a küartás, a munkakészség, munkabírás, szeretet, mely az 
egyeseket az egyházzal és egymással összefűzi. Aki sokat dolgozik, 
abban az evangélium erejéből és áldásából is sok van. Dr. Zsigmondy 
Jenő pedig az egyházban 50 év óta szakadatlan buzgósággal dolgozik.-

Régi szép szokás nálunk az, hogy akit megtisztelünk, annak 
virágot nyujtunk át. Mi a sziv legszebb virágaiból, a hálából, 
a tiszteletből és szeretetből fűzött virágcsokrot nyujtjuk át kerületünk 
felügyelőjének, kit végtelen munkaszeretet és fáradhatatlan munkásság 
jellemeznek. Az ő 50-éves munkásságában, mint alkotó munkában 
változás nincs; mert ő kezdettől mostanig egyforma buzgósággal 
és kitartással dolgozott. De fokozódást látunk nála a felelősségtelje-
sités munkamezején. Gyarapodott bölcsességben, mely előtt őszinte 
tisztelettel meghajlurrk; kiérdemelte mélységes szeretetünket, mely 
őt is mindenkivel szemben eltöltötte. Mert nincs egy evangélikus 
ember sem, ki az ő részéről mást mint szeretetet, jóságot, támo-
gató készséget tapasztalt volna. Szeretete, jósága és ellenfeleit is 
megnyerni igyekvő bölcsessége folytán mi őt szivünk szerint való 
igaz vezérünknek tekintjük. 

Keveset adhattunk neki, mert aranyunk, ezüstünk nincs. És 
mégis a legdrágábbat adtuk, amink van, mert a tisztelet, a szeretet 
és a hála legdrágább kincsünk. Meleg szeretettel tolmácsolom 
előtte egyházkerületünk jó kivánatait: Isten tartsa meg őt példa-
adásul mindnyájunknak, egyházunk és családjának örömére. 
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3. Az osztatlan helyesléssel és élénk éljenzéssel kisért elnöki 
üdvözlés után báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő emelkedett szólásra. Meleg szavakkal üdvözli a 
jubilánst. Nagy és kivételes ajándéka a Mindenhatónak, hogy 
Zsigmondy Jenő teljes ép erőben érte meg ezt a szép napot. 
Az ő nagy buzgalmának és odaadásának természetszerű folyománya 
az evangélikus testvérek szeretete, mely személye iránt állandóan 
megnyilatkozott. S minthogy a kerületi felügyelő egyúttal egyetemes 
egyházunknak is egyik oszlopos tagja, örömmel teljesiti azt a 
megtisztelő feladatot, hogy az egyetemes egyház üdvözletét tolmá-
csolva, az egyház változatlan és saját egyéni jókivánataival tetézett 
szeretetének és ragaszkodásának adjon kifejezést. 

4. Az egyetemes felügyelőnek általános tetszéssel találkozott 
üdvözlése után, Dr. Zsigmondy Jenő meghatva mond köszönetet 
az üdvözlésekért. 

Ötven év alatt észre sem vette, — úgymond — hogy nagyobb 
dolgot végzett. Természetesnek találta azt, hogy tisztségeit legjobb 
tehetsége szerint töltse be ; ez pedig kötelességteljesítés, ami 
különösebb megtiszteltetésre nem ad okot. Jutalmát abban találta 
meg, hogy egyháza részéről mindig rokonszenvet, elismerést és 
bizalmat tapasztalt. Midőn ezért most köszönetét fejezi ki, kijelenti, 
hogy amig csak kora engedi, igyekezni fog tovább is dolgozni, 
munkájához pedig kéri a közgyűlés szives támogatását. 

A kerületi közgyűlés az egyházkerület érdemdús 
felügyelője iránt érzett őszinte tiszteleténekés szeretetteljes 
ragaszkodásának jegyzőkönyvileg is kifejezést ad és 
— Kruttschnitt Antal esperes indítványára — az üdvözlő 
beszédeket, valamint a felügyelő ur köszönő szavait a 
jegyzőkönyvben leendő felvétellel is megörökíti. 

5. Világi aljegyző bemutatja a ker. közgyűlés tagjainak név-
jegyzékét; jelenti, hogy a bemutatott megbízó levelek rendben 
vannak és a közgyűlés a megjelentek számára való tekintettel 
határozatképes, mihez képest 

a kerületi felügyelő a közgyűlést szabályszerűen meg-
alakultnak jelenti ki. 

6. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesitésére az elnökségen és 
a jegyzői karon kivül báró Kaas Albért, Landgraf János, 
Geduly Lajos és Broschko G. Adolf közgyűlési tagokat 
kéri fel. 

7. Dr. Raffay Sándor püspök bemutatja és egész terjedel-
mében felolvassa következő jelentését: 

Tisztelt Közgyűlés! Midőn a beszámolás e hivatalos és 
ünnepélyes óráján az elmúlt közigazgatási év eseményeire vissza-



gondolok, szorongatott és megfogyatkozott evangéliumi egyházunk 7. 
szivéből mintha csak hallanám feltörni a zsoltáriró ama panaszos 
szavait: „Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen? Meddig 
tanakodjam lelkemben, bánkódjam szivemben naponként? Meddig 
hatalmaskodik az én ellenségem raj tam? Nézz ide, felelj nekem 
Uram Istenem: világosítsd meg szemeimet, hogy el ne aludjam a 
halálra! Hogy ne mondja az én ellenségem: meggyőztem őt, 
háborgatóim ne örüljenek, hogy tántorgok. Mert én a Te kegyel-
medben biztam, örüljön az én szivem a Te segitségednek, hadd 
énekeljek az Urnák, hogy jót tett velem!" (Zsolt. 13.) 

Evangélikus egyházunk általános helyzetét a zsoltáriró e 
szavainál megfelelőbb módon jellemezni nem tudom. Ugy látom 
és ugy érzem, hogy valami csüggetegség üli meg a lelkünket. 
Tanakodás, tépelődés, tanácstalanság köde borong fölöttünk. Hogy 
helyzetünk nehéz, azt érezzük mindnyájan, de hogy melyik volna 
e nehéz helyzetből a kivezető ut, azt senki se látja tisztán. Ezért 
tántorgunk. Belső erőink meglankadtak, híveinket valami érthetetlen 
közöny fogta el, a pásztorokat meg valami tétlen elmélázás. 
Egyházunk hajóját szinte csak az ősi lendület tartja még menetben, 
de uj akarásokat nem igen látunk. Egészséges közszellem sem 
bir köztünk kialakulni. Bizony az egyház urának magának kell 
felénk nyúlnia, hogy megvilágosítsa szemeinket, hogy el ne aludjunk 
a halálra. 

Igaz, hogy nagyjában ugyanezeket a lehangoló jelenségeket 
észleljük ma az egyházon kivül a társadalmi, a kulturális, a poli-
tikai és a gazdasági élet terén is mindenütt. Nemcsak nálunk, 
hanem szerte a világon. Mert nagy külső és belső válságon ment 
át az emberiség. Ez a válság ma is folyamatban van. Ez a jelen-
ség azonban nem ok a megállásra és a tétovázásra. Az élet munka 
és alkotás. A csüggedés aluszékonyságot, az aluszékonyság közönyt, 
a közöny tétlenséget terem, a tétlenség pedig már maga a halál. 
A mi hivatásunk azonban az élet. A céltudatos alkotó munkában 
az evangélium egyházának vezetnie kell. A mi egyházunk csak 
akkor töltheti be igazán a maga történeti hivatását, ha buzgó 
apostolok és munkás evangélisták uj világot teremtő légióival aján-
dékozza meg az emberiséget. A keresztyénség túlsó táborából azt 
hirdetik, hogy a reformáció a XVI. században történelmi hivatást 
töltött ugyan be, de be is töltötte, ma már nincs rá többé szükség. 
Mindenesetre már az is örvendetes haladás, ha az ellentábor a 
reformációt legalább a saját kora törvényes gyermekének ismeri 
el. Nekünk azonban rá kell őt kényszeritenünk arra, hogy a protes-
tantizmus mai . életét és egész létét is a tényeknek megfelelően 
szükségesnek és nélkülözhetetlennek tekintse. Ezt a kikényszerítést 
pedig egyházunk egyedül csak evangéliumi életünk tisztaságával, 
hitünk komolyságával, erkölcseink erejével, munkánk diadalmas 



10 

7. előretörésével érheti el. Egyházunk örök isteni erők birtokosa az 
evangélium által, de ezek az erők csak az egyház hivei által érvé-
nyesülhetnek. Mint ahogyan a villamosság is csak a vezetékeken 
át fejtheti ki .a benne rejlő alkotó erőt. Evangélikus egyházunk 
minden hívének isteni örök teremtő erő öntudatos vezetékéül kell 
magát tudnia. Ez az igazi evangéliumi öntudat, mely istennel 
szemben alázatosságra kényszeríti, emberekkel és emberi intéz-
ményekkel szemben pedig a szabadság és függetlenség méltósá-
gára emeli a hivő embert. Az igazi evangélikus ember jelleme 
pedig az alázatosság és a méltóság istenfiusági öntudatának arany-
szálaiból szövődik. Az ilyen egész jellemed azonban nem ismerik 
a csüggedést, hanem emelt fővel állanak a viharokban, tettekre 
buzdulnak a romok felett. S mi, egy romegyház magunkra hagyott 
gyermekei, Isten kegyelmébe bizakodó szivvel, egyedül csak a saját 
alkotó munkánktól várhatjuk a megállást és a biztosságot. És én, 
akármilyen nehéz is a mi egyházunk mai helyzete, egy pillanatra 
sem engedem lelkemhez férkőzni a csüggedést vagy félelmet, csak 
arra kérem elsősorban lelkésztestvéreimet, de velük együtt világi 
nagyrabecsült munkatársainkat és egyházunk mindenfoku iskoláinak 
tanítóit, hogy csüggedés nélkül, egymást támogatva, a más mun-
káján és eredményein sohasem irigykedéssel, hanem mindig öröm-
mel megpihenő együttérzéssel dolgozzunk, fáradjunk egyházunk 
építésén, a hivek megtartásán és az Isten örök evangéliumának 
terjesztésén. 

Mert bizony mondom, hogy csak a saját alkotó munkánktól 
és áldozatos egyházszeretetünktől várhatjuk sorsunk jobbrafordulását. 
Kívülről támogatást aligha kaphatunk. Ahonnan a törvény alapján 
jogosan várhatnánk, az államkormánytól és a többi keresztény 
egyháztól a mai közhangulat mellett nem sok jót várhatunk. Állam-
jogi és felekezetközi viszonyaink ugyanis az elmúlt év folyamán 
inkább romlottak, mintsem javultak. Még mindig forradalmi han-
gulat uralkodik rajtunk s az államkormány az állambiztonság meg-
szilárdításának nehéz feladataival sokkal jobban el van foglalva, 
minthogy ideje volna észrevenni, hogy a nehéz időkben legjobb 
szövetségesei, az egyházak jogainak és érdekeinek teljes kielégitése 
nemcsak kötelesség, hanem a legjobb politika is. Sajnos azonban, 
hogy még mindig kapunk meglepetésszerüleg olyan rendeleteket, 
melyek egyházunk autonóm jogait es életének zavartalan menetét 
sokszor megzavarják. Másrészt az ilyen államkormányzati rendel-
kezésekben igen sokszor megfeledkeznek arról, hogy nem lehet a 
mi egyházunkat a római katholikus egyház történelmi fejlődésének 
és sajátos felekezeti érdekeinek a szemüvegén át nézni, mert ami 
jó és természetes lehet a római katholikus egyháznak, vagy ami 
arra nézve legalább is közömbös, az reánk nézve egyszerűen 
sérelmes. 
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Ebből a szempontból említem meg a hadügyminiszter ama 
rendeletét, mellyel a tényleges szolgálatban lévő katonatiszteket az 
egyházi életben való szervezett munkálkodástól eltiltja. E rendelet 
az állampolgárok egyrészét törvényes emberi jogától fosztja meg. 
Ez a római katholikus egyházra nézve közömbös lehet, miután ott 
a papság kormányozza az egyházat, de a mi egyházunkra nézve 
feltétlenül káros. Nem akarom azt állítani, hogy ez a rendelet a 
protestáns egyházak ellen irányul, mert ilyet az államkormányról 
feltételezni nem szabad, de tény az, hogy evangéliumi egyházunk 
e rendelet következtében sok értékes munkását veszíti el. Ezért 
kötelességemnek tartottam e rendelet ellen a hadügyminisztériumban 
óvást tenni. Javaslom, hogy e sérelmes rendelet visszavonása érde-
kében egyetemes közgyűlésünk utján a kormányhoz felterjesztés 
intéztessék. 

Hogy egyházunk érdekeinek megvédelmezését az állam-
kormánytól nem mindig nyerjük meg, mutatja a kardoskuti eset 
is. Mikor itt a lelkészi állás megüresedett, akkor a lelkész lakásául 
szolgáló épületet Hódmezővásárhely városa iskolai célokra bérbe 
vette. Az egyházközség kétségtelenül helytelen dolgot követett el, 
mikor épületét bérbe adta, de abban a hiszemben cselekedte ezt, 
hogy a város nem veszi sokáig igénybe a paplakot. Most azonban 
a város nem akarja kiadni az épületet, minek következtében a 
gyülekezet már négy év óta nélkülözi a lelkészt. E tűrhetetlen 
állapot ellen ugy a népjóléti miniszternél, mint a közigazgatási 
hatóságnál, végül az illetékes város polgármesterénél és ismételten 
a kultuszminiszternél is eljártam, de mindenütt eredménytelenül. 
Ami legszomorúbb, a kultuszminisztérium legutóbb, most már 
harmadik felterjesztésemre, azt felelte, hogy ő nem illetékes az ügy 
elintézésére. Ezt a választ igazán nem értem, mert egyházi sérelem 
ügyében nem tudom akkor, hogy melyik minisztérium illetékes. 
Minthogy én ezt az ügyet az arra illetékes hatóságok igénybe-
vételével már minden lehető módon rendezni igyekeztem, de semmi 
eredményt elérni nem tudtam, most már tisztelettel arra kérem a 
közgyűlést, találja meg a módját annak, hogy a kardoskuti lelkész 
lakása fölszabaduljon és a lelkészi állást betölthessük. Ezért 
javaslom, hogy a kerületi közgyűlés ez ügyben a kormánynál 
keressen támogatást, továbbá javaslom, hogy miután Kardoskut 
területileg teljesen be van ékelődve a békési egyházmegyébe, a 
kerületi közgyűlés Kardoskutnak a békési esperességhez való 
átcsatolása érdekében a hivatalos eljárás megindítását rendelje el. 

A lelkészek államsegélyezése dolgában is meg kell a kormányt 
keresnünk. Mikor a rórn. kath. egyház példaadására az állam a 
protestáns lelkészek javadalmát is városokban 60, vidéken 40 q 
búzában állapította meg, mind szívesen fogadtuk ezt az intézkedést, 
mert természetesnek találtuk, hogy a családos protestáns lelkészek 
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7. megfelelő családi pótlékot is fognak még kapni. Ebben a fel-
tevésünkben azonban csalatkoztunk annviban, hogy a családi 
pótlék minden emelés nélkül a régi maradt, minek következtében 
némely családos lelkésztársunk igazán nehéz anyagi helyzetbe 
került. Én ugyan már ismételten utaltam arra a lehetőségre, hogy 
az államkormány előbb-utóbb kénytelen lehet az államsegélyeket 
vagy lefokozni, vagy meg is szüntetni s igy minden egyházközség 
igyekezzék minden szükségletet a maga erejéből fedezni, de amig 
az államsegélyezés mai rendszere fennáll, kénytelen vagyok a 
méltányosság és a tényleges szükség nevében az államsegély 
megfelelő emelése érdekében a fölterjesztést javasolni. 

A lelkészek fizetésének, illetve javadalmazásának érdekében 
annyival inkább szükség van egy ilyen felterjesztésre, mert a 
kormány a népiskolai tanítókat már a VII. fizetési osztályig, a 
középiskolai tanárokat pedig egészen az V. fizetési osztályig fel-
vitte. Tanitószemélyzetünk társadalmi helyzetének ilyetén emelését 
csak örvendetes tudomásul vehetjük, de a lelkészi képesítéssel 
biró egyházi alkalmazottak sem maradhatnak a IX. és X. fizetési 
fokozatban, mint akiknek tudományos képzettsége -nem is a nép-
iskolai tanítókéval, hanem a középiskolai tanárokéval egyezik. Sem 
nem méltányos, sem nem helyes tehát, hogy vallástanáraink és 
lelkészeink az államsegéllyel való kiegészítés utján, nemcsak a 
középiskolai tanárok, hanem még a népiskolai tanitók fizetési 
fokozatát sem érhetik el. 

Meg kell ismételnünk abbeli felterjesztésünket is, hogy a 
vallástanárok és fogházi lelkészek állásuknak és a megélhetés 
követelményeinek megfelelő dijazást kapjanak. Különösen ez 
utóbbiak sokszor még a készkiadásaik visszatérítését sem nyerik ei. 

A kultuszminisztérium az ország gazdasági helyzetéből kifolyó-
lag középiskoláink életét mélyen érintő intézkedést kezdeményezett, 
mikor az iskolafenntartók évi kötelezettségét százalékban kívánta 
megállapítani. Az e tárgyban valamennyi kerület és középiskola 
megfelelő képviseletével tartott tanácskozáson a mi kívánságunk az 
volt, hogy az állam az iskolákkal kötött szerződésben megállapított 
államsegélyt valorizálja. A kormány azonban a szerződésileg bizto-
sított államsegély régi összegének megtartásával a fizetéskiegészités 
rendszere mellett döntött. Ennek alapján Aszód önként vállalt 
20°/o-ot, a kormány pedig rákötelezett Budapestre 25, Szarvasra 18, 
Békéscsabára 12°/o-ot. Remélem, hogy ezek a kötelezettségek az 
intézetek fejlődését nem fogják hátráltatni. 

Ugyancsak a mult évben határozta el a minisztérium a közép-
iskolák átminősítését is. Sajnos, hogy e rendelet már csak akkor 
közöltetett velünk, mikor a változtatásokról csak elméleti nyilat-
kozatokat tehettünk, de ezek a nyilatkozatok a rendelet lényegén 
már mitsem változtattak. Ezért legalább arra törekedtem, hogy 
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kerületünk négy középiskolája közül kettő, a budapesti és a szarvasi, 7 
a történelmi hagyományoknak megfelelően, humanisztikus jellegét 
továbbra is megtartsa. Másrészt igyekeztem, hogy egyetlen közép-
iskolát se legyünk kénytelenek megszüntetni. Ez alapon Aszód a 
francia nyelvvel, Békéscsaba pedig az angol nyelvvel reálgimnázi-
umokká alakulnak át. Evangélikus egyházunk számára nem is lesz 
több humanisztikus gimnázium, mint csak a pesti és a szarvasi. 
Hogy ez az átváltozás nem fogja-e majd károsan befolyásolni 
lelkészképzésünket, azt ma még csak találgatni lehet, de meg-
állapítani nem. Én a magam részéről jobban szerettem volna, ha 
más kerületek is, de különösen ott, ahol theológiánk ez idő szerint 
működik, a humanisztikus középiskolát megtartani igyekeztek volna. 

A kultuszminisztérium a népoktatás ingyenességének meg-
szüntetését is tervbe vette. A közvélemény nyomása alatt azonban 
ezt a tervet csakhamar elejtette. Viszont a középiskolában a tan-
dijat és egyéb fizetendőket az állam oly fokra emelte, hogy mi 
is kénytelének vagyunk őt ebben követni. Ezekre vonatkozólag a 
tanügyi bizottság tesz majd jelentést és javaslatot. 

Ugyancsak az elmúlt közigazgatási év folyamán a kormány 
a tanitók fizetését is aranykoronában állapította meg, ami reánk 
nézve csak azért sérelmes, mert ilyen módon autonóm egyházunktól 
a kormány még a saját tanítóink javadalmazásának a jogát is 
elveszi. így hajlik vissza ránk lassanként annak a követelésnek a 
terhe, hogy a felekezeti tanerők javadalma mindenben az államiaké-
val legyen azonos. Elismeréssel kell azonban itt kiemelnem, hogy 
a tanitók egyházi javadalmazásának megállapításánál a minisz-
térium illetékes ügyosztálya a felmerült igaztalanságokat mindenkor 
megértéssel igyekezett kiküszöbölni. Ez igaztalanságok pedig egy-
részt az állami tanfelügyelők és a közigazgatási bizottságok sokszor 
egészen egyoldalú megállapítása, másrészt meg, ami még sajnála-
tosabb, az egyházi hivatalok késedelmes eljárása következtében 
keletkeztek. E tekintetben innét is megkérem az egyházak arra 
hivatott elnökségeit, hogy ne a már megtörtént sérelmek orvos-
lásáért forduljanak hozzám, hanem őrködjenek idejében, hogy az 
egyházakon sérelem ne essék. 

Hasonló intéssel kell az egyházközségek vezetőihez fordulnom 
az állammal szemben fennálló amaz igényünk kielégítése dolgában 
is, mely a földbirtok rendezése cimén most van folyamatban. 
Szinte érthetetlen, hogy vannak egyházközségek, melyek az évi 
adók és az illetékegyenérték fizetésének kötelezettsége miatt elmu-
lasztják a lelkészi és tanítói állások földdel való biztosításának ezt 
a kínálkozó módját. Lehet valakinek az a véleménye, hogy a földdel 
való kielégíttetést erőszakolni nem helyes, de ezzel a véleménnyel 
szemben is nyugodtan hivatkozhatunk arra a tényre, hogy a föld-
birtok reformját nem mi akartuk, nem is követeltük, de ha már 
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szőnyegre került, igénybe nem venni balgatagság volna. Azok az 
egyházközségek tehát, melyek ismételt felhívásra is megtagadták a 
föld igénylését, nem az egyház érdekében jártak el és a jövendők 
.előtt a felelősséget viselni tartoznak. Kérem azonban a közgyűlést, 
hivja fel a saját érdekeik ellen vétő egyházakat, hogy amennyiben 
még lehetséges, hozzák helyre mulasztásaikat. Annál inkább is, 
mert hálás örömmel emlékezem meg az OFB készségéről és 
igazságos magatartásáról, mellyel még a netalán az alsóbb fokon 
eljáró biró tévedéseit is készségesen orvosolni igyekszik. Itt azonban 
az egyházközségek mentségére rá kell mutatnom arra a túlságos 
teherre, mely a kataszteri tiszta jövedelem után megszabott gabona-
járandóság miatt a földet igénylő egyházakra hárul. Az előre 
lefizetendő összeg is túlságosan nagy, de még nagyobb a járulék. 
Javaslom, keresse meg a kerületi közgyűlés az egyetem utján a 
kormányt, hogy az egyházaknak juttatandó föld után az előleges 
fizetendőket szállítsa le, a földet pedig az 1848. évi XX. t.-c. részleges 
törlesztése fejében ellenszolgáltatás nélkül bocsássa az egyházaknak 
rendelkezésére. Ha ez ma egészében lehetséges nem volna, akkor 
a megváltás összegét az egyház kulturális és nemzetépítő szolgá-
latainak méltánylásával, de meg a kath. egyháznak a történelmi 
fejlődés folyamán juttatott állami birtokok némi ellensúlyozása 
szempontjából is mérsékelje. 

Az államhoz való viszonyunk vázolásának befejezéseként meg 
kell még állapitanom azt is, hogy a felekezetközi viszonyok romlásá-
nak is jórészt az állam az oka. Mert az államkormán'y tétlenül 
nézi a sajtóban és a templomokban és a közéletben nyíltan folyó 
felekezeti izgatást és nincs szava a protestánsok gúnyolása ellen, 
sőt hivatalosan is mind jobban hajlik a Regnum Marianum kiépí-
tése felé. Hogy ez az egyoldalúság felekezetközi békételenséget 
teremt, azt a kormány vagy nem akarja meglátni vagy nem akarja 
orvosolni. Mi azonban, az evangélium elkötelezése szerint, nem 
szítjuk a harcot, csak álljuk, ha kell. Mi az evangélium Urának 
a példája szerint türjük a méltatlanságokat és szeretettel kérjük a 
római katholikus társadalom józan és Krisztus szellemét magában 
hordozó részét, türjük el egymást szeretettel, éljünk egymás mellett 
békességgel, ha másért nem, hát a megtaposott haza belső nyugalmá-
ért. Türjük el egymást háborgatás és megítélés nélkül, mert úgyis 
sokan vannak, akik nem tűrnek el, hanem háborgatnak bennünket. 

Ami a saját belső életünket illeti, örömmel jelentem, hogy az 
elmúlt évben kerületünk egész életét bizonyos lendület jellemezte. 
Mindenütt a megmozdulásnak, az alkotnivágyásnak a tüneteit 
láttuk. Olyan volt az életünk, mint a hajnal ébredése. Csendes, de 
életet jelent. 

Különösen örvendetes és a jövendő érdekében korszakos 
jelentőségű esemény a nagy pestmegyei esperességnek három 
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részre való oszlása. Erős meggyőződésem, hogy a szétoszlás nem 
gyengülést, hanem erősödést jelent. Az uj egyházmegyék az evangé-
lium mindent átható erejének megannyi uj tűzhelyei lesznek, 
melyekből melegség, élet, uj akarások és uj bizonyságtételek 
áradnak szét a hivek seregére. Ebben a hitben bizalommal és 
szeretettel üdvözlöm az uj egyházmegyék elnökségeit. Névszerint 
a pesti felső egyházmegye élén Blatniczky Pál esperest és Prónay 
György báró felügyelőt, a középső egyházmegye élén Bódy Pál 
esperest és Dr. Lehoczky Antal felügyelőt, az alsó egyházmegye 
élén pedig a régi, kipróbált vezért, Kruttschnitt Antal esperest és 
Kaas Albert báró felügyelőt. Közöttünk mind buzgóság és kitartó 
munka által megpecsételt férfiak, kiket melegen ajánlok a közgyűlés 
támogató szeretetébe. 

A tiz egyházmegyéből a rettentő összeomlás után csak öt 
maradt, de most, Isten kegyelméből, már hétre növekedett a 
számuk. Az uj egyházmegyék mindenikében a jövendő tervszerű 
építésének munkáját észlelem. De a régiek is mintha ujulnának. 
Az egyes esperességek missziói munkájáról és terveiről majd a 
missziói bizottság tesz jelentést. Én csak azt emlitem meg, hogy 
a pestmegyei esperességen Mende anyásodott s igy elérte százéves 
életének legnagyobb álmát, külön lelkészt választhatott magának. 
Sajnos, hogy megválasztott lelkésze, a derék Droba Márton, volt 
erzsébetlaki lelkész megválasztását megfelebbezték, ami azonban, 
reménylem, a kicsiny, de lelkes kitartásban és áldozatkészségben 
példás egyházközség munkakedvét és buzgóságát nem fogja 
károsan befolyásolni. 

Az egyes egyházmegyékben, a már emiitett uj egyházmegyéken 
kivül, még tisztújítást tartott a csanád—csongrádi, amelynek élére 
Dr. Purgly Emil főispán került felügyelőnek, a budapesti esperes-
ség Broschkó Gusztáv Adolfot választotta esperesének, Tolnay 
Kornélt pedig felügyelőjének. Az arad—békési pedig a régi elnök-
séget újból megválasztotta. Én ugy a régi, kipróbált, mint az 
újonnan munkába állott vezéreket szeretettel köszöntöm, rájuk 
Isten áldását kérem és ajánlom őket a kerület támogató bizo-
dalmába. 

A személyi változásoknál tartva, jelentem, hogy a tótkomlósi 
gyülekezet a Hredlicska eltávozásával megüresedett lelkészi állást 
Jeszenszky Jánossal töltötte be, akinek lelkületére jellemző, hogy 
jótevéssel kezdte lelkészkedését, félmillió koronát adván a kerület 
szegényeinek karácsonyi ajándékul. Az elgondolás jellemzi és 
dicséri a cselekedetet. 

A kerület tisztviselői közül Dr. Csengődy Lajos csákvári lel-
késszé választatván, elhagyta kerületünket. Midőn őt lelkes és 
fáradhatatlan munkálkodásának hálás elismerésével Isten nevében 
útjára bocsátom, kérem a közgyűlést, hogy Csengődy Lajosnak 
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köztünk való lelkes munkálkodásáról őszinte elismeréssel emlékezzék 
meg. Kérem azonban egyúttal azt is, méltóztassék helyeslőleg 
tudomásul venni, hogy Csengődy helyére Dr. Kirchknopf Gusztáv 
okleveles theol. tanárt, volt kolozsvári lelkészt hivtam meg, aki a 
pesti evang. magyar egyház Deák-téri lelkészi körét f. évi julius 
elseje óta közmegelégedésre vezeti. Ezzel kapcsolatosan kérem a 
kerületi közgyűlést, hogy tekintettel az állás jelentőségére, de 
tekintettel arra is, hogy ez állást lehetőleg érdemesebb és teljesen 
gyakorlott lelkésszel kell betölteni, engedje meg a püspököt 
helyettesítő lelkésznek, mint aki rendes lelkész, a másodleikészi 
helyett a kerületi lelkész cim használatát. 

Örvendetes tudomásul jelentem, hogy a kerületi nyilvántartás 
elkészült. E nyilvántartás megbízhatósága érdekében rendelje el a 
kerületi közgyűlés, hogy az egyházmegyék is haladék nélkül 
készítsék el a maguk pontos nyilvántartását és az egyházmegyék 
évi jelentéséhez a nyilvántartást érintő adatok változása mellé-
keltessék. 

Az elmúlt közigazgatási év folyamán tett hivatalos útjaim 
elseje a Sopronban megnyílt, de a Pécsett székelő egyetembe 
szervesen bekapcsolt állami theológiai fakultás megnyitásához 
vezetett. Püspöktársaim rendelkezése folytán ez ünnepen a templomi 
beszédet tartottam. Nehéz volt rám nézve ez a funkció, mert tan-
székem elhagyása óta szakadatlanul azon dolgoztam, hogy evang. 
egyházunk is megnyerje a többi kerületi egyházzal közös örökségét, 
az állami fakultást, de nem igy gondoltam a megoldást. A többség 
akarata a viszonyok nyomása alapján máskép döntött és én meg-
hajoltam a döntés előtt. Adja Isten, hogy a fakultás munkálkodása 
ne az én aggodalmaimat, hanem a fakultás sorsát eldöntők remény-
ségét igazolja. 

Az állami fakultás felállítása szükségessé teszi egy tisztán 
egyházi szeminárium felállítását. Erre vonatkozólag az egyetemes 
közgyűlés már a mult évben intézkedett. A felállítandó szeminárium 
szabályzata, tanulmányi és vizsgálati rendje közgyűlésünk asztalán 
fekszik. Fontosságánál fogva e tárgyra különösen is felhívom a 
közgyűlés figyelmét. 

Mult é f november 24. és 25-én Makón végeztem kánoni láto-
gatást. Ugyanakkor iktatták ott hivatalába a csanád—csongrádi 
egyházmegye uj felügyelőjét, Dr. Purgly Emil főispánt és ugyan-
akkor ünnepelték ott a helyi lelkészt, Draskóczy Edét is, 40-éves 
lelkészi szolgálata alkalmából. A két ünnepeltet a kerület nevében 
is üdvözöltem. 

Ez év május 16. és 26. közt a mezőberényi két egyházközsé-
günket látogattam meg. A tiz nap, mely szakadatlan munkában 
telt el, bizonyosan áldásos volt a gyülekezetre, mert igyekeztünk 
egymás hitét a magunk hitével erősítgetni. 
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E kánoni látogatással kötődött össze a békéscsabai és a 7. 
szarvasi középiskolák meglátogatása. Egyetemes felügyelőnk ugyanis 
az egyetemes tanügyi bizottság érdemes elnökének társaságában 
kerületünk e két intézetét, valamint egyúttal a tanítónőképző intézetet 
is, hivatalos látogatásával kívánta megtisztelni. Kötelességemnek 
tartottam, hogy e jelentős látogatás alkalmával egyetemes egyházunk 
vezérférfiait személyesen üdvözöljem és kalauzoljam. A látogatás 
az intézetekre nézve áldásos volt. 

Ugyanezen ut folyamán, május 29-én, Szarvason, a Falu-
szövetség által Tessedik Sámuel volt szarvasi lelkész emlékére 
rendezett ünnepen is résztvettem és Tessedik sírjánál emlék-
beszédet tartottam. E kiváló jelesünk emlékezetének felújítása az 
evangéliumi öntudat emelésére kiválóan alkalmas volt. 

Augusztus közepén rnég egy hivatalos utat tettem, Vadkertre, 
ahol a pesti alsó egyházmegye megalakulását, elnökségének 
beiktatását és Kruttschnitt Antal helyi lelkész és esperes negyven-
éves lelkészi szolgálatának emlékét ünnepeltük. Isten különös 
kegyelme mutatkozik e kiváló munkatársunkon, aki negyvenévi munkás-
sága után is oly fiatal maradt és az ifjúságot is megszégyenítő munka-
bírással forgolódik közöttünk. Kérem a közgyűlést, hogy Kruttschnitt 
Antalt negyvenévi szolgálata esztendejében szeretettel üdvözölje. 

Külföldön végzett hivatalos útjaimról és egyéb munkáimról 
majd az egyetemes gyűlésen fogok beszámolni. 

Itthoni életünk jellemző és feljegyzésre érdemes mozzanatai 
közt első helyet kér magának a Luther-Szövetség, melynek gyüle-
kezetenként való megszervezése folyamatban van. De nem azzal 
a lelkes buzgósággal, amit ez a szent ügy megérdemelne. Ismételten 
kérem azért egyházközségeink vezetőit, hogy a Luther-Szövetség 
ügyét felkarolni szíveskedjenek, mert annak keretében minden 
belmissziói munka elvégezhető. Különösen is felhívom azonban a 
figyelmet a Luther-Szövetség két intézményére. Az egyik a sajtó, 
a maga egyetlen közigazgatási szervével, az Evangélikusok Lapjával, 
mely nagyobb felkarolást igényel és jogosan elvárhatja, hogy. 
egyetlen^ gyülekezet lelkészi, tanítói és felügyelői asztaláról ne 
hiányozzék. A másik intézménye a cserkészet, aminek nemzetépítő 
szép hivatásáról nem szükséges hosszasabban beszélnem. Vidovszky 
Kálmán lelkes vallástanárunk a cserkészet kerületi megszervezésé-
nek munkáját kérésemre szívesen vállalta. Kérem, hogy őt e 
munkájában mindenki hathatósan támogassa. 

Az ifjúság lelki nevelésének érdekében felhívtam a kerület 
összes iskoláit, hogy egyházunk jóltevői és nagyjai emlékezetének . 
megünneplését e tanévben kezdjék meg. Akik olyan iskolákban 
végeztük tanulmányainkat, ahol ez az ünneplés szokásos volt, 
mindnyájan tudjuk, milyen mély és maradandó lelki hatásokat 
kaptunk azokon. Kérem a közgyűlést, hogy ez ünnepeket kerületünk 
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polgári és középiskoláiban elrendelni s annak evang. egyházunk 
minden középfokú iskolájában leendő bevezetése érdekében az 
egyetemes közgyűlést is megkeresni szíveskedjék. 

Iskoláink ügyeit majd a tanügyi bizottságok fogják részletesen 
ismertetni. Én itt csak egy-két körülményre kívánok rámutatni. 
Elsőbb is felhívom a közgyűlés figyelmét a tanitónőképzés ügyére. 
Már két évvel ezelőtt is arra kértük az egyetemes közgyűlést, hogy 
a tanítóképzés ügyét egyetemes ügynek tekintse. Javaslom, hogy 
ismét keressük meg ebben az ügyben az egyetemes közgyűlést, 
mert különben kerületünk kénytelen lesz a többi tanítóképző 
intézetre való minden tekintet nélkül ebben az ügyben a szükséges 
lépéseket megtenni. 

Örvendetesen jelentem, hogy a pesti evang. magyar egyház 
Veres Pálné Intézete a nyilvánossági jogot megkapta és a 
minisztérium engedélyével az igazgatói tisztségre Dr. Böhm Dezső 
főgimnáziumi tanárt állította be. 

Mint igen örvendetes ügyet jelentem be azt is, hogy tanítóink 
felhívásomra az egyházmegyei tanítóegyesületek alakítását, ahol 
ilyenek nem voltak, megindították és a mai közgyűlés asztalára 
már a kerületi tanítóegyesület alapszabályait is jóváhagyás végett 
letették. Én bizalommal és szeretettel üdvözlöm a tanítók e lelkes 
megmozdulását, aminek csak áldásos hatása lehet és legyen is 
ugy a tanítókra magukra, mint iskoláinkra és egyházunk egészére is. 

A lelkészek egyesületéről és a lelkészek külön ügyeiről meg-
felelő tájékoztatás áll majd a közgyűlés rendelkezésére. Én csupán 
csak arra kívánom kérni a közgyűlést, méltóztassék az egyetemes 
egyházat megkeresni, hogy a lelkészi hiványok visszásságait, tisztá-
zatlan pontjait, az egyes lelkészeknek az egyházközségekkel a 
saját személyükre kötött, de ma is ezer torzsalkodás tengelyét 
képező megegyezéseit lehetőleg egységes elvek szerint vizsgáltassa 
meg és teremtsen rendet ebben a sok keserűséget okozó ügyben. 
Javaslom, hogy kerületünk is rendelje el a vitás hiványok beküldését 
és két lelkész- és két jogász-emberből alakítson egy hiványügyi 
bizottságot, mely az ügy áttanulmányozása alapján ezt a mind 
kínosabbá váló kérdést megoldásra megérlelné. Lehet, hogy a 
bizottság munkája csak jóakaratú kísérlet marad, de ez is megéri 
a fáradságot. 

Az egyházkerület jótékonykodó intézményei egyik oldalon 
.megfogyatkoztak, másikon megszaporodtak és megnövekedtek. 
Szomorúan jelentem, hogy a pesti evang. magyar egyház Szeretet-
házát a nagy drágaság miatt egyelőre szüneteltetni kell. A jelenték-
telen alapokkal rendelkező intézet magát közadakozásból fenntartani 
nem birta. Annál nagyobb örömünk telhetik a szarvasi Luther 
Árvaház fejlődésében. Ez a háborús alkotás már negyven árvát 
tart el és ma már állandó otthon építésére gondol. A szarvasi szép 
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példán felbuzdulva, Békéscsabán is alakult uj árvaház. Szeberényi 7 
Gusztáv lelkész a maga lelkészi lakásán gyűjtött maga köré néhány 
szegény árvát s ezzel megvetette egy uj, áldásos intézmény alapját. 
Isten áldása és a megértő lelkek támogatása növelje naggyá e 
szépcélu intézeteket. A munkásoknak és áldozóknak pedig hálás 
köszönet! 

Amint a jótékony intézetek dolgában, ugy a jóltevés terén is 
ellentétes jelenségekről kell beszámolnom. Mig az áldott Baldácsy-
alapitvány segítségével egyházainkat, özvegyeinket és árváinkat ez 
évben tetemes segítséggel támogathattuk, addig a kerületi lelkész-
segitő-akció az év folyamán teljesen megszűnt. Az elszámolást van 
szerencsém jelentésem mellé becsatolni. 

Ugyancsak becsatolom a missziói kimutatást is. 
Végül még a személyi ügyekről kell néhány szót szólanom. 

Tótkomlósón Hrdlicska helyére a gyülekezet Jeszenszky Jánost, 
Pilisre Honéczy Pál pusztaföldvári lelkészt, az ő helyére Szlancsik 
Pál tótkomlósi segédlelkészt, Bényére a nyugalomba vonult, majd 
meg is halt Riecsánszky Endre helyére Doleschall Lajos volt 
bánsági esperest választották meg. A gyulai misszió vezetésére 
pedig egy sok reménységre jogosító ifjú munkatársunk, Kemény 
Gábor rendeltetett ki. Mindnyájukat szeretettel üdvözlöm. 

Az elmúlt közigazgatási évben a lelkészi szolgálatra felavattam 
és kibocsátottam a következő végzett theológusokat: Raáb Györgyöt 
Szarvasra, Glatz Józsefet, Tomcsányi Lászlót, Korim Kálmánt és 
Fürst Ervint Budapestre. Isten áldása és segedelme legyen ifjú 
testvéreink erőforrása és ékessége. 

Holottaink közül külön is ki kell emelnem Jeszenszky Ignác 
volt nagykikindai, Riecsánszky Endre volt bényei és Placskó István 
volt szarvasi testvérünket. Isten tegye köztünk emléküket áldotta 
mindörökké! 

A testvér református egyház ama gyászában, melyet Németh 
István dunántuli püspök elhunyta okozott, kerületünk nevében részt-
vettem. Kérem, hogy a közgyűlés is fejezze ki őszinte részvétét a 
gyászoló kerülettel szemben. 

Jelentésem végére érvén, tisztelettel és bizalommal kérem a 
közgyűlés minden egyes tagját, egyházunk minden egyes tiszt-
viselőjét és alkalmazottját, hogy nem törődve sokat a körülöttünk 
duló és bennünket is ostromló bajok és visszásságok özönével, nemes 
versengést kezdjünk egymással nem az itélgetésekben és gáncso-
lásokban, hanem az alkotó munkában, — hadd lássék meg egy-
házunk egész életén, hogy itt mindenütt és mindenkiben az 
evangélium munkás ereje él és diadalmaskodik. 

Istennek kegyelme és áldása pedig nyugodjék meg rajtunk 
és egyházunkon! 



A kerületi közgyűlés a püspök jelentését köszöneté-
nek és elismerésének kifejezése mellett helyeslőleg tudo-
másul veszi, azt egész terjedelmében jegyzőkönyvébe 
iktatja és az abban foglalt javaslatok és jelentések alapján 
a következő határozatokat hozza: 

1. Az egyetemes közgyűlés utján felkéri ismét az 
államkormányt, hogy egyházunkat és iskoláinkat érdeklő, 
de különösen autonómiánkat érintő ügyekben kiadandó 
rendeleteit előzőleg tárgyalja meg az arra illetékes egy-
házi tényezőkkel. 

2. A hadügyminiszternek a tényleges katonatisztek 
egyházi szereplését illető rendeletének visszavonása, ille-
tőleg módosítása tárgyában az egyetemes egyház utján 
a kormányhoz felterjesztést intéz. * 

3. A kardoskuli egyház sérelmének orvoslása végett 
a közgyűlés ugy a kultuszminiszter úrhoz, mint Hódmező-
vásárhely városához, továbbá Kardoskutnak a békési 
egyházmegyéhez való csatolása érdekében az eljárás meg-
indítása ügyében az érdekelt egyházmegyékhez is elő-
terjesztést tesz. 

4. A családos lelkészek államsegélyének megfelelő 
valorizálása, valamint a lelkészek minősítése, végül a 
vallástanárok és különösen a fogházi munkát végző lelké-
szek megfelelő díjazása ügyében az egyetemes. egyház 
utján a kormányt megkeresi. 

5. Az egyetemes egyház utján felterjesztést intéz az 
államkormányhoz, hogy az egyházaknak juttatandó föld 
után az előleges költségekre kisebb befizetéseket rendeljen, 
a földet pedig az egyház kulturális és nemzetépítő munká-
jára, valamint a róm. kath. egyháznak a múltban juttatott 
állami birtokok némi ellenértékeként az 1848. évi XX. t.-c. 
alapján ingyenesen juttassa az egyházközségek birtokába, 
vagy az ellenszolgáltatást a minimumra korlátozza. 

6. A közgyűlés az uj egyházmegyék megalakulását 
örömmel veszi tudomásul és azok megválasztott elnök-
ségeit bizalommal üdvözli. Hasonlókép üdvözli a többi 
egyházmegye ismételten vagy újonnan megválasztott vezé-
reit is. 

7. Dr. Csengődy Lajos volt kerületi másodlelkésznek 
eltávozása alkalmából a közgyűlés elismerését fejezi ki, 
Dr. Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkészt pedig bizalommal 
üdvözli s őt e cimen véglegesiti. 

8. A közgyűlés utasítja az egyházmegyéket, hogy az 
esperességi nyilvántartást a legközelebbi esperességi köz-
gyűlésig mindenütt készítsék el, illetőleg egészítsék ki, 
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az évi változásokat pedig a püspöki hivatalhoz külön iven 7—9. 
minden évben idejében terjesszék fel. 

9. A püspöki látogatásról szóló jelentést a közgyűlés 
örömmel veszi tudomásul. 

10. Draskóczy Ede és Kruttschnitt Antal negyvenéves 
lelkészi szolgálatának évében a közgyűlés mindkettőnek 
hálás elismerését és jókívánságait fejezi ki. 

11. A Luther-Szövetséget és az Evangélikusok Lapját 
a közgyűlés az egyház vezetőinek és híveinek felkaroló 
készségébe ismételten ajánlja. 

12. A közgyűlés elrendeli, hogy az egyház nagyjainak 
és jóltevőinek emlékezetét a kerület polgári és közép-
iskolái évenként megünnepeljék. Hasonló rendelkezés 
végett az egyetemes egyházat is megkeresi. 

13. A tanítóképzés ügyének egyetemessé tétele ügyé-
ben az egyetemes egyházat újból megkeresi. 

14. A lelkészi hiványok visszásságainak megszün-
tetése érdekében a közgyűlés elrendeli, hogy minden 
hivány és hiványt érintő megegyezés folyó évi december 
végéig a püspöki hivatalhoz beküldendő. Ezeket egy 
bizottság átvizsgálja, a méltánytalanságok és igazságtalan-
ságok megszüntetése dolgában pedig a legközelebbi köz-
gyűlés elé javaslatot készit. Hasonló rendelkezés végett 
az egyetemes egyház megkerestetik. A hiványügyi bizott-
ságba a kerületi közgyűlés Sárkány Béla, Blatniczky Pál, 
Dr. Scholtz Oszkár, Rosenauer Lajos közgyűlési tagokat, 
s jegyzői minőségben a püspöki titkárt küldi ki. 

15. A közgyűlés a békéscsabai árvaház megalapítását 
örömmel veszi tudomásul" s Szeberényi Gusztáv lelkésznek 
ezért köszönetet mond. 

16. A dunántuli református egyházkerületnek Németh 
István püspök elhunyta alkalmából őszinte részvétét 
fejezi ki. 

8. Világi jegyző bemutatja a beérkezett fontosabb miniszteri 
rendeletek jegyzékét. 

Tudomásul szolgál. 

9. Világi jegyző bemutatja az egyetemes egyház elnökségének 
az 1924. évi október hó 16-ra Budapestre kitűzött egyetemes köz-
gyűlésre szóló meghívóját. 

A kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés össze-
hívását tudomásul veszi és képviselőkül megbizó levéllel 
kiküldi: br. Prónay Dezső, br. Raas Albert, Landgráf 
János, Dr. Haberern J. Pál világiakat; Dr. Szeberényi 
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9—12. L. Zsigmond, Kovács Andor, Kruttschnitt Antal, Saguly 
János egyháziakat, végül az egyházkerületben levő fő-
gimnáziumok kiküldöttjeiként Reil Lajos békéscsabai és 
Saskó Samu szarvasi igazgatót. 

A fentieken kívül jegyzőkönyvi kivonattal, tanácsko-
zási és helyettesítési joggal az alábbi sorrendben kiküldi: 
br. Prónay György, Földváry Elemér, Purgly Emil, 
Lehoczky Antal, Dr. Tolnay Kornél, Dr. Sailer Vilmos, 
Dr. Bikády Antal, Dr. Halászy László, Dr. Szontagh 
Antal, Hein János, Korossy László, Schulek János, Revaló 
Pál, Sárkány Ernő, Sárkány László, Blumenau Alfréd, 
Dr. Mázor Elemér, Dr. Scholtz Oszkár, Dr. Szigethy Lajos, 
Dr. Szmik Lajos, Glück Frigyes, Csengey Gyula, Zsig-
mondy Géza, Zsigmondy Dezső, Arató Frigyes, Mikolik 
Kálmán, Dr. Moravcsik E. Emil, Dr. Tomcsányi V. Pál, 
Wiesinger Gyula, Sass János, Dr. Mészáros Gyula, Szüsz 
Lajos, Bielek Aladár, Font Henrik, Dr. Papp Elek, 
Szeszlér Hugó, Dr. Németh Ödön, Dr. Petrik Aladár, 
Dr. Konkoly Elemér, Dr. Hittrich Ödön, Dr. Osváth 
Gedeon, Dr. Jeszenszky Elek, Lipták Pál, Micsinay Ernő, 
Dr. Tepliczky Aladár, Dr. Vangyel Endre világiakat; 
Broschko G. Adolf, Bódy Pál, Blatniczky Pál, Galle István, 
Holéczy János, Majba Vilmos, Hüttl Ármin, Reif Pál, Sommer 
Gyula, Jakabfy György, Korén Márton, Draskóczy Lajos, 
Kálmán Rezső, Kelló Gusztáv, Bartos Pál, Törtely Lajos, 
Chugyik Pál, Geduly Lajos, Szeberényi Gusztáv; Szűcs 
Gábor és Noszkó István egyháziakat. 

10. Dr. Raffay Sándor püspök bemutatja Dr. Rásó Lajos 
kerületi világi főjegyző levelét, melyben — egyetemes ügyésszé 
történt megválasztatására és nagyobbmérvü elfoglaltságára hivat-
kozással — főjegyzői tisztségéről lemond. Javaslatára 

a közgyűlés a lemondást sajnálattal tudomásul veszi, a 
főjegyző önzetlen fáradozásáért köszönetet mond; egyben 
pedig a megüresedett főjegyzői állásra Dr. Scholtz Oszkár 
világi jegyzőt választja .meg. A megválasztott főjegyző a 
közgyűlés bizalmát megköszöni. 

11. Megüresedvén a világi jegyzői állás, arra a közgyűlés 
elnökség indítványára 

Dr. Lányi Márton budapesti ügyvédet választja meg s 
tőle a jegyzői esküt nyomban kivette. 

12. Elnökség bemutatja Dr. Petrik Aladár kerületi törvényszéki 
jegyző levelét, melyben — egyházmegyéi törvényszéki biróvá történt 
megválasztatása folytán — tisztségéről lemond. 
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A kerületi közgyűlés a lemondott jegyzőnek eddigi 12 
működését megköszöni s a törvényszék jegyzőjévé Dr. 
Sarudy István budapesti ügyvédet választja meg, ki az 
ülés folyamán a jegyzői esküt letette. 

' 9 i 
I ; 

13. A jegyzői tisztségekben történt személyi változásokkal 
kapcsolatban 

a kerületi közgyűlés a kerületi fegyelmi választmány jegy-
zőjévé Dr. Lányi Mártont, a kerületi számvevőszék jegy-
zőjévé Dr. Scholtz Oszkárt küldi ki. Egyben a közgyűlés 
a kerület jogügyi 'bizottságát Dr. Rásó Lajossal kiegészíti, 
az énekügyi bizottságban Placskó István elhunytával meg-
üresedett helyet pedig egyelőre betöltetlenül hagyja. 

14. Bemutattatott a báró Baldácsy-alapitvány igazgatóságának 
az 1923. évről szóló jelentése, mely szerint az alapítványi pénztár 
forgalma 328.317,046 K bevételt és az egyházkerületeknek juttatott 
132.000,000 K illetményeket beleértve, 267.797,129 K kiadást tüntet 
fel, a pénztári maradvány pedig az év végén 60.519,917 K volt. 
Az alapitvány ingó vagyonértéke az 1923. évi december hó 31-én 
159.737,645 koronát tett ki. Az 1924. évre a rendes bevételek 
2,126.931,000 koronával, a kiadások pedig — beleértve a tartalé-
kolást és a kerületeknek juttatandó, és az 1923-ban kiadott osztalék-
előlegen felül egyenként 150.000,000 koronát kitevő osztalékot — 
2,103.000,000 koronával vannak előirányozva, mig 23.931,000 K 
mint pénztári maradvány jelentkezik. 

Olvastatott továbbá az alapítványi ügyvivőnek 450/924. sz. 
megkeresése, melyben az alapitvány szervezeti szabályzatának 6. 
pontja alapján, az 1924—1926-ig terjedő három évre az 1923-ban 
megválasztott két kiküldöttön felül egy póttag megválasztását kéri. 

A ker. közgyűlés az igazgatósági jelentést tudomásul 
veszi és az alapítványt kezelő bizottságba póttagul 
Dr. Scholtz Oszkárt küldi ki. 

15. Az iskolai bizottság bemutatja a népiskolai kerületi tan-
felügyelőnek a kerületi népiskolai ügyekre vonatkozó 1923/24. 
évi jelentését. 

A ker. közgyűlés az előterjesztett javaslatok értelmében ; -
a)' örömmel és a tanerők iránt kifejezett elismeréssel 

veszi tudomásul, hogy 178 elemi iskolánkban az ott tanult 
13,504 gyermeket 228 tanerőnk, továbbá az idegen elemi 
iskolákban tanult 10,098 evang. vallású gyermeket, vala-
mint a felsőbb fokozaton oktatott többi tanulót hit-
oktatóink általános szép eredménnyel tanították; 



b) a népiskolai kerületi tanfelügyelő által össze-
állított uj statisztikai iveket az egyetemes tanügyi bizott-
sághoz terjeszti fel azzal, hogy — ha csak valami komo-
lyabb akadály fenn nem forog — a folyó tanév végére az 
uj, egyöntetű statisztikai iveket a tanügy érdekében 
bevezetni szíveskedjék; 

c) a ker. iskolai bizottságnak a tanítóképzői vallás-
tanitási tantervre vonatkozó javaslatát az egyetemes tan-
ügyi bizottsághoz felterjeszti; 

d) elrendeli, hogy minden egyházmegye gondos-
kodjék arról, hogy a tanügyre vonatkozó minden fontosabb, 
a köztanügyet érdeklő határozata a ker. iskolai bizott-
sághoz augusztus 15-ig felterjesztessék; 

e) megbízza az iskolai bizottság elnökségét, hogy a 
tanév elején szükséges fontosabb tudnivalókról és teendők-
ről az iskolaszékek részére nyomtatott utasítást küldjön szét; 

f ) a mult évi egyetemes közgyűlés 52. pont alatt 
hozott határozatával kapcsolatban üdvösnek véleményezi 
az elemi iskolai oktatásnak 8 osztályúvá fejlesztését és 
pedig olyan értelemben, hogy egy alsó, 5 osztályú csoport 
tanéve 9 és V2 hónapos (szeptember 1-től junius 15-ig 
terjedő) legyen, mely mezőgazdasággal foglalkozó vidéken 
9 hónapra volna leszállítható, a felső 3 osztály szintén 
mindennap tanuló csoportjának tanéve 6 hónapra, október 
15-től április 15-ig terjedjen; 

g) megkeresi az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy 
az állami tantervnek a mi evang. egyházi tantervünkkel 
való összeegyeztetésével foglalkozzék; 

h) megkeresi az egyetemes tanügyi bizottságot, hogy 
egyetemes érvényű, az ujabb igényeknek megfelelő tan-
könyvek íratásáról és kinyomatásáról gondoskodni szíves-
kedjék. Egyben nagybecsű figyelmébe ajánlja a Jánovszky-
féle modern, evang színezetű abc-s és Molnár Imre 
egyháztörténelmi tankönyvét. Az utóbbi felterjesztésével 
a tanfelügyelőt bizza meg; 

i) a békési egyházmegyei tanítóegyesület alapszabá-
lyait a bemutatott példányra az iskolai bizottság által 
reávezetett kisebb "fontosságú változtatásokkal jóváhagyja 
s az egyesületet szeretettel üdvözli; 

j) felhívja azokat az egyházközségeket, amelyekben 
van igazgató-tanítói állás, hogy a megválasztatásról a 
tiszteletdijat is feltüntető jegyzőkönyvi kivonatot állítsanak 
ki a megválasztott részére és őt legalább is az egyház-
tanács előtt ünnepélyesen iktassák be hivatalába. Egyúttal 
elrendeli a közgyűlés, hogy az igazgató-tanítói hatáskörről 
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és a kerületi tanfelügyelő teendőiről alkotott szabály- 15—16. 
rendeletek függelékként a jelen jegyzőkönyvbe felvétessenek; 

k) a tanítók aranykoronában megállapított fizetésére 
vonatkozólag azzal az útbaigazítással fordul az egyes 
iskolafenntartó egyházközségekhez, hogy ahol az egyházra 
rótt teher az egyházközség anyagi egyensúlyát veszé-
lyezteti, forduljanak az 1907. évi XXVII. t.-c. 14. § - a 
alapján a vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz az 
egyházi terhek csökkentése, illetve az államsegély emelése 
érdekében; 

l) a tanügy terén ujabban ismét felmerült sérelmeket 
illetőleg megkeresi az egyetemet: 

1. az uradalmi iskolákban a tanerőknek vallási 
tekintetben méltányos és igazságos alkalmazhatása, 

2. a kérdéses helyeken a visszaélések megszüntetése, 
3. a vallási türelmetlenségben és tulkapásokban 

vétkesek megrendszabályozása érdekében; 
m) a rákospalotai iskolai és lelkészfizetési sérelmet 

az iratok becsatolásával orvoslás végett felterjeszti az 
egyetemhez; 

n) minthogy olyan adatok merültek fel, melyek azt 
látszanak bizonyítani, hogy a megszállott területeken még 
magyar tannyelvű iskolához sem szabad ezidőszerint 
magyarnyelvű vallástani tankönyveket a határokon át-
vinni, megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy ezen, a 
vallástanitást elsorvasztó, lehetetlen állapoton, ha kell, 
a kormány közbejöttével is, segíteni szíveskedjék; 

o) a békési egyházmegye által kinyomatott idegen 
iskolai vallástani tananyag-kimutatást bevezetésre ajánlja 
az egyházközségeknek azzal, hogy a tankönyvet a hit-
oktató választhatja meg. A kimutatás a kerületi tan-
felügyelőnél szerezhető be ; 

p) a pesti alsó egyházmegye által a hitoktatók 
fizetésénél észlelt sérelmet orvoslás végett az egyetemes 
közgyűléshez terjeszti fel. 

16. Az iskolai bizottság bemutatja a középiskolai kerületi 
tanfelügyelőnek a polgári iskolák, főgimnáziumok és a tanítónő-
képző 1923/1924. évi működésére vonatkozó jelentését. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és 
az abban előterjesztett indítvány értelmében Lehr Albert 
és Dr. Peez Vilmos egykori budapesti főgimnáziumi 
tanárok elhunyta felett érzett őszinte részvétének jegyző-
könyvileg is kifejezést ad. 
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17—22. 17. Az iskolai bizottság beterjeszti a két polgári iskola tan-
testületének az állami polgári iskolák Rendtartási Szabályzatára 
vonatkozó véleményes javaslatát. 

A kerületi közgyűlés a véleményes javaslatot az 
Egyetemes Tanügyi Bizottsághoz azzal a kéréssel terjeszti 
fel, hogy e Rendtartás, úgyszintén a középiskolai rend-
tartás is, egyházi autonómiánknak megfelelőleg átdolgoz-
tassék; s ezen átdolgozott rendtartások az evangélikus 
irányú nevelést lehetőleg kidomborítsák. 

18. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez az iránt, hogy a főgimnáziumok fenntartó 
hatóságaira kirótt fenntartói hozzájárulások összege az 
egyetemes egyház közbenjárása mellett az eddiginél 
méltányosabban és arányosabban állapíttassák meg. 

19. Az iskolai bizottság beterjeszti a szülői értekezletre vonat-
kozó tantestületi jelentéseket. 

A kerületi közgyűlés a jelentéseket felterjeszti az 
egyetemes közgyűléshez; egyébként pedig ezen értekezletek 
megtartásának kérdését, a helyzetnek megfelelő intézkedés 
céljából, a tanári testületek belátására bizza. 

20. Az iskolai bizottság beterjeszti a jóltevők emlékét meg-
örökitő hálaünnepekre vonatkozó tantestületi javaslatokat. 

A kerületi közgyűlés kívánatosnak látja, hogy az 
emlékünnep február második szombatján tartassák meg; 
különben pedig az indítványt az összes intézetekben 
eszközlendő egyöntetű eljárás céljából az egyetemes 
közgyűléshez terjeszti fel. 

21. Az iskolai bizottság bemutatja a főgimnáziumok igazgatói-
nak a cserkészetre vonatkozó jelentéseit. 

A kerületi közgyűlés a jelentéseket örömmel veszi 
tudomásul s azokat azzal az indítvánnyal terjeszti fel az 
egyetemes közgyűléshez, hogy az evangélikus cserkészek 
felváltva egy-egy iskola székhelyén vegyenek részt a 
cserkészünnepélyeken és alkalomadtán közösen táboroz-
zanak; a lelkészek és vallástanárok pedig a cserkészek 
mozgalmát tőlük telhetőleg támogassák. 

22. Az iskolai bizottság bemutatja a bányakerületi tanító-
egyesület alapszabályait. 
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A kerületi közgyűlés az alapszabályokat jóváhagyja s 22 
felhívja az egyesületet, hogy munkáját kezdje meg. Egyúttal 
elrendeli, hogy f. évi december 31-ig minden egyház-
megyében a tanitóegyesület megalakítandó. 

23. A tanügyi bizottság bemutatja a theológiai szakvizsgálatra, 
a lelkészi vizsgálatra és a vallástanári vizsgálatra vonatkozó egye-
temes szabályzatok tervezetét s a bizottságnak a tervezetekre vonat-
kozó határozati javaslatát. 

•A kerületi közgyűlés a határozati javaslatot magáévá 
teszi s az egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

24. Az aszódi leánynevelőintézeti bizottság beterjeszti az 
1923/24. tanévre vonatkozó jelentését, az 1923. évi zárszámadást 
és az 1924. évi költségvetést. 

A ker. közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul 
veszi és az előterjesztett javaslatok értelmében 

a) hálás köszönetét fejezi ki Osváth Gedeon aszódi 
főgimnáziumi igazgatónak, ki boldogult hitvese emlékére 
300,000 K-ás alapítványt tett s azt árva kisfia születésnapja 
alkalmával 1 millió koronára egészítette ki ; 

b) az intézeti tornacsarnoknak a főgimnázium haszná-
latára való ingyenes átengedéséhez — az aszódi bizottság 
jegyzőkönyvében foglalt kikötésekkel — hozzájárul; 

c) örömének ad kifejezést a felett, hogy az intézet 
protestáns növendékeinek száma emelkedett; 

d) hozzájárul ahhoz, hogy az intézet nem evangélikus 
növendékei, a szülők határozott írásbeli kívánsága esetén, 
evang. vallásoktatásban részesüljenek; a tartásdíjnak ily 
esetekben való mikénti megállapítása a bizottság belá-
tására bizatik; 

e) Rucsinszky Ilona és Porubszky Gizella tanárnők 
korpótlékait 1924,'szept. 1-től kezdődő hatállyal kiutalja; 

f ) a nem államsegélyes tanerők fizetésének 60°/o-os 
aranyparitásban való folyósítását a bizottsági javaslat 
értelmében engedélyezi; Hamrák Béla vallástanár fizetésé-
nek évi 160 aranykoronában történt megállapításához 
hozzájárul; 

g) az intézeti igazgatónak a VIII. fizetési osztályba 
történt soronkiv-üli előléptetését, Linder Vilma, Rucsinszky 
Ilona és Szijj Ilona tanárnőknek a IX. fizetési osztályba 
történt sorozását örvendetes tudomásul veszi; 

h) az intézeti orvos tiszteletdiját félévenként előre 
fizetendő évi 150 aranykoronában állapítja meg; 
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i) Aczél Ilona végzett theológus nőnek intézeti vallás-
tanárként való alkalmazását elvilég megengedi s az 
intézeti bizottságot az alkalmazás lehetőségének és fel-
tételeinek megállapítására felhatalmazza; 

j) az intézeti jóltevők s általában egyházunk nagyjai 
emlékének , intézeti ünnepély keretében való évenkénti 
megörökítését helyeslőleg tudomásul veszi; 

k) a mult évi közgyűlés óta beérkezett kérvényeknek 
bizottsági elintézését helyeslőleg tudomásul veszi; 

l) hálás köszönetét fejezi ki Schulek János műépítész-
nek, ki az intézet épületét és annak tartozékait fárad-
hatatlan utánjárással, nagy körültekintéssel és kellő 
takarékossággal teljesen rendbehozatta és restaurálta; 

m) a tűzbiztosításnak 1 milliárdra történt felemelését, 
valamint az 1925. évi zárszámadást tudomásul veszi és az 
intézet 1925. évi költségvetését megerősíti; 

n) végül a Magyar Jelzálog 'Hitelbanknál fennálló 
intézeti kölcsöntartozásnak felmondását és kifizetését 
elrendeli. 

25. A pénzügyi bizottság beterjeszti a kerületi pénztárosnak 
az 1923. évről szóló számadásait és jelenti, hogy azokat a szám-
vizsgáló bizottság átvizsgálta és a számadásokra vezetett záradéka 
szerint teljesen rendben levőknek találta. 

A kerületi közgyűlés a számadásokat jóváhagyja s 
a pénztárosnak és ellenőrnek a felmentvényt a szokásos 
fenntartással megadja. 

26. A pénzügyi bizottság bemutatja az egyetemes felügyelő 
ur által közölt s az államsegélyek felemeléséről szóló 75,705/924. 
II. ü. o. sz. kultuszminiszteri leirat szövegét. 

A kerületi közgyűlés a közlést tudomásul veszi. 

27. A pénzügyi bizottság bemutatja az egyházkerületnek 
1925. évi költségvetését, mely az előző költségvetés alapján oly-
képen készült eí, hogy a tavalyi tételek az államsegélynek az idén 
várható felemeléséhez mérten az egyházkerületre eső hányadok 
arányában felemeltettek. 

24—27. 

/ 

# 
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A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület 
1925. évi költségvetése. 

Szükséglet. 

I. Évi segélyek. 

Szarvasi tanitónőképzőnek. — 
Ugyanannak rendkiv. szükségletek fedezésére 
Kerületi segélyző intézetnek 
A M. E. L. E.-nek ... ... 
Luther-Otthonnak 2 kedvezményes helyre ... 
Luther-Társaságnak 

II. Évi fizetések. 

Püspök tiszteletdija és átalánya 
Kerületi lelkész 

Missziói és egyéb szolg.-ért 
Kerületi missziói lelkész 

Missziói és egyéb szolg.-ért 
Püspöki irodavezető lelkész ... 

Missziói és egyéb szolg.-ért 

1.500,000 
30.000,000 

150,000 
30.000,000 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

1.500,000 
30.000,000 

Lakáspénz... -- ... 6000,000 
Egyházi főjegyző 
Világi főjegyző 60,000 

Irodaátalány 100.000 

Egyenként Összesen 
1924. évben volt 

Egyenként Összesen 

Két jegyző á 30,000 
Kerületi levéltáros — 
Két tanügyi bizottsági előadó... á 20,000 
Pénzt. hiv. (hozzájárulás az évi járandósághoz) 
Püspöki irodaszolga havi 40,000 
Sárkány Sámuel püspök özvegyének kegydij 

III. Napidijak és útiköltségek. 

A kerületi és egyetemes közgyűlés, valamint a 
működő bizottságok pap- és tanár-tagjainak 

IV. Vegyesek. 

Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak 
Nyomtatványok 
Illeték-egyenérték 
Különféle és előre nem látható kiadások ... 

V. Aszódi ker. nőnevelő intézet. 

A kiadások fedezésére -

Átvitel 

400,000 
1.200,000 

30,000 
18,000 
30,000 

150,000 1.828,000 

24.000,000 

31.500,000 

30.150,000 

37.500,000 
60,000 

160,000 
60,000 
30,000 
40,000 

12.000,000 
480,000 

1.200,000 137.180,009 

50,000 
10.000,000 

10*000 
6.000,000 

6.000,000 

16.060,000 

2.000,000 

150,000 
450,000 

10,000 
6,000 

10,000 
100,000 

6.000,000 

3.600,000 

4.800,000 
30,000 

60,000 
30,000 
15,000 
12,000 

1.600,000 
|| 120,000 

120,000 

50 
3.000,000 

275 
2.000,000 

726,000 

16.387,000 

2.000,000 

5.000,325 

40,000 

163.068,000 24.153 325 
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Áthozat 

VI. Egyet, közalapsegélyből. 

Szegény egyházak, missziók és vallásoktatók 
segélyezésére ... .. 

A pesti evang. magyar egyháznak vallástanitási 
célokra ... — 

VII. Báró Baldácsy prot. alapból. 

Püspök tiszteletdija 
Egyházak-, lelkészek- és özvegyeknek . 

VIII. Egyházmegyéknek közigazg. célokra 

Arad-békési egyházmegyének 
Békési „ 
Budapesti „ 
Csanád-csongrádi „ 
Pestmegyei felső „ ... ... 
Pestmegyei közép „ 
Pestmegyei alsó „ 

IX. Egyházirodalmi célokra. 

Az „Evangélikusok Lapja" támogatására ... 

X. Missziói célokra. 

Szórványok gondozására ...  

Összes szükséglet K 

Egyenként Összesen 

163.068,000 

1.800,000 

600,000 

52.000,000 
104.000,000 

2.400,000 

1924. évben volt 

Egyenként |j Összesen 

156.000,000 

135,000 
150,000 
120,000 
120,000 
100.000 
100,000 
100,000 825,000 

600,000 

12.000,000 

30,000 

10,000 

2.000,000 
4.000,000 

45,000 
50,000 
36,000 
40,000 

50,000 

24.153,325 

334.893,000 

40,000 

6000,000 

221,000 

200,000 

4.000,000 

34.614,325 
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! 

Egyenként Összesen 
1B24. é v b e n vo l t 

r 
! 

Egyenként Összesen 

Fedezet. 

! 

Egyenként 
: Egyenként Összesen 

Fedezet. 

I. Egyházmegyéktől 
j » 

lélekszám szerint búzában felajánlva (a buza 1 
ára egyöntetűen 100 kg-ként 400.000 korona) 

1 Arad-békési egyházmegye 25 q - 10.000,000 7 2.000,000 \ 

2 Békési ^ 35 „ 14.000,000 2.800,000 
3 Budapesti „ 10 „ ... 4.000,000 800,000 
4 Csanád-csongrádi „ 20 „ ... — 8.000,000 1.600,000 
5 Pestmegyei alsó „ 12 „ ... ... ... ... 4.800,000 
6 Pestmegyei közép „ 12 „ 4.800,000 2.800,000 
7 Pestmegyei felső „ 12 „ 4.800,000 50.400,000 10.000,000 

/ 

II. Báró Baldácsy prot. alapítványból f 

1 1924. évi részesedés ... ... 156.000,000 6.000,000 

III. Egyet, egyház közigazg. pénztárából 

1 Hozzájárulás a püspöki tiszteletdíj fedezésére 3.000,000 50,000 

IV. Egyetemes egyházi közalapból 

1 Vallásoktatók, egyházak és missziók részére 1.800,000 . 30,000 
40,000 2 A pesti magy. egyháznak vallástanitási célokra 600,000 2.400,000 10,000 40,000 

' ' * í 
V. Államsegélyből 

* 

34.500,000 
• -

6.000,000 

VI. 1848/XX. államsegélyből 

1 Közigazgatási célokra ... ... • 
23.000.000 4.000,000 

VII. Vegyes bevételekből 200,000 10,000 

Összes fedezet 269.500,000 26.100,000 

1 Mutatkozik hiány 65.393,000 8.519,325 

334.893,000 l 34.619,325 

Budapest, 1923. szeptember hó 23-án. / 

Szelényi Gyula s. k. Bendl Henrik s. k. 
p. ellenőr. egyházkerületi pénztáros. 



32 

27—30. A kerületi közgyűlés a költségvetést tudomásul veszi. 
Minthogy azonban a felemelt államsegélyeknek az egyház-
kerületre eső hányadai teljes pontossággal csak a folyó 
évi egyetemes gyűlés megtartása után lesznek megállapít-
hatók, a közgyűlés felhatalmazást ad a pénzügyi bizottság-
nak arra, hogy a bemutatott költségvetést a netáni bevételi 
és kiadási többleteknek és a szükségesnek mutatkozó 
változtatások figyelembevételével átdolgozhassa. . 

Egyben kimondja a közgyűlés azt, hogy a tisztviselői 
fizetések már 1924. jul. 1-től az uj költségvetés szerint 
felemelt összegekben fizetendők ki. 

28. Pénzügyi bizottság bemutatja a békési egyházmegye 1924. 
aug. 15-én 26. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatát, melyben 
az egyházmegye egy, a \ esperes mellett működő missziói lelkész 

• állásának megszervezéséhez az egyházkerület jóváhagyását és anyagi 
támogatását kéri. 

A kerületi közgyűlés az állás szervezését szükségesnek 
tartja s megkeresi a kormányt, hogy az állás szervezését 
megfelelő államsegély folyósításával tegye lehetővé. 

29. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a ker. közgyűlés felhívja az egyházmegyéket, hogy a 
reájuk kathedraticum cimén kivetett buzajárandóságok 
tekintetében fizetési kötelezettségüknek f. évi november 
hó l- ig okvetlenül tegyenek eleget és a buza méter-
mázsáját '400,000 K-val vegyék számításba. 

30. A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés a püspöki titkárnak, a püspök mellett 
működő kerületi lelkésznek, végül a kerületi missziói 
lelkésznek javadalmát egyöntetűen és pedig ugy rendezi,, 
hogy részükre az államsegélyből kiegészítést nyerő alap-
fizetésükön felül költségvetésileg havonkint és. fejenkint 
272 millió koronát biztosit s ezen felül a püspöki titkár-
nak a jelenlegi lakása után fizetett lakbérét is megtériti; 
végül pedig a nevezett tisztviselők részére tüzelőanyag 
beszerzése cimén fejenkint évi 4 millió koronát, ruház-
kodási és egyéb szükségletek cimén fejenkint évi 2 millió 
koronát állit be a költségvetésbe. 

Egyben a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi 
a pénzügyi bizottságnak azon határozatait is, melyekkel 
a bizottság a nevezett kerületi tisztviselőknek a mult évi 
közgyűlésen költségvetésileg biztosított, de a drágaság 
növekedése folytán alacsonynak bizonyult javadalmát 
némileg már a folyó évben is felemelte. 



33 

31. A pénzügyi bizottság javaslatára 31 
a kerületi közgyűlés a kiküldöttek napidiját a folyó év 
folyamán, a pénzügyi bizottság által eszközölt felemelések 
jóváhagyása kapcsán, 100,000 K-ra emeli fel; egy-
ben felhatalmazást ad a pénzügyi bizottságnak arra, hogy 
amennyiben a további emelést a kerület pénzügyi helyzete 
megengedhetővé tenné, azt saját hatáskörében eszközölje. 

/ 

32. Tárgyaltatott a szarvasi tanítónőképző felügyelőbizottságának 
1923/24. évi jelentése, az intézet 1923. évi számadása, 1925. évi 
költségvetése, a néhai Haviár Dani hagyatékáról szóló jelentés, végül 
a szarvasi és a kondorosi egyházközségeknek a tanintézetre vonat-
kozó előterjesztései. A pénzügyi, jogügyi és iskolai bizottságoknak, 
valamint a kerületi számvevőszéknek javaslatai alapján 

a kerületi közgyűlés a következő határozatokat hozza: 
, a) Dr. Veress Amáliának rendes tanárrá való elő-

léptetéséhez és Sass Mária nevelőnőnek véglegesítéséhez 
hozzájárul. 

b) A tanintézet helyi bizottságát Dr. Tóth Pál, 
Teplitzky János, Kutlik Endre és Sárkány Imre szarva'si 
lakosokkal, fel ügyelőbizottságát pedig Dr. Szigethy Lajos, 
Mikolik Kálmán, Dr. Hittrich Ödön és Dr. Scholtz Oszkár 
budapesti és Kovácsik István kondorosi lakosokkal 
kiegésziti. 

c) Egy tanitónőképző-intézetnek további fenntartását 
egyházi szempontból szükségesnek tartja. 

d) Tekintettel arra, hogy az intézet költségvetése 
nagyobb hiányt tüntet fel, — de viszont van remény 
arra, hogy az intézet háztartásának behatóbb megvizsgá-
lása, a szükséges gazdasági intézkedések megtétele, főleg 
pedig a Haviár-féle örökrész tüzetes megállapítása utján 
a hiány eltüntethető vagy jelentékenyen apasztható lesz, — 
egy szűkebb és pedig Jakabfy György, Landgraf János, 
Mágócsi-Dietz Sándor tagokból és a világi főjegyzőből 
álló bizottságot küld ki Szarvasra, melynek feladata az 
lesz, hogy minden kérdést — és pedig beleértve a tanügyi 
természetüeket is — tüzetesen tisztázzon és olyan véleményes 
jelentést terjesszen elő, hogy annak alapján egyrészt a kerületi 
pénzügyi bizottság a szóbanlevő hiány összegszerűsége 
és fedezése tekintetében határozhasson, másfelől pedig a 
jövő évi egyházkerületi közgyűlés az intézet jövőbeni 
sorsáról, tanügyi szempontból is, tiszta képet nyerhessen. 

33. Tárgyaltatott az egyetemes egyház theol. szemináriumáról 
készült szabályzat tervezete. 
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33—34. A ker. közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján 
a) A szabályzatnak a szeminárium jogi alapjáról 

szóló részét tudomásul veszi azzal, hogy a megnyitás 
' 2 év múlva történjék meg, akkor, amikor az alapvizsgát 

tett ifjak elfogják végezni theol. tanulmányaikat. A most 
végzett és 2 éven belül végzendő ifjak a szeminárium 
látogatására nem kötelezhetők. Nem kötelezhetők a 
szeminárium látogatására a .nő-theológusok, bennlakók ők 
nem is lehetnek, de mint bejáró hallgatóknak nekik is 
megadható az alkalom annak elvégzésére. 

b) A szabályzat többi 5 szakaszát azon megjegyzés-
sel fogadja el, hogy a szeminárium látogatása ingyenes 
legyen, az ellátási dij fizetésére legfeljebb a jómódú 
tanulók köteleztessenek s a költségvetés fedezeti részéből 
az erre vonatkozó tétel töröltessék. 

A ker. közgyűlés továbbá a lelkészi pályára történő 
kiképzésnél eddig kevésbé méltányolt, a szabályzatban 
is érintett következő dolgokra hivja fel a közfigyelmet: 

Az első az arravalóság. Ez alatt különösen a belső 
hivatottságot értjük, amelynek jelét adja a hallgató, 
amelyet fel kell ismernie a nevelő s kiképző tanárnak; 
de kell, hogy a theológiai hallgató egyéb képességeivel 
is rátermett és alkalmas Jegyen hivatása betöltésére. 

Nyerjenek ifjaink a zenei ismeretekben alapos 
kiképzést s énekelni tudjanak. 

A gyülekezeteinkben használatos nyelvekben nyerje-
nek tüzetes oktatást. 

Képeztessenek ki kellőleg növendékeink a minden 
rendű és rangú emberekkel való érintkezésre, hogy a 
parketten s a földes szobában egyaránt megállni tudjanak. 

Különös suly fektetendő arra, hogy elsajátítsák fiaink 
a hivekkel való kellő bánásmódot s teljesen felfegyverkezve 
bocsáttassanak ki védelemre, harcra a szekták és egyéb 
ellenségeink ellen. 

34. Olvastattak Dr. Gesztelyi Nagy László levele és az egy-
házmegyék felterjesztései az egyházi sérelmek tárgyában. 

A kerületi közgyűlés Dr. Gesztelyi Nagy László által 
kezdeményezett és köszönettel vett akciót a beérkezett 
adatok kiszolgáltatásával készséggel támogatja; s midőn 
másfelől a beérkezett adatokat a szóbanlevő túlkapások 
társadalmi ellensúlyozása érdekében a bányaker. Luther-
Szövetséggel is közli, egyben felir az egyetemes köz-
gyűléshez, hogy a szóbanlevő sérelmek orvoslását a 
kormánynál is erélyesen szorgalmazni kegyeskedjék. 
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35. Olvastatott Gallé István hartai lelkésznek és az egyház- 35 
község tanitóinak kérvénye, melyben az egyházközség által a 
földigény bejelentésének mellőzése tárgyában hozott határozat 
megsemmisítését kérik. 

Az egyházkerületi közgyűlés utasítja az egyházközség 
elnökségét, hogy a püspök rendelete szerint az 1922. 
évi kerületi és egyetemes közgyűlés 17. és 28. számú 
határozatai alapján a földbirtokreform kapcsán érvénye-
síthető földigényeket az egyház részéről különbeni jog-
következmények terhe alatt haladéktalanul érvényesítsék 
s jelentsék be. 

36. Tárgyaltatott a pestmegyei ág. hitv. ev. középegyház-
megye közgyűlésének 8. pontja alatt Dr. Kovács Sándor javaslatára 
hozott határozata, — miután a tápiószentmártoni egyházközség köz-
gyűlése a püspök ur 455—1924. számú leirata és utasítása dacára 
a földreform kapcsán földigényét be nem jelentette — „intézzen 
a közgyűlés a kerület utján az egyetemes közgyűléshez felterjesz-
tést, hogy a zsinat alkosson oly törvényes jogszabályt, mellyel az 
önkényeskedő egyházközségeket esetleg az autonómia felfüggesztésével 
megfékezhesse". 

A kerületi közgyűlés az ily irányú felterjesztést 
elhatározza, egyidejűleg azonban utasítja a tápiószent-
mártoni egyházközség elnökségét, hogy a püspök ur 
rendelete alapján az 1922. évi kerületi és egyetemes 
közgyűlések 17. és 28. számú határozatai alapján a 
földbirtokreform kapcsán érvényesíthető földigényét az 
egyháznak minden esetben és haladéktalanul bejelentsék. 

37. Tárgyaltatott a budapesti egyházmegyének a budai kelen-
földi evangélikusok önálló anyaegyházzá alakulása tárgyában f. é. 
julius 30-án 9. pont alatt hozott határozata. 

A ker. közgyűlés tekintettel arra, hogy a kelenföldi 
lelkészi kör hivei a várbeli lelkészi kör híveivel együtt, 
szabályszerűen összehívott gyűlésen egyhangúlag hozták 
meg a kelenföldi önálló egyházközség megalakítására 
vonatkozó határozatukat; tekintettel arra, hogy a várbeli 
egyház fennmaradása az uj alakulással veszélyeztetve nincs, 
viszont az uj egyházközség fennállása akár lélekszámát, 
akár az egyházi adófizetők mérvét, akár költségelőirány-
zatát tekintve biztosítottnak látszik; tekintettel arra, hogy 
a két lelkészi kör jogi és anyagi viszonyait egymás között 
rendezte, területeik határait kölcsönös megegyezéssel meg-
állapították; tekintettel végül arra, hogy a kelenföldi 
egyház önállósága hivei buzgóságának és erejének hathatós 

3* 
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37—42. kifejlesztésére nyit szabad utat, a budapesti egyház-
megye határozatát az E. A. 30-ik szakasza értelmében 
jóváhagyja és megerősíti. 

38. Tárgyaltattak az önálló hitoktatókra és vallástanárokra 
vonatkozó egyetemes szabályrendelet tervezete és az egyház-
megyéknek arra vonatkozó felterjesztései. 

A ker. közgyűlés az. egyházmegyék óhajait tartal-
mazó határozatokat az egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

39. Tárgyaltatott a mezőtúri fiókegyház anyásitása. 
A ker. közgyűlés az E. A. 30. § -a értelmében Mezőtúr 

önállósulásához igaz örömmeL hozzájárul, anyaegyházköz-
séggé alakulását elvben már most jóváhagyja. 

40. Tárgyaltatott a gyulai missziói egyház anyásitása. 
A ker. közgyűlés a gyulai egyház önállósulásához 

örömmel hozzájárul s anyaegyházközséggé való alakulását 
jóváhagyja. 

41. A jogügyi bizottság ismerteti a budafoki egyesült 
protestáns egyház ingatlanának kérdését. 

A ker. közgyűlés az iratokat azzal a tanácscsal adja 
vissza az érdekelt egyházközségnek, hogy az eredeti 
adománylevelek, az eredetileg adományozott földek telek-
könyvi bekebelezéséül szolgált okmányok, valamint a 
Murányi János ref. lelkész ellen indított bünügyi eljárás 
irataiból állapittassa meg azt a tényállást, amelynek 
alapján kockázat nélkül állhatja az esetleges per követ-
kezményeit. 

Egyúttal felhívja a közgyűlés az összes egyház-
megyéket, hogyha területükön esetleg „egyesült protestáns 
egyház" alakult, ennek a szervezetét, a többi egyházakkal 
való vagyonjogi viszonyát jelentsék be azon célból, hogy 
az esetleg utóbb felmerülhető vagyonjogi viták a testvér-
egyházakkal való békés viszony érdekében megelőzhetők 
legyenek. 

42. A jogügyi bizottság bemutatja Russ Zoltán gádorosi lelkész-
nek a békési egyházmegyei gyámintézet céljaira tett alapítványáról 
készült alapítólevelet. 

A ker. közgyűlés az alapítólevelet az alapítványi tőke 
mikénti gyümölcsöztetésére vonatkozó adatokkal és a tőke 
átvételét elismerő nyilatkozattal való kiegészítés végett a 
békési egyházmegyének visszaküldi s a kerületi elnökséget 
a kellően kiegészített okirat jóváhagyására felhatalmazza. 
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43. Tárgya Itatott Zatykó Mihálynak a békési egyházmegye 43 
1924. évi aug. 15-én 34. és 35. pontok alatt hozott közgyűlési hatá-
rozatai ellen beadott kétrendbeli felebbezése. 

A kerületi közgyűlés a fellebezéseknek helyt ad s 
ennek folytán: 

a) az orosházi egyházközség képviselőtestületének 
a tanítókra vonatkozó egyházközségi szabályrendelet tár-
gyában 1924. évi márc. 10-én 7. pont alatt hozott határo-
zatát, valamint az ezen határozatot, illetve az átdolgozott 
szabályrendeletet jóváhagyó aug. 15-iki 34. sz. egyház-
megyei közgyűlési határozatot megsemmisíti, az átdolgozott 
szabályrendelet jóváhagyását megtagadja és utasítja az 
orosházi egyházközséget, hogy az 1923. évi szept. 20-án 
45. jkv. pont alatt hozott egyházkerületi közgyűlési határo-
zattal már jóváhagyott eredeti szabályrendeletet az egyház-
kerület határozatában elrendelt módosításokkal e határozat 
értelmében léptesse életbe. 

b) az orosházi egyházközség képviselőtestületének 
1923. évi jul. 13-án 11. pont alatt hozott azon határozatát, 
mely szerint az egyházközség a Csonka-féle megürült 
tanitói lakást Horémusz Pál lelkésznek utálta ki, valamint 
az ezen határozatot jóváhagyó 1924. évi aug. 15-iki 35. jkv. 
sz. egyházmegyei közgyűlési határozatot feloldja és elren-
deli, hogy a telekkönyvi hiteles kivonat, esetleg az eredeti 
adományozó vagy alapító okiratok alapján állapíttassák 
meg, milyen célra és milyen rendeltetéssel került az iskola-
épület — amelyben a kérdéses lakás van — az egyház-
község tulajdonába. 

44. Tárgyaltatott Gádoros és Orosháza egyházközségek feleb-
bezése a békési ev. egyházmegye 1924. évi augusztus hó 15-iki 
közgyűlésén, Szenteternya ev. egyházközség határrendezése ügyében 
meghozott határozata ellen. 

A kerületi közgyűlés tekintettel azon körülményre, 
hogy a szenteternyai egyházközség kérelme arra irányul, 
hogy a Szenteternya politikai községhez tartozó terület 
egyrésze egyházi szempontból csatoltassék az egyház-
község területéhez, ezen kérelem pedig a zsinati tör-
vényeknek teljesen megfelel, másfelől a szenteternyai 
egyházközségre nézve ezen területek hozzácsatolása lét-
kérdés, ellenben a másik oldalon javasolt hátárrendezés 
az érdekelt egyházközségek közül Nagyszénásra nézve 
területileg és lélekszám tekintetében közömbös, a kérelem 
teljesítése pedig Orosháza és Gádoros fejlődését nem 
gátolja, a békési egyházmegye vonatkozó határozatát 
helybenhagyja. 
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45—49. 45. Tárgyaltatott az orosházi egyházközségnek a politikai 
községhez kiküldendő képviselője tárgyában 1924. évi aug. 15-én 
20. sz. alatt hozott egyházmegyei közgyűlési határozat ellen beadott 
felebbezése. 

A ker. közgyűlés a felebbezés elutasításával az egy-
házmegye határozatát — tekintettel az E. A. 58. §-nak 
félre nem érthető rendelkezésére — helybenhagyja. Egyben 
kívánatosnak jelenti ki a -közgyűlés azt, hogy az egyház-
község képviseltetésével a lelkész bizassék meg. A közgyűlés 
jelen határozata azonnal foganatosítandó s arról a politikai 
község is értesítendő. 

46. Tárgyaltatott Sass Béla budapesti vallástanárnak a buda-
pesti egyházmegye 1924. évi julius 30-án 13. pont alatt a pesti 
magyar egyház 1923. évi zárszámadása és 1924. évi költségvetése 
tárgyában hozott határozata ellen beadott felebbezése. 

A kerületi közgyűlés a felebbezést az egyházmegyei 
határozat indokai alapján elutasítja. 

47. Tárgyaltatott a békéscsabai evang. tanítóknak az arad— , 
békési egyházmegye 1924. évi augusztus 12-én 71. pont alatt a 
temetési stóla eltörlése tárgyában hozott határozata ellen beadott 
felebbezése. 

A ker. közgyűlés az iratokat az egyházmegyének 
visszaadja azzal, hogy azokat a régi és az uj tanítói 
hiványokkal felszerelve újból terjessze fel. 

48. Tárgyaltatott Greksza György békéscsabai tanítónak az 
arad—békési egyházmegye 1924. évi augusztus 12-iki közgyűlési 
határozata ellen beadott felebbezése. 

A ker. közgyűlés a felebbezésnek helyt ad és a 
békéscsabai egyház képviselőtestületének 1924. január 
28-án 2. pont alatt hozott azon határozatát, mellyel a 
felebbezőnek képviselőtestületi taggá történt megválasz-
tatását érvényteleníti, valamint az ezen határozatot hely-
benhagyó egyházmegyei közgyűlési határozatot — az 
E. A. 35. §-ára tekintettel — megsemmisíti. 

49. Tárgyaltatott Dr. Haviár Gyulának a békési egyházmegye 
1924. évi augusztus 15-iki 21. számú közgyűlési határozata ellen 
beadott felebbezése. 

A kerületi közgyűlés a felebbezésnek helyt ad, az 
egyházmegye határozatát feloldja s utasítja az egyház-
megyét, hogy a felebbező által a szarvasi egyháztanács 
f. é. szeptember 1-én 3. pont alatt hozott határozata 
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ellen beadott felebbezésnek érdemi elbírálását a felebbező 49—51. 
által önmaga ellen kért fegyelmi eljárás jogerős elintézé-
séig tartsa függőben. 

50. Tárgyaltatott Fedák Jánosné budapesti lakosnak a buda-
pesti egyházmegye által 1923. évi november 29-én a nők szava-
zati joga tárgyában hozott közgyűlési határozat ellen beadott 
felebbezése. 

A kerületi közgyűlés a felebbezést — mely elkésett 
és nem kellő helyen adatott be — visszautasítja. 

51. Tárgyaltatott Thomay József szegedi lelkésznek a csanád— 
csongrádi, egyházmegye f. évi augusztus hó 14-én tartott közgyűlé-
sének 8. jzkvi pont alatt hozott azon határozata ellen beadott fel-
lebbezése, amellyel dr. Réty József és társainak, valamint Thomay 
Józsefnek 1924. Julius 3-áról keltezett felebbezését visszautasította, 
ugyancsak Thomay Józsefnek 1924. junius 20-áról keltezett feleb-
bezését pedig elutasította és a szegedi ev. egyházközségnek az 
1924. évi junius hó 15-iki rendkívüli közgyűlésen hozott 2-ik számú 
határozatát jóváhagyta, amelyben a közgyűlés utasította az egyház-
község elnökségét, hogy Thomay József ellen szolgálatképtelenség 
miatt állásától való felmentése iránt adjon be az egyházmegyei 
törvényszékhez keresetet. 

A közgyűlés Thomay József felebbezésének helyt ad, 
a csanád—csongrádi egyházmegye f. évi augusztus hó 
14-én tartott közgyűlésének 8. jzkvi pont alatt hozott 
határozatát feloldja és a szegedi egyházközség 1924. 
évi junius 15-én tartott rendkívüli közgyűlésének 2. jzkvi 
pont alatt hozott határozatát megsemmisíti, mert ugy 
Thomay József felebbezéséből, mint az egyházközségi 
közgyűlés jegyzőkönyvéből megállapítható, hogy a junius 
15-iki közgyűlés tárgyául „a lelkészi hivatal ellátásának 
kérdése" volt kihirdetve, amiből az egyház hivei semmi-
kép sem következtethettek arra, hogy a közgyűlésnek a 
lelkész nyugdíjazása, illetőleg állásától való felmentése 
iránti kereset benyújtása fogja tárgyát képezni. De fel 
kellett oldani az egyházmegye határozatát azért is, mert 
Thomay Józsefnek julius hó 3-án beadott felebbezését 
visszautasította, holott az csak kiegészítését képezte a 
junius hó 20-án beadott és a csanád—csongrádi egyház-
megye espereséhez junius 23-án érkezett felebbezésnek, 
mely felebbezést tárgyalás alá kellett volna venni még 
akkor is, ha Thomay junius hó 20-án kelt felebbezését 
be nem adta volna, mert a junius 15-iki közgyűlésnek 
2. jzkvi pont alatt hozott határozata, amelyből Thomay 
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51—52. megtudta, hogy az egyház őt nem nyugdíjazni, de állá-
sától felmenteni akarja, csak junius hó 27-én lett vele 
hivatalosan közölve s igy az ellen julius 3-án még a 
törvényes határidőn belül élt felebbezéssel. 

Felhívja ennélfogva a ker. közgyűlés a szegedi 
egyházközséget, hogy méltányolva lelkészének egy fél-
századon át kifejtett buzgó és odaadó munkásságát, 
kényszer utján való nyugdíjaztatásától álljon el és / 
nyugodjék meg abban, hogy a püspök ur a legmegfele-
lőbb módon gondoskodni fog az egyház lelkészi teendői-
nek ellátásáról s egyidejűleg felhatalmazza a közgyűlés 
a püspök urat, hogy a szegedi egyház ellátásáról saját 
hatáskörében, legjobb belátása szerint gondoskodjék. 

Ezen határozatáról a közgyűlés ugy felebbezőThomay 
József lelkészt, mint a szegedi evang. egyházközséget, 
valamint a csanád—csongrádi egyházmegyé elnökségét, 
ugy is, mint az egyházmegyei törvényszék elnökségét, 
jegyzőkönyvi kivonattal értesíteni rendeli. 

v ' - . . ' íffiqH1 
52. Tárgyaltatott a nagybánhegyesi evangélikus egyháznak 

a csanád—csongrádi evangélikus egyházmegye 1924. évi augusztus 
hó 14-én tartott közgyűlési jegyzőkönyvében 4. pont alatt felvett 
egyházmegyei határozat ellen beadott felebbezése: 

a) A kerületi közgyűlés a felebbezésnek helyt ad és 
megállapítja azt, hogy Stempel Antal nagybánhegyesi 
evangélikus tanitó javadalmára vonatkozóan a csanád — 
csongrádi evangélikus egyházmegye 1914. évi november ] 
hó 10-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 15. pontjában 
foglalt határozat, illetve az e határozatban leirt hivány-
megállapitás az irányadó. 

b) Ehhez képest megváltoztatja a kerületi közgyűlés 
a csanád—csongrádi evangélikus egyházmegye 1923. évi 1 
szeptember hó 6-án tartott közgyűlésének az e közgyű-
lésről felvett jegyzőkönyv 4. pontjában foglalt, valamint 
az 1924. évi augusztus hó 14-én tartott közgyűlésének 
az e közgyűlésről félvett jegyzőkönyv 4. pontjában foglalt 
határozatait — s annak megállapítása meljett, hogy a Stempel 
Antal tanitó fentemiitett és egyedül érvényes hiványában 
részére biztosított 40 hl. buta ellenértékét képezi az |M| 
elődje, Linder Nándor által hiványszerüleg haszonélvezett 
20 kis hold föld haszonélvezetének — kimondja a kerületi 
közgyűlés, hogy éppen azért, mert az előzőleg kizárólag 
Linder Nándor által hiványilag haszonélvezett 20 kis hold 
föld haszonélvezete helyett utóda, Stempel Antal részére 
az egyházközség ugyancsak hiványilag 40 hl. búzát bizto-

t 
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sitott, — az egyházközség haszonélvezetébe jutott 20 hold 52—55. 
földnek a tanítók között haszonélvezetre való szétosztására 
az egyházközség egyházközigazgatásilag nem szorítható. 

c) Ugyancsak kimondja a kerületi közgyűlés azt, 
hogy Stempel Antal tanitó a részére fent érvényesnek 
megállapított hiványában biztosított természetbeni járandó-
ságok pénzbeli megváltására vonatkozóan — de csakis 
a hivány megcsonkítása nélkül — a nagybánhegyesi 
evangélikus egyházzal saját személyére vonatkozóan 
szabadon állapodhatik meg, miért is ily megállapodás 
— ha hiványcsonkitást nem tartalmaz — felsőbb egyház-
hatósági jóváhagyásra nem szorul. Mig, ha ily megállapodás 
a gazdasági viszonyok változásával fenntarthatatlanná válik 
a javadalmasra vonatkozóan, az ily kétoldalú megálla-
podás hatálytalanítása az egyházi törvénykezés útjára 
tartozik. 

53. A közgyűlés tárgyalta a tiszaföldvári egyházközségnek 
felebbezését, amelyben az egyházközség az 1923. évi szeptember 
hó 6. napján tartott csanád—csongrádi egyházmegyei közgyűlésről 
felvett jegyzőkönyv 5. pontjában foglalt egyházmegyei közgyűlési 
határozatnak megváltoztatását kéri. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján 
az egyházmegyei közgyűlés határozatát megváltoztatja és 
az egyházközségnek 1923. évi junius 24-én hozott ama 
határozatát, mely szerint a megüresedett II. tanitói állást 
férfi tanerővel óhajtja betölteni, helybenhagyja, mert ez 
az egyházközségi határozat sem alaki, sem anyagi jog-
szabályba nem ütközik s igy az egyházmegyei közgyűlés 
hatáskörét túllépte, amikor az egyházközségi határozatot 
megsemmisítette. 

54. A jogügyi bizottság bemutatja Peér P. Sándor volt hit-
oktató kérvényét, melyben nevezett kéri, hogy a lelkészi pályára 
való visszatérése lehetővé tétessék. 

A kerületi közgyűlés a kérvényt kérvényezőnek vissza-
adja azzal, hogyha kilátása nyilik egy lelkészi állás 
elnyerésére, kérvényét nyújtsa be a Püspök úrhoz, aki 
jogosítva van a pályázásnak érdemi lehetőségét meg-
bírálni. 

55. Az arad—békési egyházmegye felterjesztése alapján 
a ker. közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez az iránt, hogy a medgyesegyházi hetivásárnak 
s általában mindennemű, bármely egyházközség területén 
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55—59 vasárnapon tartott országos vagy hetivásárnak hétköz-
napra való áttételét a kormánynál erélyesen szorgalmazni 
kegyeskedjék. 

56. A jogügyi bizottság bemutatja a békési egyházmegyének 
1924. évi aug. 15-én 46. jkv. pont alatt Kovács Andor esperes 
indítványára hozott közgyűlési határozatát. 

A kér. közgyűlés az egyházmegye indítványát magáévá 
teszi és az egyetemes közgyűlést az indítvány felterjesztése 
kapcsán arra kéri, hogy a kormánynál eszközölje ki azt, 
hogy amily mértékben kapnak földet a földbirtokreform 
folytán más ker. egyházak, olyan mértékben és arányban 
juttasson a kormány egyházunknak is földbirtokot, hogy 
közigazgatásunk terheit elviselhessük s hogy püspökeink 
és hivataluk alkalmazottai kellő javadalmazásban részesül-
hessenek. 

57. Russ Zoltán békési egyházmegyei főjegyzőnek az egyház-
megyei közgyűlések terminushoz kötését célzó indítványát 

a ker. közgyűlés a napirendről leveszi. 

58. Világi jegyző felolvassa Petri Pál vallás- és közoktatásügyi 
államtitkárnak Dr. Zsigmondy Jenő ker. felügyelőhöz intézett s a 
közgyűlésen kézbesített üdvözlő levelét. 

A ker. közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi állam-
titkár részéről tanúsított figyelmet jóleső érzéssel és élénk 
éljenzéssel fogadja s köszönetének ezúton is kifejezést ad. 

i 

59. Olvastatott a báró Baldácsy-alapitvány jövedelmének 
felosztására kiküldött bizottság által felvett alábbi jegyzőkönyv: 

Jegyzőkönyv, felvéve Budapesten, 1924. évi szept. hó 24-én a 
Báró Baldácsy-alapitványból a bányai ev. egyházkerületre eső jöve-
delem felosztására kiküldött bizottság ülésén. Jelen voltak: Dr. 
Raffay Sándor püspök, Zsigmondy Jenő egyházkerületi felügyelő, 
báró Kaas Albert, Dr. Lehóczky Antal, Dr. Szeberényi Lajos Zs., 
Saguly János, Kovács Andor, Kruttschnitt Antal, Broschko G. Adolf, 
Bódy Pál esperesek, Törteli Lajos jegyző. 

1. Dr. Raffay Sándor püspök üdvözli a megjelent biz. tagokat 
s jelenti, hogy ez évben a báró Baldácsy-alapból négy részletben 
összesen 75.000,000 korona folyt be a ker. pénztárba. 

2. A bizottság javasolja, hogy az áldott emlékű végrendelkező 
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akaratához és az eddigi gyakorlathoz képest, az összegből fordit- 59. 
tassék: 
a) püspök ur tiszteletdijára V3 rész K 25.000,000 
b) szűkölködő, pusztuló, vagy építkező egyházak 

segélyezésére „ 1*6.600,000 
c) szegény lelkészek segélyezésére „ 16.600,000 
d) szegény papözvegyek és árvák segélyezésére . „ 16.600,000 
é) költségekre 200,000 

összesen: K 75.000,000 

3. javasolja egyúttal a bizottság, hogy a mult évi osztalékból 
fennmaradt 3.840,000 K osztassék szét egyenlő arányban a szegény 
egyházak, lelkészek és papözvegyek, illetőleg árvák között, mely 
esetben nevezettek segélyösszege 17.880,000 K-ra emelkednék. 

4. A bizottság jelenti, hogy mivel az alap osztaléka több rész-
letben lett a kerület rendelkezésére bocsátva, nehogy a kapott 
összegek a kerületi pénztárban, illetőleg takarékpénztárban kezelve 
elértéktelenedjenek, a ker. elnökség az időközben befolyt összegeket, 
az alapítványt tevő végakaratának szem előtt tartásával s a mutat-
kozó szükséghez képest, a kerület utólagos jóváhagyásának remé-
nyében, saját hatáskörében felosztotta. 

Az eddig kiosztott összegek a következők: 
a) püspök ur tiszteletdijára K 25.000,000 
b) szűkölködő egyházak segélyezésére „ 16.000,000 
c) szegény lelkészek segélyezésére „ 3.700,000 
űf) lelkészözvegyek és árvák segélyezésére . . . „ 12.320,000 

összesen: K 57.020,000 

Kiosztásra vár még, ideértve a mult évi maradványt, 21.820,000 
korona, mely összegből 
egyházak segélyezésére fordítandó K 1.880,000 
szegény lelkészek részére 14.180,000 
lelkészözvegyek és árvák részére 5.560.000 
költségekre . . . „ 200.000 

összesen: K 21.820,000 

6. A segélyben a következő egyházak részesültek: Mezőtúr 
4.000,000 K, Szenteternya 1.200,000 K, Pécel 2,000,000 K, Mende 
és Mezőhegyes 1—1.000,000- K, Kispest 800.000 K, Vác, békés-
megyei szórványok, nagylaki határgondozás, Szeged, Apostag, 
Óbuda, Göd, Monor 5—500,000 K, gyulai misszió 4—400,000 K, 
Bodzás-Ottlaka, Gádoros, Nagyszénás, Csanádapáca, Kiscsákó, 
Makó 2—200,000 K, összesen 16.000,000 K segélyben. 

A lelkészek közül segélyt kaptak: Scholtz Gusztáv ny. püspök 
1.500,000 K, Plachy János ny. leik. 800,000 K, Kemény Gábor 
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59. és Friedrich Zsigmond 5—500,000 K, Steuer Lajos 400,000 K, 
összesen 3.700,000 K. 

A lelkészözvegyek és árvák közül segélyt kaptak: Sárkány 
Sámuelné 800,000 K, Győry Vilmosné 600,000 K, Chovan Viktorné 
500,000 -K, Leszich Lászlóné, Liffa Jánosné, Scholtz Gyuláné, 
Freitag Jánosné, Szemian Dánielné, Kaczián Jánosné, Bán Miksáné, 
Jankó Károlyné, Kemény Ödönné, Kemény Dezsőné, Famler G. 
Adolfné, 4—400,000 K, Dubovszky Nándorné 350,000 K, Csermák 
Irén, Lányi Anna, Oertel Emilia, Ricska Hermin, Simkó Gyuláné, 
Dobronyovszky Gyuláné, Kernuch Aranka, 250—250,000 K, Szebe-
rényi Lajosné, Klár Fülöpné 300—300,000 K, Zvarinyi Jánosné 
200,000 K. Több özvegy: 2.000,000 K, összesen: 12.320,000 K. 

A bizottság javasolja a kerületi közgyűlésnek, hogy az oszta-
léknak eddigi kiosztását hagyja jóvá s az egyházak segélyezésére 
eső összegből még ki nem osztott 1.880,000 K-ból adjon Rádnak 
és Nagyszénásnak 600—600,000 K-t, Apostagnak pedig a fenn-
maradó 680,000 K-t. 

A lelkészek közül a bizottság a következőket ajánlja segélye-
zésre: Csermák Elemér, Zoltán Emil, Thomay József, Draskóczy 
Ede, Sommer Gyula, Imrék Sámuel, Rátz Gyula, Jeszenszky Gyula, 
Petrovics Soma, Klár Béla, Moór Henrik, Geduly Lajos, Kiss Kál-
mán, Friedrich Zsigmond, Brózik Károly, Fúria Zoltán, Steuer Lajos, 
Bódy Pál, Plavetz Gyula, Kuntz Henrik és Plachy János lelkészek-
nek egyenkint 600—600,000 K, Sass Béla vallástanár 580,000 K, 
Kemény Gábor gyulai lelkész 1.000,000 K. 

A lelkészözvegyek és árvák közül segélyezésre ajánltatnak: 
Sárkány Sámuelné, Jeszenszky Nándorné 600—600,000 K, Zvarinyi 
Jánosné, Chovan Viktorné, Klár Fülöpné, 300—300,000 K, Simko 
Gyuláné, Dobronyovszky Gyuláné, Szeberényi Lajosné, Dubovszky 
Nándorné, Leszich Lászlóné, Liffa Jánosné, Scholtz Gyuláné, Freitag 
Jánosné, Kaczián Jánosné, Bán Miksáné, Jankó Károlyné, Kemény 
Ödönné, Kemény Dezsőné, Famler G. Adolfné 200—200,000 K, 
Csermák Irén, Lányi Anna, Oertel Emilia, Ricska Hermin, Kernuch 
Aranka, 100—100,000 K, összesen: 5.400,000 K segélyre. 

7. A többi segélyekre nézve a bizottság javasolja, hogy a 
kerületi segélyt, a Székács-alapi és a Geitz-féle segélyt, tekintettel a 
segély csekély összegére, amint az mult évben is történt, ne ossza ki. 

8. Végül a püspök bejelenti, hogy a tegnapi napon a Baldácsy-
alapitvány igazgatósága által a ker. -részére, mint legújabb részlet, 
15.000,000 K utaltatott ki, mely összegből levonva a püspököt 
tiszteletdíj cimen illető 5.000,000 K-t, a fennmaradó 10.000,000 K 
szintén kiosztandó. 

A bizottság e 10.000,000 K-t illetőleg a ker. közgyűlésnek a 
következő javaslatot terjeszti elő. 

Az apostagi gyülekezet egyik iskoláját a mult évben a tűzvész 
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teljesen elpusztította, a másik meg összedőlt. A kis gyülekezet, a 59 
legnagyobb áldozatkészség mellett, iskoláját csak ugy tudta újra 
felépíteni, hogy nagyösszegü kölcsönt vett fel. Ez adósságából 
származó kötelezettségeinek eleget tenni nem tud s evégből a 
kerülettől mérsékelt kamatozásra nagyobb kölcsönt kér, rövid lejá-
ratra. A kerületnek kölcsönkihelyezésre tőkéje nincsen, az apostagi 
gyülekezetet pedig nehéz helyzetéből kimenteni okvetlen szükséges. 
A bizottság tehát javasolja a ker. gyűlésnek, hogy ezen 10.000,000 
K-t most ne ossza szét, hanem adja azt megfelelő biztosíték mellett 
az apostagi gyülekezetnek (mérsékelt kamatra) rövid lejáratú 
kölcsönképen. 

9. Elnöklő püspök ur jelenti, hogy a Baldácsy-alapból a kerület 
még az idén további 60 millió korona bevételre számíthat s 
javasolja, hogy a bizottság ezen összeg elosztása felől most ne 
határozzon. Kéri az espereseket, hogy a felosztására vonatkozólag 
javaslataikat az egyetemes gyűlésig készítsék el, amikor is a döntést 
közös megbeszélés kapcsán fogják meghozni. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 2. és 8. pontját 
tudomásul veszi, a segélyeknek évközben történt kiosz-
tását jóváhagyólag tudomásul veszi, a még ki nem osztott 
osztalék felosztására vonatkozó bizottsági javaslatot elfo-
gadja s határozat erejére emeli és utasítja a kerületi 
pénztárost, hogy a megszavazott segélyösszegeket a segé-
lyezetteknek fizesse ki. Egyben a fennmaradt 10 millió 
K-t az apostagi gyülekezet részére egyelőre egy évre 
folyósítandó kamatmentes kölcsön gyanánt kiutalja. 

60. Tárgyaltatott a számvevőszéknek az 1923. évi zárószáma-
dásokra és az 1925. évi költségelőirányzatokra vonatkozó jelentése. 

Az előterjesztett javaslatok értelmében a kerületi közgyűlés 
a) a csanád—csongrádi, a békési és a budapesti 

egyházmegyék zárószámadásait és költségvetéseit válto-
zatlanul tudomásul veszi; 

b) az arad—békési egyházmegye zárószámadását és 
költségvetését — melyeknek közgyűlési letárgyalása 
igazolva nem lett — a hiányok pótlása, az iratok sürgős 
kiegészítése s a kerületi elnökséghez való újbóli felter-
jesztése végett az egyházmegyének visszaadja; 

c) a régi pestmegyei egyházmegye esperesét felhívja, 
hogy az egyházmegye három részre osztásának idő-
pontjáig terjedő zárószámadást, a megmaradt vagyonnak 
miként történt felosztását s az erre vonatkozó közgyűlési 
határozatot az egyházkerület elnökségéhez haladéktalanul 
terjessze be ; 
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60—65. d) felhatalmazza a ker. elnökséget arra, hogy 
amennyiben a hozzá utalt fenti ügyeket megfelelőnek 
tartja, azokat a kerület nevében jóváhagyja; 

e) a szarvasi tanitónőképzőintézet zárószámadását és 
költségvetését a 32/b. pont értelmében kiküldött bizott-
ságnak jelentéstétel végett kiadja. 

61. Bemutattatott az egyházkerület missziói lelkészének 1924/25. 
évi munkaprogrammja, továbbá a fogházmisszióról szóló jelentés. 

Örvendetes tudomásul vétetett. 
62. Bemutattatott a kerületi missziói bizottság 1924. szeptem-

ber 24-iki üléséről felvett jegyzőkönyv, továbbá a békési és a 
budapesti egyházmegyék missziói jelentése. 

A kerületi közgyűlés az előterjesztett javaslatok 
értelmében 

a) a békési egyházmegye jelentését örömmel és köszö-
nettel tudomásul veszi. 

b) a budapesti egyházmegyét felhívja, hogy a békési 
egyházmegyéhez hasonlóan igyekezzék a missziói lelkészi 
állás alapjait saját erejéből megvetni, s az államsegélyt is 
kieszközölni; 

c) egy diakónus és diakonisszaképző - intézet 
mielőbbi felállítása érdekében felir az egyetemes köz-
gyűléshez ; a javaslat kidolgozásával pedig Szeberényi L. 
Zsigmond esperest bizza meg; 

űf) azokat az egyházmegyéket, melyek ez évben 
missziói jelentésüket nem terjesztették be, felhívja, hogy 
jelentéseiket jövőben okvetlenül tegyék meg. 

63. Beterjesztetett a kerületi gyámintézet közgyűléséről felvett 
jegyzőkönyv. 

Tudomásul szolgál és a jegyzőkönyvbe függelékként 
felvétetik. 

64. Olvastatott a kerületi belmissziói bizottság jelentése. 
A kerületi közgyűlés az előterjesztett munkaprogram-

mot elfogadja, az evangélikus munkásoknak az egyházi 
életbe tervbevett bekapcsolását helyeslőleg tudomásul 
veszi s a bizottságot felhatalmazza arra, hogy javaslatait 
a kerületi elnökség véleményének kikérése után a lel-
készeknek és helyi szövetségeknek tudomására hozhassa 
s tőlük közvetlenül jelentéseket és javaslatokat kérhessen. 

65. A kerületi levéltáros helyett püspök ur jelenti, hogy a 
levéltár anyaga az egyetemes egyház üllőiuti levéltári helyiségeibe 
átszállittatott és rendezés alatt áll. 

Tudomásul szolgál. 
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66. Egyházi jegyző bemutatja . a kerületi segélyző intézet 66—69. 
közgyűléséről felvett jegyzőkönyvet. 

A ker. közgyűlés a jegyzőkönyvet tudomásul veszi s 
annak függelékként a közgyűlési jegyzőkönyvbe való 
felvételét elrendeli. Egyben az intézetre vonatkozó javaslat 
megtételére az espereseket kéri fel. 

67. Kovács Andor esperes bemutatja a kerületi lelkészegyesület 
közgyűléséről felvett jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyvet tudomásul 
veszi, az annak 4-ik pontjában előterjesztett kérelmet 
magáévá teszi és az egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 
Egyben pedig a jegyzőkönyvnek a közgyűlési jegyző-
könyvbe függelék gyanánt való felvételét elrendeli. 

68. Világi főjegyző jelentését, mely szerint önálló indítvány 
nem adatott be 

a kerületi közgyűlés tudomásul veszi. 

69. A kerületi felügyelő megállapítja, hogy a közgyűlés a 
tárgysorozatot letárgyalta; egyben a bizottságoknak, előadóknak és 
a jegyzői karnak a letárgyalt ügyek előkészítéséért s a közgyűlés 
tagjainak szives türelmükért köszönetet mond. 

Dr. Raffay Sándor püspök a közgyűlés nevében hálás köszö-
netét fejezi ki elnöktársának az ülés bölcs és körültekintő veze-
téseért s miután buzgó imában ad hálát Istennek, hogy a köz-
gyűlés épitő munkáját az ő segedelmével befejezhette, 

a kerületi felügyelő az ülést berekeszti. 

Kmf. . 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. Dr. Raffay Sándor s. k. 
egyházkerületi felügyelő. püspök. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. Sárkány Béla s. k. 
ker. vrlági főjegyző. ker. egyházi főjegyző. 

Dr. Lányi Márton s. k. Törteli Lajos s. k. 
ker. világi jegyző. ker. egyházi jegyző. 

Hitelesitették: 

Kaas Albert báró s. k. Broschko G. Adolf s. k. 

Landgráf János s. k. Geduly Lajos s. k. 



I. Függelék. 
JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett a bányai ág. hitv. evang. egyházkerület lelkészegyesületének 1924. szeptember 
24-én Budapesten tartott közgyűléséről. 

Jelen voltak a tagok közül számosan. 
1. Kovács Andor elnök buzgó ima után a közgyűlést megnyitja s a jegyzőkönyv 

vezetésére Rohály Mihály lelkészt, hitelesítésére pedig Mayer Pál és Majba Vilmos lelkészeket 
kéri fel. 

2. Időszerű egyházi és belmisziói kérdésekről az elnök által felkért előadók közül 
elsőnek Kálmán Rezső tartja meg előadását a szektákról. Szól a szektáskodás okairól, 
tagjaiknak a történelmi egyházakkal és a lelkészekkel szemben táplált ellenséges indulatáról, 
vezetőikről s hóditó eszközeikről. A szektáskodás ellenszereiül a cura pastoralist, a szegény 
hivek anyagi támogatását, a felvilágosítást, a papok részére tartandó tanfolyamokat, kon-
ferenciákat, a szigorú önfegyelmezési, a példás papiéletet jelöli meg. A tárgyhoz Dr. Szebe-
rényi Lajos Zs. szól hozzá s a diakónus-intézmény kiépitését javasolja. 

A közgyűlés az előadónak köszönetet mond az előadásért. 
3. Magócs Károly lelkész a Luther-Szövetség és a belmisszió cimü felolvasásában 

szól a belmisszió elhanyagolt voltáról, a világiaknak a Luther-Szövetségben való tömöritéséről 
abból a célból, hogy a lelkésznek segítségére legyenek. 

A közgyűlés a tartalmas előadásért köszönetét fejezi ki. 
4. Horemusz Pál a lelkészek államsegélyéről tart előadást. A közgyűlés több tag 

hozzászólása után a következőket határozza. 
Az egyházkerületi lelkészegyesület közgyűlése tisztelettel kéri a kerületi 

közgyűlést, méltóztassék az egyházegyetem utján a kir. kormánynál hathatósan 
eljárni, hogy a törvényben biztosított lelkészi járandóságok, u. m. a kongrua 
és az anyakönyvi dijakért kárpótlásul adott lelkészi korpótlék 1924. julius 
1-től teljes aranyértékben adassék meg, a családi pótlék pedig a lelkészi kar-
nak 1924. julius 1-től az állami tisztviselőkéhez hasonlóan szolgáltassák ki. 
Kéri egyúttal azt is, hogy mondja ki a kerületi közgyűlés, mint hiványügyekben 
legfőbb .hatóság, hogy az egyes egyházközségek a lelkészi hiványokban foglalt 
készpénzjavadalmakat 1925. jan. 1-től 2000 K-ig 100°/o, 2000 K-tól 4000 K-ig 
80 °/o, 4000 K-án felül 60%-os, 1926-tól pedig teljes aranyértékben szolgáltassák 
ki. Köszönettel veszi tudomásul a közgyűlés a püspök lirnak azt a bejelentését, 
hogy a kcszpénzjavadalomnak átszámítására, valamint a nyugdíjügy rendezé-
sére vonatkozólag püspöki jelentésében javaslatot fog az egyházkerületi köz-
gyűlés elé terjeszteni. 

5. Elnök hódoló tisztelettel üdvözli a lelkészegyesület közgyűlésén megjelent Dr. 
Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő ur öméltóságát abból az alkalomból, hogy anyaszent-
egyházunkban immár 50 esztendeje lankadatlan munkakedvvel, igazságos és szelid lélekkel 
munkálkodik. 

A közgyűlés öméltóságát meleg ünneplésben részesiti s további műkö-
désére Isten gazdag áldását kéri. 

6. Elnök felhivja az egyházmegyei lelkészegyesületeket, hogy közgyűléseikről szóló 
jegyzőkönyveiket a jövőben feltétlenül terjesszék fel. 

Tudomásul szolgál. 
7. Azon javaslattal kapcsolatban, hogy a kerületi lelkészegyesület közgyűlése a jövőben 

valamely vidéki városban s ne a kerületi közgyűléssel egy időben tartassák, a közgyűlés 
elhatározza, hogy 

a jövő közgyűlés valamely vidéki városba hivassék össze. 
Több tárgy nem lévén, elnök a közgyűlést buzgó imával bezárja. 

Rohály Mihály s. k. Kovács Andor s. k. 
jegyző. Hitelesítjük: elnök. 

Majba Vilmos s. k. Kmf Russ Zoltán s. k. 
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III. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV 
a bányai kerület gyámintézetének 1924 szeptember hó 24-én tartott közgyűléséről, melyen 

Kruttschnitt Antal egyházkerületi gyámint. egyh elnök elnökölt. 

Jelen voltak: Broschko G. Adolf a budapesti, Chugyik Pál a pestmegyei felső, Bódy 
Pál a pestmegyei közép, Plavecz Gyula a csanád—csongrádi, Russ Zoltán a békési egyház-
megyei gyámintézet részéről, valamint Bendl Henrik egy. pénztáros. 

1. Elnök szíves üdvözlettel nyitja meg a közgyűlést s a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Broschko G. Adolf és Bódy Pál tagokat kéri fel. 

2. Kruttschnitt Antal elnök előterjeszti az elmúlt közigazgatási esztendőre szóló 
jelentését. Elsősorban azon sajnálatos körülményről emlékezik meg. amely az elmúlt évben 
a ker. gyámintézeti közgyűlés meghívójának elkallódásával a volt jegyző, Geduly Lajos 
közgyűlésről történt akaratlan távolmaradása következtében a ker. gyámintézeti jegyzői 
állás betöltésével állott elő. 

űj A ker gyámint. közgyűlés a tévedés felett őszinte sajnálkozásának 
ad kifejezést. Geduly Lajos közel 25 éven keresztül odaadó hűséggel teljesí-
tett jegyzői munkásságát bejelentett lemondásával kapcsolatosan hálás köszö-
nettel honorálja és neki jelen közgyűlésből kifolyóan jegyzőkönyvi megörökitést 
szavaz. 

b) Közgyűlés a jelentéssel kapcsolatosan tudomásul veszi, hogy a volt 
pesti esperesség ez évben három részre szakadt, a pesti felső egyházmegye 
gyámintézeti elnökségét még nem választotta meg, a pesti közép egyhm. 
gyámint. egyh. elnöke Bódy Pál esperes, világi elnöke Dr. Lehotzky Antal 
egyhm. felügyelő, a pesti alsó egyházmegyében az egyházi elnök Kron Ferenc 
gyóni lelkész, világi pedig Rosenauer Lajos kecskeméti mérnök. Az uj elnök-
ségek jelenvaló tagjait közgyűlés őszinte szeretettel üdvözli. 

c) Elnök jelentésével kapcsolatosan közgyűlés kimondja, hogy a három 
újonnan alakult egyházmegye gyámintézete, valamint az egyházkerületi gyám-
intézet a jövőben egyházankénti vándorgyűléseket fog tartani a gyámintézeti 
eszme megkedveltetése és intenzivebb propagálása céljából; igy a kerületi már 
a jövő évben a megújított meghívás elfogadásával Aszód egyházközségben lesz. 
Ezen kerületi gyámintézeti közgyűlési istentisztelet szónokául elnök már most 
felkéri Russ Zoltán egyházmegyei gyámintézeti elnököt. A közgyűlés minden 
alkalommal, a ker. közgyűlést megelőzően, aug. Il-ik felében fog megtartatni. 

3. Chugyik Pál előadó előterjeszti a ker. gyámintézeti bizottsági ülés határozatait 
s a Bendl Henrik pénztáros által beterjesztett s az elmúlt évre vonatkozó számadást. 
E jelentés "értelmében: 

a) kerületi közgyűlés tudomásul veszi a következő számadást: multévi 
maradvány 10,287 kor. 82 fill. Beküldött gyűjtési öszegek : 1 Arad—békési 
egyházmegye 286,613 kor. 2 Békési 18,104 kor. 3. Budapesti 1.175,757 kor. 
4. Csanád — csongrádi 1.105,398 kor. 5. Pestmegyei 1.100,547 kor. Összesen 
befolyt 3.696.706 kor. 82 fill. Ezen összegből fizetendő az E. E. E. pénztárába 
970 kor. Szabad rendelkezésre 942,937 korona 82 fill. Szeretetadományra 
1.350,405 kor. G. A.-egyletre 155,282 kor E. E. E-tőkére 87.262 korona. 
Leopoldianumra 5,000 kor. Jubileumi alapra 5,000 kor. összesen 2 545,886 
kor. 82 fill. Rendelkezésre álló összeg 941,968 kor; kerületi árvaháznak Szarvas 
207,882 kor. Összesen 3.695,736 kor. 82 fill. 

b) Russ Zoltán a számadással kapcsolatosan jelenti, hogy a békési 
egyházmegyei pénztáros a gyűjtött összeget mindezideig nem küldötte be, holott 
az a jegyzőkönyv tanúsága szerint is, közel kettőmillió koronát tesz ki. 
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Közgyűlés megbízza Bendl Henrik pénztárost, hogy a békési egyház-
megyei gyámintézeti gyűjtés összegét annak beérkezte után ugyancsak csatolja 
az összeghez s az elosztást a számadásban annak értelmében eszközölje. 

c) A segélyért folyamodó egyházközségek közül a tavalyi közgyűlés 
megállapodása értelmében 

közgyűlés a rendelkezésre álló összeget Pesterzsébet egyházközségnek 
juttatja. 

d) Közgyűlés megkeresi az egyházmegyei gyámintézeteket, hogy a 
jövőben a gyűjtött összegeket haladéktalanul küldjék be a kerületi pénztárba. 

e) A beérkezett folyamodványok értelmében, az egyházmegyék ajánlását 
figyelembe véve, 

ker. gyámintézet a következő egyházközségeket ajánlja az E. E. E. gyám-
intézetnek segélyezésre : a) a budapesti egyházmegyéből: Rád, Vác, 
Kispest, Pesterzsébet ; b) csanád—csongrádiból Makó, Szeged ; c) pest-
vármegyeiből •, Apostag, Újpest, Tápiószele, Káva, Gödöllő missz egyh. 

4. Egyetemes gyámintézeti világi elnök választásával kapcsolatosan a ker. gyámintézeti 
közgyűlés br. Feilitsch Berthold úrra, mint E. E. E. gyámintézeti elnökre adja 
le szavazatát. 

5. Elnök jelenti, hogy a szokásos gyámintézeti istentiszteleten ezidén az egyházi 
szentbeszéd elmarad. 

Tudomásul szolgál. 
6. Elnök jelenti, hogy az elmúlt évi ker. közgyűlés jegyzőkönyvéből a gyámintézet 

jegyzőkönyve kimaradt, de gondoskodni fog, hogy a hiány pótoltassék. Egyben kéri az ezidei 
közgyűlést, hogy az ezidet jegyzőkönyvbe mellékletül bevétessék a gyámintézet jegyzőkönyve is. 

Tudomásul szolgál. 
7. Elnök sajnálattal jelenti, hogy a gyámintézeti adminisztráció lebonyolitására szolgáló 

nyomtatványok — fedezet hiányában — rendelkezésre nem állanak. 
Tudomásul szolgál. 

8. Egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés szeretettel üdvözli ülése kapcsán elnökét, 
Kruttschnitt Antal esperes urat, lekészi szolgálatának 40-ik évfordulója alkal-
mából. 

Tárgysorozat kimerítve, elnök a közgyűlést berekeszti. 
Kelt Budapest, 1924. évi szept. 24-én. 

Russ Zoltán s. k. Kruttschnitt Antal s. k. 
ker. gyámintézeti jegyző. ker. gyámintéaeti egyh. elnök. 

Hitelesítjük: 

Kmf. 

Broschko G. Adolf. s. k. Bódy Pál. s. k. 
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III. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV 
fölvétetett a kerületi segélyző intézet ülésén 1924. szeptember 24-én. 

Jelen voltak: Dr. Raffay Sándor püspök, Zsigmondy Jenő egyházker. felügyelő, báró 
Kaas Albert, Dr. Lehóczky Antal, Dr. Szeberényi Lajos Zs., Saguly János, Kovács Andor, 
Kruttschnitt Antal, Broschko G. Adolf, Bódy Pál, Törteli Lajos. 

1. Jegyző felolvassa az intézet vagyoni állását a mult év végén, amely szerint az 
intézet tökéje 1922. év végén 306,900 42 K, 1923. évi fölösleg 55,964-06 K, 1923. év végén 
a tőke összege 362,864-48 K. 

2. Kruttschnitt Antal főesperes javasolja, hogy a rendelkezésre álló összeg csekély-
sége miatt a kamatok az idén se osztassanak ki, söt kívánatos volna az intézetnek vagy 
feloszlatása vagy átszervezése. 

A bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a kamatok az idén is a 
tőkéhez csatoltassanak s küldjön ki egy bizottságot, hogy az az intézet átszer-
vezését és életképességét célzó javaslatot terjesszen a jövő évi közgyűlés elé. 

3. Dr. Raffay Sándor püspök ur előterjeszti jelentését a kerületi lelkész-segélyezési 
akcióról. Rendelkezésére állott 1.388,411 K, kíosztatott pedig 1.650,000 K, a fedezetlen 
összeg 261,589 K, amely összeg azonban a kerületi missziói alapból fedezetet nyert. 

Tudomásul szolgál. 
4. A püspök ur előterjeszti a kerületi missziói alap elszámolását, amely szerint a 

bevétel 1923. évben 1.685,460^K, kiadás 1.839,439 K, fedezetlen kiadás 154,279 K, amely 
összeg a jelen évi bevételből fedeztetett. 

A jelen évi bevétel volt 4.855,000 K, kiadás volt 1.001,218 K, maradvány 3.853,782 K. 
Az ezen felül rendelkezésre álló 16.600,000 K-ból juttatni kiván a békési esperességnek 

3.000,000, budapesti esperességnek 3.000,000, a három pestmegyei esperességnek 1 —1.000,000 
összesen 3.000,000, a csanád—csongrádi esperességnek 1.000,000, az arad—békési esperes-
ségnek 2.000,000 koronát. A fennmaradó összeg maradna az ő további rendelkezésére. 

Tudomásul szolgál. 
Több tárgy nem lévén, püspök ur a gyűlést bezárja. 

Kmft. 
Törteli Lajos s. k. 

jegyző. 
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A BÁNYAI EV. EGYHÁZKERÜLET 1925. ÉVI SZEPTEMBER 
HÓ 24-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 
1. A közgyűlésen Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Zsigmondy 

Jenő kerületi felügyelő elnököltek. 

Jelen voltak: 

Az arad-békési egyházmegyéből: Dr. Szeberényi L. Zsigmond 
esperes, Dr. Sailer Vilmos felügyelő, Korossy László, Biszkup 
Ferenc, Dr. Vangyel Endre, Bárdy Ernő egyházmegyei megbízottak, 
Koczinszky Mihály, Dr. Hegedűs Béla, Uhrin Károly, Bánszky György 
Kemény Gábor, Povázsay Endre egyházmegyei kiküldöttek. 

A békési egyházmegyéből; Kovács Andor esperes, Bikádi 
Antal felügyelő, Kálmán Rezső, Zoltán Emil, Kunos István, Dr. 
Jeszenszky Elek egyházmegyei megbízottak, Russ Zoltán, Raskó 
Kálmán, Csermák Élemér, Wikkert Lajos, Jeszenszky János, Dr. 
Haviár Gyula egyházmegyei kiküldöttek. 

A budapesti egyházmegyéből: Broschko G. Adolf esperes, 
Dr. Tolnay Kornél felügyelő, Szüts Gábor, Sándy Gyula egyház-
megyei megbizottak, Pap Elek, Landgraf János, Dr. Varsányi Mátyás, 
Möhr Henrik, Morhács Márton, Bereczky Sándor, Dr Bendl Alajos, 
Hüttl Ármin, Dr. Träger Zsigmond, Góbi Imre, Dr. Pazár Zoltán, 
Dr. Mágócsy - Dietz Sándor Lombos Alfréd, Szeszlér Hugó, 
Benyó Vilmos, Dr. Németh Ödön, Draskóczy Lajos, Dr. Zimmer-
mann Ágost, Dr. Hrenka János, Reif Pál, Aigöver Andor, 
Dr. Kayser Szilárd, Dr. Rásó Lajos, Masznyi Sámuel, Böhm 
Sándor, Dr. Szontagh Tamás, Haberern J. Pál, Kún Gyula, 
Sommer Gyula, Blumenau Alfréd, Falvay Jenő, Rátz László, 
Szepessy Rezső, Winkler Sándor, Schulek János, Dr. Holitscher 
Pál egyházmegyei kiküldöttek. 

A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Saguly János esperes, 
Purgly Emil felügyelő, Plavetz Gyula, Bulla Sándor, Komlovszky 
Ferenc egyházmegyei megbizottak, Dr. Polner Ödön, Kárász 
Mihály egyházmegyei kiküldöttek. 
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1—2. A pestmegyei felső egyházmegyéből: Blatnicky Pál esperes, 
Chugyik Pál, Sárkány Ernő, Szilárd János, Holéczy János egyház-
megyei megbízottak, Glück Frigyes, Záborszky Zoltán, Dr. Händel 
Béla, Noszkó István, Jeszenszky Gyula, Dr. Mészáros Gyula, Czitó 
Győző, Moór Jenő, Dr. Szontagh Antal, Dr. Thomay Ernő, Bertalan 
János, Dr. Kovácsi Márton, Geduly Lajos, Dr. Pajor Ákos, 
Kovácsevics János, Bartók János, Dr. Králik Jenő, Margócsy István, 
Magyar Béla egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei közép egyházmegyéből: Bódy Pál esperes, 
Dr. Lehóczky Antal felügyelő, Benedicky Béla, Honéczy Pál, Dr. 
Konkoly Elemér, Magócs Károly egyházmegyei megbizottak, Törtely 
Lajos, Csaba Gyula, Piry Endre, Zólyomi Pál, Benyó Vilmos, 
Rácz Gyula, Kolossá Viktor, Dr. Kovács Sándor, Doleschall Lajos 
egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei alsó egyházmegyéből: Kruttschnitt Antal esperes, 
báró Kaas Albert felügyelő, Imrék Sámuel, Rosenauer Lajos egyház-
megyei megbizottak, Bakay Zoltán, Galle István, Krón Ferenc, 
Korén Márton, Dr. Teplicky Aladár, Kirner Gusztáv, Bukovszky 
Jenő, Solti János, ifj. Bakay Péter, Klimek Rezső egyházmegyei 
kiküldöttek, 

Mint tanító-képviselő: Kalma Pál és Reichel Lajos. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Osváth Gedeon igazgató. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Reil Lajos igazgató. 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Hittrich Ödön főigazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Saskó Samu igazgató. 
A szarvasi tanítónőképző részéről: Kiss Sándor igazgató, 

Bartos Pál lelkész. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Sailer Vilmos, Blatnicky 

Pál, Dr. Szelényi Aladár törvényszéki bírák, Sándy Gyula szám-
vevő, Sárkány Béla egyházi főjegyző, Dr Schultz Oszkár világi 
főjegyző, Törtely Lajos egyházi jegyző, és Bezegh Sámuel püspöki 
irodavezető. 

2. A közgyűlés tagjai az Isten házában egybegyűlvén, meg-
hallgatták Sárkány Béla egyházkerületi főjegyző oltári imáját és 
Russ Zoltán gádorosi lelkész szószéki beszédét. Ezután a közgyűlés 
tagjai az ülésterembe vonultak, ahol Dr. Zsigmondy Jenő kerületi 
felügyelő a közgyűlést a következő beszéddel nyitotta meg: 

Tisztelt Közgyűlés! 
Már hetedik éve, hogy a kontinensünket feldúló öldöklő 

világháború megszűnt és már öt éve, hogy a nemzetek közötti 
béke meg lett kötve. Sajnosan tapasztaljuk azonban, hopy dacára 
ennek, nemzetközi békéről ma seni beszélhetünk és a harcban 
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állott népek között még ma is folyik az áldatlan háború, amelynek 2. 
végét belátni gyenge emberi elménkkel képesek nem vagyunk. 

Nem lehet ezen a jelenségen megütközni, ha figyelembe 
vesszük, hogy a megkötött békék nem a megbékült ellenfelek 
kiengesztelődésének spontán dokumentumai, hanem a győzők által 
a legyőzőitekre ráerőszakolt, ellentmondást nem tűrő, igazságtalan 
és kegyetlen diktátumai, amelyeknek romboló hatása csak akkor 
fog megszűnni, ha a szerencsétlen békeinstrumentumok kölcsönös 
egyetértéssel revízió alá vétetvén, oly megállapodások létesíttetnek, 
amelyekbe a szembenálló felek mind önként belenyugosznak. 
Meg vagyok róla győződve, hogy ennek előbb-utóbb be kell 
következnie, amikor a nemzetek közötti békés állapot áldásait 
mindannyian élvezni fogják. 

De nekünk magyaroknak nemcsak a nemzetközi béke helyre-
állítására van szükségünk, de ettől függetlenül és a legsürgősebben, 
hazánk és közintézményeink talpraállítása érdekében a szilárd és 
meg nem ingatható belbékére is. 

Már pedig ennek létesítése — nézetem szerint — sokkal 
súlyosabb feladat ,és sokkal több ellenséges áramlattal találkozik, 
mint a megzavart nemzetközi békének helyreállítása. 

A belbékét egyaránt veszélyeztetik politikai, egyházi, társadalmi, 
kultúrális és gazdasági tekintetek és érdekek, amelyeknek hívei 
egymással összeütközésbe kerülnek, akik a legádázabb szenvedéllyel 
egymásnak rontanak és akik nem riadnak vissza semmi eszköztől, 
amellyel ellenfeleiknek árthatni vélnek. Mert azok, akik az általuk 
vallott elvekért síkra szállnak, személyes ellenségeiknek tekintik 
azokat, akik ellenvéleményen vannak és ez a személyes ellenséges-
kedés végeredményben fékezhetetlen gyülölségre vezet, amely 
minden békének a megrontója. 

A szocializmus, a kommunizmus, a bolsevizmus, a nationaliz-
mus és az izmusok egyéb nagy sokaságának mindegyike folytonos 
harcot hirdet és egyik sem tudja megtalálni azt az útat, amely a 
kölcsönös megértéshez és kibéküléshez vezet és ezért nem fog 
létrejönni sohasem az igazi belbéke, mert túlsók azoknak a száma, 
akik a békét megzavarják. 

Pedig az evangéliumban megtalálhatja mindenki az útmutatást, 
mely ösvényen kell haladnia, hogy embertársaival békében éljen, 
hogy ezekkel karöltve munkálkodjék az emberiség és a haza és 
végeredményben saját java érdekében. 

Pál apostolnak a korinthusiakhoz írott első levelének XIII. 
részében megtalálhatja mindenki azokat a nagy igazságokat és azt 
a gyönyörű himnuszt, amely a szeretetről, különösen az ember-
szeretetről és arról szól, milyennek kell lenni az igaz szeretetnek. 
Ha az emberiségben köztudattá:, vagy jobban mondva közérzelemmé 
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válna az, amit az apostol ezen levelében a szeretetről mondott, 
úgy szilárdan meg volna alapozva az emberiség békéje. 

Egyházunk híveinek földi javakat nem adhat, sőt ellenkezőleg 
híveitől várja az áldozatkész adományokat Ellenben szent kötelessége 
a lelkiekről való gondoskodás; ennek hivatott apostolai pedig 
lelkészeink, akiktől joggal elvárhatjuk, hogy híveiket nemcsak 
szóval, de saját példájukkal is a szeretetnek oly módon való 
gyakorlására tanítsák, amint az az idézett szentírási helyen meg 
van írva. Ez legyen a szakadatlanúl gyakorolt kura pasztorálisnak 
legfőbb feladata és meg vagyok róla győződve, hogy abban a 
gyülekezetben, amelyben a lelkésznek sikerült híveinek szívében 
az igazi szeretetnek érzelmeit kicsíráztatni és kifejleszteni, ott a 
hívek nemcsak lelkészükkel fognak mindig a legjobb egyetértésben 
élni, hanem az egymásközti béke is állandó otthont fog találni, a 
közerkölcsök meg fognak javulni és Isten országa el fog következni. 

Ezt az ideális állapotot megteremteni csakis az egyház és 
iskola vállvetett munkálkodása képes oly módon, hogy a munkának 
előkészítése és a talajnak feldolgozása már az iskola feladatát 
képezi. Már a zsenge gyermekkorban kell az ifjúság szívébe az 
igazi szeretet érzelmeit beoltani és a minden iránt annyira fogékony 
ifjúságból azokat a hibákat és rossz tulajdonságokat kiirtani, amelyek 
a szeretet érzelmének érvényesülését már eleve kizárják. 

Ha a talaj ily irányban kellően elő van készítve, úgy lelké-
szeinknek rendkívül meg lesz könnyítve az az áldásos munka 
kifejtése, amelyre ők már akkor vállalkoztak, amikor a papi 
pályára léptek. 

Nagyon előrehaladt koromra való tekintettel, nincs kizárva 
annak lehetősége, hogy már nem lesz alkalmam többé e székből 
egyházkerületünk egybegyűlt igen tisztelt képviselőihez szavaimat 
intézhetni és ezért tekintettel arra a mind sűrűbben tapasztalható 
áldatlan jelenségre, hogy egyes lelkészek egyházukkal és híveikkel 
folytonos hadilábon állnak, hogy a gyülekezetnek belbékéje soha 
meg nem szűnő civakodások folytán helyre nem állhat, sőt előfordult 
olyan eset is, hogy tisztán anyagi érdekből a lelkész saját gyüle-
kezetével perbe szállott, kérve-kérem lelkészeinket, hogy elsősorban 
saját maguk szívleljék meg Pál apostolnak intelmeit a krisztusi 
szeretet gyakorlásáról, keressék és találják meg azt az utat, amely 
a kölcsönös megértéshez és kibéküléshez vezet és járjanak elől jó 
példájukkal a szeretet és béke gyakorlásában és kérve-kérem 
iskoláink összes lelkes és buzgó tanítóit és tanárait, valamint az 
egyházunk vezetésével és gondozásával megbízott összes lelké-
szeinket, hogy működésüket mindig a szeretet és békesség szel-
lemében folytassák és azoknak gyakorlását a gondjaikra bízott 
kisdedek és felnőttek egyik legfőbb kötelességévé tegyék. 

* * * 



Midőn volt elnöktársam, méltóságos és Főtisztelendő Scholtz 2 
Gusztáv úrnak elhalálozásáról, aki a közelmúltban hosszabb 
szenvedés után elhunyt, aki egész életében mindig az igazi krisztusi 
szeretetnek apostola és ápolója volt és akiről elnöktársam püspöki 
jelentésében kétségtelenül behatóbban meg fog emlékezni, az 
egyházunk körül szerzett elévülhetetlen érdemei méltatásával, 
fájdalommal és kegyelettel megemlékezném és amidőn egyház-
kerületünknek a mai napon egybegyűlt összes tisztelt képviselőit 
meleg hitrokoni szeretettel üdvözölném, abban a reményben, hogy 
mai közgyűlésünk, úgy mint a múltban, most is a szeretet és 
béke jegyében fog lefolyni, a közgyűlést ezennel megnyitom. 

A közgyűlés az egyházkerület volt püspöke iránt érzett 
őszinte kegyeletének felállással is kifejezést a d ; egyébként 
az elnöki megnyitó beszédet élénk helyesléssel fogadja 
s azt egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvéteti. 

3. Világi aljegyző bemutatja a ker. közgyűlés tagjainak név-
jegyzékét; jelenti, hogy a bemutatott megbízólevelek rendben 
vannak és a közgyűlés a megjelentek számára való tekintettel 
határozatképes, mihez képest 

a kerületi felügyelő a közgyűlést szabályszerűen meg-
alakultnak jelenti ki. 

4. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen és 
a jegyzői karon kívül báró Kaas Albert, Landgraf János, 
Kemény Lajos és Broschko G. Adolf közgyűlési tagokat 
kéri fel. 

5. Dr. Raffay Sándor püspök bemutatja és egész terjedelmé-
ben felolvassa következő jelentését: 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az elmúlt közigazgatási esztendő eseményeiről való beszá-

molás órájában, midőn megcsonkult egyházkerületünk életének 
eseményein végigtekintek, szinte akaratlanul is az általános élet-
jelenségek tarka színképén akad meg a lelkem. Az élet egységes 
és összefüggő folyamat, az egyes részek élete ennek mind csak 
egy-egy tünete, melyekben egészbenvéve mindenütt ugyanaz a 
törvény érvényesül. 

Átmeneti korban élünk. Panta rhei. Az átmeneti korok jellem-
zője a bizonytalanság és az ingadozás. Senki sem tudja hová 
fejlődnek, milyen fordulatot vesznek az események. Az embereket 
is inkább vágyak és álmok, mint törvények és szilárd céltűzések 
vezetik. Csak azt érzi és látja mindenki, hogy új korszak virradt 
reánk, mely alig hagy valamit bennünk és körülöttünk változat-
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5. lanul. Mintha csak a Szentírásnak az a mondása készülne valóra 
válni: A régiek elmultak, ime minden újul! (II. Kor. 5., 17.) 
A világháború fordulót jelent az emberiség életében. A világháború 
előtt más volt a világ képe, más a népek egymáshoz való viszonya, 
más volt az egyes ember és más az egyház élete, mint most, a 
háború után. 

Ha erre a megváltozásra az előbb idézett szentírási hely első 
fele is alkalmazható volna és minden a Krisztusban és a Krisztusért 
változnék meg, akkor minden változásért áldhatnék a mindenható 
Istent. De vájjon Krisztusban és Krisztus lelke szerint történik-e 
ma köztünk és bennünk az elváltozás? Ez az a kérdés, ez az a 
szempont melynek tükrében egyházkerületünk elmúlt esztendejének 
eseményeit ma megfigyelem és bemutatni szeretném. 

Tisztelt Közgyűlés! A világháború megindulásakor, sőt folya-
mata alatt is, hivatásunknak megfelelően éber figyelemmel kísértük 
a vallásosság jelenségeit. Eleintén a megdöbbent lélek tanácstalan-
sága és magábaszállása, majd a kedveseit féltő és sirató szív 
keserűsége szinte elemi erővel kényszerítette az embert, hogy 
Istennél keresse megnyugvását és erőforrásait. A sok gyász és 
nyomorúság dacára is bizonyos szelid öröm fogta el az embert, 
mikor látta, hogy a csapásokat szenvedő emberiség hogyan keresi 
és találja meg az Istent, mikép gyakorolja a vigasztaló és bánatot 
enyhítő szeretet munkáit s mint a viharvert erdő bokrai a szél-
vész korbácsai alatt, hogyan simul össze és hogyan törekszik meg-
értésre az emberiség. A teli templomok látása bizalommal töltötte 
el mindnyájunk szívét. Bíztunk az élet és a szivek megtisztulásában. 

Azután egyszerre fájdalmas hanyatlás állott be. A világháború 
kifárasztotta, a sok szenvedés bágyadttá tette a világot. Az igaz-
talanságok megingatták a hitet. A trónok és országok összeomlása 
letörte a tekintélyt. A sok hamisság megfojtotta a szeretet és jóság 
készségét.- A ránk szakadt inség kiölte a részvétet. A múlandóság 
közvetetlen tapasztalása sárba tiporta az erkölcsöket. A hasznossági 
elv győzedelmet ült az eszményiségen. És megváltozott az élet 
bennünk és körülöttünk. Hogy a szomorú változás a mi evan-
géliumi népünket sem hagyta illetetlenül, minek tagadnók. 

Annál nagyobb örömmel állapítom meg, hogy a néplélek vál-
tozásának ez a kedvezőtlen iránya mind vigasztalóbb átalakuláson 
megy át. A lelkek kezdenek visszatérni Istenhez és az ő örök 
igazságaihoz. Hogy ha a romlott izlésü nagy városok utcáira lép 
s az emberi tisztességet és méltóságot megalázó festett arcok tömegeibe 
ütközik az ember ; hogy az életet meg nem becsülő öngyilkos-
ságok és az életet megrontó erkölcstelenségek megszaporodtak; 
hogy ínségben és nélkülözésben szenvedő sokaságok a megértő 
szeretet segítségét nélkülözik: az nem cáfolja meg azt a komoly megfi-
gyelésre támaszkodó megállapítást, hogy megindultunk a fölfelé 
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vezető utakon. Hogy egyesek elmaradoznak, vagy el is hullanak, 5. 
az a haladás tényét nem dönti meg. 

A római kath. egyház, mint jó psychologus, ezt nemcsak 
kihasználni, hanem irányítani is törekszik Elért sikerei a maga 
szempontjából örvendetesek, a mi szempontunkból pedig követendő 
például szolgálnak. Mikor a gyermek járni tanul és mikor a 
lábadozó mozogni akar, meg kell fogni a kezét és segítségére 
kell sietni. És én csak dicsekedéssel és örömmel jelenthetem, 
hogy a változást óhajtó és kezdő híveink irányításának és kielé-
gítésének evangéliumi munkája, Istennek hála, nálunk is megindult. 
Szívesen mutatok itt rá azokra a tényekre, melyek a hitélet eleven-
ségéről, az egyházszeretet felébredéséről, az áldozatkészség foko-
zódásáról és az evangélikus öntudat megerősödéséről s így az 
evangéliumi vallásosság megújhodásáról tanúskodnak. Erre nézve 
az esperesi jelentések részletes adatokat tárnak elénk. Én csak 
ráutalok arra, hogy a világháború alatt elhanyagolt templomok, 
iskolák, lelkészi lakások, egyházi épületek kezdenek tisztát váltani; 
elnémult tornyokból új harangok szólnak hívogatólag a hívekhez ; 
a templomokban új, vagy megújított orgonák zengik Isten dicső-
ségét ; a hívek milliókat áldoztak az egyházszeretet oltárán s 
nincsen egyházközség és nincsen egyházmegye, melyben az építő 
munka meg nem indult volna. Ez a megváltozás csakugyan a 
Krisztusban való új teremtés : a régiek elmúlnak és ime minden újul! 

Ugyanezt az örvendetes változást látjuk a szórványok gon-
dozásában és az egyházszervezés terén mindenütt. Mendén az 
első rendes lelkészt Droba Márton személyében a múlt év nyarán 
beiktattuk. Mezőtúr missziói egyházzá alakult, melyet Wikkert Lajos 
vezet dicséretes buzgalommal. Nagymágócs megszervezése, miután 
a földbirtokreform keretében tiz kat. hold földet kapott ingyen, 
biztató módon halad előre. Kiscsákó és a Gyulamezővel társuló 
Csanádapáca megszervezése, mikor már csaknem a befejezéshez 
értünk, egyesek váratlan meghőkölésén mullott, de folyamatban 
van. Gerendáson minden előfeltétel megvan az önállósulásra, csak 
a gyülekezeti szervező akarat hiányzik. Battonyán az egyesült 
protestáns egyházból a református atyafiak az evangélikusokat kilé-
pésre szólították fel, mire ezek külön szervezkedtek s Mezőhe-
gyessel társulva önálló egyházzá kívánnak alakulni. A budafoki 
fiókegyház is az önállóvá létei tervével foglalkozik. Monort és 
Vecsést még mindig Kuthy Dezső lelkésztársunk gondozza nagy 
szeretettel és hűséggel. Neki úgy ezeken a helyeken, mint Szol-
nokon is, amely missziói pontnak a bányai egyházkerülethez leendő 
csatolása úgy a hívek, mint a közélet szempontjából kívánatos 
volna, a budapesti vallástanárok Szuchovszky Gyula, Papp Ferenc, 
Gaudy László, Dendely Károly, Gaál József, Fürst Ervin, továbbá 
Dr. Helle Ferenc, Podmaniczky Pál báró, Draskóczy Lajos 
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Gunesch Károly dr., Lamnek Vilmos és Szabó Aladár segítenek, 
amiért nekik itt is köszönetemet és elismerésemet fejezem ki. 

Itt kell megemlítenem, hogy Mezőberény az eddigi segéd-
lelkészi állást másodlelkészi állásra minősítette és arra az eddigi 
segédlelkészt, Biszkup Ferencet választotta meg. Ugyanott a német 
egyháznál vallástanár-segédlelkészi állást szerveztek 

Haladásnak kell minősítenem, hogy a kerület számára is 
külön segédlelkészt állítottunk be, akit ez év januárjától kezdve 
a szegedi egyház elaggott lelkészének a segítségére küldtem ki. 
A szegedi testvéren való segítés más módon nem volt megoldható. 

Ugyancsak a haladás ténye az is, hogy az elmúlt közigaz-
gatási év folyamán Podmaniczky Pál bárót a kerületi missziói 
lelkészi teendőkkel bízta meg az elnökség, de mert más téren való 
elfoglaltsága miatt ezt a munkát nem végezhette, lemondott e 
megbízatásról, mely most új emberre vár. 

A Krisztus lelkének a diadalát látom abban is, hogy a buda-
pesti evang. magyar egyház Budapest székesfővárostól kapott négy 
új templomtelkéből hármat már birtokba vett. A kőbányai lelkészi 
körhöz tartozó Máv. gépgyár területén pedig a székesfőváros tetemes 
anyagi áldozatával új istentiszteleti helyiséget nyitott, melynek fel-
szentelését személyesen végeztem. Ugyanez az egyház a kórhá-
zakban szenvedő evangélikus testvéreink lelki gondozásáról a 
vallástanárok útján gondoskodott. Hasonlókép történt az igazságügyi 
minisztérium jóakaratú támogatásával a börtönökben fogvatartot-
takkal is, kiket most Podmaniczky Pál báró lelkésztársunk lát el. 

Az elmúlt évben azonban a Krisztus lelkétől való újjáteremtés 
tényleges folyamatának volt egy olyan bizonysága is, melynek 
említése maga is öröm és dicsekvés. Ez a reformáció emlékeze-
tének megünneplése. A reformáció nemcsak az evangélium egy-
házainak a szülőanyja, hanem még a középkori pápás egyház 
új életre ébredésének ís megindítója. A"reformáció az egész világ-
történelemnek Krisztus születésétől fogva a legnagyobb eseménye 
és fordulópontja. Ezt az elvitathatlan történelmi tényt csak a tudat-
lanság, vagy a rosszakaratú gyűlölködés tagadhatja, de elvitatni 
akkor sem képes. A reformáció egész, világot megújító történelmi 
eseményét az elmúlt év oktober 31-én az ország fővárosában a 
régi országházban olyan tömegek ünnepelték meg, hogy egy részük 
az utcára szorult. Mikor ezekhez a Deák-téri templomból kiözönlő 
sokaság is hozzácsatlakozott, elemi erővel hömpölyögtek át a 
kimaradóit ezrek a Kálvin-téri ref. templomba, azt kinyittatták s 
addig is, míg a hivatalos szónokok, Kapi Béla, Ravasz László, 
Józan Miklós, Szabó Sándor és Gyökössy Endre megérkeztek, 
kívánságukra én beszéltem nekik a reformációban történt isteni 
munka óriási jelentőségéről Nem egyszerű emlékünnep volt ez, 
hanem hatalmas bizonyságtétel és komoly hitvallás mindazokkal 
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szemben, akik akár tudatlanságból, akár elfogultságból a refor-
mációt megérteni, méltányolni nem tudják, vagy nem akarják s 
annak múltban szerzett érdemeit s jövendőket irányító hatalmas 
szerepét botorul kisebbítik. 

Ez az örvendetes vallástétel a Magyar Államvasutak Gép-
gyárában megismétlődött. Ennek a gépgyárnak protestáns vallású 
tisztviselői és munkásai mintegy másfélezeren gyülekeztek össze a 
reformáció megünneplésére. Előttük én voltam szerencsés fejtegetni 
az evangélium nagy történelmi szerepét és hivatását. 

Azt hiszem, hogy e tények mellett nem mehetünk el közö-
nyösen. Ébredés bizonyságai ezek, a Krisztusban való megannyi 
új teremtés, amit az evangélium urának hálás szívvel kell meg-
köszönnünk. 

Az ébredés örvendetes tényei közé kell sorolnom a szarvasi 
Luther-Árvaház alapkövének letételét is, ami már annyira elő van 
készítve, hogy innét, a kerületi gyűlés befejezése után egyenesen 
ez istenes munka végzésére indulok. Hálás köszönetet kell itt 
mondanunk mindazoknak, akik akár alapítványokkal, akár ado-
mányokkal támogatták és fogják még támogatni e nemes célú 
intézményünket. Ezeket most felsorolni nem akarom, csak a népjóléti 
miniszter úr őkegyelmességét említem meg, aki eddig 50 millióval, 
a Máv. elnökségét, mely nagy értékű kedvezményekkel könnyítette 
meg és Bolza Pál gróf urat, aki tízmilliós alapítványával támogatta 
az intézet felállításán fáradozók istenes munkáját. 

A más egyházépítő célra befolyt adományokról és gyűjtésekről 
számszerűleg nem emlékezhetem meg, de örömmel jelenthetem, 
hogy mindenütt emelkedő lendületet mutatnak. A nagyobb adomá-
nyokat és alapítványokat, ha tudomásomra adták, mindig külön 
elismerő levélben köszöntem meg 

Tisztelt Közgyűlés ! Minden esztendőben visszatér egy panasz 
és egy követelmény tanácskozásaink tárgyai közé. A panasz vesz-
teségről beszél, a követelmény mentésre sarkal. Szétszórtan élő 
híveink, különösen az Alföld tanyavilágában, gondozatlanul élik 
át az életet, akárcsak azok a mezei virágok, melyeket csak az 
Isten jósága és mindenre kiterjedő gondviselése nevel föl és tart 
meg az életben. Vannak vidékek, ahol evangélikus lelkész még 
meg sem fordult soha, vannak fiók- és szórványegyházak, melyek 
gondozatlanságuk dacára is isten csodájára még mindig tartják 
és vallják apáik hitét. Viszont a nagyobb városok nehezebben 
áttekinthető életében vannak híveink, akik az egyházzal semmiféle 
közelebbi viszonyban nincsenek. Különösen a városok intelligen-
sebb elemei szokják meg az egyház és a templom mellőzését. 
Valami végzetes divatos szokássá kezd válni a tanúltabb emberek-
nek a templomtól való elmaradása. Nem tudom, melyik jelent több 
kárt és veszteséget egyházunknak? Nem tudom, hogy a magára-
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5. hagyottság, vagy a félrevonulás idegeníti-e el jobban az emberek 
szívét egyházuktól ? Nem tudom, hogy a túlságosan megnövekedett, 
vagy a még meg sem szervezett gyülekezetekben maradnak-e el 
tőlünk könnyebben a hívők? Azt azonban tudom, hogy ha elma-
radnak és elvesznek, azért mi vagyunk az egyház Urának felelősek. 
Ha a nyájat az ólálkodó farkasok elragadozzák, vagy ha gondozás 
híjján eltévelyednek, az mindig a pásztorok szégyene és ítélete. 

Mindnesetre erre az okra vezethető vissza az a szomorú statisztika, 
mely az egyházunkból való kitéréseket tárja fel. Sajnos, hogy a 
kitérések száma a betéréseket tízszeresen haladja meg. Ezzel 
szemben a reversalísokról szóló kimutatás fordított arányú szám-
adatot mutat. Félek, hogy a reverzálisok kipuhatolása dolgában 
nem járunk el, amint nem is járhatunk el kellő pontossággal és 
ennek tulajdonítható a nagy eltérés. Sajnálattal említem itt meg, 
hogy az egyházi szertartást a hívek közül különösen a békési 
esperességben feltűnő sokan mellőzték. Szeretettel felkérem a 
lelkésztestvéreket, de a presbitériumokat is, hogy ezen a bajon buzgó 
utánjárással segíteni igyekezzenek. 

Itt a helye, hogy egy eszmét felvessek. Már a jogügyi bizott-
ságban is megbeszélés tárgyát képezte az a gondolat, nem volna-e 
jobb, ha az anyakönyvek megszokott módon való vezetése helyett, 
családkönyveket vezetnénk. Ebbe minden, a család életében történő 
esemény és jelenség feljegyezhető volna s belőlük állandóan figye-
lemmel kísérhetnők a családok körében javunkra vagy kárunkra 
történő változásokat. Ezt a kérdést, mely a lelkipásztori gondozás-
nak is segédkönyve és irányítója, sőt valóságos törzskönyve volna, 
megfontolásra ajánlom. Jó volna, ha ezzel a kérdéssel a lelkészek 
egyesületei mielőbb komolyan és behatóan foglalkoznának. 

A cura pastoralis űzéséről és a belmisszió gyakorlásáról is 
sokszor volt már szó ennek a kerületnek a közgyűlésein. De sokan 
még mindig nem akarják belátni, hogy minden csillogó és 
mennydörgő beszédnél többet ér az utánajárás, a hívekkel való 
törődés, a lelkeket karbantartó és tatarozó munka. Mert lényegében 
ez a belmisszió. 

Miképen lehet a belmissziót mindenütt megkezdeni és gyakorolni, 
arról a kerületi belmissziói bizottság egy kis füzetet is készített a 
mai közgyűlésre. Bár ne maradna írott betű, hanem mielőbb 
megindulna az alkotó ' és mentő munka, a sok szép gondolat 
pedig mindenütt megvalósulna az egyház javára és épülésére. 

Hogy a belmisszió terén az elmúlt évben még ott is történt 
megmozdulás, ahol eddig attól mereven elzárkóztak, azt örömmel 
és Isten iránt érzett hálával állapítom meg. De még nagyon 
messze vagyunk attól a céltól, hogy beszélő egyházból cselekvő 
egyházzá legyünk. Hiszen a Luther-Szövetség jelentéséből fogjuk 
hallani, hogy még ez a belmisszió érdekeit szolgáló intézményünk 
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sem él minden gyülekezetben, ahol pedig életrehívták, ott táplálék 5. 
hiányában elsorvad, foglalkoztatás hiányában lassanként elalszik. 

A belmisszió egy másik, sokszorosan kipróbált és bevált 
eszközét, a vasárnapi iskolát is nehéz meghonosítani, sőt némelyek 
úgy ezt, mint a belmisszió legközvetlenebb munkásait, a diakonisz-
szákat is balul ítélik meg és ellenszenvesen nézik, pedig tudniok 
kellene, hogy a külföldi protestáns egyházakban mindkét tényező 
az egyházépítés és egyházfenntartás elsőrangú tényezője. Mert 
mindkettő a Krisztust hordozza meg és a Krisztus lelkét igyekszik 
beoltani az egyház híveibe. Krisztus nélkül pedig nincsen új 
teremtés, vele és benne azonban minden megújul. 

Lelkészeink egy része azonban nemcsak a híveit, hanem a 
hivatalát és önmagát is elhanyagolja. Ezért éreztem magamat 
kényszerítve, hogy az egyházmegyei elnökségeket felhívjam a gyüle-
kezeteknek, ha rövid időre is, de lehetőleg minden évben való 
meglátogatására és a lelkészi hivatal ügyvitelének szorgos meg-
vizsgálására és ellenőrzésére. Mert a lelkészt csak hivatalának 
pontos és lelkiismeretes ellátása, magánéletének feddhetetlensége, 
családi életének példaszerűsége s egész viselkedésének és külső 
megjelenésének kifogástalansága teszi tisztelendővé. 

Mindnyájan tudjuk és érezzük, hogy az ev. lelkész hivatása 
ma különösen nehéz és egyházmentő hivatás. A hívek megrendült 
lelke, egyházunk meggyengült állapota egyaránt több éberséget és 
nagyobb odaadást kíván a lelkészektől. Egyházunkat két hatalmas 
ellenség ostromolja. Az egyik a belső, a másik a külső. Amazt a 
magunk lelkében hordozzuk, emezt a kor megváltozott szelleme 
zúdítja reánk. 

A belső ellenségről csak említést teszek. Apróra bemutatni 
nem akarom, mert pironkodás fog el, ha rágondolok, hogy evan-
gélikus lelkészek egymást sokszor igazán csekélységekért bíróságok 
elé hurcolják, még pedig nemcsak egyházi, hanem világi bíróságok 
elé is. Szégyenlem azt is, hogy a bizalmatlanság és a jogosulatlan 
bírálgatás szelleme lelkészi karunkba beférkőzött és hogy a köteles 
tiszteletadás, meg a feltétlen kötelességteljesítés erénye elhanyatlott. 
Ez a változás már nem a Krisztus lelkének gyümölcse, pedig ezen 
a téren is szomorú szívvel kell megállapítanunk, hogy a régiek 
elmúltak. 

A külső ellenség ostroma pedig ezalatt mind hevesebb. A mai 
nemzedékben kevés a józanság. Nem akarja felismerni és belátni, 
milyen igaz Jézus ama mondása: Amelyik ház vagy város 
önmagával meghasonlik, elpusztul! Rajtunk pedig a meghasonlás 
üli diadalát. A társadalmi és közélet minden terén keresztyén 
szellemet akarunk meghonosítani, de szeretet és türelem nélkül. 
Krisztus diadalát szeretnénk előkészíteni, de a gyűlölködés útjain. 
Követeljük a keresztyén igazságok érvényesülését, de a keresztyén-
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ség igazságos és méltányló magatartása nélkül. Egységes keresztyén 
frontot szeretnénk kiépíteni, de egymás eltűrése nélkül. Hiszen a ker. 
egyházak viszonya mind kellemetlenebbé válik. A számban és 
erőben hatalmas római egyház templomaiban és gyűlésein éles 
bírálgatások és fájó itélgetések hangzanak el rólunk. Becsületes 
családok tisztes házasságát tisztességtelen viszonynak, gyermekeiket 
törvénytelen fattyúknak merik bélyegezni büntetlenül csak azért, 
mert protestánsok. Orcánk nem csak azért pirul, hogy véreinket 
és híveinket magyar testvérek szégyenítik meg, hanem azért is, 
hogy a magyar közvéleményben nincs elég finomság, a magyar 
kormányban pedig nincs elég erély, ez eléggé el nem ítélhető 
visszaélés megfékezésére. 

Ezek a jelenségek mérgesítik el azt a kívánatos testvéri 
viszonyt, mely e nehéz időkben e szenvedő nemzet jelene és 
jövendője érdekében elengedhetetlen volna. Mi azonban még sem 
lépünk a hasonló elbánás, vagy éppen a visszatorlás útjára. Mi 
tudjuk, hogy római kath. testvéreink között is hatalmas táborok 
vannak, melyek nem a túlzókkal, nem a gyülölködőkkel és nem 
a nemzetbontó elemekkel tartanak. Ezekre testvéri bizalommal 
számítunk, hogy a háborúban beteggé vált és pusztító gyűlölködés-
től inficiált szívek mérgét kioltják s a „Magyar Kultúra" szellemét 
becsületes és józan magyar lelkülettel megváltozásra kényszerítik. 
Mi nem fogjuk a maró gyűlölet hangját viszonozni, mi nem 
fogjuk a ker. testvérekkel szemben a szeretetlenség tüzét szítani, 
mert evangéliumi hitünk a gyűlölködéstől, becsületes magyar 
lelkünk pedig eltilt az egyetértés megzavarásától. Mi a békét 
nemcsak hirdetjük, hanem gyakoroljuk is, mert mi az evangélium 
hívei vagyunk és abból azt tanuljuk, hogy imádkozzunk azokért 
is, akik bennünket gyűlölnek, átkoznak és üldöznek. És mi imád-
kozunk értük. 

Szomorúan kell megemlékeznem az államhoz való viszonyunk 
bizonytalanságáról is. Nem tagadom, hogy az állami támogatás 
készsége nem egy vonatkozásban dicséretesen tapasztalható, de épen 
az üti rá az államhoz való viszonyunkra a bizonytalanság bélyegét, 
hogy más téren meg a legnagyobb ridegséget kell tapasztalnunk. 
Az államsegély aránytalanságáról nem is akarok szólni, de fel 
kell panaszolnom, hogy egész egyházi tanügyünket alapjában meg-
rendíti a hirtelen ránk szakadt új rendelkezések terhe s ezek közt 
különösen a nyugdíjjárulékok sokszor merőben aránytalan kivetése. 
Autonómiánkra való minden tekintet nélkül adnak ki még most 
is, mikor ez ellen ismételten óvást emeltünk, olyan rendeleteket, 
melyek alapjában támadják meg egyházunk jogait és szabadságait 
s azok enyhítését vagy megváltoztatását sürgető kéréseinket ritkán 
teljesítik. A tanítók felmentésénél vagy kinevezésénél egyházunk 
érdekeire alig vannak tekintettel. Egyetlen protestáns földbirto-
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kunkat is — a Baldácsy-birtokot — a földreform körébe vonják, 5. 
de más egyházak hasonlócélú hatalmas birtokait lehetőleg megkí-
mélik és mentesítik. Nagyon fájdalmas, hogy a felsőházról alkotott 
törvénytervezetben egyedül csak a mi egyházunkat fosztják meg 
szerzett jogaitól s e tekintetben orvoslást célzó közbenjárásunknak 
még semmi eredménye nem volt. Mindezeket a dolgokat nem 
vádképen, nem is panaszképen említem meg, csupán csak mint 
szomorú és lehangoló jelenségeket. Egyúttal azonban figyelmez-
tetésül is. Mert ha sem a közéletben, sem a ker. egyházak 
testvéries érzületében, sem az államkormány minden pártoskodáson 
fölülálló s egyenlő mértékkel mérni köteles magatartásában nem 
lehet bizakodásunk, akkor csakis és egyedül a magunk kitartására, 
hűségére, kölcsönös megértésére és támogatására alapíthatjuk 
jelenünk nyugalmát és jövendőnk reménységét. 

Ezt az evangéliumi öntudatot igyekeztem erősíteni mindenütt, 
ahol a mult év folyamán hivatalos látogatást tettem. Egyúttal 
mindenütt a felekezetközi jó viszony ápolását kötöttem híveink 
lelkére. Természesen nem a magunk megalázása és a magunk 
egyházának a megtagadása vagy megszégyenítése árán, hanem a 
türelem és testvéri megértés készségének a szemmeltartásával. Ez 
évben Pitvarost, Mezőhegyest, Csanádalbertit, Ambrózfalvát és 
Tiszaföldvárt látogattam meg. Szentesen, Hódmezővásárhelyt és 
Váczott is bejelentettem látogatásomat, de különböző okokból nem 
fogadhattak. Tapasztalataimat, megfigyeléseimet és rendelkezéseimet 
az egyházmegye elnökségéhez írott levelemben rögzítettem le. 
Itt csak annyit jegyzek meg, hogy népünk mindenütt szívesen 
hallgatja az evangéliumot s csak a vezetők példás buzgóságán. 
fordul meg, hogy apáik örökét továbbra is híven megtartsák. 

Az elmúlt év folyamán másnemű útakat is tettem. Április 
havában a szolnoki vasúti gépgyár meghívására a munkásoknak 
tartottam beszédet. Ezt megelőzően azonban a budapesti állam-
vasúti gépgyár munkásai között végeztem ezt a hazafias munkát, 
akik a március 15-én az egyetemi ifjak ünnepén tartott ünnepi 
beszédem miatt ért hírlapi megtámadtatásom bánatát akarták, meleg 
együttérzésükkel enyhíteni, midőn nálam küldöttségileg tisztelegtek, 
majd előadás tartására szólítottak fel. A magyar munkások e nemes, 
hazafias megmozdulása véghetetlen örömmel töltött el s látogatásuk 
egy jobb jövendő hajnalhasadásának derűjével árasztja el a szomorú 
magyar égboltot. 

Április végén a Gyakorlati Keresztyénség világszövetségének 
előkészítő ülésén vettem részt Zürichben, ahol a nagy templomban 
az istentiszteleti részt végeztem. Most augusztusban pedig ugyan-
ezen világszövetség stockholmi gyűlésein vettem részt s a Kathed-
ráléban aug. 23-án istentiszteletet tartottam. Mi volt ennek a 
hatalmas méretű gyűlésnek a jelentősége és eredménye, azt más 
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alkalommal már fejtegettem. Stockholmból Norvégia fővárosába 
Oslóba mentem, ahol az Allgemeine Evangelisch-Lutherische Kon-
ferenz tartotta üléseit. Amott 800, emitt 350 delegátus vett részt 
a tanácskozásokon. Amazok a világ minden részéből való külön-
böző keresztyének, emezek mind a legbuzgóbb lutheránusok. 
Istennek hála, hogy a stockholmi gyűlés a ker. összetartás, az 
oslói pedig az evangélikus öntudat fejlesztését oly eredményesen 
szolgálta. A stockholmi gyűléseken aug. 6—24-ig Kaas Albert 
báró is tevékeny és eredményes munkát végzett s egyházunk 
képviseletében vele, később velem is Dr. Leffler Béla hazánkfia is 
osztozott. Mindkettőjüknek itt is kifejezem leghálásabb köszönetemet. 

Egyházunk életének fontosabb eseményei közt elsősorban arra 
mutatok rá, hogy nyugdíjas lelkészeink, valamint a lelkészek 
özvegyei és árvái az állam anyagi viszonyainak korlátozott volta 
dacára is tetemes államsegélyben részesültek. A segédlelkészek 
kongruáját az álíamkormány f. é. január elsejétől valorizálta és 
egy összegben küldi meg a kerületeknek. A lelkészek családi 
pótlékát is 1925. július 1-től kezdve 10 aranykoronára emelte. 
Mind egy-egy jelensége az államkormány jóakaratának és segítő 
készségének, ami a mai nehéz időkben történelmi jelelentőségüvé 
is válhatnék, ha a bevett vallásfelekezetek egyenlőségének és viszo-
nosságának törvényben biztosított elvét gyakorlatilag is minden 
téren megvalósítaná. 

Örvendetes tényként jelentem, hogy a bányai evang. egyház-
kerület püspöki javadalmazás céljaira a békésmegyei Nagyszénás 
határában földbirtokhoz jutott és azt már ténylegesen birtokba is 
vette. A kerületünkbe tartozó egyházközségek közül kaptak még 
Csorvás 25, Gádoros 15 Kondoros 25, Nagyszénás 52, Puszta-
földvár 10, Szentetornya, 27, Nagymágocs—Arpádhalma 10, Óbuda 
50, Gyula 20, Mezőtúr 50, Rákoskeresztúr a filiái részére 30, 
Nyáregyháza 25, Szentes 11 holdat, az aszódi főgimn. 4 holdat 
és a nagyszénási újtelep imaház és iskola céljaira 800 • háztelket. 
Midőn e pontnál az OFB elnökségének és bíráinak előzékenységét 
hálás elismeréssel kiemelem és a törvényes igényeink kielégítése 
körül tapasztalt előzékenységért az OFB vezetőségének köszönetet 
mondok, egyúttal hangsúlyoznom kell, hogy sok egyházunk teljesen 
jogos igényekkel utasíttatott el és hangsúlyoznom kell azt is, hogy 
ezek a földek nem jóakaratú ajándékok, hanem jogos és törvényes 
igényeknek morzsalékszerü törlesztési részletei, melyeknek néha 
nagyon is terhes feltételek mellett való átengedése egyáltalán nem 
felel meg az 1848. évi XX. t.-c. rendelkezéseinek. 

Nagyon fájlalom, hogy iskoláink közül még egyik sem 
részesült földbirtokban, holott egy csak tervben meglévő róm. kath. 
tanítónőképző már földet is kapott. Pedig iskoláink nemzetnevelő 
kultúrális munkája megérdemelné az ilyesféle támogatást, a törvény 
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is lehetővé teszi ezt a segítséget. Szükségünk is volna rá, mert a 
tanítói és tanári fizetéshez, valamint a nyugdíjhoz való hozzájárulás 
nagyon megingatta az iskolákat fenntartó egyházak anyagi 
egyensúlyát. 

Az iskolai kérdésekről különben majd a tanügyi bizottság fog 
beszámolni. Én csak a legfontosabb tanügyi kérdésekre óhajtom -a 
közgyűlés figyelmét felhívni. Egyik a theológiai fakultás tanulmányi 
szabályzatának kérdése. Nézetem szerint, ha a mi lelkészeinket 
képző intézet állami egyetem keretébe van is ezidőszerint bekebe-
lezve, annak a lelkészképzésre és vizsgáztatásra vonatkozó szabály-
zata akkor sem lehet közömbös az egyházra nézve, miért is az e 
szabályzatokra vonatkozó észrevételeket Törteli Lajos kerületi jegyző 
előadásában a közgyűlés elé terjesztem s kérem, hogy azokat az 
egyetemes közgyűléshez is felterjeszteni méltóztassék. 

Hasonlókép fel kell hívnom a közgyűlés szíves figyelmét a 
szarvasi tanítónőképző intézetünkre is, melynek léte vagy nemléte 
felett kell döntenünk. És mert általános szabályul azt állítjuk fel, 
hogy meglévő intézeteinket meg kell tartanunk, ezt az elvet most 
a kerület pénzügyi képességeivel egyensúlyba hozni lesz a közgyűlés 
nehéz feladata. Hiszem azonban, hogy a Krisztusban való új 
teremtés ereje ezen a téren is minden nehézséget le fog küzdeni. 

Tisztelt Közgyűlés! Jelentésem a közérdekű dolgok felsorolá-
sában hiányos volna, ha nem köszönném meg nyilvánosan is 
azokat az adományokat, melyek egyházi körön kívülről segítették 
építő munkánkat. És itt elsősorban magát a velünk közvetetlen 
hivatalos viszonyban álló kultuszminisztériumot kell megemlítenem, 
ahonnét Ambrózfalva paplak építésére 10 milliót, a budai egyház 
templomtatarozásra 20 milliót, a pesti deáktéri egyház u. a. célra 
10 milliót, a szentendrei evang. Nőegylet 100 és a budai Mária 
Dorottya Nőegylet 300 aranykoronát kapott. A népjóléti minisztérium 
pedig a szarvasi árvaháznak 50 milliót, az angyalföldi templomra 
80.000 darab téglát és 20 köbméter faanyagot adományozott. Az 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság a penczi ev. templom 
renoválására egy, a lelkészi árvák részére pedig kétmillió koronát 
adott. Végül hálásan kell kiemelnem, hogy a Hangya szövetkezet 
több egyházat részesített tekintélyes anyagi támogatásban. 

Végül a személyes ügyekről is beszámolok. És itt felölti a 
lelkem a fájó gyász sötét köntösét, mikor elsőbb is két nyugal-
mazott püspökünk elhunytáról emlékezem. Időrendben Gyurátz 
Ferenc dunántuli püspök költözött el előbb az örökkévalóságba. 
Egyházlátogatás közben ért e gyásznak a híre. Ez volt az oka, 
hogy kerületünk nevében csak táviratilag fejezhettem ki együtt-
érzésünket. Az a teljesen befejezett 83 év, melyet Gyurátz Ferenc 
törékeny testében a különleges kegyadományokkal megáldott lélek 
eltöltött, egy nemesen megfutott, munkával ékesített, egyházszeretet 
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alkotásaival örökített élet volt. Mindenkor kegyelettel gondolunk reá. 
Gyurátz Ferenc elköltözése után két hónap múlva, július 12-én 

ismét gyászhír kopogtatott a szívünk ajtaján s mikor oda bevonult, 
minden érzést és minden gondolatot sötétbe vont. Kerületünk 
mindenki által szeretett püspöke eperjesi Schöltz Gusztáv életének 
83-ik esztendejében csendes elkopás után visszaadta jó lelkét az 
Úrnak. Megnyugvásomra szolgált, hogy koporsója felett én mond-
hattam el mindazt, ami róla és szeretetben és szelídségben gazdag 
életéről mindnyájunk lelkében él. Emlékét a vele az egyházépítés-
ben együtt munkálkodók meleg érzésekkel fogják mindig meg-
őrizni, de kerületünk jegyzőkönyvében is meg kell az ő emlékét 
és a mi tisztelő szívünk fájdalmát örökítenünk, mint feljegyzett 
bizonyságát annak a tiszteletnek és szeretetnek, mellyel, viszon-
zásul az ő szíve jóságáért és szeretetéért, Scholtz Gusztáv püs-
pökünk iránt haló porában is viseltetünk. Koporsóját a lelkészek 
egész serege kisérte pihenő helyére, ahová a kerület koszorúját is 
kegyeletünk jeléül elhelyeztük. Nyugodjék alatta békességben! 

Még két szomorú gyász illette kerületünket. Linder Károly 
békéscsabai nyug. lelkész életének 87-ik, Török József volt ceglédi 
lelkész és pestmegyei ny. főesperes, életének 83. évében az Úrhoz 
költözött. Mindketten félszázados egyházi szolgálatra tekinthettek 
vissza, Ezért a hűséges szolgálatért az Úr fogja őket, hitünk 
szerint gazdagon megjutalmazni. Mi nem adhatunk nekik egyebet, 
mint áldást haló poraikra s azt az ígéretet, hogy róluk mindenkor 
hálás kegyelettel emlékezünk meg. Emléküket pedig jegyzőköny-
vünkben örökítsük meg. 

Kerületünket csak közvetve érintette ugyan, de mégis meg 
kell említenem egyházunk egyik nagy fiának, az aszódi evang. 
lelkészi lak európai hírű neveltjének, Dr. Moravcsik Ernő Emil 
egyetemi tanárnak elhunytát, aki igen sok jót tett egyházunk 
segítségre szoruló fiaival és mindvégig hü és hitvalló fia volt evang. 
egyházunknak. 

Meleg részvéttel vettünk részt a testvér ref. egyház gyászában 
is, midőn egyik legértékesebb vezéremberét, Szilassy Aladár drt 
életének 78. évében elveszítette. Az evangéliomi ébredés előharcosa 
volt egész életében s bennünket a testvéri együttműködés terén 
mindig igaz érzéssel várt és fogadott. Legyen emlékezete minden-
kor áldott mi közöttünk is. 

A személyi ügyek örvendetes oldalán első sorban is érdemes 
jubilánsainkra esik tekintetem. Broschkó G. Adolf budapesti esperes 
a folyó évben ünnepelte lelkészi működésének 30-ik évfordulóját; 
továbbá Szilárd János domonyi lelkésztársunk 50 éves egyházi, 
Mikolik Kálmán polgári iskolai igazgató 50 éves iskolai munkás-
ságát, Gärtner Rezső 40 éves iskolai, Sommer Gyula 25 éves 
váci lelkészi munkásságát kivánta a tisztelők serege megünne-
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pelni. A budapesti ünnepeltek jubileumán személyesen fejeztem 5. 
ki egyházkerületünk jókivánatait, Szilárd Jánost és Sommer 
Gyulát levélben üdvözöltem. A két jubiláló tanférfiú legfelsőbb 
kitüntetésben is részesült. Kérem, hogy ez érdemes munka-
társainknak a közgyűlés is fejezze ki hálás elismerését a multakért 
s meleg jókivánatait a jövendőre nézve. 

A kerület nevében igaz testvéri szívvel üdvözöltem Dr. Antal 
Géza dunántúli ref. püspöktársamat, továbbá Soltész Elemér 
protestáns tábori püspöktársamat beiktatásuk, Ferencz József unitárius 
püspököt pedig élete 90-ik évének betöltése alkalmából. Kérem, hogy 
ez érdemes vezérférfiak iránt közgyűlésünk is fejezze ki tiszteletét 
és együttérzését 

Az elmúlt év folyamán a különböző munkatereken a következő 
személyi változások történtek: Szelényi Jánost a szarvasi, Sztik 
Gusztávot a csanádalberti, Wálent Ármint a csővári, Droba Mártont 
a mendei gyülekezet rendes lelkészévé választották meg. Klinczkó 
Pál, a csanádalberti egyház volt lelkésze megszállt területre, 
Révész Alfréd volt csővári lelkész Nógrádba távozott. A segéd-
lelkészi változásokról névszerint való kimutatást adni nem kívánok. 

Külön kell még megemlítenem, hogy a pesti felső egyház-
megye az alesperesi állást Chugyik Pál aszódi lelkészszel, a 
másodfelügyelői állást Sárkány Ernővel, a pesti alsó egyházmegye 
pedig az alesperesi állást Bakay Péterrel, a másodfelügyelői állást 
Rosenauer Lajossal töltötte be. Az új munkatársakat, akik mind régiek 
és már kipróbáltak, valamint az új helyre költöző pályatársakat 
bizalommal és szeretettel üdvözöljük. 

Az elmúlt közigazgatási év folyamán a következő végzett 
theologusokat avattam fel a lelkészi szolgálatra: Salfert Károlyt 
Kecskemétre, Szlávik Miklóst Pilisre, Fabók Ferencet Pilisre, 
Kolbenheyer Kálmánt Orosházára, Wolf Lajost Hartára, Wiczián 
Dezsőt Szarvasra, Kirner Gusztávot és Ruttkay—Mikiián Gyulát 
Budapestre. Az ifjú Timótheusokat szeretettel köszöntjük és 
munkálkodásukra Isten áldását kérjük. 

S most, hogy jelentésem végére jutottam, visszautalok annak 
kezdetére. Minden jelentés változások sorozatát tárja fel. Mi volt 
ezek közül a Krisztus lelkéből való, mi volt a Krisztus lelke ellen, 
én nem akarom elbírálni Bírálja el kiki a maga evangéliumi 
hitbuzgósága szerint Én csak egyet érzek: azt. hogy ebben az 
esztendőben a magyar gályarabok függesztik ránk tekintetüket. 
Már ott állanak a vértörvényszékek előtt. Már ott kötődik vagy 
oldódik lelkükben a bensőséges kötelék, mely őket Krisztushoz 
és az ő evangéliumához fűzi. Fájdalmak szenvedéseiben megtört 
tekintetükből intést és számonkérést olvasok ki. Az intés ez: 
Evangélium népe, tartsd meg amid van és légy hű mindhalálig, 
hogy senki el ne vegye a te koronádat! A számonkérés pedig ez: 

2* 
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5 - 8 . Evangélium népe, tudnál-e te szenvedni kínhalált, tudnál-e te 
tűrni gályarabságot is a te hitedért? Ha nem tudnál, tanulj meg 
mitőlünk. Ha tudnál, akkor erődet, hűségedet, lelkes hitedet áldozd 
az Úrnak, az egyházépítés oltárain! 

Én pedig ezzel a kéréssel fordulok minden evangélikus test-
véremhez: Vigyázzatok és imádkozzatok, mert az idők gono-
szak, — de boldog az a szolga, akit az ö Ura vigyázva talál! 
Ámen. 

A kerületi közgyűlés a püspök jelentését köszöneté-
nek és elismerésének kifejezése mellett helyeslőleg tudo-
másul veszi, azt egész terjedelmében jegyzőkönyvébe 
iktatja és az abban foglalt javaslatokat határozati erőre 
emeli. 

6. A püspöki jelentés kapcsán történt felszólalások után, 
püspök úr indítványára 

a ker. közgyűlés az Országos Földbirtokrendező Bíró-
ságnak az egyházak birtokigénylési ügyeiben tanúsított 
előzékenységeért elismerését és köszönetét fejezi ki. 

7. Világi főjegyző bemutatja a beérkezett fontosabb miniszteri 
rendeletek jegyzékét. 

Tudomásul szolgál. 

8. Világi főjegyző bemutatja az egyetemes egyház elnökségének 
az 1925. évi október hó 22-re Budapestre kitűzött egyetemes köz-
gyűlésre szóló meghívóját 

A kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés össze-
hívását tudomásul veszi és képviselőkül megbízó levéllel 
kiküldi: br. Prónay Dezső, br. Kaas Albert, Landgráf 
János, Dr. Haberern J. Pál, Sándy Gyula, Dr. Polner 
Ödön, Tolnay Kornél, Purgly Emil világiakat; Dr. Szebe-
rényi L. Zsigmond, Kovács Andor, Kruttschnitt Antal, 
Saguly János, Bódy Pál, Blatnicky Pál, Broschkó G. 
Adolf és Bartos Pál, egyháziakat, végül az egyházkerü-
letben levő főgimnáziumok kiküldöttjeiként Dr. Hittrich 
Ödön budapesti és Dr. Osváth Gedeon aszódi igazgatót. 

A fentieken kívül jegyzőkönyvi kivonattal, tanácsko-
zási és helyettesítési joggal az alábbi sorrendben kiküldi: 
br. Prónay György, Földváry Elemér, Lehoczky Antal, 
Dr. Sailer Vilmos, Dr. Bikády Antal, Dr. Halászy László, 
Dr. Szontagh Antal, Kárász Mihály, Folkusházy Lajos, 
Dr. Pesthy Pál, Kocziszky Mihály, Benyó Vilmos, Rose-
nauer Lajos, Hein János, Korossy László, Schulek János, 
Revaló Pál, Sárkány Ernő, Sárkány László, Blumenau 
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Alfréd, Dr. Mázor Elemér, Dr. Scholtz Oszkár, Dr. Szi- 8—11. 
gethy Lajos, Dr Szmik Lajos, Glück Frigyes, Csengey 
Gyula, Zsigmondy Géza, Zsigmondy Dezső, Arató Frigyes, 
Mikolik Kálmán, Dr. Tomcsányi V. Pál, Wiesinger Gyula, 
Sass János, Dr. Mészáros Gyula, Bielek Aladár, Font 
Henrik, Dr. Papp Elek, Szeszlér Hugó, Dr. Németh 
Ödön, Dr. Petrik Aladár, Dr. Konkoly Elemér, Reil Lajos, 
Saskó Samu, Dr. Jeszenszky Elek, Lipták Pál, Micsinay 
Ernő, Dr. Tepliczky Aladár, Dr. Vangyel Endre, Moór 
Jenő világiakat; Galle István, Holéczy János, Majba Vil-
mos, Hüttl Ármin, Reif Pál, Sommer Gyula, Jakabfy György, 
Korén Márton, Draskóczy Lajos, Kálmán Rezső, Kelló 
Gusztáv, Törtely Lajos, Chugyik Pál. Geduly Lajos, 
Szeb'erényi Gusztáv, Szűcs Gábor, Noszkó István, Gaudy 
László, Droba Márton, Jeszenszky János, Szlancsik Pál, 
Dr. Masznyik Endre egyháziakat. 

9. Az elnökség előterjesztésére 
a kerületi közgyűlés a jogügyi bizottságot a bizottság 
tagjául megválasztott Dr. Lehoczky Antal monori közjegy-
zővel kiegészíti, az aszódi bizottságban megüresedett 
helyre pedig Bódy Pál esperest választja meg. 

10. Bemutattatott a báró Baldácsy-alapítvány igazgatótanácsának 
az 1924 évről szóló jelentése, mely szerint az alapítványi pénztár 
forgalma 2,453.798.703 K bevételt és az egyházkerületeknek jutta-
tott 1,980.000.000 K illetményeket beleértve 2,366.592 386 K 
kiadást tüntet fel, a pénztári maradvány pedig az év végén 
87,206.317 K volt. Az alapítvány ingó vagyonértéke az 1924. 
évi dec. 31-én 360,805 628 K-át tett ki. Az 1925 évre a rendes 
bevételek 4,869.706.317 koronával, a kiadások pedig beleértve a 
tartalékolást és az 1924-ben kiadott 30—30 millió osztalékelőlegen 
felül egyenként 300,000.000 koronát kitevő osztalékot. 4,820.920.000 
koronával vannak előirányozva, míg 48,786.317 K mint pénztári 
maradvány jelentkezik. 

A kerületi közgyűlés az igazgatósági jelentést tudo-
másul veszi. 

11. Az iskolai bizottság bemutatja a népiskolai kerületi tan-
felügyelőnek a kerületi népiskolai ügyekre vonatkozó 1924/25. 
évi jelentését. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul az iskolai 
bizottság jelentéséből, hogy az egyházkerület összes isko-
láiban általában megfelelő, helyenként kiváló eredményű 
munka folyt az elmúlt tanév folyamán. Ezért elsősorban 
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11—12. a gondviselő Istennek ad hálát, azután a buzgó tanügyi 
munkásoknak küldi köszönetét és elismerését. Tudomásul 
szolgál, hogy 242 egyházi tanító keze alatt 12.175, nem 
egyházi iskolai 186 hitoktató gondozása alatt pedig 12.331 
elemi iskolai tanuló nyert oktatást. A továbbképző és iparos-
tanonciskolai növendékek száma 7949 volt. Az a körülmény, 
hogy 17.255 gyermekünk, 2055-el több járt idegen isko-
lába, mint ev. egyházi iskoláinkba, arra készteti a köz-
gyűlést, hogy úgy az egyházközségi iskolai bizottságokat, 
mint a körlelkészeket és egyházmegyei tanügyi vezetést 
felhívja az idegen iskolai hitoktatásnak, abban kivált-
képen az énektanításnak fokozott felkarolására és gon-
dos vezetésére. 

12. Tárgyaltatott az iskolai bizottság előkészítése alapján a 
népiskolák tantestületéről és igazgatóinak hatásköréről szóló, az 
egyházmegyék által az arad-békési kivételével megtárgyalt szabály-
zat. A közgyűlés a békési és a pesti alsó egyházmegyék által tett 
észrevételek és javaslatok figyelembevételével a következő módo-
sításokkal fogadja el és állapítja meg a szabályzatot: 

Az I. utolsó mondata helyett ez jön : „Az igazgató-tanítót a 
tantestületnek titkos szavazás utján történt ajánlása után az esetleges 
iskolai bizottság javaslatára az egyháztanács választja 6 évre. Meg-
bízatásának lejártával újra választható." 

A IV-hez pótlólag ez veendő fe l : „Az elmaradás szóval, vagy 
írásban igazolandó". 

Az V. p. első mondatából kimarad : „egy esetleg". 
A VII. a., pontban a harmadik mondat teljesen kimarad. 
A IX. h. így változtatandó meg: „Minden tanító osztályát 

félévenként legalább kétszer meglátogatja." 
A IX-hez alpontokul felveendők még : 
i) „A tanítók mellékfoglalkozás iránti kérelmeit legkésőbb 

június 30-ig összegyűjti és azokat az iskolai bizottság elnökének 
átadja." 

j) A tanév végén az iskolák tanulmányi ügyeiről és esemé-
nyeiről írásbeli jelentést készít, azt az iskolai bizottsághoz beterjeszti. 

k) „Különösen indokolt esetben egy-egy tanítónak évenként 
összesen 3 napra szabadságot adhat/4 

A XIX. pontban „az egyháztanács, illetve iskolaszék" helyett: 
„az egyháztanácsnak és az iskolai bizottságnak" jön. 

A XX. p. lesz XXI pont, — XX-ik pontnak pedig ez veendő: 
„Az igazgató akadályoztatása esetén helyettesítésével valamelyik 
tanítót legfeljebb két hétre az iskolai bizottság elnöke bízza meg, 
hosszabb időre helyettest az isk. bizottság állít". 



23 

13. Tárgyaltattak a mult évi ker. közgyűlés 15. / ) alpontja 13 
nyomán az elemi népiskolának 8 osztályúvá fejlesztése tárgyában 
beérkezett egyházmegyei vélemények. A közgyűlés megállapítja, 
hogy egy egyházmegye kiviteli nehézségek hangoztatásával állást 
nem foglalt, 4 egyházmegye helyesli a mult évi határozatot, az 
aradbékési és a pestmegyei középső egyházmegyék ellene nyilat-
koztak, mert — úgymond — nem érett meg a kérdés, a fejlesztés 
kivihetetlen, sőt célszerűtlen. 

A közgyűlés hangsúlyozottan reámutat arra, hogy 
tisztára elvi véleménynyilvánításról és nem a kivitel 
lehetőségeiről van szó és hogy a kérdés nem autonóm, 
hanem országos vonatkozásban dönthető csak el, de mert 
a mostani továbbképző iskola munkája eredménytelen és 
mert továbbá a serdülő ifjúság nevelése igen sok hiányt 
mutat fel, szükségesnek itéli a népiskolai oktatásnak olyan 
kiterjesztését, amelyik a mezőgazdasággal foglalkozó nép-
réteg gyermekeit a szorgosabb munkaidő alatt meghagyná 
a kenyérkeresetnél, a késő őszi és téli hónapokban azon-
ban reászorítaná a nap-nap utáni tanulásra. Természetes, 
hogy az ipari és kereskedői pályára, vagy a középiskolába 
menő fiatalságra a kiterjesztés nem vonatkozik. 

14. Tárgyaltatott a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter által 
az 1467/1925. ein. és a 46956/1925. vkm. sz. rendeletek kapcsán 
kibocsájtott új Népiskolai Tanterv kérdése. 

A közgyűlés, miután a kibocsátó miniszteri rendelet sze-
rint is ez a Tanterv nem teljesen befejezett mű, mert új Utasítás 
fogja azt befejezni és ezért a tanítói kar a következő 2 tan-
éven át a Tanterv bevezetésével kapcsolatban felmerülő / 
észrevételek gyűjtésére hivatott fel, — az 1910-ik évben 
kiadott egyetemes egyházi tanterv átdolgozását korainak 
találja. 

De szükségét látja a közgyűlés a következő intéz-
kedéseknek és ilyen értelemben tesz az egyetemes köz-
gyűlésnek előterjesztést: 

1. Az átmeneti állapotra és a tankönyvek hiányos 
voltára való tekintettel az egyházi tanterv fentartandó 
azzal, hogy az egyes iskolaszékek utasítandók a gazda-
ságtani, háztartási és egészségtani anyagnak pótlólagos 
felvételére, a heti óraszámnak ehhez igazodó elosztására 
és a régi tárgyaknak, kivált a beszéd és értelemgyakor-
latnak az új Tanterv által kívánt kibővítésére. A vallástani 
óraszám változatlanul a régi maradjon. Az új Tanterv 
teljes bevezetésétől azonban az egyes iskolaszékek nem 
tiltatnak el. 
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2. Az egyetemes közgyűlés adjon már most meg-
bízást tanügyi bizottságának, hogy az egyházi Tanterv 
kibocsátásához sürgősen megtétessenek a szükséges elő-
munkálatok. 

3. Kerestessék meg a Vallás- és Közoktatásügyi 
Miniszter, hogy a végleges Tanterv kiadása előtt vegye 
figyelembe az egyházunk részéről jöhető észrevételeket. 

4. Hívja fel az egyetemes közgyűlés az egyházmegye-
beli tanítói egyesületeket, hogy a Tantervnek részleges 
keresztülvitelével is felmerülő észrevételeiket a jövő év 
tavaszán összegezve terjesszék fel úgy az egyetemes, mint 
az illetékes kerületi iskolai bizottság elnökéhez. 

15. A békési egyházmegye Tanítóegyesületének a tanítók 
anyagi helyzetének javítását célzó határozatát, mint egyetemes 
természetű sérelmek orvoslását célzó felterjesztést a közgyűlés az 

egyetemes közgyűlés nagybecsű figyelmébe ajánlja. 

16. Több egyházmegye felterjesztése nyomán a közgyűlés felír 
az egyetemes közgyűléshez, hogy a tanítói nyugdíjjárulék 
tárgyában kiadott 7001/1924. M. E. sz. rendeletben az 
iskolafentartó egyházakra kirótt, azok pénzügyi egyen-
súlyát több helyen felborító iskolafentartói illetékek elhá-
rítása érdekében tegyen sürgős lépéseket a m. kir. 
kormánynál. • 

17. Tárgyaltatott a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszternek az 
összes egyházi főhatóságokhoz intézett, a továbbképző, valamint a 
községi jellegű önálló gazdasági népiskolákban végzendő hitok-
tatás ellátásának költségeiről szóló 232/1925. VII. ü. o. sz. ren-
delete, mely az ezen iskolákban működő hitoktatók óradíjait a 
felekezetek terheként állítja be. 

A közgyűlés a kérdést egyetemes érdekűnek tekint-
vén, megkeresi az egyetemes közgyűlést a kérdés minden 
oldalról leendő tisztázása végett. Es pedig: 

1. Keresse meg az egyetemes közgyűlés a közok-
tatásügyi kormányzatot abban az irányban, hogy a külön-
böző népiskolák tanítói a saját vallású hitoktatás ellá-
tására az állam által az állami iskolákban teljesített hit-
oktatás mindenkori óradíja mellett a kérdéses ismétlő (gazd. 
továbbképző és iparostanonc) iskolákban is köteleztesse-
nek és hogy továbbá a dologi kiadások (fűtés, esetleg 
szükségelt hitoktatói fuvar) pedig az 1868. évi XXXVIII. 
t.-c. 50. § - a és az 1902. évi 66 569. sz. rendelet 2. § -a 
értelmében az iskolafentartókat terheljék. 

14—17. 

/ 
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2. Utasítja az egyetemes közgyűlés az összes érde- 17—20. 
kelt egyházközségeket, hogy a továbbképző és kisebbfoko-
zatú gazdasági iskolákban a hitoktatásról tanerők felké-
rése és megbízása, valamint méltányos óradíj megsza-
vazása útján gondoskodjanak. 

18. Tárgyaltatott a kiskunhalasi kir. tanfelügyelői kirendeltség-
nek a püspöki hivatalhoz benyújtott és a tanítói könyvtárak számára 
összeállított normálkönyvjegyzéke, melyet a közgyűlés felterjeszt 
az egyetemes tanügyi bizottsághoz. 

19. A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszternek 36609—1925. 
VIII. ü. o. sz. rendeletét, mely a tanév megrövidítését illetőleg a 
130.700—1922. sz. rendeletet úgy módosítja, hogy csak a IV., 
V. és VI. o. tanulók részesülhetnek különösen indokolt esetekben a 
szorgalmi idő megrövidítésének kedvezményében, miheztartás végett 
közli a közgyűlés az összes kerületbeli egyházközségekkel. 

20. Több rendbeli megkeresés folytán a közgyűlés a követ-
kező közérdekű tanügyi kérdésekben fordul felterjesztéssel az 
egyetemes közgyűléshez: 

1. Hozzon áldozatot az egyetemes közgyűlés az új 
tantervnek és megfelelő elemi népiskolai, továbbá ismétlő 
és tanonciskolái vallástani tankönyvek mielőbbi Íratása 
érdekében és az egyetemes iskolai bizottsággal állíttassa 
össze a legszükségesebb tankönyvek vázlatait és e mun-
kához gyakorló tanítók közreműködését vegye igénybe. 

2. Figyelmeztesse az egyetemes közgyűlés összes 
egyházközségeinket, hogy a még kezünkben levő iskolák 
államosításától a legszélsőbbfokú áldozatok árán is tar-
tózkodjanak. 

3. Keresse meg az egyetemes közgyűlés a Vallás-
és Közoktatásügyi Minisztert a következő kérelmekkel: 

a) Miután az ev. vallású tanulóknak a beiskoláztatási 
130.700—922. sz. rendelet értelmében kötelező templomba 
felvezetése nem történik meg mindenütt, a tanfelügyelő-
ségek útján szólittassanak fel az összes iskolai gondnok-
ságok (iskolaszékek), hogy e tekintetben a törvényszerű 
rendelkezésnek kivétel nélkül minden felekezetre nézve 
érvényt szerezzenek. Ugyanezt elrendeli az összes egyház-
községi iskoláknál is. 

b) A legutóbb az 5222—1923. M. E. 2. § -a s a 
157,354—1923. vkm. sz. rendeletekkel szabályozott hit-
oktatói óradíjakat méltányosabb összegben állapítsa meg. 
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20—25. c) Az állami fizetéskiegészítés összegének megálla-
pításánál a Nagyméltóságú Minisztérium ne vegye szá-
mításba a különböző tiszteletdíjakat, amelyekért a tanító 
külön munkával amúgy is túlon túl fáradozott. 

d) Hasson oda a minisztérium, hogy a tanítók az 
arcképes igazolványok kiváltásakor a fizetendő 14 arany-
korona fizetése alól a jövőben mentesítessenek. 

21. A közgyűlés örömmel üdvözli a legújabban megalakult 
alsó, középső és felső pestmegyei és a csanádcsongrádi egyház-
megyei tanítóegyesületeket és működésükre Istennek gazdag áldá-
sát kéri. 

22. A Cinkotára menekült volt pozsonyi állami tanítóképzőben 
végzett hitoktatással kapcsolatban a közgyűlés 

1. mint sérelmet terjeszti a Vallás- és Közoktatás-
ügyi Minisztérium elé, hogy az összes tanfolyambeli ev. 
növendékek számára csak heti 1 órát engedélyezett az 
intézet, 12 aranykorona évi tiszteletdíjjal és a jövőben 
orvoslást kér. 

2. Az ugyanott pótlólag végzett heti 3 órai hitok-
tatásért Blatniczky Pál lelkésznek, valamint a budapesti 
magyar egyház részéről állami iskoláknál teljesített hit-
oktatás után a közgyűlés köszönetet mond és kéri az 
egyetemes közgyűlést, hogy a lelkész tiszteletdíjául méltá-
nyos összeget az egyetemes pénztárból kiútalni kegyes-
kedjék. 

23. Kellő Gusztáv szarvasi iskolai bizottsági elnöknek — a 
szerzőnél beszerezhető — tanítói törzskönyvlapjait, melyek a taní-
tóra és a tanítói állásra vonatkozó minden adat nyilvántartására, 
a közigazgatási teendők megkönnyítésére és az utókor számára a 
történelmi anyag megőrzésére igen alkalmasak, a közgyűlés az 
egyházközségek figyelmébe ajánlja. 

24. A békési egyházmegye által kiadott, az iskolabizottságok-
hoz, tanerőkhöz szóló Utasítást, 

a közgyűlés közli az iskolai bizottságokkal, hogy azt a 
szükséghez és lehetőséghez képest bevezetni igyekezzenek. 

25. A Zsedényiánumért folyamodók részére 
a közgyűlés oly módon kíván kitüntető jutalmat adni, 
hogy a pénzügyi bizottságra bizza a kérdésben a fede-
zetről való gondoskodást és a jutalmak megítélését. 
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26. Több közgyűlési tag felszólalása kapcsán 26 
a kerületi közgyűlés hálás köszönetet mond a püspök úrnak 
azért az odaadó lelkes ügybuzgóságért, mellyel az egyház-
kerület iskolái érdekében fáradozik. 

A kerületi közgyűlés végül felhívja tagjainak figyelmét 
a leventeegyesületekre s azokat, valamint a cserkészeket 
különösen a lelkészek szíves pártfogásába ajánlja. 

27. Az iskolai bizottság bemutatja a középiskolai kerületi tan-
felügyelőnek a polgári iskolák, főgymnáziumok és a tanítónőképző 
1924-25 évi működésére vonatkozó jelentését. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, annak 
kinyomatását és a jegyzőkönyvbe való felvételét elrendeli 
és az előterjesztett indítvány értelmében részvétét fejezi 
ki Dr. Serédi Lajos budapesti főgymnáziumi tanár elhunyta 
felett. Elismerését és teljes megelégedését fejezi ki nyu-
galomba vonulásuk alkalmából: Zvarinyi Lajos békés-
csabai tanárnak és Rátz László budapesti tanár és tisz-
teletbeli igazgatónak. 

Végül dicséretét és örömét fejezi ki, Mikolik Kálmán 
igazgató ötven éven át kifejtett munkássága felett. 

28. Az iskolai bizottság bemutatja a V. K. Min.-nek az iskolai 
illetékeket megállapító 33.420—925. V. sz. rendeletét. 

A ker. közgyűlés az egyetemes gyűlés űtján arra 
kéri a minisztériumot, hogy az iskolák bel igazgatásában 
kiállított okmányok után kirótt illetékektől tekintsen el, 
mert az iskolák igazgatói irodáinak főfeladata az iskola 
pedagógiai céljainak megközelítésére való munkálkodás, 
nem pedig állami közhivatalok módjára illetékek besze-
dése, ami különben újból csak egy lépés volna az isko-
láztatás megdrágítása felé. 

28 /a . Olvastatott a V. K. Miniszter 23733—925. V. sz. leirata, 
mely szerint a miniszter úr az állami rendtartásnak az osztályfő-
nökök hospitálására vonatkozó 54-ik szakaszában foglalt rendel-
kezéseket középiskoláinkban is megvalósíttatni kívánja. 

A kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
tanügyi bizottsághoz, hogy a leendő egyházi Rendtartás-
ban a lehetőség szerint hasonló intézkedések tétessenek. 

29. Az iskolaibizottság bemutatja a V. K. Min.-nek a tan-
könyvengedély meghosszabbítása tárgyában kiadott 42.568—925. 
III. a. d. rendeletét. 
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A kerületi közgyűlés sajnálattal állapítja meg, hogy az 
állami iskolák részére engedélyezett tankönyvek sorából 
protestáns tankönyvíróknak (Böhm, Góbi, Szigethy, Hittrich) 
oly könyvei, melyek azelőtt miniszteri engedély alapján 
állami középiskolákban is használhatók voltak, ezúttal 
kihagyattak. A ker. közgyűlés felkéri az egyetemes köz-
gyűlést, hogy a sérelem orvoslása érdekében intézkedni 
kegyeskedjék. 

30. Olvastatott a V. K. Miniszternek a kedvezményes vasúti 
igazolványok tárgyában kiadott 6571/924 ein. sz. rendelete. 

A kerületi gyűlés felkéri az egyetemes gyűlést, tegyen 
lépéseket, hogy a családtagok is úgy élvezzék a vasúti 
kedvezményt, mint eddig. 

31. Az iskolai bizottság bemutatja a V. K. Min. 1613/925 
ein. sz. rendeletét, mely szerint a hősök emlékünnepe május utolsó 
vasárnapján tartandó meg. Az ünnep folyó évben Pünkösd vasárnap-
jára esvén, nem is volt megtartható. 

A kerületi közgyűlés sajnálatát fejezi ki afelett, hogy 
ily fontos ügyekben egyházunk képviselői nem hallgat-
tatnak meg. Egyúttal felkéri az egyetemes tanügyi 

i bizottságot, hogy ebben a kérdésben az egyetemes gyűlés-
nek javaslatot tegyen. 

32. Az iskolai bizottság bemutatja a V. K. Min. 30.276—925. 
III. a. sz. rendeletét, mely szerint a Magy. Néprajzi Társaság és 
Magy. Holland Kulturgazd. R.-T. filmvállalata által rendezendő 8 
délelőtti előadás látogatására minden középiskola köteleztetik s e 
célra minden tanuló egy évre 28.000 K-t befizetni tartozik. 

A ker. közgyűlés tekintettel arra, hogy a 8 délelőtti 
előadás látogatása a tanulmányi időt jelentékenyen meg-
rövidíti, az előadásoknak ily mértékben való látogatását 
aggályosnak tartja s minthogy véleménye szerint legfel-
jebb 1 vagy 2 ily előadás engedhető meg, az illető 
iskola helyzete és viszonyai szerint, a kötelező előadások 
számának apasztása érdekében az egyetemes köz-
gyűléshez felterjesztést intéz. 

33. Tekintettel arra, hogy az aszódi és békéscsabai főgim-
názium reálgimnáziummá alakult, 

a ker. közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára fel-
kéri az egyetemes közgyűlést, hogy ezen iskoláknál is 
alkalmaztasson a jövőben egy-egy görögszakos tanárt, 
hogy az a theologiai pályára készülő tanulókat e nyelv-
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bői előkészíthesse, hogy azok görögből kiegészítő vizsgát 33 
tehessenek. 

34. Kerületi felügyelő úr javaslatára a ker. közgyűlés 
felhívja az összes egyházak figyelmét az aszódi Petőfi 
gimnáziumra s kéri az egyházkerület híveit, hogy ezt 

- az intézetet, melynek épületei rossz karban vannak, ado-
mányaikkal támogassák. 

35. Az iskolai bizottság bemutatja a theologiai fakultás tanul-
mányi rendjére s az ottani vizsgálatokra, a magántanári képesí-
tésre, a licenciatusra és theologiai doktorátusra vonatkozó szabály-
zatokat s előterjeszti az azoknak módosítására vonatkozó javaslatait. 

A ker. közgyűlés egyhangúlag magáévá teszi a kerü-
let püspökének meggyőződését, amely szerint a kerüle-
teknek és az egyetemes egyháznak joga és kötelessége, 
hogy az evang. theol. fakultás szabályzat-tervezeteivel 
foglalkozzék. Egyébként a ker. közgyűlés a javasolt mó-
dosításokhoz hozzájárul és az iskolai bizottság javaslatát az 
egyetemes tanügyi bizottság útján az egyet, közgyűlés-
hez hozzászólás és állásfoglalás végett felterjeszti. 

36. Az aszódi leánynevelő intézeti bizottság beterjeszti az 
1924—25. tanévről szóló jelentését, az 1924. évi zárszámadását 
és az 1926. évi költségvetést. 

A kerületi közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudo-
másul veszi és az előterjesztett javaslatok értelmében 

a) az intézet tornacsarnokát a Petőfi gymnázium 
részére előadások és ünnepélyek tartására az eddigi fel-
tételek mellett az 1925—26. iskolaévre is átengedi; 

b) a növendékek számára, vallására vonatkozó beje-
lentéseket a folyamodványok tárgyában hozott határoza-
tokat, végül egy irodai kisegítő munkaerő alkalmazását 
tudomásul veszi. 

c) A nem államsegélyes tanerők részére megélhe-
tésük könnyítése végett 15°/o-os fizetési pótlékot enge-
délyez s azt a bizottsági javaslatban részletezett össze-
gekben kiutalja. 

d) Rucsinszky Ilona tanárnő szabadságát 1926. évi 
márc. 31-ig meghosszabbítja azzal, hogy ujabb meg-
hosszabbításnak helye nincs és folyamodó a helyettest 
sajátjából tartozik fizetni, 

e) az 1924. évi zárszámadást és az 1926. évi költ-
ségvetést tudomásul veszi; 
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36—37. f ) végül hálás köszönetét fejezi ki Schulek János 
műépítésznek, ki az intézet épületét és annak tartozékait 
ismeretes körültekintő gondosságával s kellő takarékos-
sággal rendbehozatta, Kolofont Erzsébet igazgatónőnek, 
kinek előrelátó gondoskodása folytán a szükséges mun-
kálatok elvégeztettek, végül Mikolik Kálmán budapesti 
polgári iskolai igazgatónak, ki a kerület megbízásából 
az intézetet ismételten meglátogatta, a tantestületet sikeres 
és dicséretes munkásságában támogatta. 

37. Tárgyaltatott a szarvasi tanítónőképző felügyelő bizott-
ságának 1924/25. évi jelentése; folyó év szeptember 14-én tartott 
ülésének jegyzőkönyve, az intézet 1924/25. évi számadása, 1925/26. 
évi költségvetése, végül az intézet ügyeinek tisztázására az 1924. 
évi kerületi közgyűlés által 32. jegyzőkönyvi pont alatt kiküldött 
bizottságnak véleményes jelentése. A pénzügyi és iskolai bizottság-
nak, valamint a kerületi számvevőszéknek javaslatai alapján a 
kerületi közgyűlés a következő határozatokat hozza: 

a) Örömének ad kifejezést afelett, hogy az anyagi 
válsággal küzdő intézet a folyó tanévben mégis meg-
nyitható volt s hogy az intézet növendékeinek létszáma 
újabban ismét emelkedő irányzatot nyert; egyúttal 
kijelenti, hogy a tanítónőképző további fenntartását egyházi 
érdekből most is szükségesnek tartja, s ezért az egyetemes 
közgyűléshez az intézet mielőbbi átvétele iránt intézett 
kérelmét megújítja. 

b) A bizottsági tagságukról lemondott Kutlik Endre, 
Sárkány Imre és Wágner Géza érdemeit jegyzőkönyvileg 
megörökíti, ügybuzgó és lelkiismeretes munkásságukat 
megköszöni. 

c) A pénztári kezelésnek intézeti kezekbe vételét 
tudomásul veszi és a pénztárossá megválasztott Remenyik 

- László tanárt és az ellenőrré megválasztott Tömörkény 
Dezső tanárt ebbeli tisztségeikben megerősíti. 

d) A szarvasi evang. egyházközséget felhívja, hogy 
öt év előtt létesített s három ingyenhelyet biztosító 
alapítványának elveszett alapító levelét újból állítsa ki s 
a jövő évi közgyűléshez terjessze fel. 

é) A felügyelő bizottságnak egyéb, folyó év augusztus 
26-án kelt jelentésében részletezett intézkedéseit helyeslő-
leg tudomásúl veszi. 

f ) Az intézetnek 1924/25. évi zárszámadását 
tudomásul veszi, az 1925/26 évi költségvetést pedig a 
kerületi pénzügyi bizottságnak kiadja azzal, hogy azt a 
kerületi költségvetés végleges megállapításával kapcsolat-
ban bírálja el. 



31 

g) Minthogy a kerületi pénztár nincs abban a 
helyzetben, hogy az intézet költségvetésébe fenntartói 
hozzájárulás cimén beállított mintegy 43.000,000 koronát 
és a költségvetés 14 milliós hiányát fedezze, felhívja a 
közgyűlés azokat az egyházmegyéket és egyházközségeket 
melyek a püspök úrnak folyó év július 16-án kelt 
s az esperes urakhoz intézett felhívása alapján az intézet 
megmentése érdekében még áldozatot nem hoztak, hogy 
a békési, valamint a pesti közép egyházmegyének, úgy-
szintén Csornád és Cinkota községeknek köszönettel és 
elismeréssel vett adakozó készségét követve, alapítványi 
helyek létesítésével vagy legalább kisebb mérvű, de gyors-
segély- jellegével bíró adományokkal az intézet további 
fenntartását elősegíteni szíveskedjenek. 

Hangsúlyozottan kéri a közgyűlés az illető egyházi 
testületeket, hogy adományaikat ne kössék ahhoz a fel-
tételhez, hogy az intézet fiképzővé visszaszerveztessék, 
mert az intézet sorsa több más, az egyetemes egyház előtt 
fekvő kérdéssel áll kapcsolatban s a visszaszervezés 
idő előtti követelése a szarvasi intézet hírnevére s 
benépesítésére kedvezőtlenül hat. Azoknak az egyházi 
testületeknek tehát, melyek csak a tanítóképzésre hajlandók 
nagyobb mértékben áldozni, azt ajánlja a közgyűlés, hogy 
ingyenhelyes alapítványaikat a soproni vagy a miskolci 
tanítóképzőknél létesítsék. 

h) A kormányhoz intézendő felterjesztés útján meg-
kísérli annak kieszközlését, hogy a tanári fizetéseket 
kiegészítő, újabban 90°/o-ról 83°/o-ra redukált államsegély 
felemeltessék, s a családi pótlék teljes összegében 
utalványoztassék. 

i) Tekintettel arra, hogy az intézeti növendékeknek 
mintegy harmada más egyházkerületekből való, valamint 
arra, hogy a végzett növendékek egyrésze más egyház-
kerületekben nyer alkalmazást, felkéri az egyetemes 
egyházat, valamint a többi egyházkerületet is arra, hogy 
az intézetet költségvetésileg Diztosított segélyben részesítsék. 

j ) Felhívja a szarvasi főgimnáziumot, mint társ-
fenntartót, hogy addig is, míg a tanítónőképzővel szemben 
szerződésileg vállalt kötelezettségeinek teljes mértékben 
eleget tehetne, az évi 2000 koronás készpénzbeli hozzá-
járulásának legalább felét már a folyó év második felétől 
számítva arany értékben, tehát az intézet költségvetésébe 
már be is állított 1472 milliós összegében szolgáltassa 
be az intézet pénztárába. 
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37—39. k) Á felügyelő bizottságnak a Haviár-féle hagyatéki 
vagyonrész mielőbbi megosztása, az ingatlanok telekönyvi 
átíratása és a téglagyári számadások megvizsgálása tekin-
tetében hozott határozatait s a hagyatékhoz tartozó lakóház 
megszerzése érdekében tett intézkedéseit helyeslőleg 
tudomásul veszi. 

38. A pénzügyi bizottság beterjeszti a kerületi pénztárosnak 
az 1924. évről szóló számadásait és jelenti, hogy azokat a szám-
vizsgáló bizottság átvizsgálta és a számadásokra vezetett záradéka 
szerint teljesen rendben levőknek találta. 

A kerületi közgyűlés a számadásokat jóváhagyja s 
a pénztárosnak és ellenőrnek a felmentvényt a szokásos 
fenntartással megadja. 

39. A pénzügyi bizottság bemutatja az egyházkerületnek v 

1926. évi költségvetését. 

o 
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A bányai ág. hilv. evang. egyházkerület 
1926. évi költségvetése. 

Egyenként Összesen 

Szükséglet. 

I. Évi s e g é l y e k . 

1 Szarvasi tanitónőképzőnek. . . . . . . . . . . 2.000,000 
• i 

2 Ugyanannak rendkiv. szükségletek fedezésére 6.000,000 
3 Kerületi segélyző intézetnek ... ... ... . . . . . . 150,000 
4 A M. E. L. E.-nek 90,000 
5 Luther-Otthonnak 2 kedvezményes helyre . . . 150,000 
6 Luther-Társaságnak... ... . . . . . . ... . . . ... . . . 750,000 9.140,000 

II. Évi f i z e t é s e k . 

1 Püspök tiszteletdija és átalánya... . . . 24.000,000 
2 Kerületi lelkész 1.500,000 

Missziói és egyéb szolg.-ért 30.000,000 31.500,000 

3 Kerületi missziói lelkész 150,000 
Missziói és egyéb szolg.-ért 30.000,000 30.150,000 

4 Püspöki irodavezető lelkész . . . 1.500,000 
Missziói és egyéb szolg.-ért 30 000,000 
Lakáspénz 9 000,000 40.500,000 

5 Egyházi főjegyző . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 60,000 
6 Világi főjegyző 60,000 

160,000 Irodaátalány 100 000 160,000 

7 Két jegyző — 60,000 
8 Kerületi levéltáros . . . . . . ... — — — 30,000 
9 Két tanügyi bizottsági előadó._. ... . . . — .. . 40,000 

10 Pénzt. hiv. (hozzájárulás az évi járandósághoz) 20X00,000 -

11 Püspöki irodaszolga . . . havi 40,000 480,000 
12 özv. Sárkány Sámuelné püsp. özv. kegydija 1.200,000 

13 Fizetésemelésre rendelkezésre álló összeg . . . 7.785,000 155.965,000 

1 III. Napidi jak é s ú t i k ö l t s é g e k 10 000,000 

IV. V e g y e s e k . 

1 10.000,000 

2 Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak.. 170,000 
13.170,000 3 Különféle előre nem látható kiadások 3.000,000 13.170,000 

Átvitel 188.275,000 

3 . 
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Egyenként Összesen 

Áthozat 188.275,000 

V. Aszód i ker. n ő n e v e l ő in téze t . 

1 A kiadások fedezésére ___ . . . . . . 1.000,000 

VI. Egye t , k ö z a l a p s e g é l y b ő l . 

1.000,000 

1 Szegény egyházak, missziók és vallásoktatók 
segélyezésére ... . . . . . . . . . ... . . . . . . 6.000,000 

2 A pesti evang. magyar egyháznak vallástanitási 
célokra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 8.000,000 

VII. Báró Ba ld ácsy prot . a lapból . 

1 Püspök tiszteletdija . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 80.000,000 
240.000,000 2 Egyházak-, lelkészek- és özvegyeknek 160.000 000 240.000,000 

VIII. Egyház i roda lmi cé lokra. 

1 Az „Evangélikusok Lapja" támogalására . . . 1 000,000 

IX. Missz ió i cé lokra . 

1 Szórványok gondozására . . . ... . . . 20.000,000 

X . E g y h á z m e g y é k n e k k ö z i g a z g . célokra. 

20.000,000 

1 Arad-békési egyházmegyének. . . . . . . . . . . . . . . 675,000 
2 Békési „ . . . - .. . 750,000 
3 Budapesti „ 600,000 
4 Csanád-csongrádi „ . . . . . . . . . 600,000 
5 Pestmegyei felső „ . . . . . . . . . 500,000 
6 Pestmegyei közép „ 500,000 
7 Pestmegyei alsó „ . . . . . . 500,000 4.125,000 

Összes szükséglet K 462.400,000 

• 

].. II 
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Egyenként Összesen 

Fedezet. \ 

I. K a m a t j ö v e d e l e m 4.000,000 

•' - " II. E g y h á z m e g y é k t ő l 

1 Arad-békési egyházmegye ... ... . . . 10.000,000 
2 Békési „ ... ... 14.000,000 
3 Budapesti „ ... ... . . . . . . . . . 4.000,000 • 

4 Csanád-csongrádi „ . . . . . . . . . . . . . . . 8.000,000 
5 Pestmegyei alsó „ . . . . . . ... . . . 4.800,000 
6 Pestmegyei közép „ . . . . . . . . . . . . 4.800,000 
7 Pestmegyei felső „ ... ... . . . — — 4.800,000 50 400,000 

III. Báró Ba ldácsy prot. a lap í tványból \ 

1 1926. évi részesedés . . . . . . ... . . . ... . . . 240.000,000 
* 

IV. E g y e t e m e s e g y h á z i köza lapból 

1 Vallásoktatók, egyházak és missziók részére 6.000,000 
2 A pesti magy. egyháznak vallástanitási célokra 2.000,000 8.000,000 

V. Kerületi á l l a m s e g é l y b ő l 104.016,000 

VI. 1848/XX. á l l a m s e g é l y b ő l 

Közigazgatási célokra . . . . . . . . . ... ... ... — 55.000.000 

VII. V e g y e s b e v é t e l e k b ő l 984,000 

/ • 

Összes fedezet 462.400,000 

Budapest, 1925. szeptember hó 21-én. 
/ 

r i 

Bendl Henrik s. k. 
egyházkerületi pénztáros. 

3* 
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39—41a. A ker. közgyűlés a költségvetést tudomásul veszi, 
minthogy azonban egyes fedezeti tételek teljes pontos-
sággal csak az egyetemes gyűlés megtartása után lesznek 
megállapíthatók, a ker. közgyűlés felhatalmazza a pénz-
ügyi bizottságot, hogy a költségvetést annak idején a 
pontos összegek figyelembevételével véglegesen állapítsa 
meg. 

Egyúttal a ker. közgyűlés azzal a kéréssel fordul az 
egyetemes közgyűléshez, hogy amennyiben az egyetemes 
célok kára nélkül lehetséges, a közigazg. segélynek egyház-
kerületünkre eső részét híveink lélekszámához arányítva 
felemelni kegyeskedjék. 

A ker. közgyűlés úgy a kerületi tisztviselőkre, mint 
általában minden egyházi tisztviselőre nézve a fizetések-
nek oly mértékű emelését tartja szükségesnek, mely az 
illető állások tekintélyének és a megélhetés követelmé-
nyeinek megfelel. Felhatalmazza tehát a pénzügyi bizott-
ságot arra, hogy a költségvetés végleges megállapítása 
alkalmával a kerületi tisztviselők fizetését is az említett 
követelmény szem előtt tartásával emelje fel. 

Végül felhatalmazza a pénzügyi bizottságot arra, 
hogy a kathedratikumnak a szükséghez képest esetleg 
felemelendő összegét állapítsa meg. 

A véglegesen megállapított költségvetés az egyház-
megyéknek megküldendő. 

40. A pénzügyi bizottság indítványára 
a kerületi közgyűlés a kiküldöttek napidíját 150.000 K-ra 
emeli fel; egyúttal elrendeli, hogy a napidíj- és költség-
számlák utalványozás előtt a felszámítások helyességének 
ellenőrzése végett, az illetékes esperes által láttamoz-
tassanak. 

41. A pénzügyi bizottság bemutatja a szarvasi Luther-árvaház 
segélyezése iránt beérkezett kérvényeket. 

A kerületi közgyűlés a szarvasi árvaházi bizottságnak 
az egyetemes egyházhoz intézett kérvényét az egyetemes 
közgyűléshez pártolólag felterjeszti, az egyházkerülethez 
intézett kérvényét pedig az előzőleg elhatározott segélyezés 
mérvének megállapítása végett a pénzügyi bizottságnak 
kiadja. 

41a. Tárgyaltatott a Luther-Társaságnak a Luther-Könyvtár és 
Múzeum támogatását kérő beadványa s a pesti közép egyház-
megyének 1925. évi augusztus 6-án 38. jegyzőkönyvi pont alatt 
hozott határozata. 
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A ker. közgyűlés a segélyezéshez elvben hozzájárul 41a 
és a kérvényt kiadja a pénzügyi bizottságnak azzal, hogy 
a költségvetés végleges megállapítása alkalmával a Luther-
Könyvtár és Muzeum segélyezésére is állítson be egy a 
fedezethez és a többi szükséglethez mért összeget. 

Egyébként a ker. közgyűlés a L. Könyvtár és Múzeum 
segélyezésére, úgyszintén a múzeális jellegű és egyházi 
vonatkozású képeknek, szobroknak, könyveknek stb. a 
múzeum részére leendő felajánlására az összes bánya-
kerületi egyházmegyéket és egyházközségeket, valamint a 
magánosokat is felhívja. 

Kijelenti továbbá a ker. közgyűlés, hogy a Luther-
Társaság által alapított Luther-Könyvtár és Múzeumnak 
Budapesten való felállításához ragaszkodik, felkéri az 
egyetemes közgyűlést egy a tiszai egyházkerülethez inté-
zendő oly értelmű felhívás kibocsátására, mely szerint 
nevezett kerület az erők szétforgácsolását elkerülendő 
saját nemes törekvését ne új intézmény alapításával, 
hanem a Luther-Társaság által alapított s már csak az 
egyetemes Egyház épületében történt elhelyezésénél fogva 
is egyetemes jellegű L. K. és Múzeum támogatása által 
érvényesítse. 

Végül kívánatosnak látja a ker. közgyűlés, hogy a 
L. K. és Muzeum az egyetemes levéltárral is kapcsolatba 
hozassék. 

42. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság a bányakerületi evangélikus lelkész-
árvák részére 2,000.000 koronát adományozott. 

A kerületi közgyűlés az adományt köszönettel fogadja 
s az összeget a szarvasi Luther-árvaház vezetőségének 
rendelkezésére bocsátja. 

/ 

43 A békési egyházmegye folyó évi augusztus hó 20-án 
tartott közgyűlésében kimondta, hogy egyházmegyei missziói állást 
szervez, ha megfelelő államsegélyt kap e célra. A segély kieszköz-
lése végett felterjesztést intézett a kerületi közgyűléshez. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegye határozatát 
tudomásul veszi és felkéri az egyházkerület elnökségét, 
hogy az államsegély kiutalása érdekében a szükséges 
lépéseket tegye meg. 

44. A péceli fiókegyház missziói egyházzá kíván alakulni s 
minthogy a rákoskeresztúri anyaegyház f. évi május hó 3-án tartott 
közgyűlésében kimondta, hogy 1919. évi szeptember 28-án hozott 
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47. azon határozatát, hogy a péceli fiókegyházat kötelékéből minden 
ellenszolgáltatás nélkül kibocsátja, teljes egészében fenntartja, a 
pesti felső egyházmegye azon kérelemmel fordul a kerületi köz-
gyűléshez, hogy a péceli missziói központot szervezze meg. 

A közgyűlés a péceli fiókegyház azon törekvését, 
hogy missziói egyházzá kiván alakulni, örömmel üdvözli 
és felhívja az egyházmegye elnökségét, hogy a missziót 
szervezze meg és ennek megtörténtéről terjesszen jelen-
tést a kerületi elnökséghez. 

45. Tárgyaltatott a békési egyházmegye esperesének a Nagymá-
gócs-Árpádhalmi szórványra vonatkozó jelentése s ezzel kapcsolatban a 
békési egyházmegyének f. évi augusztus hó 20-án, 5. jegyzőkönyvi 
pont alatt hozott, végül a gádorosi egyházközségnek f. évi 
augusztus 30-án, 1. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata. 

A közgyűlés a Nagymágocs-Árpádhalmi és a körül-
fekvő szórványbeli híveknek missziói egyházzá történt 
szervezését jóváhagyólag tudomásul veszi és felhívja a 
békési egyházmegye elnökségét, hogy a missziói lelkészi 
állás szervezésével kapcsolatos további lépéseket saját 
hatáskörében tegye meg s az állás betöltése után az 
államsegély kieszközlése végett tegyen felterjesztést a 
kerületi elnökséghez. 

46. A budapesti egyházmegye f. évi június hó 30-án tartott 
közgyűlése azon kérelemmel, fordul a kerülethez, hogy a csepeli 
és dunaharaszti szórványokban élő evangélikus hívek kellő gondoz-
hatása céljából, Csepel központtal szervezzen missziói lelkészi állást. 

A közgyűlés a csepeli misszió ügyét kellő előkészí-
tés végett kiadja az egyházmegye esperesének. 

47. A csanád—csongrádi egyházmegye esperese jelenti, hogy 
Battonyán a református hívek kimondták az 1861. év óta fennállott 
egyesült protestáns egyház megszüntetését s az evangélikus hívektől 
való különválást, minek folytán az evangélikus hívek gondozás 
nélkül maradtak. Folyó évi augusztus hó 1-én tartott értekezletükön 
elhatározták, hogy külön evang. fiókegyházzá alakulnak s azon 
kérelemmel fordultak az egyházkerülethez, hogy a mezőhegyesi 
fiókegyházzal közösen leendő ellátásukra missziói lelkészt rendeljen 
ki nekik, a kinek részére lakást a földmivelésügyi minisztertől lehet 
kieszközölni. Az így szervezkedő fiókegyháznak Steiner László 
földbirtokos egyháztag a Battonyán építendő imaház céljaira 200 
dollárt, vagy 1000 aranykoronát ajánlott fel. 

Az egyházmegye f. évi augusztus hó 12-én tartott közgyűlése 
a battonyai híveknek önálló fiókegyházzá való szervezkedését jóvá-
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hagyólag tudomásul vette és megbízta az egyházmegye elnökségét, 47—49. 
hogy a battonyai református egyházközséggel és felettes hatósá-
gával, a békési református egyházmegye elnökségével lépjen érint-
kezésbe az iránt, hogy az eddigi egyesült protestáns egyház vagyo-
nából, mint közös szerzeményből, az evangélikusok is arányos részt 
kapjanak; egyben azon kérelemmel fordul az egyházmegye a 
kerülethez, hogy Battonya és környéke evangélikus híveinek lehe-
tőleg a mezőhegyesi evang. hívekkel együttesen való ellátására 
különálló, vagy az esperes mellett működő missziói lelkészi állás-
nak szervezéséhez hozzájárulni és azt anyagilag is támogatni 
szíveskedjék. 

A közgyűlés a battonyai evang. híveknek azon törek-
vését, hogy missziói egyházzá kíván alakulni, örömmel 
veszi tudomásul s az ügyet kellő előkészítés végett kiadja 
az egyházmegye esperesének. 

48. Az egyetemes felügyelő alkotmányos tárgyalás végett leszál-
lította az egyházmegyékhez azt a kérdést: Nem volna-e célszerű 
és egyházi szempontból kívánatos, hogy a dunántúli egyházkerület 
példájára a segédlelkészeket mind szolgálatuk megkezdésekor, mind 
pedig közben bármely változtatásnál a püspök helyezze el és a 
segédlelkésznek más kerületbe szándékolt átlépése esetén az ille-
tékes két püspök kölcsönös megállapodás szerint történjék a döntés? 

Az egyházmegyék a kérdést tárgyalván, a felvetett eszmét a 
békési, budapesti és csanád—csongrádi egyházmegyék helyesnek 
találták, míg a többi négy egyházmegye ellene nyilatkozott. A pest-
megyei középső egyházmegye egyetemesen kívánja ezt az ügyet 
rendezni. 

A közgyűlés az egyházmegyék határozatát azzal 
terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez, hogy a maga 
részéről a közegyházra nézve üdvösnek és így feltétlenül 
szükségesnek tartja, hogy a püspököknek a segédlelké-
szek elhelyezésének joga megadassék. Szükségesnek tartja 
a közgyűlés azt is, hogy a segédlelkészekről törzskönyv 
és minősítési táblázat vezettessék s a lelkészek kötelez-
tessenek, hogy segédlelkészeik egyéni életéről és hivatali 
működéséről évenként jelentést tegyenek a püspök úrnál. 

49. Az egyetemes felügyelő a püspök útján alkotmányos tár-
gyalás végett leküldte az egyházmegyékhez azt a kérdést: Nem 
volna-e célszerű és egyházi szempontból kívánatos, hogy theol. 
hallgatók (beleértve az abszolvált theologusokat is) csak abban az 
esetben mehessenek külföldi egyetemre tanulmányaikat folytatni 
és tehessenek lépéseket bármi néven nevezendő külföldi stipen-
diumok elnyerése iránt, ha nekik erre az engedélyt a theol. kar 
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49—50. javaslata alapján az egyetemes felügyelő elnöklete alatt összeülő 

püspöki konferencia megadja ? Az egyházmegyék tárgyalva a kér-
dést, a felvetett eszmét a békési.és budapesti egyházmegye magáévá 
tette, a csanád—csongrádi egyházmegye azon módosítással haj-
landó elfogadni, hogy az engedély csak a külföldi stipendiumok 
élvezésével járó külföldi tanulmányozásnak legyen előfeltétele, a 
pesti középső egyházmegye azon nézetének adott kifejezést, hogy 
meg nem akadályozható külföldi tanulmányaiban az a theologus, 
aki saját költségén folytatja külföldön tanulmányait s csak mint 
kívánalmat fejezte ki, hogy a stipendiumot élvező külföldön tanuló 
theologusok ezen stipendiumot az egyházi főhatóság tudomásával 
élvezzék, de a felügyelet ne a korlátozó cenzúra szellemében gya-
koroltassák, hanem a fakultás és a püspöki kar karöltve mozdítsák 
elő az arra érdemes ifjaknak külföldre jutását, — az arad—békési, 
a pest megyei alsó és pestmegyei felső egyházmegye pedig az esz-
mét elvetette. 

A pesti felső egyházmegye szükségesnek tartaná, hogy az 
egyetemes közgyűlés küldjön ki egy bizottságot, amely a külföldi 
stipendiumokat számba vegye s a jelenleg csekély értékű stipen-
diumoknak legalább ideiglenesen leendő összevonására nézve 
tegyen jelentést. 

A közgyűlés az egyházmegyék határozatait felter-
jeszti az egyetemes közgyűléshez. Megkeresi egyszersmind 
a kerület az egyetemet aziránt, hogy a magyarhoni ev. 
theologusok részére szolgáló alapítványok felkutatása 
és biztosítása céljából küldjön ki valakit a külföldi 
egyetemekre, hogy ott személyesen vegye számba az 
ev. theologusok javára szolgáló stipendiumokat, nehogy 
azok lassacskán elkallódjanak és egyházunk számára 
végkép elvesszenek. 

50. Az egyetemes felügyelő a kerületek megnyilatkozását kéri 
abban a kérdésben, mi legyen a lelkész részéről az eljárás, ha 
olyan más egyházbeli jegyespár kér tőle egyházi megáldást, amely-
nek frigyét a saját egyháza bármi okból meg nem á ld j a? A kér-
dés hozzászóllás végett az egyházmegyékhez leküldetvén, az arad— 
békési és békési egyházmegyék oda nyilatkoztak, hogy a lelkész 
más vallásúak frigyét ne áldja meg, míg a többi egyházmegye 
azon nézetének adott kifejezést, hogy evangélikus lelkész a hozzá 
egyházi áldásért folyamodó más vallásúaktól ezt a kérelmet meg 
nem tagadhatja, ha azok kérelmüket nyomós okokkal indokolják. 
Az ily természetű funkciók végzésénél azonban a lelkész a legna-
gyobb körültekintéssel és óvatossággal járjon el. 

A közgyűlés az egyházmegyék határozatait azzal 
terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez, hogy e kérdés-
nek egyetemes rendezését tartaná célszerűnek. 
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51. Az egyházi főjegyző jelenti, hogy a mult évi kerületi köz- 51 — 52. 
gyűlés a 7. pont 14. alpont alatt hozott határozatával elrendelte, 
hogy minden hivány és hiványt érintő megegyezés m. évi decem-
ber hó végéig a püspöki hivatalhoz beküldessék, a végből, hogy 
azokat az e célra kiküldött bizottság átvizsgálja és a méltányta-
lanságok és igazságtalanságok megszüntetésére nézve terjesszen a 
folyó évi közgyűlés elé javaslatot. A hiványok a püspöki hivatal-
hoz beérkeztek, azokat a kiküldött bizottság átvizsgálta és jelen-
tését következőkben terjeszti a kerületi közgyűlés elé. 

A beküldött hiványokból és a lelkészek jelentéseiből örömmel 
állapította meg a bizottság, hogy egyes egyházközségek minden 
felhívás nélkül önként valorizálták, illetőleg a mai viszonyokhoz 
mérten arany valutában állapították meg a lelkészek fizetését, a 
legtöbb egyház azonban papírkoronában fizeti lelkészeinek az 
annak idején aranykoronában megállapított iltetékeket: a kész-
pénzfizetést, a különböző váltságdijakat és a stólát, úgy hogy 
szinte talányszerű, hogy egyik-másik lelkész miből tudja fenntar-
tani magát és családját. Javasolja ennélfogva a bizottság, hogy a 
kerületi közgyűlés mondja ki kötelező erejű határozatképen, hogy 
mindazok a járulékok, amelyek a háború előtt készpénzben fizet-
tettek, ma is készpénzben, de aranykorona értékben fizetendők, 
azok a készpénzfizetések pedig, amelyek a háború folyamán, vagy 
azóta lettek megállapítva, a mai viszonyokhoz megfelelően valo-
rizálandók. Az esperesek utasíttassanak, hogy ezen határozatról 
az egyes egyházakat haladéktalanul értesítsék, a határozat végre-
hajtásáról saját hatáskörükben gondoskodjanak s annak megtör-
téntéről a jövő évi közgyűlés elé terjesszenek jelentést. 

A kerületi közgyűlés a bizottság jelentését magáévá 
teszi és felhívja az egyházmegyék espereseit, hogy saját 
hatáskörükben tegyék meg a szükséges intézkedéseket 
arra nézve, hogy az egyházak a lelkészi hiványokat a 
mai viszonyokhoz megfelelően rendezzék s a lelkészek 
készpénz javadalmát, a különféle váltságdijakat és a stólát 
legalább is olyan mértékig valorizálják, mint azt az állam 
teszi a köztisztviselők fizetésénél. Egyidejűleg felterjesz-
tést intéz a közgyűlés az egyetemes közgyűléshez, hogy 
az egyházi tisztviselők fizetésének valorizálása tárgyában 
hozzon az összes kerületekre kötelező erejű határozatot. 

52. Tárgyaltatott a szarvasi ev. egyházközségnek a békési ev. 
egyházmegye 1924. évi augusztus hó 15-én tartott közgyűlése 47. 
pontja alatt hozott, a szarvasi ev. egyházközség tanítói díjlevelére 
vonatkozó határozata ellen beadott felebbezése. 

Az egyházkerületi közgyűlés a szarvasi ev. egyház-
község II, III., 4., 6., 7., 9., 10, 12., 16. és 17. számú 
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52—54. módosító tanítói hiványait a felebbezéssel megtámadott 
egyházmegyei határozatban foglalt fenntartás elhagyásával, 
de azzal hagyja jóvá és erősíti meg, hogy a módosított 
díjlevejeknek a javadalmakat módosító része — a most 
megváltoztatott hiványok tartalma szerint is, — csak az 
egyes tanítói állásoknak üresedés folytán eszközlendő 
újabb betöltése esetén lép hatályba. 

53. Tárgyaltatott a békéscsabai ev. egyházközségi tanítóknak 
az arad—békési ev. egyházmegye 1924. évi augusztus hó 12-én 
tartott közgyűlése 7li) pontja alatt hozott, a tanítói temetési stólák 
eltörlésére vonatkozó határozat ellen beadott felebbezése. 

Minthogy az iratok mellett nincs felterjesztve sem 
az egyházközségi közgyűlés azon jegyzőkönyvének a 
kivonata, mely a felebbezéssel megtámadott határozatot 
tartalmazza, sem nem terjesztettek fel azok a módosított 
hiványok, amelyeknek jóváhagyása tárgyában határozni 
kellene, sem pedig a felebbezéssel élt Molnár Emil, 
Farkas Pál, Hugyetz György tanítók hiványai, az egyház-
kerületi közgyűlés a felebbezést érdemben el nem bírál-
hatja, hanem az iratokat az arad—békési egyházmegye 
elnökségének ismét visszaküldi azzal, hogy az említett 
iratokat pótlólag szerezze be a békéscsabai ev. egyház-
községtől, s ennek megtörténte után terjessze fel újból 
az ilykép felszerelt felebbezést az egyházkerületi köz-
gyűléshez. 

Egyben azonban elvileg már most kimondja az 
egyházkerületi közgyűlés azt, hogy a tanítói hiványoknak 
a temetési stóla törlésével való módosítása csak az egyes 
tanítói állások megüresedése után kiállítandó új hiványokra 
vonatkozóan eszközölhető. Azonban egyúttal a békéscsabai 
ev. egyházközség újabb megfontolásába ajánlja a kerületi 
közgyűlés a temetési stólák eltörlésének a kérdését azért, 
mert a minden egyházunknál bevezetett ily stólák 
eltörlésére okot fennforogni nem lát. 

54. A jogügyi bizottság bemutatja a Mokry-féle alapítvány 
alapítólevelének jóváhagyását tárgyaló m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszteri 117.936/X/1924. sz. leiratot. 

A kerületi közgyűlés a leiratot tudomásul veszi s 
felhívja az egyházkerület Elnökségét, hogy az alapítvány 
vagyonát a m. kir. központi állampénztártól vegye át 
megőrzés és alapítólevéls^erű kezelésbe. Az átvétel meg-
történte után az ezt elismerő záradék az alapító levél 
mind a négy példányára rávezetendő, az Elnökség által 
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aláírandó és azután egy eredeti példány a nagyméltóságú 54—56. 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz felter-
jesztendő, egy példány az egyházkerület levéltárában 
elhelyezendő, egy példány a békési egyházmegyéhez 
megőrzés végett elküldendő, egy példány pedig Szobotka 
Rezsőné, szül. Mokry Júlia úrnőnek kézbesítendő. Az 
egyházkerületi közgyűlés továbbá felhatalmazza a kerület 
elnökségét, hogy az alapítványhoz tartozott ingatlan után 
kivetett fővárosi átiratási és engedelmi díjnak fedezésére 
Budapest székesfőváros központi pénztáránál 1917. évi 
február 21-én a XLVII. napló 115. tétele alatt letétbe 
helyezett 2000 korona névértékű hadikölcsönkötvényt már 
most felajánlhassa a székesfővárosnak az 132.583/VI/1913. 
számú tanácsi határozattal az alapítvány terhére 1230 K 
80 fillér összegben kivetett városi átiratási és engedelmi 
díj teljes és végleges kiegyenlítésére, hogy így az alapít-
vány vagyona minden tartozástól mentesíttessék. 

55. A jogügyi bizottság bemutatja a Szilárd János domonyi 
lelkész alapítványáról kiállított alapítólevelet. 

Tekintettel arra, hogy ezen alapítólevél jóváhagyása 
E. alkotmányunk értelmében a pestmegyei felső Egyház-
megye hatáskörébe tartozik s az utóbbi részéről a 
jóváhagyás meg is történt, a kerületi közgyűlés elismerését 
fejezi ki az alapítónak nemes adományáért s az iratokat 
pedig a domonyi egyházközségnek visszaküldi. 

56. Tárgyaltatott a szentetornyai egyházközség által a békési 
egyházmegye 1925. évi aug. 20-án tartott közgyűlésének 40. jegy-
zőkönyvi pont alatt hozott határozata ellen beadott felebbezés. 

Tekintettel arra, hogy az Egyetemes közgyűlés az 
orosházi és gádorosi - egyházközségek határából Szente-
tornyához csatolt területek sorsa felett 1924. évi október 
hó 16. napján döntött; — tehát az elcsatolás ezen a 
napon mondatott ki végérvényesen, a kerületi közgyűlés 
kimondja, hogy az orosházai ev. egyházközség által 1924. 
évre az elcsatolt területekről tényleg beszedett egyházi 
adóknak az 1924. évi október 16. napjától december 
31-ig terjedő időre eső aránylagos része Szentetornya 
egyházközséget illeti. Az elcsatolt területekről az 1924. 
évre még be nem folyt, de ezután netán beszedendő 
hátralékos adók az orosházai ev. egyházközség határozata 
értelmében pedig egészben Szentetornya egyházközséget 
illetik. 
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57—59. 57. Tárgyaltatott az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 
753—925 sz. leirata, melyben a református egyetemes konventnek 
a protestáns tábori püspök javadalmát tárgyaló 1 6 8 - 9 2 5 sz. hatá-
rozatára vonatkozólag véleményt kér. 

A ker. közgyűlés véleménye szerint a prot tábori 
püspök reprezentációs költségének megállapításánál figye-
lembe veendő elsősorban a püspök rendes javadalmának 
összege, továbbá az a körülmény, hogy az egyház-
kerületek püspökei részére biztosított államsegélynek és 
a Baldácsy-alapítványból őket megillető osztaléknak 
összege nem reprezentációs költségek fedezésére szolgál. 

A ker. közgyűlés továbbá felhívja az egyetemes egy-
ház figyelmét arra, hogy a ref. konvent által megállapított 
reprezentációs költségek összegszerű megállapításánál még 
az 5000 aranykoronás államsegély a 17,000 kor. szorzószám 
alapján vétetett figyelembe, holott a szorzószám a f. év 
második felében már csak 14,500 koronát tett ki, végül 
arra, hogy a prot. tábori püspök szóbanlevő költségeinek 
fedezése végett elsősorban az 5000 kor. államsegélynek 
kieszközlése volna megkísérlendő. 

58. A jogügyi bizottság bemutatja a kerületbeli egyházmegyék 
határozatait, melyek a pesti felső egyházmegyének s az aszódi 
tanintézeteknek a dunáninneni egyházkerületben való átcsatolása • 
kérdésében hozattak. 

Minthogy az egyházkerületek számának meghatáro-
zása s azok területének megállapítása kizárólag a zsinat 
hatáskörébe tartozik, a kerületi közgyűlés úgy a szóban-
levő, mint egyéb hasonló átcsatolási kérdéseknek köz-
igazgatási úton való tárgyalását helyteleníti. 

Egyébként a kerületi közgyűlés a tetemes vesztesé-
geket szenvedett bányai egyházkerületnek újabb, habár 
testvérkezektől szándékolt megcsonkítása ellen tiltakozik, 
s az egyházkerületek területének ötletszerű és sem a 
történelmi kapcsolatokkal, sem a közigazgatás követelmé-
nyeivel nem számoló megváltoztatásai ellen állást foglal. 

59. Tárgyaltatott Zatykó Mihály orosházi tanítónak a békési 
egyházmegye 1924. évi közgyűlésén 35. sz. alatt hozott határozat 
ellen beadott felebbezése s az egyházmegyének a kerületi köz-
gyűlés által az 1924. évi közgyűlésen beszereztetni rendelt telekkönyv 
alapján 1925. évi aug. 20-án 36. sz. alatt hozott ujabb határozata. 

A kerületi közgyűlés figyelemmel a beszerzett telek-
könyvi kivonatra, mely szerint a szóbanlevő ház annak 
idején mint iskolaház s mint professzori illetőség telek- • 
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könyveztetett s a Csonka jános tanító elhalálozásával 59 
megüresedett lakásnak tovább is tanítói lakás gyanánt 
való hasznosítását az eddigi gyakorlattal is igazolt fontos 
tanügyi érdekek követelik, mert tanügyi szempontból szer-
felett kívánatos az, hogy a tanitó lakása az iskola mellett 
legyen, a békési egyházmegye határozatát megsem-
misíti és felhívja az orosházai egyházközséget, hogy 
Horemusz Pál hitoktató lelkészt helyeztesse el más lakás-
ba, hogy a szóban levő tanítói lakás eredeti rendelte-
tésének mielőbb visszaadható legyen. 

60. A jogügyi bizottság bemutatja az 1924. évi kerületi köz-
gyűlés által 41. jegyzőkönyvi pont alatt felhívott egyházmegyéknek 
a területükön alakult „egyesült protestáns egyházakra" vonatkozó 
jelentését. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegyék jelentéseit 
tudomásul veszi és Naz azokban ismertetett adatoknak 
tüzetes megvizsgálására s a vagyonjogi viszonyok tisztázását 
s esetleges szerződésszerű rendezését célzó javaslatok 
megtételére bizottságot küld ki, melynek tagjai : a két 
kerületi főjegyző és a kerületi ügyész. 

61. A jogügyi bizottság jelentést tesz a kardoskúti egy-
ház ingatlanáról (1924. évi ker. közgy. jkv. 12/3 pontja) és 
ismerteti a békési és csanád-csongrádi egyházmegyéknek az egy-
házközség átcsatolása tárgyában hozott határozatait, valamint a 
kardoskúti egyház felebbezését. 

A kerületi közgyűlés felkéri a kerületi elnökséget, 
hogy a kardoskúti egyházközség épületének az egyház 
birtokába való mielőbbi visszajuttatását továbbra is eré- . 
lyesen szorgalmazza s a lelkészválasztást siettesse. 

Egyben pedig a kerületi közgyűlés a békési egyház-
megyének a kardoskúti egyházközség felvételét kimondó 
1925. évi aug. 20-án 32. sz. alatt hozott közgyűlési határo-
zatát tudomásul veszi s a csanád-csongrádi egyházmegyének 
1925. évi aug. 12-én 6. sz. alatt hozott határozata ellen 
a kardoskúti egyházközség részéről beadott felebbezésnek 
helyt adva, nevezett egyházközségnek a békési egyház-
megyéhez való átcsatolását elrendeli. 

62. A jogügyi bizottság bemutatja a békési egyházmegye 
szabályrendeletét és a pesti középegyházmegye ügyrendjét. 

A kerületi közgyűlés kívánatosnak látja azt, hogy az 
egyházmegyéknek az ügyrendet is magukban foglaló 
közigazgatási szabályrendeletei lehetőleg azonos elyek 
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62—65. Szerint egyöntetű tartalommal és tömör szabatossággal szer-
kesztessenek meg. Miért is a kerületi közgyűlés a békési 
és a pesti közép egyházmegyék által felterjesztett szabály-
zatoknak jóváhagyását egyelőre függőben tartja s meg-
bízza a kerületi jegyzőket, hogy a már hatályban levő 
szabályzatokat is figyelembe véve, készítsenek egy olyan 
szabályrendelettervezetet, mely az összes egyházmegyék 
részére mintául szolgálhat. Addig azonban, míg az elké-
szül, a közgyűlés a felterjesztett szabályzatok ideiglenes 
hatálybaléptetését engedélyezi. 

63. A romániai zsinat-presbiteri egyház aradi végrehajtó-
bizottsága kéri, hogy kilenc egyházának lelkészei, illetve a lelkész 
özvegyek és árvák s maguk az egyházak is részesüljenek a kerületi 
segélyegylet támogatásában s mindennemű kerületi segélyben; sőt 
egy bizottság kiküldetését kérik, amely a kerület kezelésében levő 
összes alapok és alapítványokban való részesedésüket volna hivatva 
megvitatni és eldönteni. 

A kerületi közgyűlés a romániai zsinat presbiteri 
egyház végrehajtó bizottságának kérvényét, mivel egye-
temes egyházi érdekeket is érint, elvi döntés és további 
intézkedés végett az egyetemes közgyűlés elé terjeszti. 

64. Világi főjegyző bemutatja a kerületi számvevőszék jelen-
tését, mely szerint az egyházmegyéknek 1924. évi zárszámadásai 
és 1926. évi költségvetései, továbbá az 1924. évi kerületi köz-
gyűlés által (60. jegyzőkönyvi pont) az arad-békési egyházmegyének 
hiánypótlás végett visszaadott okmányok, a régi pestmegyei egy-
házmegyének a felosztásig terjedő számadásai, végül a szarvasi 
tanítónőképző számadásai átvizsgáhattak és rendben találtattak. 

Tudomásul vétetik. 

65. Olvastatott a báró Baldácsy-alapítvány jövedelmének fel-
osztására kiküldött bizottság által felvett alábbi jegyzőkönyv. 

Felvéve Budapesten, 1925. évi szeptember hó 22-én a báró 
Baldácsy-alapítványból a bányai ev. egyházkerületre eső jövedelem 
felosztására kiküldött bizottság ülésén. 

Jelen vannak: Dr. Raffay Sándor püspök és dr. Zsigmondy 
Jenő egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt Szeberényi Lajos, 
Saguly János, Kruttschnitt Antal, Kovács Andor, Bódy Pál, Blat-
niczky Pál esperesek, Sailer Vilmos egyházmegyei felügyelő, Bezegh 
Sámuel püspöki titkár és Sárkány Béla kerületi egyházi főjegyző 
mint előadó, 

1. Dr. Raffay Sándor püspök üdvözli a megjelent bizottsági 
tagokat és bejelenti, hogy ez évben a báró Baldácsy-alapból öt 
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részletben összesen 300,000.000 korona folyt és részben még 65. 
folyik be a kerület pénztárába. 

2. A bizottság javasolja, hogy az áldott emlékű végrendelkező 
akaratához és az eddigi gyakorlathoz képest ez összegből fordíttassék : 

a) püspök úr tiszteletdíjára 73-rész K 100,000.000 
b) szűkölködő, pusztuló és építkező egyházak segé-

lyezésére 66,500.000 
c) szegény lelkészek segélyezésére 66,500.000 
d) szegény papözvegyek és árvák segélyezésére . ,, 66,500.000 
e) költségekre . . . „ 500.000 

Összesen : K 300,000.000 
3. A bizottság jelenti, hogy mivel az alap osztaléka több 

részletben lett a kerület rendelkezésére bocsátva, a kerületi elnökség 
az időközben befolyt összegeket az alapítványt tevő végakaratának 
szem előtt tartásával s a mutatkozó szükséghez képest, a kerület 
utólagos jóváhagyásának reményében, saját hatáskörében kiosztotta. 

Az eddig kiosztott összegek a következők : 
a) püspök úr tiszteletdíjára K 45,000.000 
b) szűkölködő egyházak segélyezésére . . . . 31,000.000 
c) szegény lelkészek segélyezésére 28,500.000 
d) lelkészözvegyek és árvák segélyezésére . . . ,, 34,500.000 

Összesen: K 138,500.000 
Kiosztásra vár még 161,500.000 korona, mely összegből 

á) püspök úr tiszteletdíja K 55,000.000 
b) szegény egyházak segélyezésére fordítandó . . ,, 35,500.000 
c) szegény lelkészek részére 38,000.000 
d) lelkészözvegyek és árvák részére ,, 32,500.000 
e) költségekre 500.000 

Összesen: K 161,500.000 
4. Segélyben eddig a következő egyházak részesültek : Kispest 

és Vácz 5—5,000.000 K, Angyalföld 4,000.000 K, Kelenföld és 
Mende 3—3,000.000 K, Ambrózfalva 2,000.000 K, Mezőtúr, Szente-
tornya, Szeged, Makó, Gyulai misszió, csepeli misszió, Mezőberény, 
Kerekp. Káva 1—1,000.000 K, Szentendre és pitvarosi Luther 
Szövetség 5—500.000 K, összesen 31,000.000 korona segélyben. 

A lelkészek közül segélyt kaptak: Rimár Jenő, Sass Béla, 
Bezegh Sámuel, 2—2,000.000 K, Csermák Elemér, Zoltán Emil, 
Draskóczy Ede, Imrék Sámuel, Rácz Gyula, Jeszenszky Gyula, 
Petrovics Soma 1,500.000—1.500.000 K, Kuntz Henrik, Kemény 
Gábor, Sommer Gyula, Plachy János, Geduly Lajos, Pröhle Sándor, 
dr. Gunesch Károly, Korim Kálmán, Fúria Zoltán 1 — 1,000.000 K, 
Thomay József, Bódy Pál, Brózik Károly, Steyer Lajos, Kiss Kál-
mán, Móhr Henrik 5—500.000 K, összesen 28,500.000 K segélyt. 
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A lelkészözvegyek és árvák közül segélyt kaptak: Kaczián 
jánosné 2,250.000 K, Placskó Istvánné 2,300.000 K, Lesszich 
Lászlóné és Liffa Jánosné 2,400.000—2,400.000 K, Sárkány 
Sámuelné 2,000.000 K, Scholtz Gyuláné 1,800.000 K, Fammler 
G. Adolfné és Koch Józsefné 1,750.000—1,750.000 K, Chovan 
Viktorné és Fridrich Zsigmondné 1—1,000.000 K, Győry Vilmosné, 
Freitag Jánosné, Simkó Gyuláné, Kalmár Pálné 8—800.000 K, 
Dubovszky Nándorné 750.000 K, Bán Miksáné, Jankó Károlyné, 
Kemény Dezsőné, Kemény Ödönné, Klár Fülöpné, Dobronyovszky 
Gyuláné, Zvarinyi Jánosné, Achim Mihályné, Jeszenszky Nándorné, 
Jeszenszky Ignácné, Melczer Dezsőné, Szeberényi Lajosné 7—700.000 
K, Lányi Anna, Oertel Emilia, Kicska Hermin, Kermich Aranka, 
Csermák Irén 6—600.000 K, összesen 34,000.000 korona segélyt. 

A bizottság javasolja a kerületi közgyűlésnek, hogy az oszta-
léknak eddigi kiosztását hagyja jóvá, a még ki nem osztott összeget 
pedig a 3-ik pontban megállapított kulcs szerint ossza szét. 

Az egyházak közül a bizottság a következőket ajánlja segé-
lyezésre: Tápiószele 11,500.000 K, Gyula 10,000.000 K, Pencz 
5,000.000 K, Mezőtúri misszió 3,000.000 K, Rád 3,000.000 K 
és a kiskunfélegyházai egyesült protestáns egyháznak 3,000.000 K, 
összesen 35,500.000 korona. 

A lelkészek közül segélyezésre ajánltatnak: Droba Márton és 
Peer P. Sándor 3—3,000.000 K, Jeszenszky Gyula, Kiss Kálmán, 
Kemény Gábor, Bezegh Sámuel, Wikkert Lajos, Krón Ferenc és 
Bakay Péter 2—2,000.000 K, Csermák Elemér, Zoltán Emil, Thomay 
József, Draskóczy Ede, Imrék Sámuel, Rácz Gyula, Bódy Pál, 
Petrovics Soma, Steuer Lajos, Kuntz Henrik, Rimár Jenő, Sass 
Béla, Sommer Gyula, Geduly Lajos, Pröhle Sándor, Fúria Zoltán, 
Horémusz Pál és Tóth Szöllös Mihály 1—1,000.000 K, összesen 
38,000.000 korona. 

A lelkészözvegyek és árvák közül segélyezésre ajánltatnak: 
Sárkány Sámuelné és Fridrich Zsigmondné 2—2,000.000 K, 
Fammler G. Adolfné 1,750.000 K, Placskó Istvánné 1,700.000 K, 
Koch Józsefné 1,650.000 K, Bán Miksáné, Jankó Károlyné, Kemény 
Dezsőné, Kemény Ödönné, Klár Fülöpné, Győry Vilmosné, Freitag 
Jánosné, Riecsánszky Endréné, Dobronyovszky Gyuláné, Simkó 
Gyuláné, Zvarinyi Jánosné, Achim Mihályné, Jeszenszky Ignácné, 
Szeberényi Lajosné, Lányi Anna, Oertel Emilia, Kicska Hermin, 
Csernák Irén, Kermich Anna és Chovan Viktorné 1—1,000.000 K, 
Kaczián Jánosné 750.000 K, Scholtz Gyuláné 700.000 K, Leszich 
Lászlóné és Liffa Jánosné 6—600.000 K, összesen 32,500.000 kor. 

5. A többi segélyekre nézve a bizottság javasolja, hogy a 
kerületi segélyt, a Székács-alapi és a Geitz-féle segélyt, tekintettel 
a segélyek csekély összegére, mint az elmúlt években is történt, 
ez évben se ossza ki. 
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6. A bizottság javasolja, hogy miután a Baldácsy-segély kul- 65 
csának megállapítása, a végrendelet idevonatkozó pontja értelmében 
a kerületi közgyűlés hatáskörébe tartozik, bízza meg a közgyűlés a 
Baldácsy-bizottságot, hogy az alapító-levélben megjelölt, célok 
arányosabb támogatása céljából a Baldácsy-alap évi osztalékának 
miként leendő felosztására nézve terjesszen javaslatot a jövő évi 
kerületi közgyűlés elé. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 2., 4., 5. és 
6-ik pontjában foglalt bizottsági javaslatokat elfogadja, a 
segélyeknek évközben történt kiosztását jóváhagyólag 
tudomásul veszi, a még ki nem osztott osztalék felhasz-
nálására .vonatkozó javaslatot elfogadja s határozat erejére 
emeli s utasítja a kerületi pénztárost, hogy a megnevezett 
összegeket a beérkezés után és arányában a segélye-
zetteknek fizesse ki. 

66. A missziói bizottság jelenti, hogy a szórványokban élő 
evangélikus híveink gondozásáról az összes esperesek beterjesz-
tették évi jelentésüket, melyekből örömmel állapította meg a bizottság, 
hogy szétszórtan élő híveink évről-évre fokozottabb gondozásban 
részesülnek. 

A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul 
és felkéri az espereseket, hogy egyházmegyéjük missziói 
pontjainak gondozására jövőben is különös súlyt helyez-
zenek és végzett munkájukról évről-évre kimerítő jelentést 
terjesszenek a kerületi közgyűlés élé. 

67. A missziói bizottság jelenti, hogy a missziók gondozására 
a pénzügyi bizottság a jövő évre 20,000.000 koronát vett fel a 
kerület költségvetésébe. 

A közgyűlés a bizottság javaslata alapján ezen misz-
sziói segély miként leendő felhasználását a püspök úr 
hatáskörébe utalja azzal, hogy a segélyek felhasználá-
sáról az illetékes lelkészek terjesszenek fel nyugtát a 
püspök, úrhoz. 

68. Beterjesztetett a kerületi gyámintézet közgyűléséről felvett 
jegyzőkönyv. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyvet tudomásul veszi, 
azt a jegyzőkönyvbe függelékként felvéteti; ezúttal pedig 
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68—71. Russ Zoltán lelkésznek a közgyűlés reggelén a gyámintézeti 
istentiszteleten tartott beszédéért köszönetét fejezi ki. 

69. Világi főjegyző bemutatja a kerületi belmissziói bizottság 
jelentését. 

1. A kerületi közgyűlés a belmissziói bizottság jelen-
tését és javaslatait helyeslőleg tudomásul veszi s a bizott-
ság ügybuzgó munkásságáért elismerését és köszönetét 
fejezi ki. 

2. A bizottság elnökségének „A belmisszió legegy-
szerűbb eszközei" cimmel kiadott kiadványát az összes 
lelkészek, tanárok, tanítók, valamint a felügyelők és 
egyéb világi hívek figyelmébe ajánlja. 

3. A bizottság elnökségének tervét, mely szerint a 
kerületi Luther-Szövetséggel karöltve egy népies irányú 
s a szórványbeli hívek lelki gondozását is elősegítő 
hetilapot szándékozik alapítani, kész örömmel pártolja s 
a lap terjesztését minden egyházi tisztviselőnek lelkére köti. 

f 

4. Áthatva attól a meggyőződéstől, hogy a belmissziói 
munkásság egyházunk jövőjére nézve életbevágó jelentő-
séggel bir, kimondja, hogy ebben a munkában való tevé-
keny részvételt s annak előmozdítását minden egyházi 
tisztviselőtől hivatalos kötelesség gyanánt megköveteli. 

5. Szeberényi L. Zs. esperesnek a Diakonusképző 
intézetre vonatkozó tervezetét (1924. évi közgyűlés 62. c. 
pontja) a belmissziói bizottság elnökségével való beható 
letárgyalás s az egyetemes közgyűléshez való felterjesztés 
végett a kerületi elnökségnek kiadja. 

70. Világi főjegyző bemutatja a kerületi Luther-Szövetség jelen-
tését, mely szerint az egyházmegyék felkérettek, hogy a szövet-
séget egyházmegyénként is szervezzék meg, a taggyüjtést és ada-
kozást szorgalmazzák s az egyházközségeket a kerületi Luther-
szövetség részére költségvetésileg is biztosított évi segélyek 
megszavazására buzdítsák. 

A közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul veszi. 

71. A kerületi levéltáros helyett püspök úr jelenti, hogy a 
levéltárnak az egyetemes egyház üllőiúti levéltári helyiségeibe 
átszállított anyaga még rendezés alatt áll. 

Tudomásul szolgál. 
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72. A jogügyi és belmissziói bizottság javaslatára 2—75 

az egyházker. közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez az iránt, hogy hívja fel az összes ev. egyház-
kerületeket arra, hogy püspökeik útján utasítsák az összes 
egyházak lelkészeit, hogy kéthetenkint nézzék át a pol-
gári anyakönyvi hivatal által hirdetett eljegyzéseket és 
nyomban idézzék a jegyeseket maguk elé. Főleg vegyes 
házasságoknál hívják meg az evang. jegyest, ha az 
még náluk nem jelentkezett, figyelmeztessék őt teendőire 
és igyekezzenek arra, hogy az ev. jegyes evangélikus 
kötelességének eleget tegyen. Ha az evang. jegyes más 
egyházközségnek a tagja, értesítsék illetékes lelkészét, 
hogy az hasonlóképen járhasson el. 

73. Egyházi jegyző bemutatja a kerületi segélyző intézet köz-
gyűléséről felvett jegyzőkönyvet és az espereseknek az intézetre vonat-
kozó s az 1924. évi ker. közgyűlés által 66. jkvi pont alatt bekért 
javaslatait. 

A ker. közgyűlés a jegyzőkönyvet tudomásul veszi s 
annak függelékként a közgyűlési jegyzőkönyvbe való 
felvételét elrendeli. 

74. Kovács Andor esperes bemutatja a kerületi lelkészegye-
sület közgyűléséről felvett jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyvet tudomásul 
veszi és annak a közgyűlési jegyzőkönyvbe függelék 
gyanánt való felvételét elrendeli. 

Egyben a közgyűlés a jegyzőkönyv 2., 3., 4., 5., 6. 
pontjaiban előterjesztett javaslatokat magáévá teszi és 
határozat erejére emeli. 

A Piliscsabán létesült Diakonissza-intézet tekinte-
tében a közgyűlés felkéri az egyetemes gyűlést, hogy 
ezen áldott célú egyesületnek működésében itt-ott mutat-
kozó hiányok kiküszöbölése érdekében az intézetet nemes 
munkájában szeretetteljes tanácsaival is támogassa. 

A lelkészegyesületnek a jegyzőkönyv 8-ik pontjában 
jelzett törekvését a ker. közgyűlés készséggel támogatja. 

75. Világi főjegyző jelentését, mely szerint önálló indítvány 
nem adatott be, 

a kerületi közgyűlés tudomásul veszi. 
3* 
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76. A kerületi felügyelő megállapítja, hogy a közgyűlés a 
tárgysorozatot letárgyalta; egyben a bizottságoknak, előadóknak és 
a jegyzői karnak a letárgyalt ügyek előkészítéseért s a közgyűlés 
tagjainak szíves türelmükért köszönetet mond. 

Dr. Raffay Sándor püspök a közgyűlés nevében hálás köszö-
netét fejezi ki elnöktársának az ülés bölcs és körültekintő veze-
téseért s miután buzgó imában ad hálát Istennek, hogy a köz-
gyűlés építő munkáját az ő segedelmével befejezhette, 

a kerületi felügyelő az ülést berekeszti. 

Kmf. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. 
egyházkerületi felügyelő. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. 
ker. világi főjegyző. 

Dr. Lányi Márton s. k. 
ker. világi főjegyző. 

Dr. Raffay Sándor s. k. 
püspök. 

Sárkány Béla s. k. 
ker. egyházi főjegyző. 

Törteti Lajos s. k. 
ker. egyházi jegyző. 

Hitelesítették: 

Kaas Albert báró s. k. 

Landgráf János s. k. 

Broschko G. Adolf s. k. 

Kemény Lajos s. k. 
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I. Függelék. 

Középiskolai kerületi tanfelügyelői jelentés az 1924/1925. 
iskolai évről. 

Nagytiszteletű Tanügyi Bizottság! 
Középfokú iskoláink 1924/25. évi állapotáról a következőket jelenthetem : 

A) G imnáz iumok. 

Az elmúlt 1924/25. iskolai évben az egyházkerület fennhatósága alá tartozó négy 
főgimnáziumban a vizsgálatot tett tanulók száma 1813 (1801*) volt. E létszámból Aszódra 
esik 359 (319), Békéscsabára 451 (446), Budapestre 621 (615), Szarvasra 382 (381) növendék 
Az 1813 (1801) növendék közül 1692 (1673) volt rendes, 112 (127) pedig magántanuló 
A leánymagántanulók száma 48 (52) volt. 

Vallás tekintetében a következőkép oszlottak meg a tanulók : 1813 (1801) tanuló közül 
volt evangélikus 763 (736), református 202 (232), unitárius 3 (3), római kath. 495 (462), 
görög kath. 11 (7), izraelita 329 (356). A 48 (52) leánymagántanuló közül ev. 21 (26), ref, 
4 (4), róm. kath. 13 (16), izr. 7 (7). Szüleik társadalmi állását tekintve: Nagybirtokos 17 
( - ) , kisbirtokos 303 (171), kisiparos 278 (242), kereskedő 374 (161), pap, tanár, tanító 
159 (172), más értelmiségi 164 (168), köztisztviselő 132 (87), nyugdíjas és egyéb 386 (90), 
árvaházi növendék 6 (13). 

Az 567 (629) felsőosztálybeli növendék közül görögöt tanult 296 (216), a görögpótló 
tárgyakat pedig 271 (413). 

Betegségi eset volt: Könnyű 3806 (4245), súlyos 247 (304), fertőző 142 (72). Halál-
eset 3 (2). 

Erkölcsi magaviselet tekintetében volt példás 867 (1407), jó 777 (260), tűrhető 49 
(260), rossz — (8). Minthogy az egyetemes gyűlés határozata értelmében iskoláink első 
ízben alkalmazták az állami érdemjegyeket, a magaviselet megítélése tekintetében még 
nem alakult ki tanári testületeink között az egységes felfogás. 

Tanulmányi előmenetel tekintetében volt: jeles 149 (147), jó 381 (407), e légséges 
857 (873), egy tárgyból kapott elégtelent 228 (176), két tárgyból 105 (132), több tárgyból 
93 (66). Ismétlő volt 51 (55). 

A jótékonyság szolgálatában szépen munkálkodtak középiskolai tanulóink a mult 
tanévben i s ; az ifjúsági belmissziói társulatok és gyámegyletek is tevékenyen működtek. 

Érettségit tett 131 (160) ifjú; ezek közül jelesen érett 26 (26), jól 34 (52) 
egyszerű érett 66 (57), javítóra utasíttatott 6 (16), ismétlésre 3 (9). A pályaválasztás 
következő eredményt mutat: theologus 7 (2), bölcsész 15 (4). orvos 20 (10), mérnök 22 
(24), jogász 16 (3), egyéb 51 (91). 

Az iskolákban működő összes tanárok száma 84 (88), akik közül rendes volt 67 (66). 
Az összes iskolai helyiségek száma a négy gimnáziumban 138 (134), az osztálytermeké 44 (42). 

Az intézetek összes bevétele: 2,601.367.894 (1,082 608.434) K, összes kiadása: 
2,285,422.527 (1,013.634 523) K. Az állami pótlékok összege : 827,291.960 (612,479.920) K. 
Az összes tanári fizetés : 2,907.482.133 (82,788.160) K, ebből az állam fizetett: 2,270.498.097 
K-t, az iskolafenntartók pedig 556,984.036 koronát. A befizetett összes nyugdíjjárulék 
129,779.312 K. Tandijakból befolyt: 1,637.811.500 (313.554.019) K. Összes dologi kiadás: 
415,000.000 (93,527.454) K. Az elengedett tandíj ö s s z e g e : 218,509.500 (157,593.875) K. 

*) A zárójelben lévő számok az előző évi állapotot jelzik. 
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Iskoláink életében fordulópontot jelent az elmúlt tanév, amennyiben iskoláink útjai 
bizonyos tekintetben szétválnak egymástól az iskolai reform következtében. Budapest és 
Szarvas humanisztikus gimnázium maradna V. osztályukban megszüntették a görögpótló 
tárgyakat s ezek fokozatosan fognak megszűnni a többi felső osztályban is. Másik két 
gimnáziumunk reálgimnáziummá válva Aszód a francia-, Békéscsaba pedig az angol 
nyelvet választotta. Tekintetbe véve, hogy a görög nyelv tanítása a kiadott miniszteri 
tanterv ellenére mégis csak az V. osztályban fog kezdődni, a theológiai tanulmányokra 
és közművelődési szempontokra való tekintetből sokkal előnyösebbnek tartottuk volna, ha 
a görög nyelv fakultatíve megmaradt volna s a görögpótló tárgyak valamennyiben egy 
modern nyelv vétetett volna fel. 

A tanári testületekre vonatkozólag általában jelenthetem, hogy mind a négy iskolában 
teljesen hivatása magaslatán áll, az iskolai és tanévi munkánkívül résztvesz az illető város, 
illetőleg gyülekezet társadalmi és szellemi életében. 

Indítványozom, hogy a kerületi gyűlés fejezze ki részvétét Dr. Serédi Lajos, budapesti 
tanár elhunyta felett 

Két érdemes tanár vonult nyugalomba, Békéscsabán Zvarinyi Lajos 26, Budapesten 
pedig Rátz László tiszteletbeli igazgató 35 évi lelkes és buzgó tanári munkásság után. 
Inditványozom, hogy a két kiváló férfiú munkássága felett a kerületi gyűlés fejezze ki 
elismerését és teljes megelégedését. 

Örömmel jelentjük, hogy az aszódi tanári testületnek a nagyméit. m kir. Vallás- és 
Közoktatásügyi Miniszter Úr elismerését fejezte ki azért, mert az I. osztály párhuzamosítása 
folytán keletkezett 28 órányi óratöbbletet elvállalta. Ugyancsak miniszteri elismerésben és 
köszönetben részesült a békéscsabai Rudolf főgimnázium kormányzó bizottsága az intézet 
helyreállítása körüli áldozatkészségéért, az igazgató és tanárikar pedig odaadó, sikeres 
munkásságáért. ' ' |1 

Az iskolaépületekre vonatkozólag jelenthetem, hogy a békéscsai tornaterem lassan-
ként rendbejön az oláh megszállás pusztításai után. Az aszódi iskola újjáépítése az elhang-
zott Ígéretek ellenére stagnál, bár a tanárikar, mindenek felett pedig Dr. Osváth Gedeon 
párját ritkító buzgóságot fejt ki az ügy érdekében. Tekintettel iskoláink vallása és hazafias 
munkásságánák jelentőségére, továbbá arra a nagy veszteségre, melyet alapítványaik meg-
semmisülése folytán szenvedtek, indítványozom, hogy a kerületi gyűlés tegyen lépéseket, hogy 
a középiskoláknak földbirtokkal való támogatása valósíttassék meg az állam részéről, hogy 
középiskoláink nemzetnevelő céljaikat jobban megvalósítsák és tekintettel evangélikus 
intelligenciánk leszegényedésére, ne szoruljanak rá más vallású növendékek tandíjára s az 
egyházerősítő internátusi nevelés kérdésében eleget tehessenek hivatásuknak. 

A tanulóifjúságra vonatkozólag örömmel jelenthetem, hogy gyarapodott vallásos-
ságban és hazaszeretetben. Ilyen irányú fejlődését nagyban előmozdították az illő módon, 
hagyományosan megtartott egyházi é s világi ünnepélyek. Február 18-án, Jókai Mór szüle-
tésének centennáriumán mind a négy iskola kifejezést adott a nagy író emléke iránti 
hódolatának s megfelelő módon méltatta hazafias szempontból egyre növekvő nagy 
jelentőségét. 

Az egyetemes gyűlés által elrendelt jótevők emlékünnepét megtartotta mind a négy 
iskolánk. Aszódon az igazgató a záróünnepen emlékezett meg az iskola jótevőiről, Békés-
csabán külön ünnepélyen emlékezett meg az igazgató Breznyik Jánosról, Horváth Jánosról 
és Zsilinszky Mihályról. Budapesten Schediusz Lajosról tartott külön ünnepélyen felolvasást 
az igazgató, mely felolvasás az 1905-ös maturansok anyagi támogatásával nyomtatásban is 
megjelent, mely füzetnek egy példányát jelentésünkhöz is csatoljuk. Az ünnepélynek különös 
jelentőséget adott, hogy Dr. Raffay Sándor püspök úr tartotta a megnyitó beszédet. 
Szarvason szintén megtartották az emlékünnepet. 

Mind a négy iskolánkban nagy mértékben fellendült a cserkészet, ami reményt 
nyújt arra, hogy növendékeink önállósága, akaratereje, munkakészsége, nemes emberszere-
tete, hazaszeretete és meggyőződésből fakadt egyházszeretete a jövőben mindinkább 
növekedni fog. 
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A mult iránt való kegyelet ápolását látjuk abban, hogy a budapesti főgimnázium 
VIII. oszt. tanulói 14 millió K-t gyűjtöttek s ez összegen megfestették Dr. Böhm Károly 
és Góbi Imre, egykori igazgatók arcképét. Szarvason pedig a Vajda-Önképzőkör tagjai a 
Zsengék c. ifjúsági lap kiadása helyett a rendelkezésre álló pénzösszeget arra fordították, 
hogy helyrehozatták országos hírű egykori tanáruknak, Vajda Péternek a sirját. Az ifjúság 
gondolkodásmódjának örvendetes irányú változását látjuk abban a jelenségben, hogy 
Szarvason négy ifjú választotta a lelkészi pályát élethivatásul. 

Az. ifjúság erkölcsi, fegyelmi és tanulmányi állapota kielégítő é s megfelel a köve-
telményeknek, de nem hallgathatjuk el a szarvasi igazgató-kartársunk azon aggodalmát, 
hogy az egyre szaporodó ünnepélyek, a sportnak túlságos gyakorlása, a cserkészetnek 
egész lelket lebilincselő mély hatása a komoly tanulmányoktól mindenesetre elvonják az 
ifjúságot, ha a tanári kar nem fontolja meg, hogy az iskola érdekében a kellő mérték 
megtartandó. Ugyanő ad kifejezést ama aggodalmának is, hogy az iskolai gyűjtésekre való 
felhívások is annyira elszaporodtak az utóbbi időben, hogy már szinte zaklatásszámba 
mennek. Mindenesetre az igazgatóknak lesz feladata, hogy ebben is megtartassák a 
kellő mérték. 

Az aszódi tanári kar pénzjutalmak helyett tanárkari dicsérettel tüntette ki érdemes 
tanítványait s külön jutalommal fejezte ki elismerését a vonaton járó tanulók közül a példás 
magaviseletűek iránt. 

A békéscsabai tanári testület két szülői értekezletet tartott s készül a hősök emlék-
táblájának elkészítésére. 

A budapesti tanári kar munkájának eredményeképen jegyezhetjük fel, hogy az 
országos középiskolai tanulmányi versenyen 4. helyre jutott. (Tavaly 5., • azelőtt 3. helyen 
állt.) Halácsy Endre tanítványunk az ös szes versenyző középiskolai tanulók közül a törté-
nelemből legelsőnek ítéltetett. (Tanára: Dr. Koch István.) Tanulói énekkara a IV- orsz-
Diák Dalversenyen az I. csoportban 4. helyen első díjúi ezüst serleget nyert: vívó csapata 
pedig újból elnyerte 7. versenyző budapesti iskola elől a jubiláris vívóversenydíjat. Itt is 
előkészületben van az elesett hősök emléktáblája, melynek megvalósításához nagymér-
tékben hozzájárult Dr. Szigethy Lajos kartársunk azzal, hogy Őszi virágok c. verskötetének 
minden jövedelmét a jelzett célra felajánlotta s ez által 14 millió K-t szerzett. 

A szarvasi tanári kar sikere, hogy egyik tanítványa a szegedi kerületi tanulmányi 
versenyen a mathematikából mint harmadik dicséretet és oklevelet nyert. 

Az egyes intézeteknek juttatoü nagyobb adományok közül megemlítjük a következőket: 
Aszód. V. K. Miniszter 1500 ar. K, Dr. Osváth Gedeon Petőfi aszódi ifjúsága c. 

könyve elárúsításából befolyt a gimnázium építésére 8,771.000 K, az építési alap összege : 
47 millió 700.000 K, Stoll Ernő nyíregyházai tanító a Petőfi-kultusz céljaira 1,200.000 K, 
Dr. Moravcsik Emil cserkészalapítvány 2,539.500 K, Czitó Győző a cserkészeknek 
1,000.000 K. A m. kir. népjóléti miniszter az alumneumnak 5,000.000 K. 

Békéscsaba. V / K . Miniszter 1000 ar. K, Sukk Kálmán-emlékalapítvány 1,401.200 K, 
vitéz Bóka Istvánné Kliment-alapra 1,000 000 K, Székely Vilmos tanár alapítvány-gyara-
pításra 1,000.000 K. Internátusra: 1924-es maturánsok 1,000.000 K, Uhrin László 1,500.000 K. 
1915-ös maturánsok 1,700.000 K. Alumneumra: Békéscsabai Takarékpénztár 1,000 000 K. 

Budapest. Gyűjtések eredménye: Gretzmacher Jenő sírkövére 10,000.000 K, Gretz-
macher-alapra 10,000.000 K, Serédi-alapra 13,500.000 K, Dr. Loisch János megírta Wéber 
Rudolf, egykori tanárunk életrajzát s a befolyó összes jövedelmet Weber sírjára, a Kere-
pesi-temetöben állítandó sírkőre ajánlotta fel. A gyűjtés folyamatban van. A Fasori Eváng. 
Szövetség tanulók jutalmazására adott 1,200 000 K-t, Zsigmondy Géza pedig 1,500.000 K-t, 
ösztöndíj-alap gyarapítására Sax Sarolta 1,000.000 K-t, Lonkai Géza és Zsigmond pedig 
1,500.000 K-t. A főgimnázium Volt Növendékeinek Egyesülete 1,800.000 K-ért 100 példány-
ban megvette Torkos László, az iskola kiérdemült tanárának Őszi harmat után c. vers-
kötetét s azt a tanulók közt az év végén jutalomkönyvűl kiosztatta. 

Szarvas. A Benka emlékre való gyűjtés folyamatban van. Az emlékalap a lefolyt 
tanévben befolyt adományokkal 21,707.743 K-ra emelkedett. 
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Iskoláink belső életének jelentőségteljes mozzanatai gyanánt megemlítjük még a 
következő fontosabb dolgokat: 

Csonka-Magyarország ös szes középiskolái VIII. osztályának tanulói a V. K. Miniszter 
hozzájárulásával dolgozatokat irtak e tételről: Mit jelent számomra Petőfi emléke. Minden 
iskola elküldte Aszódra az öt legjobb dolgozatot, melyek bizonyságul fognak késő időkben 
is szolgálni arra vonatkozólag, hogy országunk ifjúságának lelkében hogyan él Petőfi 
emléke. Örvendetes dolognak tartjuk, hogy az Aszódi Petőfi-ereklyemúzeum évről-évre 
jelentékenyen gyarapodik. Báró Radvánszky Albert, egyet, felügyelő úr, Dr. Mágocsy-Dietz 
Sándor, az egyet, tanügyi bizottság elnökével meglátogatta az elmúlt tanév folyamán az 
aszódi é s budapesti főgimnáziumot. Békéscsabai és budapesti értesítőnkben az igazgatók 
közlik röviden az iskola múltját. Kívánatosnak tartjuk, hogy ez minden évben minden 
iskola értesítőjében meglegyen, hogy minden iskola ifjúsága mindig ismerje intézetének 
történetét. Az 1915-ös maturánsok Budapesten ösztöndíjat létesítettek oly tanuló számára, 
aki a tanulmányokban és a testgyakorlásban egyaránt kiválik. Szarvason pedig ösztöndij-
alapot létesítettek egykori osztályfőnökük, Liska János emlékére. Végül megemlítjük, hogy 
a volt szarvasi tanulók 40 éves találkozója alkalmából megalakult a Szarvasi Diákok 
Szövetsége. Reméljük, hogy e szövetség egyházunk és hazánk javára eredményes munkás-
ságot fog végezni, mire biztosítékul szolgálhat az, hogy a 40 éves diákok sorában ott volt 
Dr. Raffay Sándor püspök úr, kinek tekintélye bizonyára díszére fog válni az új egyesü-
letnek. Középiskoláink tanárai az elmúlt tanévben hagyományos hűséggel vezették a reájuk 
bízott ifjúságot az Úr félelmében és hazaszeretetben. 

B) Szarvas i t a n í t ó n ő k é p z ő in téze t . 

Ezen intézet tanári testületében az a változás történt, hogy Zámbory Endre rendes 
tanár nyugalomba vonult, Nikelszky Zoltán rendes tanár 1922. szept. 1. óta szabadságon van. 

Az intézet, mely több méltánylást és figyelmet érdemelne, súlyos anyagi gondokkal 
küzd. A tanári fizetéseknek a fenntartó által fizetendő százaléka (10%) a gimnáziumokra 
kirótt hasonló terhekkel nincs megfelelő arányosságban. A nyugdíjjárulék is óriási teher 
gyanánt nehezedik az intézetre, mely tandíj és ellátási díj emelésével iparkodott segíteni 
magán s még így is legolcsóbb az országban, mert egy növendék egy évi eltartása 13 5 q 
búzaárba került. 

A bentlakó növendékek száma örvendetesen gyarapodott is, mert számuk a mult évi 
14-röl 29-re emelkedett, tehát megkétszereződött. 

Az intézet elhelyezése a régi Tessedik-féle épületben, melynek már ablakai is 
lehullanak, a lehető legkedvezőtlenebb. 

Az idei 43 növendék közül (tavaly 30) evangélikus volt 22, ref. 11, r. kath. 6, unit. 1, 
izr. 1. Közülök a nagyobb rész intelligens szülők gyermeke. Osztályok szerint így oszlottak 
meg a tanulók: I. 17 (10), II. 8 (5), III. 4 (4), IV. 4 (11), V. 10. 

A tanári testület hivatása magaslatán áll, a vallásos és hazafias nevelésre egyforma 
gondot fordít; ezt a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr is elismerte s leiratában az 
intézetben tapasztalt példás rendért készséggel nyilvánította elismerését az intézet 
igazgatójának és tanári testületének. 

A növendékek kegyeletének szép megnyilvánulása, hogy elvállalták Tessedik Sámuel 
sírjának gondozását. 

A vizsgálatokról szólva örömmel említhetjük meg, hogy az V. évesek, kilencen, 
valamennyien jeles eredménnyel tették le a képesítő vizsgálatot. A vizsgálatokra vonatkozólag 
megelégedéssel állapítjuk meg, hogy az új vizsgálati szabályzatban az osztályképesítő 
vizsgálatok eltöröltettek, amit azelőtt mi is sürgettünk. 

Az intézetet nagyobb adományokkal támogatták: gróf Bolza Géza 3.000,000 K; vallás-
és közoktatásügyi miniszter 2 000,000 K; Szarvas városa 65 q terménnyel. 

A gyakorló iskolának 40 növendéke volt, 30 fiú és 10 leány. 
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Azzal az óhajtással zárjuk sorainkat, vajha e fejlődésre képes és a magyar kultúra 
munkálására hivatott intézet a jövőben megérdemelt, jobb napokat látna s fejlesztésére é s 
támogatására egyház és állam minden lehetőt elkövetne. 

C) P o l g á r i l eány i sko lák . 

Két polgári leányiskolánkban 386 (401) növendék vizsgázott. Ezek közül Aszódra 
esik 168 (168), Budapestre 218 (227). Az összes tanulók közül evang 183 (168), ref. 48 
(47), róm. kath. 82 (97), izr. 73 (86). A tanulmányi haladás a követelményeknek megfelelő, 
amennyiben jeles 46 (38), jó 156 (171), e légséges 155 (139), egy tárgyból elégtelen 7 (31), 
két tárgyból 4 (10), több tárgyból 1 (1). 

Mindkét iskola tanári testülete iparkodott nemes feladatát kellően teljesíteni, hogy 
növendékeikben a női erényeket, vallásosságot, hazaszeretetet, jótékonyságot, előzékeny-
séget, szépérzéket, egyszerűséget, ügyességet fejlesszék, ünnepélyeken való szerepléssel az 
előadóképességet gyakorolják. Kirándulásokra, múzeumok látogatására, vallásos és hazafias 
ünnepélyek megtartására mindkét iskola tanári testületének kiváló gondja volt. Megtar-
tották a hálaünnepet is, ez alkalommal Budapesten az első tantestületről is megemlékeztek-

Örvendetes, ritka ünneplést rendezett a budapesti iskola abból az alkalomból, hogy 
Mikolik Kálmán igazgató betöltötte tanári munkásságának 50. évét. E kiváló tanférfiú 
ünneplésében résztvett az egész gyülekezet, a hatóságok és tantestületek s a szeretet 
megható jeleivel a volt növendékek. Ezért javasolom, hogy a kerületi gyűlés is fejezze ki 
megelégedését és teljes elismerését Mikolik Kálmán ötven éven át kifejtett buzgó és szép 
sikerű tanári munkássága felett. 

Mindkét intézetet meglátogatta báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő úr Dr 
Mágócsy-Dietz Sándor úrral, az egyet, tanügyi bizottság elnökével. 

Mindkét iskolát elhalmozták a szülők és jóakafók különféle adományokkal; a 
növendékek is jelentékeny eredménnyel gyűjtöttek különféle jótékony célokra. 

Aszódon a háztartási és gazdasági tanfolyamon a növendékek szép sikerrel 
gyarapították gyakorlati ismereteiket a kertészkedés, főzés, varrás, kalapkészítés é s szövés 
tanulásával. Budapesten a mult évben megkezdett osztályfőnöki különóra mutatta örvendetes 
eredményeit, sajnos, hogy a IV. osztályban nem lehetett az órarendbe beilleszteni a 
különórát. 

Végül megemlítjük, hogy az aszódi intézet szertárát Dr. Erős Lajos nyug. igazgató 
sajátkészítményű természetrajzi praeparatumaival gyarapította, Dr. Osváth Gedeon igazgató 
pedig felesége emlékére tett alapítványát 1.000,000 K-ra felemelte. 

D) V e r e s s P á l n é ev. l e á n y n e v e l ő in téze t . 

Ez a kiváló jelentőségű intézetünk célszerű és tapintatos vezetés folytán mindinkább 
jobban és sikeresebben fejlődik. Fejlődésének legbiztosabb jele, hogy a növendékek 
létszáma a tavalyi 138-ról 177-re emelkedett. Igaz ugyan, hogy a megszállt területről jövő 
növendékek száma csökken, jelenleg 15, de ennek magyarázata az, hogy a megszállók 
terrorja hazaárulásnak tekinti a magyar iskolában való gyermekneveltetést, különben is 
drágább lévén a magyar hazában való taníttatás. 

A tanítás és nevelésre az intézet tanárai nagy gondot fordítanak úgy vallási, mint 
hazafias tekintetben. Minthogy azonban a szülők egyrésze helytelen képpel bír az intézet 
munkájáról, célszerűnek tartanám, ha az értesítőben, mint ily sajátos célú intézetnek 
miniszterileg jóváhagyott tanterve évről-évre közöltetnék. Az intézet a női léleknek megfelelő 
vallásos és művészeti irányú kiművelésére veti a legnagyobb súlyt s e mellett az idegen 
nyelvek gyakorlati elsajátítására, de módot nyújt gyakorlati ügyességek: varrás, kalapkészítés, 
gyorsírás elsajátítására is. 
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A továbbképző líceumnak három rendes és egy továbbképző tanfolyamán 177 (138) 
növendék volt; ezek közül evang 57 (41), ref. 53 (46), r. k. 54 (37), izr. 13 (11). Internátusi 
növendék 30 (42). Megszállt területről való 15 (25). 

Az internátusban összesen 72 (72) növendék volt; közülük evang 25 (27), ref. 34 (31), 
r. k. 12 (13), izr. 1 (1). 

Egyes jótevők szépen gyarapították az intézetet, de a felszerelés jelentékeny része a 
művészi és irodalmi szempontból jelentékeny hangversenyek és ünnepélyek jövedelméből 
szereztetett be. 

Kívánatosnak tartjuk pesti evangélikus magyar egyházunknak ez ideális célú intézete 
érdekében, hogy úgy az állam, mint a társadalom hathatósabb pártfogásába vegye, mivel 
eddigelé sem az állam, sein az egyház anyagilag nem támogatja. 

Budapest, 1925. szeptember 17. 

Dr. Hittrich Ödön 
kerületi tanfelügyelő. 

\ 
I 
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III. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV. 
Felvétetett a bányakerületi ág. hitv ev. Lelkészegyesület 1925. szept. 23-án Budapesten 

tartott gyűlésén. 

Jelen volt: Kovács Andor esperes, elnök, dr. Zsigmondy Jenő bányakerületi fel-
ügyelő, dr Raffay Sándor püspök és a lelkészegyesületi tagok. 

1. Kovács Andor elnök buzgó imában Isten áldását kéri a gyűlés munkájára. Szere-
tettel üdvözli a megjelenteket s a gyűlést megnyitódnak jelenti ki. A jegyzőkönyv veze-
tésére felkéri Bánszky György lelkészt. 

2. Kovács Andor elnök felkéri dr. Varsányi Mátyás budai lelkészt, hogy belmissziói 
tervbevett előadását megtartsa. 

Dr. Varsányi Mátyás az evangélikus öntudatról, ennek fejlesztése és érvényesítése 
jelentőségéről, valamint eszközeiről és módjairól értekezik. Jelenlegi, a többi egyházzal 
szemben fennálló minoritásunk — úgymond — sok kishilű egyházias önérzetére és öntu-
datára sokszor döntő kihatással van, fokoznunk kell tehát törekvéseinket minden erőnk 
megfeszítésével az evangélikus öntudat fentartására és emelésére, mert: valamely egyház 
ereje nem híveinek sokaságában, hanem öntudatában és az ebből következő hithüségben van. 
Amint a gránitszikla atomjait a kohézió, akként egyházunk híveit az öntudat tömörítheti 
törhetetlen egységbe. — Öntudatunknak megdönthetetlen alapja van: egyházi tanrend-
szerünk igazságai a biblia örökigazságai; a Confessio Augustána-ban nincs elhallgatni 
való; Luthernél nagyobb egyéniséget nem tud felmutatni a világtörténelem. Munkánkat 
minden irányban folytatnunk kell, kiemelkedő jelentőségű azonban az ifjúság körében 
végzendő munkánk. Hatalmas segítőeszköz e célunk elérésében a jó tankönyv, amelynek 
iránya határozott, evangélikus öntudatra nevelő. A Luther-kultusz fokozottabb művelésére 
van szükségünk: célravezető lenne a reformáció történelmi jelentőségű helyeinek csoportos 
felkeresése is. 

Dr. Szeberényi Lajos Zs. reámutat a jelenségekre, amelyek igazolják, hogy „meg-
döbbentő fanatizmussal" dolgoznak ellenünk. Számszerinti kisebbségünket sok oldalról 
kihasználni akarják. A tankönyvek közül különösen egy olvasókönyvnek kiadását látja 
szükségesnek. 

Kovács Andor elnök fejtegetése az előadás tárgyával kapcsolatosan odairányul, hogy 
mit tehetünk az evangélikus öntudat fejlesztésére az egyszerű emberek között? Megszív-
lelésre ajánlja e kérdés jelentőségét, minden lelkésztestvérnek a saját gyülekezetére vonat-
kozólag. Helyesli a németországi reformáció emlékezetes helyeinek — alkalmatos időben 
való csoportos felkeresését. A lelkészegyesület nevében dr. Varsányi Mátyásnak tanulságos, 
hatásos előadásáért köszönetet mond. 

Dr. Raffay Sándor püspök: Finnországi példákkal mutat rá arra, hogy miképpen 
kell a lelkésznek saját öntudata érvényesítésére s annak fejlesztésére törekednie. Nálunk is 
hatalmas tényezővé lehet tenni az öntudat fejlesztésére a házi istentiszteletet; a hívek 
gyakrabban jönnek el a lelkészhez, ha a lelkész is eljár a hívekhez; a hivek láto-
gatása fokozza az istentiszteletek látogatottságát. Kívánatos, hogy istentiszteleteinknek 
eredeti, karakterisztikus, egységes formája legyen valamennyi egyházközségünkben. Bár-
milyen legyen is a vallástankönyv, figyelmünk mindig oda irányuljon, hogy vallástanításunk 
alapja a biblia legyen. Az evangélikus öntudat érvényesítésére, valamint az összetartás 
fejlesztésére alkalmas a Luther-Szövetség, amely próbaköve az evangélikus öntudatnak és 
ügybuzgóságnak is. 

A gyűlés Dr. Varsányi Mátyás előadásával kapcsolatosan határozatilag 
kimondja, hogy az Egyetemes Tanügyi Bizottság megkeresendő hiánypótló 
uj vallástankönyvek, nevezetesen pedig vallásos szellemű olvasókönyvről való 
gondoskodás céljából. 



60 

3. A Lelkészi Egyesület gyűlése tárgyalta a lelkészeknek az egyházaktól biztosított 
pénzértékbeni járandóságainak valorizálását. 

Kovács Andor elnök a kérdéssel kapcsolatban jelenti, hogy a lelkészi pénzértékbeni 
járandóságok egyházak általi valorizálása ügyében megkereste a négy kerület Elnökségét. 
A dunántuli kerület püspöke arról értesítette, hogy kerülete legtöbb egyházában a lelkészi 
fizetések valorizálása megtörtént s a késlekedő egyházközségekben a lelkészi fizetések 
valorizálásának ügyét állandó napirenden tartják. 

Bódy Pál esperes, Sárkány Béla esperes, Majba Vilmos lelkész felszólalása alapján 
a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy megkeresi a kerületi gyűlést azon 
kérelmével, miszerint nyomatékosan felhívandó a kerület minden egyháza arra, 
hogy a lelkészi fizetést oly százalékban valorizálja, mint azt az állam meg-
tette Kívánatosnak találja a gyűlés, hogy ebben az egész egyházi életre kiható, 
a lelkészek mindennapi kenyerével, munkaerejének kifejtésével é s szellemi 
haladásával összefüggő kérdésben az egyes esperesek is megkeressék a gyüle-
kezeteket. 

Ahol az egyház anyagi ereje nem engedi meg a lelkészi fizetések valo-
rizálását. ott az esperesség találjon módot a lelkész kártalanítására, ha pedig 
az anyagilag tehetős egyház vonakodik a valorizálást végrehajtani, ott a lel-
készi hivány eredeti alakjában állítandó vissza és érvényre emelendő. 

4. Bódy Pál esperes határozati javaslatot terjeszt a gyűlés elé, hogy kerestessék 
meg a Kerületi Közgyűlés aziránt, miszerint határozatilag kimondassák az Egyetemes 
Lelkész Egyesület és az Egyetemes Közgyűlés megkeresése, hogy a lelkészek éveken át 
visszatartott korpótléka folyósíttatása ügyében járjon el az illetékes fórumoknál és hasson 
oda, hogy az állami tisztviselők fizetése valorizálásának arányában valorizált korpótléknak 
birtokába jusson a lelkészség. 

Elengedhetetlennek találja a ragaszkodást ahhoz, hogy a korpótlék visszamenőleg is 
oly arányban valorizálva folyósíttassék, amilyenben az állami anyakönyvi kivonatok kiálli-
ási dijai szedettek azon években, melyekben szünetelt a lelkészi korpótlék kiútalása. 

A közgyűlés a határozati javaslatot teljes egészében elfogadja. 

5. Sárkány Béla esperes határozati javaslatot terjeszt elő aziránt, hogy kerestessék 
meg a Kerületi Közgyűlés azon célból, miszerint felhívassanak azok a gyülekezetek, ame-
lyek az elmúlt évben a felhívásnak nem tettek eleget, hogy lelkészi hiványaikat a Hivány-
ügyi Bizottságnak felülvizsgálás céljából megküldjék. 

A javaslat elfogadtatott. 

6. Kálmán Rezső lelkész előadja, hogy tudomása van arról, miszerint több egyházban 
az anyakönyvi kivonatok kiállítási dija teljesen valorizálatlan. Javasolja a Kerületi Közgyűlés 
megkeresését aziránt, hogy határozatilag mondassék ki, hogy az anyakönyvi kivonatok 
kiállítási dija egyenértékű legyen az állami anyakönyvi hivatalokban szedett kiállítási thjjaN 

A gyűlés a javaslatot elfogadta. 

7. Tárgyaltatott a diakonisszák működésének hatása a gyülekezeti életre. 
A közgyűlés a diakonissza intézménnyel szemben tanúsított kiváló 

nagyrabecsülését juttatja kifejezésre. Emellett azonban szükségesnek találja 
határozatilag kimondani, hogy a gyülekezetekbe kiküldött diakonisszáknak a 
hívek lelkiélete gondozására irányuló tevékenysége a gyülekezet lelkészének 
munkájával mindig összhangzatos legyen s ezért kell, hogy a lelkész rendel-
kezése szerint és irányítása mellett történjék. Kívánatosnak találja a köz-
gyűlés. hogy a diakonisszák működésének célja, rendeltetése, munkaköre, alkal-
mazhatásuk feltételei határozottan megjelölve a gyülekezetekkel közöltessenek 
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8. A közgyűlés tárgyalta Majba Vilmos javaslatát a Hévviz-fürdőn építendő imaház 
és gyógyotthon ügyében. 

A gyűlés magáévá teszi Majba Vilmos lelkész javaslatát, hogy Hévviz-
fürdőn imaházzal kapcsolatban gyógyotthon épüljön s annak mielőbbi meg-
valósítása ügyében megkeresi a Kerületi Közgyűlést. Felhívás kibocsájtását 
találja szükségesnek a kerület összes gyülekezeteihez, lelkészi és tanítói egye-
sületeihez. Megkeresendőnek látja ez ügyben az Egyetemes Gyűlést, hogy ez 
intézmény megvalósítása céljából a szükséges lépéseket megtegye. A gyűlés 
ez ügy előkészítésével Majba Vilmos és dr. Varsányi Mátyás lelkészeket 
bizta meg. 

Elnök buzgó imája után a gyűlést befejezettnek jelenti ki. 

Hitelesítjük: Kmf. 

Kálmán Rezső s. k. 
ev. lelkész 

Kovács Andor s. k. 
esperes, egy. elnök. 

Russ Zoltán s. k. 
ev. lelkész 

Bánszky György s. k. 
ev . le lkész . 



62 

III. Függelék. 

Jegyzőkönyv, 
felvétetett Budapesten, a bányai evang. egyházkerület segélyző intézetének gyűlésén, 

1925. szept. 23-án. 

Jelen voltak Dr. Raffay Sándor püspök elnöklete alatt az egyházmegyék esperesei 
és felügyelői s a jegyzői kar. 

1. Raffay Sándor püspök szívélyesen üdvözölvén a s. int. megjelent tagjait, az ülést 
megnyitottnak nyilvánítja s a jegyzőkönyv vezetésére Törteli Lajos kerületi egyházi 
jegyzőt kéri fel. 

2. Elnöklő püspök felszólítására Törteli Lajos jegyző ismerteti az esperességek 
javaslatait a kerületi segélyző intézet fenntartása, illetve feloszlatása tárgyában. A pestmegyei 
közép, a pestmegyei felső, a pestmegyei alsó, a budapesti, a békési egyházmegye 
fenntartandónak véli még a legnagyobb anyagi áldozatok árán i s ; a csanád-csongrádi és 
arad-békési egyházmegyék feloszlatandónak vélik, mivel a pénz elértéktelenedése folytán 
hivatását még a legnagyobb áldozatok mellett sem képes betölteni. 

Beható eszmecsere után a segélyző intézeti tagok úgy döntöttek, hogy 
a segélyző intézet nem oszlik fel, de járulékot nem szed és nem fizet. A tőke 
a jelenlegi elhelyezésben marad s a kamatok állandóan hozzácsatoltatnak. 
A pénz értékváltozása esetén a mindenkori kerületi közgyűlések lesznek 
hivatva dönteni a segélyző intézet sorsát illetőleg. 

3. Bendl Henrik kerületi pénztárnok bemutatja a segélyző intézet 1924. évi 
számadását, amely szerint 1923. év végén a tőke volt 362.864 K 48 f., 1924. évi fölösleg 
400.418 K 32 f., 1924. év végén a tőke összege 763.282 K 80 f. 

A segélyző intézeti közgyűlés az előterjesztett zárszámadást és 
vagyonállást jóváhagyólag tudomásul veszi. Bendl Henrik s int. pénztárosnak a 
vagyon lelkiismeretes kezeléséért elismerő, igaz köszönetet szavaz és részére 
az 1924. évre a szokásos pénztári fölmentvényt a szokásos óvások fenntartása 
mellett készséggel megadja. 

4. Elnöklő püspöknek 
a segélyző intézeti közgyűlés az intézet ügyeinek ügybuzgó irányításáért 
jegyzőkönyvi köszönetet mond. 

Több tárgy nem lévén, elnöklő püspök 
a közgyűlést berekesztettnek nyilvánítja. 

K. m. f. 

Törteli Lajos 
ker. e. jegyző. 
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III. Függelék. 

Jegyzőkönyv 
a bányai ág. hiiv. ev. egyházkerületi gyámintézei 1925. évi szeptember hó 23-án tartott 
közgyűléséről, melyen Kruttschnitt Antal egyházi elnök és Györy Lóránt ny. miniszter 
egyházmegyei világi elnök, mint kerületi világi elnökhelyettes elnököltek. A jegyzőkönyvet 

Russ Zoltán írta. 

Jelen voltak: Bárdy Ernő, Bódy Pál, Broschkó G. Adolf, Holécy János, Korén 
Márton, Plavetz Gyula és Russ Zoltán egyházmegyei egyházi elnökök, Bendl Henrik 
pénztáros s mint vendégek: Dr. Zsigmondy Jenő, báró Kaas Albert, Dr. Bikádi Antal, 
Bánszki György, Kemény Gábor, Papp Károly, Jeszenszky Gyula. 

1. Kruttschnitt Antal elnök szíves szavakkal üdvözli a közgyűlés megjelent tagjait, 
az ülést megnyitja s jelenti, hogy a hirdetett bizottsági ülés közbejött akadályok miatt nem 
volt megtartható s így annak tárgysorozatát a közgyűlés veszi át. Sajnálattal emlékezik meg 
a kerületi világi elnök, báró Prónay György távolmaradásáról, ki nagyfokú elfoglaltságával 
mentette ki megválasztása után való állandó távolmaradását; valamint bejelenti, miszerint 
a kerületi világi elnöki tisztéről lemond. Elnök felkéri Győry Lóránt ny. miniszter, 
egyházmegyei világi elnököt a társelnöki tiszt ez alkalommal való betöltésére, mely tisztet 
Győry Lóránt szívesen vállalva, a helyettes társelnökséget átvette. 

2. Kruttschnitt Antal elnök beterjeszti jelentését a gyámintézet működéséről. Az egyes 
egyházmegyék gyűjtéseinek eredménye a következő volt: a) Arad—Békés: 10,025.931 K. 
Kiadás ugyanannyi, b) Békés : 7,288.521 K. Kiadás ugyanannyi, c) Budapest: 5,748.840" K. 
Kiadás ugyanannyi. Budapest ifj. gyámintézet: 10,243.300 K. Kiadás: 9,910.825 K. 
d) C s a n á d - C s o n g r á d : 4,427.170 K. Kiadás ugyanannyi, ej Pesti a l só: 2,689.000 K. Kiadás 
ugyanannyi, f ) Pesti középső: 1,155.000 K. Kiadás ugyanannyi, g) Pesti felső: 2,847.460 K. 
Kiadás ugyanannyi. Összes bevétel: 44,421 222 K. Kiadás: 44,092.747 K. Tőkésítés: 332.475 K. 

A jelentéssel kapcsolatosan 
közgyűlés ismételten felhívja az egyházközségeket a gyűjtések fokozatosabb 
mértékben való eszközlésére, bár örömmel állapítja meg, hogy ezidén jóval 
nagyobb volt a gyűjtés az előző évinél. Köszönetet mond az egyházmegyék-
nek, a budapesti és a szarvasi főgimnáziumi ifjúsági gyámintézeteknek s 
azok elnökeinek; tudomásul veszi, hogy Budavár és Kelenföld önálló egyház-
községgé válva, a budapesti egyházmegyében 9 gyámintézet működik. 
Ugyanennek e lnöksége: Broschko G. Adolf ismételten s Győri Lóránt ny. 
miniszter újonnan választattak, ki 5,000.000 K-ás gyámintézeti alapítványt tett 
miért közgyűlés hálás köszönetét nyilvánítja. Tudomásul veszi a közgyűlés, 
miszerint az idei egyetemes gyámintézeti közgyűlés Kőszegen lesz, október 
11-én, melyen megjelenik a G. A. E. elnöke is és a szószéki magyar beszédet 
Kruttschnitt Antal tartja. Közgyűlés a rendelkezésre álló összeget : 6,652 113 K-át 
a csanád—csongrádi egyházmegyéhez tartozó Makó egyházközségnek itéli 
teljes egészében. A Borbély-alapítvány kamatát a tőkéhez csatolja. Bendl 
Henrik pénztárosnak köszönetét nyilvánítja. A beérkezett folyamodványokat a 
következő sorrendben terjeszti fel: a) Az egyetemes Gyámintézethez: 1. Gyula, 
2. Gádoros, 3. Mezőtúr, 4. Kelenföld, 5. Kispest, 6. Tápiószele. b) A G. A. egylet-
hez: 1. Gyula, 2. Kelenföld, 3. Tápiószele. 

3. Györy Lóránt elnökhelyettes a folyamodó egyházközségek szükségleteinek nagy 
mérvéből megállapítja, hogy a gyűjtések összege nem mutatja azt a kívánatos eredményt, 
amelynek birtokában a gyámintézet megfelelő módon segélyezhetné az aira szoruló egy-
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házközségeket. Szükségesnek tartja azon lehetőségek keresését, esetleg a kormánytámo-
gatást, amely az egyházi adófizetést megkönnyítené s a hívek áldozatkézségét fokozná. 
Többek hozzászólása után 

a közgyűlés kimondja, miszerint a gyámintézet ügyének hathatósabb propa-
gálása céljából megkeresi az összes egyházmegyei elnökségeket, hívja fel az 
egyházközségeket a gyámintézeti gyűjtésnek házanként, persely, offertórium 
és iskola útján való eszközlésére. E célra — magáévá téve a békési egyház-
megye indítványát — röpcédulákat nyomat, melyeknek megszövegezésével Győry 
Lorántot, Kruttschnitt Antalt és Russ Zoltánt bízza meg. Kívánatosnak tartja, 
hogy az egyházközségek szolgáltassák be a gyűjtőíveket az egyházmegyei 
gyámintézeti elnökségnek. ' 

4. Kruttschnitt Antal elnök előterjeszti, miszerint a kerületi gyámintézeti világi elnöki 
állás báró Prónay György lemondásával megüresedvén, az űj elnök választására tegyen a 
közgyűlés előkészületeket. 

Közgyűlés a kerület gyámintézeti világi elnökre a szavazást elrendeli 
ennek keresztülvitelével megbízza a kerületi egyházi elnököt, valamint a 
beérkezendő szavazatok felbontására Kruttschnitt Antal elnöklete alatt Broschko 
G. Adolf és Bendl Henrik közgyűlési tagokat küldi ki. 

5. Az új világi elnök megválasztásáig 
a közgyűlés felkéri Győry Lorántot a társelnöki tiszt betöltésére, mit Győry 
Lóránt készségesen vállalt. 

6. A kerületi gyámintézet legközelebbi közgyűlése 
Bárdy Ernő lelkész meghívására: Mezőberény egyházközségben gyűlik össze. 

7. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére 
a közgyűlés Broschko G. Adolf és Bódy Pál közgyűlési tagokat kéri fel. 

8. Elnök felhívja a figyelmet az egyházkerületi közgyűlést megelőző istentiszteletre, — 
miután több tárgy nem volt, a közgyűlést berekesztette. 

Budapest, 1925. évi szeptember hó 24-én. 

Győry Lóránt s. k. Kruttschnitt Antal s. k. 
ker. gyámint. világi elnökhelyettes. ker. gyámint. egyházi elnök. 

Russ Zoltán s. k. 

ker. gyámint. jegyző. 

A 7-ik pont értelmében.hitelesítjük: 

Broschko G. Adolf s. k. 
Bódy Pál s. k. 
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A BÁNYAI EV. EGYHÁZKERÜLET 1926. ÉVI OKTÓBER HÓ 
7-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 
1. A közgyűlésen Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Zsigmondy Jenő 

kerületi felügyelő elnököltek. 

Jelen voltak: 

Az arad—békési egyházmegyéből: Dr. Szeberényi L. Zsigmond esperes, 
Dr. Sailer Vilmos felügyelő, Sass István, Dr. Wangyel Endre, Kemény Gábor, 
Jakabfi György "egyházmegyei megbízottak, Bánszky György, Dr. Pálka Pál, 
Biszkup Ferenc, Horváth István, Kocziszky Mihály, Dr. Szeberényi Gusztáv, 
Korossy László egyházmegyei kiküldöttek. 

A békési egyházmegyéből: Kovács Andor esperes, Dr. Jeszenszky Elek, 
Dr. Mázor Elemér, Jeszenszky János, Csermák Elemér egyházmegyei meg-
bízottak, Wikkert Lajos, Szelényi János, Zsilinszky Mihály, Dr. Haviár Gyula, 
Székács István, Fehér Géza, Kálmán Rezső, Raskó Kálmán egyházmegyei 
kiküldöttek. 

A budapesti egyházmegyéből: Broschko G. Adolf esperes, Dr. Tolnay 
Kornél felügyelő, Kemény Lajos egyházmegyei megbizott, Dr. Szigethy Lajos, 
Dr. Hayde Gyula, Dr. Haberern Pál, Dr. Szelényi Ödön, Szűts Gábor, 
Dr. Lázár Ottó, Dr. Hrenka János, Lamnek Vilmos, Dr. Varsányi Mátyás, 
Dr. Szalay Jenő, Szepessy Rezső, Maszny Sámuel, Dr. Szlávik Mátyás, 
Szeszlér Hugó, Winkler Sándor, Reif Pál, Morhács Márton, Dr. Pazár Zoltán, 
Dr. Petrik Aladár, Krompecher Szilárd, Dr. Bendl Alajos, Böhm Sándor, 
Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Bereczky Sándor, Dr. Gündisch Guido, Wack 
Keresztély, Doktorics Benő, Algőver Andor, Landgraf János, Kún Gyula, 
Krompecher Jenő, Hüttl Ármin, Zsigmondy Géza, Sándy Gyula, Dr. Holitscher 
Pál, Dr. Kaiser Szilárd, Dr. Farkas Béla, Röck Béla, Sommer Gyula, Möhr 
Henrik, Zsigmondy Dezső egyházmegyei kiküldöttek. 

A csanád—csongrádi egyházmegyéből: Saguly János esperes, Purgly 
Emil felügyelő, Paraszkay Gyula, Macák György, Brózik Károly egyházmegyei 
megbízottak, Draskóczy Ede, Dr. Wiesinger Gyula egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei felső egyházmegyéből: Blatnicky Pál esperes, Jeszenszky 
Gyula, Dr Szontagh Antal egyházmegyei megbízottak, Chugyik Pál, Dr. Králik 
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2. Jenő, Geduly Lajos, Bartók János, Dr. Pajor Ákos, Noszkó István, Dr. Mészáros 
Gyula, Dr. Kovácsi Márton, Dr. Thomay Ernő, ifj. Blatnicky Pál, Liptay Lajos, 
Hamrák Béla egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei közép egyházmegyéből: Bódy Pál esperes, Dr. Lehoczky 
Antal felügyelő, Dr. Kovács Sándor, Doleschall Lajos, Schultz Aladár, Gom-
bos Ernő egyházmegyei megbízottak, Báró Kaas Andor, Zólyomi Pál, Kuszenda 
József, Rácz Gyula, Honéczy Pál, Piry Endre, Dr. Konkoly Elemér, Magócs 
Károly, Földváry Elemér, Csaba Gyula, Dr. Mikler Gusztáv egyházmegyei 
kiküldöttek. 

A pestmegyei alsó egyházmegyéből: Kruttschnitt Antal esperes, Báró 
Kaas Albert felügyelő, Bakay Zoltán, Rosenauer Lajos egyházmegyei meg-
bízottak, Krón Ferenc, Beretvás István, Dr. Tepliczky Aladár, Mendelényi 
János, Galle István egyházmegyei kiküldöttek. 

Mint tanítóképviselő: Uhrin Károly és Kirner Gusztáv. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Oravetz Ödön igazgató. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Reil Lajos igazgató. 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Hittrich Ödön főigazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Saskó Samu igazgató. 
A szarvasi tanítónőképző részéről: Kiss Sándor igazgató, Bartos Pál 

lelkész. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Sailer Vilmos, Dr. Szelényi Aladár, 

Papp Elek, Blatnicky Pál, Kovács Andor, Dr. Szeberényi Lajos Zs., Saguly 
János, Kruttschnitt Autal, Uhrin Károly törvényszéki bírák, Sándy Gyula 
számvevő, Sárkány Béla egyházi főjegyző, Dr. Scholtz Oszkár világi főjegyző, 
Törtely Lajos egyházi jegyző, Dr. Lányi Márton világi jegyző, Dr. Kirchknopf 
Gusztáv egyházkerületi lelkész, Bezegh Sámuel püspöki titkár, Nandrássi Elek 
missziói lelkész. 

2. A közgyűlés tagjai az Isten házában egybegyűlvén, résztvettek a pesti 
magyar egyház liturgiáját is bemutató istentiszteleten és annak keretében 
meghallgatták Sárkány Béla egyházkerületi főjegyző oltári imáját és Bakay 
Péter apostagi lelkész szószéki beszédét. Ezután a közgyűlés tagjai az ülés-
terembe vonultak, ahol Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő a közgyűlést a 
következő beszéddel nyitotta meg: 

Tisztelt Közgyűlés! 

Amióta a gyászos Trianonnak átka sújtja szerencsétlen hazánkat, minden 
igaz magyar hazafinak szent kötelessége mindent elkövetni és megtenni, ami 
a megcsonkított ország javát előmozdítja és mindent elkerülni, ami annak 
haladását és fejlődését megakaszthatja vagy hátráltathatja. 

A magánérdekeknek háttérbe kell szorulniok a közérdekkel szemben és 
mindazok, akik egyéni ambíciójukat kívánják kielégíteni, elsősorban arra 
'legyenek figyelemmel, vájjon érvényesülési küzdelmük nem jár-e hátrá-
nyokkal és veszélyekkel az ország sorsára nézve. A baj csak ott van, hogy 
azok, akik elsősorban egyéni dicsvágyaikat kívánják kielégíteni és a hatalom 
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elnyeréseért kiizködnek, szentül meg vannak saját személyük nagy jelentő- 2. 
ségéről győződve és azt hiszik, hogy a hatalmat elnyerve, azt a hatalmon levők-
nél sokkal jobban és helyesebben tudnák gyakorolni. Ez áll par excellence a 
politikai téren, de ugyanezeket a tüneteket észlelhetjük a társadalmi élet 
összes vonatkozásaiban, s azokat, akik ököllel és könyökkel igyekeznek előre-
jutni, a közönséges életben a nem éppen túlságos tiszteletet jelentő „stréber" 
elnevezés alatt ismerjük. 

Amennyire elítélem a stréberkedést, amelynek minden más tekintet mel-
lékes és egyedül fontos a maga elé tűzött cél, annyira nagyrabecsülöm azt 
a törekvést, amely minden mellékcélzat nélkül, teljes erejéből a közcélt szol-
gáló reformok megvalósításáért dolgozik. 

Hála Istennek, vannak úgy politikai, mint egyházi téren igen-igen sokan, 
akik az utóbbi kategóriába tartoznak, de akik nem várják és nem kivánják, 
hogy üdvös és szerény működésük nagy dobszóval a nyilvánosság elé kerül-
jön (amit a stréberekről nem lehet mondani), aminek következménye, hogy 
csak a legközvetlenebbül érdekeltek részesítik sikerdús munkájukat méltány-
lásukkal és elismerésükkel. 

De, tisztelt Közgyűlés, igen messzire vezetne, ha fel akarnám sorolni 
azokat a kötelességeket, amelyeket hazánk minden igaz fiának teljesítenie és 
azokat a cselekedeteket, amelyeket kerülnie kell. Ezeknek sokaságából csupán 
egy mozzanatot kívánok kiemelni és ahhoz néhány reflexiót fűzni. Ez pedig az 
összetartás és a polgárság egymásközötti békéjének fejlesztése, amely nem-
csak kerüli, de kiküszöböli az ellentéteket, amelyek nemzetiségi, faji, felekezeti, 
politikai, társadalmi és egyéb tereken felmerülhetnek. 

Ezek közül is csak a felekezeti ellentétekkel kívánok foglalkozni, mert 
ez tartozik elsősorban egy egyházi közgyűlés érdekkörébe. 

Hazánkban az 1848. évi XX. t.-c. szabályozta az egyházak egymásközti 
jogviszonyait és az anyagi rendelkezéseken kívül egyebek között kimondta 
az egyházak közötti egyenlőséget és viszonosságot, vagyis törvényileg meg-
állapította, hogy Magyarországban egyetlen egyház sem vindikálhatja magának 
azt a jogot, hogy bármely más egyházzal szemben a nyilvánosságban és 
közéletben előjogokat gyakorolhasson. 

A törvénynek ez az imperativ rendelkezése természetesen a római katho-
likus egyháznak az 1848 előtti időben igényelt és tényleg elfoglalt közjogi 
helyzete és állásfoglalása ellen irányult, amikor számbeli túlnyomó több-
ségénél, mérhetetlen gazdagságánál és az országban elfoglalt tekintélyes pozí-
ciójánál fogva magát a Regnum Marianumban uralkodó egyháznak tekintette 
és politikai téren is befolyását érvényesítette. 

1848 óta már 78 év folyt le és sajnosan kellett tapasztalnunk, hogy a 
törvénynek ez igazságos és üdvös rendelkezése, éppen a római katholikus 
egyház ellenállása folytán, még ma is csak írott malaszt. 

Történtek ugyan kísérletek, melyek az egyenlőség és viszonosság elvének 
érvényrejutását megvalósítani igyekeztek és sohasem tapasztaltuk azt, hogy a 
nagyközönségben ez elvnek diadalrajutása ellenkezésre vagy megbotrán-
kozásra szolgáltatott volna okot. 
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2. Példaképen hivatkozom arra, hogy nemzeti vagy országos jellegű ünne-
pélyeknél, ahol a dolog természeténél fogva nem csupán római katholikus, 
hanem a többi vallásfelekezetekhez tartozó közönség is megjelent és ahol régi 
szokás szerint az ünnepély egyházi szertartással kezdetett meg, az egyenlőség 
és viszonosság elvére támaszkodva, az ünnepély római katholikus és utána 
református és evangélikus egyházi szertartásokkal vezettetett be. És úgy 
emlékszem, hogy ez a gyakorlat egynéhány évig folytattatott anélkül, hogy 
nyomában földindulás vagy égszakadás következett volna és anélkül, hogy 
bárki is „az istentelen" és a közönséget „megbotránkoztató" eljárás ellen 
felszólalt vagy tiltakozott volna. 

Sőt, ellenkezőleg, mi protestánsok ezt a gyakorlatot szívesen üdvözöltük 
és helyeseltük,"'mert ebben az 1848. XX. t.-c.-ben foglalt egyenlőség és viszo-
nosság elvének e téren való megvalósulását reményiettük. 

Megütközést keltett, amidőn 1924-ben a Pusztaszeren tartani szándékolt 
Árpád-ünnepély alkalmából a római katholikus plébános kijelentette, hogy 
amennyiben az ünnepélyen más felekezetek papjai is hivatalosan funkciót 
teljesítenek, úgy ő a római katholikus egyház részéről megtagadja az ünne-
pélyen való részvételt. 

Mi akkor, sajnos, tudomást vettünk erről a tényről, amelyben az 1848. 
XX. t.-c.-be ütköző sérelmet láttunk ugyan, amely alkalmas arra, hogy a 
vallásfelekezetek közötti békés egyetértést megdöntse, de amelyről feltételeztük, 
hogy csak^egy túlbuzgó, ultramontán gondolkozású papnak önkényes egyéni 
akciója, amellyel a más felekezetekkel szembeni gyűlöletének akart kifeje-
zést adni. 

(Zárjel között legyen mondva, hogy az idén megtartott pusztaszeri 
Árpád-ünnepélyről szóló hírlapi tudósítások szerint csak a római katholikus 
egyház szerepelt.) 

Annál meglepőbb volt, hogy ezidén a római kúria bocsájtott ki egy 
köriratot, amelyben egyenesen eltiltja papságát az olyan ünnepélyeken való 
közreműködéstől, ahol más felekezetek papjai is hivatvák volnának hivatalosan 
szerepelni. Nincsen tudomásom arról, hogy ezen tilalom hitelvi alapokon 
nyugszik-e,! amit már csak azért sem vagyok képes hinni, mert ez esetben 

' hazai katholikus püspöki karunk pápai tilalom nélkül is kezdettől fogva til-
takozó szavát felemelte és érvényesítette volna, de azt tudom, hogy a pápai 
tilalom beleütközik hazai törvényünkbe, amely az 1848. XX. t.-c.-ben az egyes 
felekezetek közötti egyenlőséget és viszonosságot imperative előírja. 

Azt is tudom, hogy a római katholikus hierarchia úgy az alsó, mint 
felsőbb papságának kötelességévé teszi, hogy a pápai dekrétumoknak feltét-
lenül alávessék magukat és ezért én a magam részéről egyáltalán el nem 
ítélhetem a szombathelyi püspöknek saját papjaihoz kibocsájtott körrendeletét, 
amelyben közölve a pápai tilalmat, utasítja őket, hogy ahhoz alkalmazkodjanak. 

De ha nem is ítélem el a szombathelyi püspöknek eljárását, mégis 
helyében tartózkodtam volna ismert körrendeletének kibocsájtásától, amelyről 
tudhatta volna, hogy országszerte kínos feltűnést és visszatetszést fog szülni 
és megemlékeztem volna arról, hogy a hazai törvénnyel jutok összeütközésbe, 
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amelyet épúgy tisztelni és megbecsülni tartozott, mint egyházi felsőbbségének 2. 
rendeletét. 

Nem kívánok sem a katholikus egyház belső ügyeibe beleavatkozni, sem 
felsőbb papságának szabad .elhatározásába beleszólni, de azt hiszem, hogy 
hatalmában állott volna ebben az esetben a pápai tilalommal szemben a 
római kúriához felterjesztést intézni és a tilalom hatályonkívül helyezését 
javasolni és kérni, nehogy a hazai törvénnyel összeütközésbe kerüljön. 

Tapasztaltuk ismételve a múltban, hogy hasonló előterjesztéseknek a 
római kúriánál volt is foganatja, mint például annakidején a „ne temere" 
pápai bulla esetében. 

Minthogy hazai római katholikus püspökeink közül csak egyetlen egy 
találkozott, aki a hazai törvénybe ütköző és a felekezetközi békét veszélyeztető 
ezt a körrendeletet kibocsájtotta, meg vagyok győződve, hogy a római katho-
likus püspökök e kérdésben együttesen állást fognak foglalni és előterjesztést 
fognak a római kúriához intézni a hazai törvényünkbe ütköző^és így sérelmes 
pápai rendeletnek hatályonkívül helyezése iránt. 

Tisztelt Közgyűlés! Bocsánatot kérek, hogy ezzel a kérdéssel kissé 
behatóbban foglalkoztam, de a felekezetközi béke és egyetértés annyira szíve-
men fekszik, hogy bármely incidens által való megzavarását elkerülni, és ha 
az bekövetkezett, azt kiküszöbölni óhajtom. 

Megnyugvásomra szolgál, hogy a mi papságunk részéről a más fele-
kezetekkel szemben sohasem nyilvánult meg akár gyűlöletből, akár féltékeny-
ségből vagy más okból fakadó ellenszenv és sérelmes támadás, de meg-
állapítom azt a tényt is, hogy az egyes keresztény felekezetekhez tartozó hívek 
közti érintkezésben általánosságban nem tapasztaltam vallási indokokon ala-
puló ellenszenvet és gyűlöletet, és csakis fanatikus ultramontan érzésű katho-
likusok részéről tapasztaltam oly viselkedést másvallásuakkal szemben, amely 
Jézusnak az evangéliumban lefektetett a felebaráti szeretetről szóló tanításaival 
össze nem egyeztethető. Hála Istennek, ily egyének' elenyésző törpe kisebb-
ségben vannak. 

Elismerem azt is, hogy a római katholikus papság között igen sokan 
vannak, akik a más felekezetüekben csakis az embert és nem az eretnekeket 
látják és ehhez képest a legszívélyesebben és legbarátságosabban érintkeznek 
velük. De meg kell állapítanom, hogy a római katholikus papság többségé-
ben a beléje nevelt és szent meggyőződésévé vált ellenszenv és türelmetlen-
ség a másvallásuakkal szemben indítja őket ama cselekedetekre, amelyek az 
utóbbiakra sérelmet képeznek és amelyek a vallásfelekezetek közti egyetértést 
és békességet többé-kevésbbé megzavarják és ezzel azokat a káros követ-
kezményeket idézik elő, amelyektől hazánkat kötelességszerüleg meg kell 
kímélnünk. 

Nem fejezhetem be jobban a felekezeti békére vonatkozó fejtegetésemet, 
mint azzal, hogy idézem Vass Józsefnek, h. miniszterelnök úr Öexcellentiájá-
nak a közelmúltban e kérdésben elhangzott nyilatkozatát, amely szerint nagyon 
szeretné, hogy a békés harmónia, amely ebben a kerületben megvan (Répcelak), 
tovább vitetnék a püspöki palotákba, egyházi hivatalokba, vezető emberek 
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2 — 5 . irodáiba, hogy a magyar nemzet összefogásának a gondolata érintse meg a 
lelkét mindenkinek. Mert mindenki vétkezik, aki éket próbál verni a nagy-
nehezen megteremtett egységbe. 

Tisztelt Közgyűlés! méltóztassék megengedni, hogy egy oly eseményről 
emlékezzem meg, melyről tisztelt Elnöktársam évi jelentésében aligha fog egy 
szóval is megemlékezni, miután saját személyével áll kapcsolatban. Ugyanis 
szeretve tisztelt Főpásztorunk, Dr. Raffay Sándor püspök úr Őméltósága a 
folyó évben június hó 12-én töltötte be hatvanadik életévét és most szep-
tember hó 24-én volt 35 esztendeje, hogy lelkésszé avattatott Sárkány Sámuel 
püspök által. Mindkét esemény egy-egy mérföldkövet képez püspökünk életé-
ben és nekünk, akik tanúi voltunk és vagyunk ama számtalan nagy szolgá-
latoknak, amelyeket szeretett egyházunk érdekében fáradhatlan buzgósággal 
és teljes odaadással tett és amelyeknek sikerdús eredményeit közegyházunk 
hálás szívvel élvezte, nekünk kötelességünk, hogy e nevezetes évfordulókról 
közgyűlési jegyzőkönyvünkben is megemlékezzünk és hálás köszönetünknek 
és elismerésünknek kifejezést adjunk a múltban kifejtett áldásdús tevékeny-
ségeért, azzal a kérelemmel, hogy a jövőben is Ö legyen az a világító fáklyánk, 
amelynek fénye nemcsak hazánkban, de az egész külföldön is tündökölve 
elterjed és amelyet követni mindannyian szívesen fogunk. Ehhez pedig csatol-
juk szívből fakadó legőszintébb szerencsekivánataínkat és kérjük a Minden-
hatót, hogy tartsa meg jó egészségben szeretett főpásztorunkat és adjon neki 
erőt és kitartást eddigi áldásos működésének sikerekben gazdag folytatására. 

Amidőn egyházkerületünknek mai napon itt megjelent küldötteit és 
összes hivatalbóli tagjait tisztelettel és a legszivélyesebben üdvözölném, a köz-
gyűlést ezennel megnyitom. 

Az élénk helyesléssel fogadott megnyitó beszéd elhangzása 
után Dr. Raffay Sándor püspök a személyéről történt megemlé-
kezésért és általában a rendkívül tartalmas megnyitó beszédért 
hálás köszönetének ad kifejezést. Javaslatára a közgyűlés az elnöki 
megnyitó beszédet egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvéteti. 

3. Világi aljegyző bemutatja a ker. közgyűlés tagjainak névjegyzékéi; 
jelenti, hogy a bemutatott megbízólevelek rendben vannak és a közgyűlés a 
megjelentek számára való tekintettel határozatképes, mihez képest 

a kerületi felügyelő a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak 
jelenti ki. 

4. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen és a jegyzői 
karon kívül báró Kaas Albert, Landgraf János, Kemény Lajos és 
Broschko G. Adolf közgyűlési tagokat kéri fel. 

5. Dr. Raffay Sándor püspök bemutatja és egész terjedelmében fel-
olvassa a következő jelentést: 

Tisztelt Közgyűlés! 
Most, hogy az elmúlt közigazgatási év eseményeiről beszámolni készülő 

lelkem az emlékezés szárnyaira kap és végigrepül azon a kanyargó ösvényen, 
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melyen a jelen poros vándorai mellett jövendők vonulnak el a multak orszá- 5. 
gába, lehetetlen a legutolsó esztendő szűk határai között megmaradnom. 

Ahogy visszanézek a multak távolába, a „hősvértől pirosult gyásztér" — 
„nemzeti nagylétünk nagy temetője, Mohács" véres harcterére repül el a lelkem. 
És az elszórt csontok rám szálló porából komoly tanulságok szólnak hozzám. 

„Haj! ezt visszavonás okozá mind s durva irigység, 
Egységünk történ törve hanyatla erőnk." 

S mi a történelem rettentő leckéjét mégsem akarjuk megérteni. Mintha 
csak a mohácsi vereséget előidéző pártos szellem ülne ma is a S2Íveken és 

# nem engedné azok testvéries összesímulását. Ez a pártos szellem a Mohácsról 
való emlékezést is megrontotta. A felekezetivé törpített kétrendbeli mohácsi 
ünnepen, a katolikusokén augusztus 29-én és a reformátusokén szeptember 
29-én, mi evangélikusok nem vettünk, de nem is vehettünk részt, mert 
egyikre sem kaptunk meghívást. Szomorú valóság ez, de nekünk le kell 
vonnunk belőle a következtetést. Mi már a csatatéren harmadik ünnepet nem 
ülhetünk, ezért a szomorú esemény tanulságait iskolai nyilvános ünnepek 
keretében fogjuk a mi közönségünkkel megismertetni. A kerületi gyűlés keresse 
meg az egyetemes egyházat, hogy tűzzön ki egy napot a mohácsi esemény 
iskolai megünneplésére. Hadd töltsük meg ott az ifjúság lelkét több testvéri 
szeretettel és bölcsebb hazafisággal, mint amennyi apáikban volt. 

Mohács szomorú emléke mellett azonban nem tudok elmenni anélkül, 
hogy egy bántó történelmi beállítás ellen de tiltakozzam. Némelyek tudatlan-
ságból, mások tervszerűen hangoztatják, hogy a mohácsi vereséget a refor-
máció terjedése és az e terjedés nyomán keletkezett felekezeti szétdaraboltság 
is elősegítette. Aki az akkori történelmi viszonyoknak csak elemi ismeretével 
is rendelkezik, tudja, hogy a reformáció a mohácsi vereséggel előleges vonat-
kozásba semmiképpen nem hozható. A reformáció hívei és terjesztői ellen 
már 1523-ban és 1525-ben hoztak ugyan törvényeket, sőt e törvények alapján 
néhány lutheránus hívőt meg is égettek, de a mohácsi vész idején szervezett 
evangélikus gyülekezetek még nem voltak, pártot az evangélikusok nem alkottak, 
a társadalmi és politikai életben szerepet nem vittek és így a mohácsi vesze-
delem kimenetelére semmiféle hatással nem lehettek. Akkor a vezető személyek 
mind római katolikusok voltak s bizony nem a vallás miatt torzsalkodtak 
egymással. A mohácsi vereséget az a hazafiatlan, önző és anyagias 
szellem idézte elő, mely az 1514 évi parasztlázadást is kirobbantotta, a 
királyi tekintélyt lejáratta és ezt a szerencsétlen országot fejetlen kiskirályok 
földjévé alakította. A reformáció Magyarországot sohasem gyöngítette, hanem 
mindég csak erősítette. Mohács után is sokkal nehezebben állt volna talpra 
a nemzet, ha az Evangélium nem nevel új nemzedéket a hazának. Magyar-
országot ezer évvel ezelőtt a keresztyénség formálta európai állammá, négy-
száz évvel ezelőtt pedig a reformáció tette viharállóvá. Magyarország azóta 
is mindég akkor lendült a haladás és a függetlenség útjára, mikor benne a 
protestantizmus virágzott s mindég akkor hanyatlott rabságba és nyomorú-
ságba, mikor benne a protestantizmust meggyöngítették. Mert a protestan-
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tizmus erős, megálló, öntudatos egyéniségeket nevel s ilyenekre ennek a 
magában álló s külső és belső ellenségektől folytonosan ostromolt országnak 
állandóan nagy szüksége van. Ezért aki Magyarországon a protestantizmust 
gyöngíti, a nemzetet gyöngíti, aki pedig erősíti, magát a nemzetet erősíti. 

Ha 400 év távolságából csak szomorúság integet felénk, úgy 250 év 
távolságából viszont vigasztaló fény sugárzik reánk. Ekkor szabadult meg a 
gályára eladott 41 szegény magyar protestáns vértanú közül az a 26, aki 
borzalmas szenvedések után is Isten megtartó kegyelméből életben maradt. 
De Ruyter holland admirális rabszabadító cselekedete ugyanazt az ember-
séges evangéliumi lelkületet tükrözteti elénk, mely ma is gyermekvonatok jára-
tásával igyekszik a gondok gályáján vergődők lelkének bilincseit letördelni. 
A nemes holland admirális emléke legyen áldott közöttünk örökre, a gálya-
rabokról pedig, mint az evangéliumi egyház vértanúiról, emlékezzünk hálával 
és kegyelettel. Időszerűnek tartom névszerint is felsorolni azt a 12 férfiút, 
akiket a balhit hatalmi tébolya a Krisztus nevében a bányai kerület lelkészei 
és rektorai közül gályára kárhoztatott. Tiszteljük meg emléküket azzal, hogy 
ünnepélyes felállással hallgassuk meg nevüket. 

Gócs Mihály kálnói, nógrádmegyei lelkész, akit 71 éves kora dacára 
gyalogosan, láncokban hajtottak a gályára. Útközben Áverza közelében szen-
vedéseibe belehalt s temetetlenül hagyták az útfélen. 

Lányi György korponai rektor Nápoly közelében szerencsésen elszökött 
és rettentő szenvedések után Németországba menekült. 

Leporini Miklós poltári lelkész, akit De Ruyter szabadított ki a gályáról. 
Mazari Dániel tamási lelkész a gályarabságban, Sirakusában halt meg. 

Utolsó szavai voltak: „A nemes harcot megharcoltam, pályafutásom bevé-
geztem, a hitet megtartottam". 

Nikléczi Boldizsár alsósztregovai lelkész, aki Nikléczi Sámuel újbányái 
lelkésszel együtt De Ruyter-nek köszönhette kiszabadulását. 

Paulovits Mihály turócszentmártoni rektor a sok szenvedéstől kimerülten 
a gályán halt meg s tetemét a tengerbe dobták. 

Simonides János breznóbányai rektor Nápoly közelében megszökött és 
sok viszontagság után Németországba menekült. 

Steiler Tamás besztercebányai rektor, akit De Ruyter szabadított ki. 
Trifkovits János lesti lelkész, aki hat nappal a szabadulás előtt a szen-

vedésekben meghalt. Utolsó szavai voltak: „Jövel Uram Jézus!" 
Turóczi Vég András füleki lelkész aggastyán kora dacára is megérte a 

kiszabadulás örömét. 
Mint tizenkettediket említem meg Masznicius Tóbiást, aki kerületünkben 

született és később is abban működött, de elfogatása idején illavai segéd-
lelkész volt. Útközben kiszabadult és sok szenvedés után Németországba 
jutott, majd visszatért s haláláig lelkészkedett. 

Legyen e szenvedő hithősök emléke örökké áldott. Példájuk századok 
távolából is intve, biztatva és kötelezve szól hozzánk, hogy a wormsi hős 
tiszta evangéliumi hitét, bátor megállását, törhetetlen hűségét megtartsuk és 
hagyjuk szent örökségül a mi fiainknak. A gályarabok emlékezetét pedig val-
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lásos esték keretében a Luther-Szövetség és a nőegyletek újítsák fel, hogy a 5, 
hithűség e réven is erősödjék híveinkben. 

Mert bizony mondom, nagy szükségünk van a hithüség fokozására. Új 
világ van körülöttünk keletkezőben. Ez új világ versenyében csak az erősek 
maradhatnak meg Minket Isten megtartó kegyelmén kívül csak híveink hűsége 
és buzgósága éltet. Ezért teljes komolysággal kötöm lelkészeink és tanítóink 
lelkére, hogy fokozott kitartással és bölcs céltudatossággal erősítsék az egyház 
híveinek a hűségét. Ma az evangélikus lelkésznek és tanítónak nem lehet 
fontosabb feladata, mint lelkeket nevelni a jövendők oszlopaivá. Mert a ma 
emberének arcán az erkölcsi halál sápadtsága ül. S mikor már történelmi 
evangélikus családok sarjadékai is elalkudják gyermekeik lelkétől az apák 
véráldozatokkal szerzett hitbeli örökét, akkor egyetlen evangélikus lelkész és 
tanító sem ismerhet fontosabb munkát és sürgősebb feladatot, mint menteni 
az elesni készülő lelkeket. Ezért a közgyűlés előtt is felhívom kerületünk 
összes lelkészeit és tanítóit, hogy a belmissziő munkáiban és a hívek gondo-
zásában meg ne fáradjanak. A bel misszió irányítására vonatkozó mult évi 
előterjesztést pedig újólag mindenkinek a lelkére kötöm. 

Erre a lélekmentő és lélekerősítő munkára annál nagyobb szükségünk 
van, mert ma egy vértelen ellenreformáció korszakát éljük. Balgaság lenne 
ezt a szomorú valóságot fel nem ismerni, vagy éppen tetszelgő válveregetésért 
letagadni. Sajnálkozással, de a harcot nem félő bátorság nyíltságával állapítom 
meg, hogy szerencsétlen hazánkban a felekezetközi helyzet napról-napra 
romlik. A vallásbeli eltérés különben egészen természetes jelensége némely 
vidékeken egyenesen gyűlöletté fajult. Mikor legjobban kellene összefognunk, 
hogy a lelki és erkölcsi szanálás örömét megérhessük, mikor a külső integritás 
érdekében is a lelki integritás visszaállítására kellene tömörülnünk: a rövid-
látók, az önzők és a hazafiatlanok éppen akkor izgágáskodnak legjobban, 
hogy ember és ember, polgár és polgár közé a felekezeti villongás ékét 
üssék. Széltében hangzik ugyan a jelszó, hogy csak a krisztusi lélek és a 
krisztusi erkölcs emelheti fel a porból a magyar nemzetet, de ennek a jel-
szónak maholnap semmi hitele nem lesz, merthogy éppen csak szó. A 
krisztusi lélek és krisztusi erkölcs csak úgy válhatik a nemzet fenntartó erejévé, 
ha mindenkinek a lelkét áthatja, mint erkölcsöt tisztító, testvériséget nevelő, 
türelmet, megértést és bizalmat teremtő erő. Téved tehát, aki azt hiszi, hogy 
a krisztusi lélek és a krisztusi erkölcs vagy éppen a nemzeti gondolat egy 
felekezet kereteibe — ha még oly hatalmas is az — beszorítható. Pedig éppen 
e téves felfogásból ered minden felekezeti villongás és minden, a békességet 
romboló pártos visszavonás. 

Sajnos, hogy még főpapi székekből sem látják meg ezt az igazságot. 
És a rossz példa nyomán a Jézus lelkét meg nem értő emberek ajkáról ma 
ismét hangzik a rövidlátás és az önhittség gyűlölködő szava: „Hálát adok 
neked Isten, hogy nem vagyok olyan, mint más emberek". És nem akarnak 
velünk még a nemzeti élet szent oltárainál sem együtt imádkozni. Vájjon 
mit szól ehhez onnét felülről az Úr? 

Majd meg püspöki székből adnak ki rendeletet, hogy a más egyház 
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5. iskolájába járó római katolikus tanuló vallástanításban nem részesíthető és 
vallástanból nem osztályozható. Vájjon mit szól ehhez az országos törvény 
hitele és mit szól a nyilvános iskolázás joga felelt őrködni hivatott tanügyi 
kormányzat? Én ezt nem tudom, Tisztelt Közgyűlés, mert e sérelem ügyében 
tett ismételt előterjesztésemre eddig még választ nem kaptam. 

Változó időkben az erkölcs is változik. Nehéz idők nagy szorongásai és 
nemes felbuzdulásai közt protestánsok anyagi és erkölcsi támogatásával is 
életrekeltett napilapokban ma már az országos törvény és az elemi illendőség 
ellenére is divatos dolog főprédikátoroknak kisebbíteni a százezrek bizalmából 
tisztes vezérkedést végző protestáns püspököket. Vájjon mit szól ehhez a 
magyar tisztesség és a nemzet testvéresülést és kölcsönös megbecsülést 
követelő érdeke? 

Igaz, hogy néha-néha, nagy ünnepségek lelketpuhító hangulataiban egy-
egy csillapító és nyájas testvéri szó is felhangzik, mellyel a már-már kitörni 
készülő protestáns elkeseredést* lesímogatják, de a cselekedet, sajnos, nem jár 
együtt a testvéri szóval és a kultúrharc érlelődik tovább. 

Én e hivatalos testület^körében lelkem teljes fajdalmával és aggodalom-
mal állapítom meg, hogy a felekezeti békét és nyugalmat ebben az országban 
csak a protestáns hívek önuralma őrzi és tartja egyensúlyban. Ezért mint 
ember, aki a békés együttélést munkálom, mint honpolgár, aki nemzetem 
javáért az önmegtagadás legszélső határáig is elmegyek, mint szent hivatás 
betöltője, aki a Krisztust nemcsak nyelvemen, de a szívemben is hordom, e 
hivatalos püspöki székből testvéri bizalommal kérem a vallási türelmetlenség 
könnyelmű szítóit, kérem az evangélium vallásában kedves testvéreimet, 
kérem az ország minden egyes polgárát, sőt tisztelettel kérem e nemzet 
sorsát Isten és emberek előtt felelősséggel irányító összes nagyjainkat: 
vessenek gátat a felekezeti viszálykodásnak, ne engedjék a felekezeti gyűlöl-
ködés nemzetrontó átkát a magyar társadalomba beoltani. És ha egy szerény 
protestáns püspök gyenge szava el nem tud hatolni a méltóságban, hatalom-
ban és tekintélyben bővelkedő legnagyobb keresztyén egyház főpapi karáig, 
akkor a közös MegváltóJ szivének a szeretetével kérem őket, ne engedjék 
elhatalmasodni közöttünk a visszavonást és a gyűlölséget, meri ezek tüzében 
nemcsak a lelkünk békessége, hanem féltve imádott nemzetünk is menthetet-
lenül elpusztul. Én még e vigasztalan időkben is bízom a magyar lelkek józan-
ságában, hogy megtudjuk még mindég találni egymás testvéri kezét, amely-
nek együttes munkájára e megtiport nemzetnek oly nagy szüksége van. 

Míg az egymásratalálás e vágyott ideje bekövetkezik, a mostani 
sajnálatos viszonyok közt semmiféle olyan ünnepélyen nem vehetünk részt, 
melyről egyházunkat tervszerűen kizárják. Erre kötelez bennünket a magunk 
becsületes vallásos meggyőződése, egyházunk tisztelése, de erre kötelez a 
római katolikus atyafiak amaz álláspontja is, mely szerint másvallású isten-
tiszteleten résztvenni helytelen dolog. Legyen igazuk. Önérzetes protestáns 
ember ezek után, míg ők ezen türelmetlen álláspontot vallják, római katolikus 
istentiszteleten részt nem vehet. Ezért nem vettem magam is részt a puszta-
szeri ünnepségen, ahonnét a protestáns lelkészt eltiltották. 
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Sajnálkozással kell megállapítanom, hogy a felekezetközi viszonyok 5. 
folytonos romlását az arra hivatott állami és közigazgatási tényezők meg-
akadályozni nem törekszenek, sőt némelykor azt a látszatot keltik, mintha 
szándékosan elnéznék. Panaszainkat legtöbbször vagy meg sem hallgatják, 
vagy ha meghallgatják is, nem intézik el, amint azt a vallások egyenlősége 
és viszonyossága megkövetelné. 

Sajnálkozással kell megállapítanom azt is, hogy a közoktatás kívánatos 
fejlesztése érdekében tett ama legújabb intézkedés, mely szerint az állam új 
iskolák és tanítói lakások építésére anyagi támogatást nyújt, ismét csak a 
protestáns egyházak autonómiájának a sérelmeit szaporítja. Nemcsak azzal, 
hogy az új tanítói állásokba a mi egyházi érdekeink nagyon könnyen teljesít-
hető kielégítése nélkül nevezik ki a tanerőket, hanem azzal is, hogy a minisz-
ter az ilyen módon létesített felekezeti iskoláknál is magának követeli az első 
kinevezés jogát. Minthogy ez a különben törvényen alapuló követelés egy-
házunk tételes törvényeibe ütközik, százados jogainkat sérti s az államilag 
kinevezett felekezeti tanítók nálunk eddig ismeretlen rendjét akarja meg-
teremteni, a sérelmes rendelet , ellen óvást tettem a minisztériumnál s utaltam 
a kerületi közgyűlésnek e kérdésben elfogadandó határozatára. Javaslatom az, 
keressük meg az egyetemes közgyűlést, hogy e sérelemmel szemben, lehető-
leg a református egyházzal együttesen, a leghatározottabban foglaljon állást. 

Állásom őrálló természete kötelességemmé teszi, hogy se alkalmazkodás-
ból, se félszeg kíméletességből ne nézzem el szótlanul azokat a megtévedé-
seket, melyek akár véletlenül, akár tervszerűen, akár alulról, akár felülről a 
nemzet és a társadalom nyugalmát kockáztatják. Tudomásomra esett, hogy 
egy állami tanfelügyelő az állami, községi, magán- és társulati elemi iskolák 
igazgatóságaihoz olyan rendeletet bocsátott ki, amely egy, pártatlanságra köte-
lezett állami tisztviselő részéről megengedhetetlen. így elvárja, hogy a templom 
előtt, útszéli keresztek mellett s a köszönésnél is „Dicsértessék a Jézus 
Krisztus" kifejezés használtassék, ami pedig tisztán felekezeti köszönési mód. 
A hazai történelem tanításánál a valláserkölcsi érzés művelésére a mária-
celli búcsújáróhely történetét ajánlja. Azt kívánja, hogy a megtanítandó köl-
teményekkel „az ifjúság ostromolja az eget, a magyarok nagyasszonyát, a 
boldogságos Szűz Máriát és Szent Istvánt, hazánk védszentjét, Szent Imrét, 
Szent Lászlót és a többi dicső szentjeinket". Kijelenti ez a tanfelügyelő, hogy 
„vallásosságot a tanuló attól a tanítótól nem tanulhat, aki a kereszt és 
templom előtt nem emel kalapot". Azt is kijelenti, hogy a zárt lelkigyakor-
latok, továbbá az évente Budapesten megtartatni szokott Szív-hét látogatása, 
a vallásos egyesületek támogatása és folyóiratok, mint A Szív és A Magyar 
Kultúra olvasása, keresztény tanítóink nagyjai: Loyola Szent Ignác, Canisius 
Szent Péter, De Lasalle Szent János, Calasanzi Szent József, Fénélon, Don 
Bosco, Boldog Postol Mária Magdolna és Boldog Barát Zsófia életrajzának 
ismertetése nélkül keresztény jelzőre a tanító számot nem tarthat. Majd szó-
szerint ezt mondja: „Az ebbeli tanítói munka, a szív és a kedély képzésé-
nek a megkönnyítése céljából alakultak a tanulóifjúság közt, nemcsak a hit-
vallási, hanem az állami és községi iskolákban is egyformán a Mária-kon-
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5. gregációk és a Szív-gárda". Nem parancsolja ugyan meg, de elvárja a tart-
felügyelő úr mindezeknek a megszívlelését és ezek szerint való magatartást. 
Tudjuk, hogy ez az elvárás egyértelmű a megparancsolással. Minthogy azon-
ban az állami, községi és társulati tanítók nem mind a kongregációs egyház 
tagjai és sem hitükkel, sem meggyőződésükkel nem egyezik a tanfelügyelő 
egyoldalú pedagógiai álláspontja, azt kérdezem én ebből a közgyűlésből az 
arra illetékes és hivatása szerint a felekezeti egyoldalúság szűkös határai fölé 
emelkedni köteles tanügyi főhatóságoktól: szabad-e egy tanfelügyelőnek ilyen 
merev és szűkös felekezeti álláspontot bárkire is rákényszeríteni? Szabad-e 
egy állami tanfelügyelőnek a bevett egyházaknak akár sajátos egyesületeit, 
akár külön nevelőit és történelmileg is elismert nagy alakjait tüntetőleg mel-
lőzni akkor, mikor hivatalos tanácsokat és irányítást a d ? 

E kérdések feltevése után kénytelen vagyok megállapítani, hogy sem 
felekezetközi, sem államjogi viszonyunk semmiféle javulást nem mutat. Rész-
letekbe bocsátkozni nem kívánok, mert hiszem, hogy a lejtőn való e szomorú 
sülyedés csak átmeneti, állapot, melyet hamarosan felvált a józan belátáson 
épülő emelkedés. Mi a magunk részéről alig tehetünk mást, mint hogy az 
evangélium szellemében a türelem és kötelességteljesítés erényeit gyakorolva 
haladunk a reménylett jobb jövő felé a jelennek göröngyös útján. Nekünk 
csüggedetlen kitartással kell az evangélium szellemében tovább is hirdetni a 
szeretet örökké való uralmát, vallani a jézusi tiszta hitet, ápolni a testvéries 
egyetértést, bízni a jobb belátásnak és az államkormány egyenlő mértékkel 
mérő pártatlanságának a visszatérésében. 

Hogy e visszatérést elősegítsük, javaslom, hogy az egyetemes közgyűlés 
útján tiltakozzunk az államkormánynál az állami iskolák tanévmegnyitó leg-
újabb szokása ellen, mely szerint kizárólag a római katolikus templomba 
vezetik a növendékeket, holott az állami iskola valamennyi állampolgár gyer-
mekének csakis egyenlő és azonos mértékkel mérhet. 

Tisztelt Közgyűlés! Amint az eddigiekből is kitűnik, egyházunk helyzete 
fölötte nehéz. Az evangélium egyháza a klerikális szellem megszállása alá 
került csonka hazában csaknem egészen elhagyatott. Református testvéreinkkel 
sem tudunk ma olyan bensőséges melegséggel együttélni, mint csak nem-
régen is ezelőtt, ezért erőnk forrásait leginkább önmagunkból és külföldi 
testvéreink rokonérzéséből kell hűségesen táplálnunk. 

Ami külföldi testvéreinket illeti, örömmel állapíthatom meg, hogy rokoni 
érzésük irántunk szakadatlanul erősbödik. A magyar igazságot és a magyar 
protestantizmus nehéz helyzetét ma külföldön is mindenütt sokkal tisztább 
szemmel látják és sokkal higgadtabban ítélik meg, mint ezelőtt. Ezért a kül-
földi összeköttetések ápolására az elmúlt évben is nagy gondot fordítottunk. 
A Jugoszláviához csatolt testvéreink zsinatán személyesen nem vehettem részt, 
de áldáskívánással üdvözöltem egyházépítő nemes törekvéseiket. A berni 
gyűléseken báró Kaas volt kegyes helyettesíteni és úgy a maga személye 
iránt, mint egyházunk és nemzetünk iránt is a legmelegebb szimpátiákat kel-
tette fel. A Drezdában tanácskozó Evangelischer Bund és a vele egyidejűleg 
gyűlést tartó Internationaler Verband zur Verteidigung des Protestantismus 
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ülésein személyesen vettem részt, sőt felkérésükre Drezda egyik templomában 5. 
az Isten igéjét is hirdettem. E gyűlésen megállapítottuk, hogy a pápa egy-
háza a világuralomért mindenütt hadjáratot folytat. Hogy ez a hadjárat néhol 
balul üt ki, mutatja a mexikói eset. Megállapítottuk azt is, hogy Róma hódító 
politikájával szemben a védekezés is minden országban megindult és nagy 
öntudatossággal szervezkedik. Nem akarok most párhuzamot vonni a pápa 
és az evangélium egyházának világnézete között, csupáncsak azt szeretném 
bátorításul a csüggedők és alkudozók lelkébe belekiáltani, hogy „a diadal, 
amely meggyőzi a világot, a mi hitünk", ezért semmi okunk nincsen a csüg-
gedésre. 

Amerikai testvéreinkkel is fenntartottuk a testvéri jóviszonyt. Nemcsak 
anyagi támogatással mutatták ki velünk szemben érzett barátságukat, hanem 
személyesen is eljött hozzánk Dr. Morehead és útitársa Dr. Boe, valamint 
igen kedves jó emberünk, Jörgensen dán professzor, aki a kollega-segély ado-
mányaival időről-időre bizonyságot tesz irántunk való érdeklődéséről. Csak a 
napokban járt nálunk angol barátunk, Rev. Drummond is, továbbá Norvé-
giából Beronka lelkész, aki irántunk való szeretetből [megtanulta nyelvünket 
és magyarul tartott előadást a norvég egyházi viszonyokról. 

Mindezekből a külföldi érintkezésekből beláthatjuk, hogy a multaknak 
igen végzetes mulasztását orvosolja a külföldi kapcsolatok fönntartása és ki-
mélyítése. Mert a külföld protestantizmusával való minél melegebb érintkezés 
nemcsak az annyira szükséges érdeklődést fokozza a magyarság minden élet-
jelenségével szemben, hanem bizalommal, önérzettel, küzdőkészséggel és bízó 
reménységgel is eltölti a szívünket. Ezekre pedig e nehéz időkben különösen 
nagy szükségünk van. 

Az esperesi jelentésekből ugyanis azt olvasom, hogy hanyatlás — Isten-
nek hála — seholsem tapasztalható ugyan, de sajnos, sehol sincs meg az emel-
kedésnek sem az a lendülete, amely nélkül egyházunkban nincsen igazi élet. 
A lelkek még nem heverték ki a borzalmas világégés nehéz sebeit, a gazda-
sági viszonyok mindenkire való ránehezedése az egyház és iskola fenntar-
tását is rendkívül terhessé teszi. Ennek dacára is nagy örömmel jelenthetem, 
hogy új templom épül Mezőtúron, Kispesten, Pesterzsébeten, Kelenföldön. 
A kelenföldi templom alapkövét személyesen tettem le, éppen úgy, mint a 
szarvasi Luther-árvaház alapkövét is. A pesti evang. magyar egyház X. kerü-
leti új templomát, valamint a soltvadkerti egyház új köntösbe öltöztetett régi 
templomát személyesen adtam át istenes hivatásának. 

A szórványok megszervezése lassan bár, de mégis örvendetesen halad. 
Különös elismeréssel emlékezem itt meg a békési egyházmegye espereséről, 
aki a békési népes szórványokban személyesen szedi össze és tömöríti egyház-
községekké az evangélium híveit. Nagymágócs—Árpádhalom anyásodási kér-
vénye a közgyűléstől várja elintézését, csakúgy, mint a csanád—csongrádi 
egyházmegyében Mezőhegyesé, Battonyáé, amely missziói egyházzá alakult, 
valamint az arad—békési egyházmegyében Gerendásé, amely a lelkészét 
már meg is hívta, továbbá a csépai egyház, amely szintén missziói egyházzá 
szervezkedik. Pest körül Pécel anyásodott s Budafok hasonló úton van. 
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Ezen a téren akármilyen örvendetes is a haladás, még mindég sok a teendő. 
Csanádapáca és Kiscsákó, éppen úgy, mint Békésszentandrás és Öcsöd, vala-
mint Pest megyében a kiskőrösi egyházhoz tartozó- Páhi, Kaskantyu és Csen-
gőd várja a végleges megszervezést. Hiszem, hogy ez a megszervezés nem 
késik soká. 

Az alkotások sorozatában örömmel jelentem, hogy a pesti főgimnázium 
internátus céljaira megfelelő épületet szerzett és erős a bizalmam, hogy a jövő 
tanévre már ez az internátus az evang. ifjúság 'számára megnyílik. Nagyon 
kívánatos, hogy valamennyi intézetünk mielőbb internátust nyisson, mert csak 
így biztosíthatjuk igazán evang. ifjúságunk egyházias nevelését és intézeteink 
evang. ifjúsággal való megtöltését. 

Örömmel jelentem, hogy szarvasi tanítóképző-intézetünk ebben az évben 
már a normális mértéket meghaladó fejlődés útjára lépett s megvan a 
reményünk arra is, hogy mai tarthatatlan elhelyezését megváltoztathatjuk. 

Szarvasi árvaházunk még nem épülhetett ki úgy, amint terveztük, sőt 
ha teljesen felépül is, még mindig lesz egy hiánya, az a harmadik templom, 
amelynek szemben a római katolikus templommal minél előbb hirdetnie kell, 
hogy ez a hatalmas alföldi város evangélikus alkotás, amelyet ma is evan-
gélikus szellem éltet és hat át. 

A közgyűlés elé kerül az aszódi Petőfi-főgimnázium sorsának a kérdése 
is. Eddigi tulajdonosa, az aszódi evang. egyház ugyanis intézetét kerületünknek 
ajánlotta fel. Az átvétel kérdése sokkal nehezebb és bonyolultabb, mint hogy 
azt egy gyűlés keretében, kellő előkészület híján, elintézni lehetne, ezért is 
bizottságot kell kiküldenünk az átvétel elintézésére. 

A békéscsabai főgimnázium ez évben tartotta teljes kifejlődésének 25. 
évfordulóját. A jubiláris fordulón elismeréssel és bizalommal üdvözöljük a 
mi derék intézetünket és annak tanári karát. 

Polgári és elemi népiskoláink helyzetéről és összes viszonyairól a tan-
ügyi bizottság tesz majd részletes jelentést, én csupán csak- annyit kívánok 
megjegyezni, hogy az országos népiskolaépítési alapból a kultuszminisztérium 
több iskolánk fejlesztéséhez nyújtott anyagi támogatást és hogy a miniszter 
elrendelte, hogy a 40 évi szolgálatot betöltött és így teljes nyugdíjra jogosult 
tanítók nyugdíjazása folyamatba teendő, de kivételes esetekben a nyugdíjazás 
el is odázható. 

Meg kell még jegyeznem] az iskolaügyek kérdésénél azt is, hogy a 
kultuszminisztérium vezetői minden jóakaratú készségük mellett sem képesek 
valami okból az ügyosztályok merevségén változtatni, amikor azok, különösen 
a tanerők alkalmazásánál, egyházunk érdekeit mellőzik s e tekintetben elő-
terjesztett kéréseink legtöbbször meghallgatatlanul maradtak. A mentségek, 
amelyeket ilyenkor magyárázatul kapunk, nem elégíthetik ki a mi nyugtalan-
kodó s maholnap teljesen bizalmatlan lelkünket. 

Egyházunkra különösen is nehéz terhet rótt az államkormány a tanítói 
fizetésnek és különösen a nyugdíjjáruléknak a megszabásával. Ez a teher 
némelyik egyházközségünkre egyenesen elviselhetetlen, úgyhogy ismételten 
akadnak iskolafenntartó egyházközsegek, amelyek e teher miatt az iskoláról 
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le akarnak mondani. Én azonban innét is nyomatékosan kérem az iskola- 5. 
fenntartó egyházközségeket, hogy e drága kincsről könnyelműen ne mond-
janak le, mert lehet még idő, amikor a Regnum Marianum szomorú határai 
közt egyházunk egyetlen menedéke és reménysége csupán csak iskoláiból 
nyeri táplálóerejét. Ezért e téren tanácsom és jelszavam a Biblia eme 
mondása: „Tartsd meg, amid van". 

Egyházunk az elmúlt közigazgatási évben is több helyen részesült az 
Országos Földbirtokrendező Bíróság által megítélt földekben. Erről emlékez-
vén, nem hallgathatom el azonban a mind szélesebb "körből felém hangzó 
és mind hangosabb panaszt, mely szerint a földek megítélésével járó terhek 
túlságosan nagyok és súlyosak. Maga a vételár is nemcsak a föld termő-
képességét és teherbírását, hanem a forgalmi árat is sokszor meghaladja. 
Ezért már ismételten megtörtént, hogy a megítélt földeket nem fogadták el. 
Minthogy azonban a föld mégis csak, mint ingatlan, a legbiztosabb alapja 
minden szervezetnek s miután a legutóbbi idők válsága megtanított arra, 
hogy a földben életfenntartó és kenyértermő erőt keressünk és találjunk, 
javaslom, keresse meg az egyetemes közgyűlés az 0 . F. B. elnökségét, hogy 
az egyházi és iskolai célokra megítélt földek hivatalos költségeit és megváltás 
árát szállítsa le, illetőleg tegye meg a kellő törvényes lépéseket arra nézve, 
hogy a földbirtokreformról szóló törvényben és az ennek kiegészítését képező 
novellában a megváltásra és a vételárra vonatkozó rendelkezések leszállíttas-
sanak és megkönnyíttessenek. 

Jelentem, hogy a legutóbb megszervezett lelkészi állások, nevezetesen a 
mezőtúri és a mendei lelkészek kongruáját a kultuszminisztérium engedélyezte 
Ez állások szervezése is a haladás és fejlődés örvendetes jele. 

Nem tudom, hogy a fejlődések rovatában kell-e elszámolnom a katonai 
gyülekezetek megalakulásával. Erről az új alakulásról örömmel kellene meg-
emlékeznem, mert híveink bármiféle szervezkedése mindég örvendetes ese-
mény. És mégis nagy bennem az aggodalom, ha elgondolom, hogy ezzel az 
új szervezkedéssel rést ütöttünk alkotmányunkon, rést ütöttünk ama törvényes 
állapoton mely szerint ugyanazon hitvallás alapján csak egy vallási közösség 
állhat fenn. Megbontottuk továbbá a családtagoknak a katonai gyülekezetekbe 
való bevonásával a gyülekezetek egységét s végül az egyházvezető világiak 
kinevezésének a szokásával megtörtük a választás eddigi kizárólagosságát. 
Még aggasztóbbnak látom a dolgot, ha elgondolom, hogy ezt a kinevezést 
a legtöbbször nem-protestáns honvédelmi miniszter végzi és így egyházaink 
élére másvallású ember rendel ki vezetőket. Én a magam részéről az intéz-
kedésre jogosultak előtt mindent elkövettem a katonai gyülekezetek e módon 
tervezett megalakítása ellen s aggodalmamat és ellenvetéseimet őszintén fel-
tártam s mikor most ezekről a kerületi gyűlés előtt is megemlékezem, csak 
magamat és lelkiismeretemet akarom a vád és a későbbi következmények 
felelősségétől mentesíteni. 

Ha aggodalmakról beszélek, meg kell emlékeznem egyházunk egyik 
legfontosabb és legnehezebb problémájáról, a nyugdíjintézet kérdéséről is. 
Most voltaképpen nincs is nyugdíjintézetünk. A régi teljesen elértéktelenedett, 
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5. újnak teremtésére nincs elég erőnk. De egyet érzünk és látunk: azt a kiáltó 
aránytalanságot, mely a lelkészével azonos képzettségű középiskolai tanár, 
sőt a kisebb képzettségű tanító nyugdíja és a lelkész nyugdíja között van. 
Pedig a lelkészek nincsenek olyan anyagi helyzetben, hogy maguknak hivatalos-
kodásuk alatt olyan vagyont gyüjthetnének, amely a nyugdíjat nélkülözhetővé 
ehetné. Viszont még a legtapasztaltabb lelkész is, mikor elöregedve, nyugdíj 
hiányában önmagának is, a gyülekezetnek is csak terhévé lesz, önmagát és 
híveit egyformán csak keserűséggel tölti el. Mit szenved ez áldatlan helyzet 
miatt az egyház, annak csak az a megmondhatója, aki a panaszokat hallja. 
A nyugdíjintézeti bizottság már kidolgozta az új nyugdíjintézet tervét, de a 
kivitel úgy a lelkészekre, mint az egyházközségekre is olyan nagy anyagi 
terhet ró, amilyent a mai gazdasági viszonyok között viselni képtelenek. 
A nyugdíjintézetet azonban mégis meg kell szervezni és fel kell állítani, 
mert a mai helyzet tarthatatlan. Javaslom, kérjük fel az egyetemes közgyűlést, 
hogy a nyugdíj kérdésének végleges és megnyugtató rendezése ügyében a 
lehető legsürgősebben intézkedjék. 

Jól tudom, hogy a nyugdíjintézet felállításának a munkája a zsinatra vár 
Arra a zsinatra, amelyet már évek óta várunk és nagy gondossággal készít-
getünk elő. Hogy lassan érik ez a dolog, azon én inkább örülök, mintsem 
bánkódom. Az új zsinati törvénynek ugyanis nem szabad annyira hiányosnak 
és annyira bizonytalannak lennie, mint amilyen a most már egészen elavult 
régi zsinati törvény. Mégis úgy látom, hogy az előmunkálatok kissé lassabban 
folynak, mint ahogyan kívánatos volna. Azért is javaslom, hogy a kerületi 
közgyűlés az egyetemes egyház útján sürgesse meg a zsinat megtartását, 
hogy a nehéz viszonyok által megkívánt teljes rend mielőbb visszaálljon. 

A zsinatig azonban még sok teendő vár ránk. Fontosságánál fogva 
elsőnek említem itt a theológiai szeminárium felállítását, amelyre valóban 
égető szükségünk van. Az egyetemes gyűlésnek van ugyan már a felállításra 
vonatkozó határozata, de ez végrehajtva máig sincsen Ezért javaslom, keresse 
meg közgyűlésünk az egyetemes egyházat, hogy a* szemináriumnak Buda-
pesten teendő felállítása érdekében olyan módon tegye meg a szükséges lépé-
seket, hogy az intézet a legközelebbi tanévben megkezdhesse működését. 

Nagyon fontos teendőnek tartom az istentiszteletek mélyítését is. A mai 
kor embere sok mindent néz más szemmel, mint a mi apáink. Az igehirde-
tésben a komoly vallásosság mellett a korszerűséget is megkívánja. Ezért 
nagyon is kívánatos, hogy templomaink szószékei az evangéliummal rávilágít-
sanak a mindennapi élet komoly jelenségeire anélkül, hogy színvonaluk 
és világnézetük is mindennapivá alacsonyodjék. A lelkész, mikor a szószékről 
beszél, sohase felejtse magának föltenni azt a kérdést: mit mondana most 
ezen a helyen az Úr Jézus Krisztus, akinekén szószólója vagyok? Az isten-
tisztelet bensőségének és szépségének a mi egyházunkban mindég személytől-
személyre való hatás az alapja, ezért nagyon kívánatos, hogy az istentisztelet 
lélekből-lélekbe hasson. Föltétlenül szükségesnek tartom, hogy minél előbb 
egységes és hangjegyekkel is ellátott énekeskönyvet adjunk híveink kezébe 
és hogy egyházunk jellemének megfelelően az oltári szolgálat liturgikus 
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formákkal bővüljön. E tekintetben úttörő munkát kíván végezni a pesti evang. 5 . 
magyar egyház, amelynek magyaros liturgiáját a mai istentiszteleten mutattuk be. 

Különösen fontosnak tartom, hogy amit a ref. atyafiak már gyakorolnak, 
az egyházközségek presbitériumait időnként necsak gyűlésekre, hanem a 
gyűlésekkel kapcsolatosan tanításra is összegyűjtsük. A presbitereknek az 
egyház alkotmányáról, történelméről, feladatairól és helyzetéről többet kell 
tudniok, mint a többi hívőknek, mert csak így várhatjuk az egyházban a 
teljes rend kialakulását. 

E rend érdekében végeztem ez évben is azokat a kánoni látogatásokat, 
amelyekre az egyházközségek elkészültek. Voltam Tápiószelén, Farmoson, 
Irsán, Békéscsabán, Gyomán és Soltvadkerten. Ezenkívül hivatalos kiszálláson 
voltam a lelkészükkel meghasonlott bodzásottlaki hívek között. E látogatásaim, 
amennyire fárasztók, olyan tanulságosak is. Megismerem belőlük a híveknek 
és a pásztorkodásra hivatottaknak a lelkét és az élettel küzdő egyházak 
válságos viszonyait. Úgy tapasztalom, hogy hivatalos látogatásaim mindég 
jóhatásúak nemcsak a magunk egyházközségeire, hanem a felekezetközi 
viszonyokra is. A római katolikus egyház ilyenkor mindég átérzi azt a nem-
zeti és keresztyén kötelezést, amellyel szemben neki is megvannak a maga 
el nem mulasztható kötelességei. És a felekezetileg nagyon is megoszlott 
magyar társadalom békés együttélésére mindég emelőleg hat, ha látja, hogy 
a keresztyén egyházak vezetői egymást megtisztelik. Éddig végzett kánoni 
utamon csupán csak egy helyen, Gerendáson tagadta meg a plébános a 
testvéri üdvözlést, ami sem az ő egyházának, sem a mienknek sem javára, 
sem dicsőségére nem szolgált. A közigazgatási hatóságok figyelmét és elő-
zékenységét azonban mindég és mindenütt lekötelezőnek tapasztaltam. 
Sajnosan kell azonban megemlítenem, hogy a hivatalos látogatás alkalmával 
az egyházmegyék elnökségei nem mindég tartják meg a fennálló szabály-
rendeleteket azzal a gondossággal, ahogyan azt az ügy természete megkívánná. 
Minthogy az erre való figyelmeztetés személyhez intézve mindég bizonyos 
feszélyezéssel jár, egész általánosságban kívánom itt az egyház vezetőinek a 
figyelmébe i ajánlani egyrészt a fennálló szabályrendeletet, másrészt azt a 
természetes kötelezettséget, amelyet a püspök fogadásában, akár mint figyel-
met, akár mint szolgálatot, mindenkitől elvárhatunk. Én a püspöki látogatást 
önmagammal szemben egész a kíméletlenségig komolyan végzem, ennélfogva 
jogosan megkívánhatom, hogy azt a néhány napot, amelyet valahol tölteni 
kívánok, az egyház vezetőivel komoly munkában együttesen tölthessem el. 
Minthogy pedig úgy Maglódon, mint Albertin, valamint már ismételten 
Tápiószentmártonban is, részint a lelkész, részint az egyház viszonyai miatt, 
a kitűzött hivatalos látogatást el kellett halasztanom, hivatalos formában fel-
kérem az egyházközségek vezetőit, hogy illetékes espereseik útján jelentsék 
be, mikor vennék legszívesebben hivatalos látogatásomat, hogy a sokszor 
nem is egészen komoly okból történő lemondásokkal az amúgy is nehezen 
beosztható időt ne pazaroljuk. 

Az elmúlt közigazgatási év folyamán résztvettem a reformáció megünnep-
lésén, amely ezúttal is a régi Országház termében folyt le hatalmas méretek-
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5. ben, továbbá megjelentem a Széchenyi-ünnepen, Rákóczi Ferenc fejedelem 
emlékünnepén, Dr. Pesthy Pál igazságügyminiszternek a szarvasi egyház 
felügyelőjévé történt beiktatásán, a szarvasi árvaház alapkövének letételénél, 
a dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése alkalmával Dr. Szilassy Aladár 
emlékére tartott gyászistentiszteleten, a Nagypénteki Református Társaság 
25 éves jubileumán, a március 15-iki ünnepen, a csepeli egyház vallásos 
estéjén, a Magyar Munkások Nemzeti Szövetségének ünnepén, Aszódon, a 
leánynevelőben a jóltevők emlékére tartott ünnepen, a Luther-Társaság 
Jókai-ünnepén, a kelenföldi templom alapkövének a letételénél,- s mindezen 
helyek legtöbbjén beszédet is mondottam, a Falu Szövetség kérésére pedig 
rádióelőadást tartottam. Végül meg kell említenem, hogy a Társadalmi 
Egyesületek Szövetségének elnököt iktató közgyűlésén Albrecht kir. herceghez 
beszédet intéztem. Ezt azért említem meg külön is, mert ezt a beszédet 
tervszerű politikai célzattal félremagyarázták és még a nemzetgyűlésen is 
ismételten szóvátették. Tartozom a kerületi közgyűlésnek ama kijelentéssel, 
hogy beszédemnek semmiféle politikai célzata nem volt. Amikor én ezt a 
bibliai kérdést feltettem: Te vagy-e aki eljövendő, vagy mást várjunk? — 
ennek a kérdésnek semmiféle más jelentőséget nem kívántam tulajdonítani, 
mint kizárólag és egyedül csak azt, hogy amikor a T. E. Sz.-nek élére áll 
valaki, akkor olyan tömörítő szerv vezetését veszi a kezébe, amelynek kul-
turális és nemzetépítő jelentősége mindenek fölé kimagaslik. Ezért nem lehet 
közömbös, hogy milyen elhatározásokkal és milyen lelkülettel áll valaki egy 
ilyen, a legkülönbözőbb társadalmi egyesületeket tömörítő szerv élére. Ha ezt 
a beszédet félremagyarázták, nem én vagyok az oka s ezt most itt, a kerületi 
közgyűlés nyilvánossága előtt szükségesnek taitom felemlíteni. 

Egyházkerületünk életének egyéb közérdekű jelenségei közül külön is 
meg kell emlékeznem arról, hogy a lelkészi fizetések valorizálása folyamatban 
van. Minthogy azonban ezt némelyek félreértették, szükségesnek tartom itt, a 
kerületi közgyűlés előtt hangsúlyozni, hogy a valorizálás mindég az illetékes 
egyházközség anyagi erejének megfelelően kell, hogy történjék és így tévednek 
azok a lelkészek, akik a valorizálással szemben a lehetőségeken is túlmenő 
igényeket támasztanak. Sajnos, hogy vannak kerületünkben olyan szegény 
egyházközségek is, amelyek a mai viszonyok között a valorizálást a legjobb 
akarat mellett sem képesek végrehajtani. 

Gazdasági helyzetünkről, általában pénzügyi viszonyainkról külön nem 
kívánok megemlékezni, mert a tárgyalás folyamán az illetékes bizottság ezek-
ről tiszta képet ad. Csupán csak annyit kívánok itt nagy általánosságban 
megemlíteni, hogy az elmúlt közigazgatási évben is úgy a kultusz-, mint a 
népjóléti minisztérium, valamint a székesfőváros is többszörösen részesítette 
anyagi segítségben egyházainkat. Ezért a leghálásabb köszönetemet fejezem 
ki s kérem, hogy ehhez a közgyűlés is járuljon hozzá. 

Az egyes bizottságok jelentést tesznek majd a kerület különböző ügyei-
ről, én csupán csak fel akarom hívni a közgyűlés figyelmét a tanügyi és 
belmissziói bizottságoknak, valamint a Luther-Szövetségnek és a Lelkész-
egyesületnek az előterjesztéseire. 
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Mindnyájan tudjuk, hogy a mondott és a lenyomtatott szónak milyen 5. 
nagy a jelentősége. Ezért kívánatos, hogy ne csak beszélő, hanem író egyház 
is legyünk. Nagy örömmel látom, hogy nemcsak kerületünk missziói lapja, 
hanem a kerületünkben megjelenő helyilapok mindenike is széltében a leg-
szívesebb fogadtatásra talál és eredményes munkát végez. Felhívom lelké-
szeink és tanítóink, felügyelőink és presbitériumaink figyelmét e lapoknak 
támogatására és buzgóságos terjesztésére. Mert minden betű, amely az evan-
gélium lelkét hordja szét, az Úrnak szent magvetése, amelynek dús termését 
előmozdítani mindnyájunk kötelessége. Ezért üdvözlöm bizalommal és öröm-
mel a protestáns sajtóiroda megalakítását és felhívom a lelkésztestvéreket, 
hogy fontosabb egyházi eseményekről a protestáns sajtóirodát megfelelő 
módon tájékoztassák. 

A törvénykezési ügyekről külön jelentést tenni nem kívánok, de kény-
telen vagyok egyházmegyéinkhez azt a kérést intézni, hogy a törvényszéki 
ügyeket ne halogassák hónapokon keresztül, mert minél előbb tisztázzuk a 
panaszos kérdéseket, annál hamarább visszatér a felzaklatott lelkekbe a 
nyugalom és a megbolygatott egyházközségekbe a rend Ha egyáltalában 
lehetséges volna határidőt tűzni az ügyek letárgyalására, akkor azt javasol-
nám, hogy a közgyűlés szabja meg, mennyi időn belül köteles az egy-
házmegyei törvényszék az eléje kerülő ügyeket letárgyalni s lehetőleg 
ítélettel is befejezni, így azonban legalább azt javasolom, mondja ki a kerü-
leti közgyűlés, hogy a késedelmezőkkel szemben a törvény fennálló rendel-
kezéseit szigorúan végrehajtatja. 

Jelentésemhez statisztikai táblázatot is mellékelek, amely kerületünk 
számszerűleg megállapítható életnyilvánulásainak a képét tárja elénk. Azt 
gondolom, hogy ez a kimutatás a figyelőknek sok érdekes tanúságot beszél. 
Jelentem azt is, hogy a püspöki hivatal kartoték-nyilvántartást vezetett be s 
azzal már el is készült. 

A személyi ügyeket illetőleg elsőbb is azokról emlékezem meg, akiket 
az elmúlt évben a lelkészi szent szolgálatra kibocsátottam. Ezek Dr. Gunesch 
Károly, akit jogi tanulmányainak teljes bevégzése érdekéből egy évre szabad-
ságoltam, Torda Gyula, akit Kiskőrösre, Jancsó András, akit Szarvasra, 
Lucsán Márton, akit Tótkomlósra, Csákó Gyula, akit Tápiószelére esperes-
ségi szolgálatra küldöttem. A jugoszláviai egyház részére Wack Péter esperes 
hivatalos felkérésére felavattam ifj. Wack Pétert Jarekra, Hübchen Dánielt 
Ujpázuára, Hein Ferencet Ujverbászra és Mornau Frigyest Szeghegyre. Isten 
segítő keze támogassa őket. 

A személyi változások közt meg kell említenem, hogy báró Podmaniczky 
Pál helyébe a ker. missziói lelkészi 'állásra Nandrássy Eleket hívtam meg. 
Fürst Ervint pedig a békési esperességi missió ellátására Orosházára küld-
tem ki. A szarvasi főgimnázium felügyelői állását Dr. Melich János egyet, 
professzor foglalta el, amely minőségében őt igaz szeretettel köszöntöm. 
Aszódi főgimnáziumunk nagyérdemű igazgatója, Dr. Osváth Gedeon leköszönt 
s helyét Dr. Oravecz Ödön foglalta el, akit bizalommal üdvözlök. Kerületi 
tanügyi bizottságunk elnöke, Dr. Szigethy Lajos nyugalomba vonult, de nem 
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hagyott el bennünket, hanem a régi buzgósággal továbbra is munkálkodik 
közöttünk s mint a kerületi belmissziói bizottság elnöke bővíti áldásos 
működését. Nyugalomba vonult Király László békéscsabai tanárunk is, vala-
mint Mikolik Kálmán budapesti polg. isk. igazgató, aki félszázadot meghaladó 
időn át hálára kötelező hűséggel teljesítette népnevelői hivatását. A nyuga-
lombavonultakat nem búcsúztatom, csak áldást kérek az Istentől pihenésük 
idejére. Az újonnan, vagy új helyre állt munkástársainkat pedig szeretettel 
üdvözlöm, köztük Dr. Pesthy Pál igazságügyminisztert, aki a ker. gyámintézet 
világi elnöki székét vállalta, továbbá herceg Hohenlohe Egon testvérünket, 
akit a kerületi Luther-Szövetség hívott el az elnöki székbe. 

Kerületünk jelesei közül az elmúlt évben Uhrin Károly békéscsabai 
igazgató-tanítót a magyar érdemkereszttel, Gajdács Pál tótkomlósi lelkészt az 
egyház és irodalom terén kifejtett érdemeiért elismeréssel, Dr. Rásó Lajos 
egyetemes ügyészt az egyház körül szerzett érdemeiért kormányfőtanácsosi 
méltósággal tüntette ki országunk kormányzója. E kitüntetésekhez adjuk meg 
nekik a legragyogóbb érdemszalagot, szeretetünk és nagyrabecsülésünk 
kifejezését. 

A kerület nevében szeretettel üdvözöltem az unitáriusok tisztes öreg 
püspökét, Ferencz Józsefet, mikor most szokatlanul hosszú lelkészkedésének 
és magas életkorának jubileumát ünnepelte. Hasonlókép szeretettel üdvözöl-
tem a kerület nevében Makkay Sándor erdélyi ref. püspököt megválasztatása, 
Kapi Béla dunántúli evang. püspököt pedig jubileuma alkalmából. Az Úr 
kegyelme nyugodjék rajtuk, hogy sikeresen és áldásosán folytathassák nemes 
munkálkodásukat. 

Nagy részvéttel kell megemlékeznem azokról a testvéreinkről, akiket az 
Úr a mulandóság e világából magához az örökkévalóságba szólított el. 
Ezek között sorrendben is első Dr. Zsilinszky Mihály, kerületünk egykori 
felügyelője, akinek buzgóságos egyházszeretetét mindnyájan ismertük. Isten 
után életének minden sikerét a maga szorgalmának köszönhette s így való-
ságos példája volt az evangéleumi jellemnek, amely az Isten segítségével 
még ma is a semmiből is tud értékeket teremteni. Utána következett a szelíd 
és jóságos lelkű Petrovics Soma esperes, aki az evangélium lelkének egy 
másik részét ragyogtatta előttünk, akinek a szíve nem ismert más indulatot, 
mint csak a hűséget és szeretetet. Győry Lórándról csak könnyező szemekkel 
tudunk megemlékezni, mert ő Székács Józsefnek és Győry Vilmosnak a 
lelkét hordozta magában. Kidültével több olyan hely maradt utána üresen, 
amelyen igazán önzetlen és igazán lelkes munkásra várnak az egyház-
szolgálat szent feladatai. Wagner Gusztáv Adolf bácsi esperes, akinek rokon-
szenves és erőteljes alakját mindig olyan szívesen láttuk ebben a teremben, 
szintén elköltözött. Vele nemcsak a most Jugoszláviához csatolt egyházmegye, 
hanem az egész evangéliumi egyház is végtelenül sokat veszített. A szarvasi 
főgimnáziumnak is van egy halottja, Szeberényi László tanár, aki életének 
42. évében hagyta el munkaterét. Midőn e mi értékes halottainkról kegye-
lettel megemlékezem, igaz testvéri részvéttel kell elbúcsúztatnom a testvér 
ref. egyháznak is két nagy halottját: Nagy Károly erdélyi ref. püspököt és 
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5 — 7 . Dr. Pruzsinszky Pál theológiai tanárt. Az élet örökkévaló hstene, aki a halál 
angyalát e testvéreinkért a földre küldötte, fogadja őket az örökkévalóságban 
atyai szeretettel és nyissa meg előttük az ő örök boldogságának hajlékát, 
köztünk pedig tegye emléküket örökre áldottá. 

Ezzel jelentésem végére jutottam. A mult évi kerületi gyűlés azt az 
óhajtását fejezte ki, hogy a püspöki jelentést előre nyomassuk ki és küldjük 
szét a közgyűlés tagjainak, hogy a jelentés adatai ne legyenek előttük 
ismeretlenek. Sajnálom, hogy ennek a kívánságnak ez évben sem tehettem 
eleget, abból az egyszerű okból, hogy az esperességek jelentéseinek nagyobb 
része csak a napokban érkezett meg hozzám, azok nélkül pedig jelentésemet 
elkészíteni és kinyomatni nem tudom. Tisztelettel kérem azért az esperessé-
gek vezetőit, hogy ezentúl az esperességi gyűlés megtartása után az ott 
felolvasott esperesi jelentés egyik eredeti példányát haladéktanul küldjék fel 
a püspöki hivatalnak. 

Befejezésül legyen szabad a kerület összes híveihez a Jelenések köny-
vének 3,18. versében olvasható ama krisztusi szavakat intéznem: „Azt taná-
csolom neked, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá 
légy és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen és ne láttassék ki a te mezí-
telenségednek rútsága. És szemgyógyító irral kend meg a te szemeidet, hogy 
láss". E krisztusi tanácshoz én sem akarok mást hozzáfűzni, mint amit a 
jelenések írója fűzött hozzá: „Akinek van füle, hallja, mit mond a Lélek a 
gyülekezeteknek". 

Kérem jelentésem tudomásulvételét. (Statisztikai táblázatot 1. a 23. old.) 
A kerületi közgyűlés a püspök jelentését köszönetének és 

elismerésének kifejezése mellett helyeslőleg tudomásul veszi, azt 
egész terjedelmében jegyzőkönyvébe iktatja és az abban foglalt 
javaslatokat határozati erőre emeli. Egyben Kruttschnitt Antal 
esperes indítványára a közgyűlés a püspöki jelentésnek külön-
lenyomatok alakjában való terjesztését is elrendeli. 

tí Világi főjegyző bemutatja a beérkezett fontosabb miniszteri rendele-
tek jegyzékét. 

Tudomásul szolgál. 

7. Világi főjegyző bemutatja az egyetemes egyház elnökségének az 
1926. évi november hó 1 l-re Budapestre kitűzött egyetemes közgyűlésre 
szóló meghívóját. 

A kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés összehívását 
tudomásul veszi és képviselőkül megbízólevéllel kiküldi: br. Prónay 
Dezső, br. Kaas Albert, Landgráf János, Dr. Haberern J. Pál, 
Sándy Gyula, Dr. Pesthy Pál, Tolnay Kornél, Purgly Emil világia-
kat; Dr. Szeberényi L. Zsigmond, Kovács Andor, Kruttschnitt 
Antal, Saguly János, Bódy Pál, Blatnicky Pál, Broschkó G. Adolf 
és Bartos Pál egyháziakat, végül az egyházkerületben levő főgim-
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riáziumok kiküldöttjeiként Reil Lajos békéscsabai és Saskó Samu 7 — 1 0 . 
szarvasi igazgatót. 

A fentieken kívül jegyzőkönyvi kivonattal, tanácskozási és 
helyettesítési joggal az alábbi sorrendben kiküldi: Dr. Polner Ödön, 
br. Prónay György, Földváry Elemér, Lehoczky Antal, Dr. Sailer 
Vilmos, Dr. Bikády Antal, Dr. Halászy László, Dr. Szontagh Antal, 
Kárász Mihály, Folkusházy Lajos, Kocziszky Mihály, Benyó Vilmos, 
Rosenauer Lajos, Hein János, Korossy László, Schulek János, 
Revaló Pál, Sárkány Ernő, Sárkány László, Dr. Mázor Elemér, 
Dr. Scholtz Oszkár, Dr. Szigethy Lajos, Dr. Szmik Lajos, 
Glück Frigyes, Csengey Gyula, Zsigmondy Géza, Zsigmondy 
Dezső, Arató Frigyes, Mikolik Kálmán, Dr. Tomcsányi V. Pál, 
Wiesinger Gyula, Sass János, Dr. Mészáros Gyula, Bielek Aladár, 
Font Henrik, Dr. Papp Elek, Szeszlér Hugó, Dr. Németh Ödön, 
Dr. Konkoly Elemér, Dr. Hittrich Ödön, Dr. Oravecz Ödön, 
Dr. Jeszenszky Elek, Dr. Haviár Gyula, Dr. Mikler Gusztáv, 
Micsinay Ernő, Dr. Tepliczky Aladár, Dr. Vangyel Endre, Moór 
Jenő, Grosz János, Raskó Kálmán, Kirner Gusztáv világiakat; 
Galle István, Holéczy János, Majba Vilmos, Hüttl Ármin, Reif Pál, 
Sommer Gyula, Jakabfy György, Korén Márton, Draskóczy Lajos, 
Kálmán Rezső, Kelló Gusztáv, Törtely Lajos, Chugyik Pál, Geduly 
Lajos, Szeberényi Gusztáv, Szűcs Gábor, Noszkó István, Gaudy 
László, Droba Márton, Jeszenszky János, Szlancsik Pál, Dr. Masz-
nyik Endre, Vidovszky Kálmán egyháziakat. 

8. Világi főjegyző jelenti, hogy a kerületi törvényszék bírái közül Papp 
Elek, Dr. Bikády Antal és Kruttschnitt Antal tagsága lejárt. Lejárt továbbá 
Dr. Szigethy Lajos nyugalmazott tanár tagsága, Mikolik Kálmán igazgató 
pedig nyugalombavonulása folytán leköszönt. 

A kerületi közgyűlés Papp Eleket, Dr. Bikády Antalt és 
Kruttschnitt Antalt törvényszéki bírákká újból megválasztja, 
Dr. Szigethy Lajos és Mikolik Kálmán helyébe pedig törvényszéki 
bírákká Dr. Mikola Sándor pesti főgimnáziumi tanárt és Uhrin 
Károly békéscsabai népiskolai igazgatót választja meg, kik közül 
a jelenlevő Uhrin Károly a törvényszéki bírói esküt nyomban letette. 

9. Betöltendő lévén az egyházkerületnek levéltárosi tisztsége, 
arra a közgyűlés Dr. Scholtz Oszkárt választja meg, ki a levél-
tárosi esküt nyomban letette. 

10. Az elnökség előterjesztésére 
a kerületi közgyűlés az iskolai bizottságot a bizottság tagjaivá 
megválasztott Dr. Mikler Károly, Hohenlohe Egon hg. és Uhrin 
Károly-lyal, — a jogügyi bizottságot a bizottság tagjaivá meg-
választott Dr. Pesthy Pál, Dr. Mikler Károly, Dr. Wladár Gábor 
és Dr. Fabinyi Tihamér-xa\ egészíti ki, a kerületi énekügyi bizottság 
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62. világi elnökévé Zalánfi Aladár orgonaművészt, a kerületi belmissió 
bizottság világi elnökévé Dr. Szigethy Lajos nyug. tanárt választja 
meg, s úgy az énekügyi, mint az iskolai bizottságot a bizottságok 
tagjává megválasztott Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkésszel 
egészíti ki." 

11. Bemutattatott a Báró Baldácsy-alapítvány igazgató-tanácsának az 
1925. évről szóló jelentése, mely szerint az alapítványi pénztár forgalma 
2,710.896,156 K bevételt és az egyházkerületeknek juttatott 2,310.000,000 K-t 
kitevő 1925. évi osztalékokat beleeértve 2,616.596,156 K kiadást tüntet fel, 
a pénztári maradvány pedig az év végén 94.300,000 K volt. Az alapítvány 
ingó vagyonértéke az 1925. évi december hó 31-én 359.905,628 K-át tett ki. 
Az 1926. évre a rendes bevételek 4,327.567,251 koronával, a kiadások pedig 
— beleértve az előre nem láthatókra 10 millióval, az alapítvány ötvenedik 
évfordulójának megülésére, az alapító életrajzának és az alapítvány 
történetének kiadására pedig 25 millióval felvett összegeket és az 1925. évre 
visszamenőleg kiadott 90—90 millió osztalékon felül egy-egy egyházkerület 
javára 240 millióval felvett osztalékot — 4,304.279,065 K-val vannak elő-
irányozva, míg 23.288,186 K mint pénztári maradvány jelentkezik. 

A kerületi közgyűlés az igazgatósági jelentést tudomásul veszi, 
és a tiszai evang. egyházkerületnek 11/1926. sz. alatt hozott és a 
bányai egyházkerülettel is közölt határozatában előterjesztett azt a 
javaslatot, mely szerint az alapítványi birtokok után járó bér-
hátralékok beszedendők és a kerületi jutalékok a régi szokás 
szerint két félévi részletben, tavasszal és ősszel lennének folyósí-
tandók, — magáévá teszi s az alapítványi igazgatóságnak figyel-
mébe ajánlja. 

12. Az iskolai bizottság bemutatja a népiskolai kerületi tanfelügyelőnek 
a kerületi népiskolai ügyekre vonatkozó 1925/26. évi jelentését. 

1. Az egyházkerületi közgyűlés a gondviselő Isten iránt érzett 
mély hálával veszi tudomásul, hogy az elmúlt 1925/26-iki tanév 
zavartalanul és általában kielégítő, sok egyházközségben kiváló 
eredményű tanítás mellett folyt le. Tudomásul veszi, hogy az egy-
házkerület területén 231 ev. egyházi tanító a saját elemi népisko-
lákban 11,370, a továbbképző iskolákban 2614 tanulót oktatott, a 
nem egyházi iskolákban pedig ev. vallástani oktatással minden 
fokozaton, összesen 19,634 ev. tanuló mellett 201 hitoktató fára-
dozott. A hűséges fáradozásért és az értékes eredményért a köz-
gyűlés a buzgó tanügyi munkásoknak elismerését fejezi ki. 

2. A közgyűlés kötelességükké teszi az összes egyházmegyék-
nek, hogy a tanügyi, pontosan és végig kitöltendő statisztikai ívek 
mellett a tanügyre vonatkozó összes határozataikat is terjesszék 
jegyzőkönyvi kivonatban legkésőbb 15 nappal a kerületi közgyűlés 
előtt a kerületi tanfelügyelőhöz. 
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3. A közgyűlés az egyházmegyék útján megkeresi az összes 12 
egyházközségeket, hogy 

Ű) az énektanításra a vallástani oktatás keretében igen nagy 
gondot fordíttassanak; 

b) a vizsgákon jutalmul elsősorban újtestámentomokat igye-
kezzenek szétosztani; 

c) a tanügyi statisztikai íveket úgy az iskolai bizottsági elnö-
kök, mint a tanerők pontosan és hiánytalanul töltsék ki és idejé-
ben szolgáltassák be; 

d) tegyék meg a szükséges lépéseket, hogy a területükön 
esetleg működőjpolgári iskolákban az összefoglaló ismétlés helyett 
a vallástanból a régi szokásos, ünnepélyes vizsgák 'engedélyeztes-
senek és tartassanak meg; 

e) gondoskodjanak arról, hogy a női kézimunka és a slőjd 
lehetőleg minden népiskolánkban taníttassanak, egyúttal felkéri a 
kerületi tanítóegyesület elnökét, hogy a jövő tanév végén ilyen 
munkákból kiállítást rendezzen ; 

/ ) az egyházközségek igyekezzenek iskoláikba az ének ered-
ményesebb tanítása érdekében harmóniumokat beszerezni. 

13. Tárgyaltatott a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 54463/1926. 
VIII. a. sz. f. évi augusztus hó 6-án kelt megkeresése, melyben az egyház-
kerület püspökét kéri, hogy az új állami tantervnek az egyházi iskolákban 
esetleg szükségesnek vélt kiegészítésekkel kötelező használatát rendelje el addig 
is, amig az egyetemes egyházi új tanterv elkészül. 

A közgyűlés, miután a tanterv kipróbálása az egyházi tan-
tervnek csak előnyére válhatik, elrendeli, hogy az új állami tan-
terv az esetleg kiadandó egyetemes egyházi utasítások figyelembe-
vétele mellett azoknál az egyházi népiskoláknál is vezettessék be 
már a megkezdődött tanév folyamán is, amelyek eddig nem vezet-
ték be. Az esperesek erről haladéktalanul értesítsék az egyházköz-
ségeket. Egyebekben a közgyűlés megújítja multévi határozatának 
azt a részét, mely a tanítótestületeket felhívja, hogy a tantervvel 
kapcsolatban felmerülendő észrevételeiket terjesszék fel — és pedig 
a jövő évi április hó végéig — a kerületi iskolai-bizottság elnökéhez. 

14. A közgyűlés az egyetemes közgyűlés elé terjeszti és átteszi elő-
terjesztés céljából az egyetemes tanügyi bizottsághoz: 

a) több egyházmegye megkeresését továbbképző- és iparostanonciskolai 
hitoktatáshoz tananyagkimutatás és tanterv megállapítása érdekében; 

b) több egyházmegye megkeresését az új tantervnek megfelelő, ev. szel-
lemű új tankönyvek Íratása és kiadatása érdekében; 

c) a budapesti egyházmegyei „Tanítóikör" és a pestmegyei alsó egyház-
megye azon indítványát, hogy az iskolákban a chorálkönyvek egységesíttes-
senek és használatba a Kapi-féle partitúra vétessék; 
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15. d) ugyancsak a budapesti tanítóikör azon felterjesztését, hogy a főható 
ságok kiváló figyelemre méltassák a nem egyházi tanítóképzők kántorképesí-
tésének ügyét, mert fontos, hogy tanítóink jó énekismerő kántorokként kerül-
jenek ki az életbe; 

e) végül a pestmegyei felső egyházmegye felterjesztését a rákoskeresz-
túri egyházközség által felpanaszolt sérelmek tárgyában, de ezen felterjesztéssel 
egyidejűleg a közgyűlés felhívja az egyházmegyét, hogy általános panaszai 
igazolására szerezze be és küldje be még az egyetemes közgyűlés előtt a 
sérelmekről szóló részletes és pontos adatokat az egyetemes tanügyi bizottság 
elnökéhez. 

15. A közgyűlés az egyházmegyékből beérkezett felterjesztések nyomán 
megkeresi az egyetemes közgyűlést, forduljon a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez a következő előterjesztésekkel: 

a) Kérje nyomatékosan az egyetemes közgyűlés a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztert, hogy a tanügyre vonatkozó, az egyházakat, mint iskolafenn-
tartókat lényeges kérdésekben érintő intézkedéseinél legyen figyelemmel egy-
házunk autonóm rendelkezési jogára, — amelyen legutóbb a 40 éve működő 
tanítóknak megkérdezésünk és tudtunk nélkül elrendelt nyugdíjaztatásával is 
érzékeny sérelem üttetett. 

b) Kérje a tanítói állások után kivetett, a békebeli 24 aranykorona 
helyett 120 aranykoronára felemelt nyugdíjintézeti járuléknak, mely az egy-
házak anyagi terheit aggasztóan megnövelte, mielőbbi csökkentését. 

c) Kérje az egyetemes közgyűlés a hitoktatók békebeli tiszteletdíjainak 
teljes valorizálását és ugyanezt kérje a tandíjkárpótló államsegélyre nézve is. 

d) Forduljon az egyetemes közgyűlés előterjesztéssel a miniszterhez, 
hogy az egyház által kiállított hiványokat megillető figyelemben részesítse, a 
tanítói javadalmi jegyzőkönyvekben a kántori és tanítói fizetések az eredeti 
hiványlevelek értelmében elkülönítve vétessenek fel és a tanítói fizetés-
kiegészítés számításánál csak az utóbbiak vétessenek figyelembe, miután a 
kántori teendőket végző tanítók fizetésük kántori része után külön munkában 
fáradoznak. 

e) Keresse meg a közgyűlés a hitoktatásnak mindenütt való teljesíthetése 
érdekében a minisztert, hogy az evangélikus tanulós iskoláknál az ev. tanító 
alkalmazására vonatkozó előterjesztéseket vegye figyelembe és tegye meg-
fontolás tárgyává olyan értelmű rendelet kibocsátását, amellyel az állami és 
községi tanítók ott, ahol valamelyik egyháznak növendékei vannak, de lelkésze 
vagy felekezeti tanítója nincsen, köteleztessenek az állami hitoktatói díjjal 
egyenlő, vagy azt meghaladó tiszteletdíj ellenében a vallásfelekezetüknek 
megfelelő hitoktatás teljesítésére. 

f ) Keresse meg az egyetemes közgyűlés a minisztert, tegye megfontolás 
tárgyává az uradalmi iskolákra vonatkozó olyan törvényjavaslatnak a törvény-
hozás elé leendő mielőbbi terjesztését, amelyik ezen iskolákban a más ura-
dalmi munkától mentes tanítást biztosítsa és a tanító elbocsáthatását, valamint 
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nyugdíjának kérdését a tanítói hivatáshoz és korunk gondolkodásához méltóan 15 
szabályozza. 

16. Tárgyaltatott a pestmegyei felső egyházmegyének arra vonatkozó 
felterjesztése, hogy a közigazgatási bizottságok olyan tanítók részére, akiknek 
javadalmát a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium az eredeti díjlevéltől 
eltérőleg állapította meg, új díjlevelek kiállítását követelik. 

A közgyűlés, miután az egyházközségi közgyűlésnek nem-
csak a tanító választásakor, hanem minden lényeges javadalom-
változáskor joga és kötelessége ezt a lényeges eltérést a díjlevél-
ben feltüntetni, akár új díjlevelek kiállítását, akár a változásnak 
az eredeti díjlevélre való reávezetését az egyházközségi közgyűlés 
jogában állónak tekinti, — de mivel a jelenben érvényben levő 
javadalmak megváltozásához nincsen remény, a jövőben esetleg 
felmerülhető viszályok megelőzése céljából helyesebbnek ítéli, hogy 
a javadalomnak megfelelő új díjlevelek állíttassanak ki. 

17. A pestmegyei felső egyházmegyének arra vonatkozó felterjesztésével 
kapcsolatban, hogy kerestessék meg a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
abból a célból, hogy a tanítói javadalmi jegyzőkönyvek kiállításánál eljáró 
közegeit a javadalomra vonatkozó régebbi, az állások létesítésekor kiadott 
miniszteri rendeleteket mindenkor vegyék figyelembe, 

a kerületi közgyűlés külön, elvi felterjesztést nem lát helyénvaló-
nak, de felhívja az egyházközségeket, hogy idevonatkozó ügyekben 
esetről-esetre azonnal tegyenek kellően indokolt és felszerelt panaszt 
az egyházkerület püspökénél, hogy ilyen sérelmek ellen a meg-
felelő orvoslás kieszközölhető legyen. 

18. Tárgyaltatott a tótkomlósi egyházközség közgyűlési határozata, 
amellyel egyházi tanítóit a nem egyházi iskolákban teljesítendő hitoktatás 
ingyenes végzésére kötelezi és ezen kötelezettséget hiványaikba foglalni rendeli. 

A közgyűlés, miután az egyházi tanítók az iskolai gyakorlat 
szerint a tanítóktól megkívánható teljes heti óraszámú tanításra 
köteleztetnek, a nem egyházi iskolai hitoktatást a szoros értelem-
ben vett tanítói munkateljesítményen felülinek ítéli és bár erkölcsileg 
kötelezőnek tekinti, hogy az ev. tanítók a hitoktatásban közre-
működjenek, egyben ennek ellenében méltányos hitoktatói díj 
kiutalására utasítja az egyházközséget. Az egyházközségnek az 
állami tanítókra e tárgyban vonatkozó felterjesztése 15. é) alatt nyert 
elintézést. 

19. Tárgyaltatott a tótkomlósi egyházközség igazgató-lelkészének a polgári 
iskolai hitoktatói jelentéssel kapcsolatban tett azon panasza, hogy a mult 
tanévben létesült állami polgári iskola tanári karának kinevezésekor nem 
vétetett figyelembe a politikai községnek 1925. évi július 14-én hozott köz-
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22. gyűlési határozata, mely szerint „amennyiben azt az ág. h. ev. vallású polgári 
iskolai tanárok létszáma megengedi, az intézethez csakis ilyen vallású tanárok 
neveztessenek ki", amennyiben a most működő 3 tanerő közül csak egy 
ev. vallású. 

A közgyűlés megkeresi a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tert, hogy a sérelem orvoslásáról és a kötött szerződés megtartá-
sáról gondoskodjék, az egyházközség vezetőségét pedig felhívja a 
közgyűlés, hogy e tárgyban jelentését az egyházmegye útján a jövő 
évi közgyűlés elé terjessze. 

20. Az orosházi állami polgári és felső gazdasági iskolai hitoktatásról 
szóló jelentés kapcsán 

a közgyűlés az esperes részéről tett előterjesztésre megkeresi a 
vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy a hatvani és a gyön-
gyösi hasonló iskoláknál tett intézkedéssel azonosan az orosházi 
ezen iskolákhoz is — hol 230 tanuló ev. vallású — államilag 
kinevezett és fizetett, állami státusba beosztott vallástanárt alkal-
mazzon. 

21. Tárgyaltattak az egyházkerület püspökének felhívására beérkezett 
egyházmegyei határozatok az egyházmegyék tanügyének ellátására önálló 
hatáskörű „alesperesi" vagy „egyházmegyei tanfelügyelői" állások létesítésére 
vonatkozólag. Az arad-békési egyházmegye a zsinat elé terjesztendőnek tekinti 
a kérdést. A csanád-csongrádi elvben helyesli egy ilyen állás létesítését, de 
tovább nem nyilatkozik. A pestmegyei középső egyházmegye esperesi gondo-
zásban elintézettnek tekinti az egyházmegyei tanfelügyeletet, új állás létesí-
tését szükségtelennek ítéli, — a pestmegyei felső és alsó egyházmegyék a 
a tanügyi esperesi címet az egyházmegyei tanfelügyelői címmel kívánják a 
külső képviselet kedvéért kiegészíteni; a budapesti egyházmegye az „egyház-
megyei tanfelügyelői", a békési egyházmegye az „alesperesi" elnevezést 
tekinti megfelelőnek. 

A közgyűlés megállapítja, hogy az egyházmegyék túlnyomó 
többsége szükségesnek ítéli új állások szervezését az egyházmegyei 
tanügy vezetésére, ennek megfelelően felhívja az egyházmegyéket, 
hogy ilyen állásokat haladéktalanul létesítsenek és akár az „al-
esperes", akár pedig — egyéb lelkésznek, vagy világi egyénnek 
(tanár, tanító) esetleges megválasztására tekintettel — az „egyház-
megyei tanfelügyelői" címet fogadnák el. 

22. A budapesti egyházmegyei „Tanítóikör" előterjesztésére 
a közgyűlés megkeresi a theológiai nagybizottságot, hogy a theoló-
giai hallgatóknak a zenében és énekben való mennél alaposabb 
kiképeztetéséről megfelelő módon intézkedni szíves legyen. 
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23. A szarvasi egyházközség iskolai bizottságának azon kérelmével 22—27. 
kapcsolatban, hogy az egyházközségekhez érkezett, a Luther-Társaság kiadvá-
nyait támogató felső hatósági megkeresés egyik rendelkezése alapján enged-
tessék meg az egyházközség iskoláiban a Kemény-féle bibliai történetek 
használata, 

a közgyűlés fontos egyházi érdeknek ítéli a Luther-Társaság kiad-
ványainak támogatását, de egyrészt a küszöbön levő új tanterv 
kívánalmai miatt, másrészt a szabad versenyben rejlő fejlődés 
lehetőségének biztosítása érdekében aggodalmasnak ítéli a Luther-
Társaság kiadványainak iskoláinkban való kizárólagos használatát 
és ezen indokokból megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy a 
különböző fontos érdekek és szempontok figyelembevételével adjon 
ki a tankönyvhasználatra vonatkozó újabb egyetemes rendelkezést. 

24. Tárgyaltatott a VKM-nek 17993/1926. VI. ü. számú rendelete, mely-
ben a miniszter, tekintettel arra, hogy a tanítók hadipótlékának tekintetében 
az egyes iskolafenntartók különböző eljárást folytatnak, kívánatosnak tartja, 
hogy az állami és vármegyei alkalmazottak részére rendszeresített hadipótlék 
— azonos mérvben és azonos feltételek mellett — a nem állami személyekre is 
kiterjesztessék. Kéri az egyházi főhatóságokat, hatnának oda, hogy az iskola-
fönntartók a tanítók hadipótlékát állapítsák meg és visszamenőleg fizessék ki. 

A kerületi közgyűlés hangsúlyozva azt, hogy a felekezeti 
tanítók az államiakkal egyformán szenvedtek a nemzet szent 
ügyéért a háború alatt, — a gyülekezetek elégtelen teherbíróképes-
ségére való tekintettel megkeresi az egyetemes közgyűlés útján a 
vallás- és közoktatásügyi minisztert, hogy a hadipótlékot a felekezeti 
tanítók részére is folyósítsa. 

25. A bajai evang. lelkész jelentését, melyben az ottani állami elemi 
iskolánál, az ottani tanítóképző-intézetnél, továbbá a levente-ünnepély és a 
hősök emlékünnepe alkalmával észlelt vallási sérelmek miatt emel panaszt, 

a kerületi közgyűlés a sérelmek orvoslása végett az egyetemes 
közgyűléshez terjeszti fel. 

26. A jogügyi és tanügyi bizottság bemutatja a pestmegyei felső egyház-
megye tanítótestületének alapszabályait. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegye módosításaival elfogadott 
alapszabályokat jóváhagyólag megerősíti. 

27. A népiskolák tantestületéről és igazgatóinak hatásköréről alkotott 
kerületi szabályrendeletet, mely az 1925. évi kerületi közgyűlés által 11. jegyző-
könyvi pont alatt elfogadtatott és megállapíttatott, 

a kerületi közgyűlés jóváhagyás végett az egyetemes közgyűlés-
hez felterjeszti. 
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2 8 — 3 1 . 28. Tárgyaltatott a vallástanárok jogi helyzetéről és szolgálati viszonyairól 
szóló egyetemes szabályrendelet tervezete, amelynek elkészítésével az egye-
temes közgyűlés a püspöki kart bízta meg. 

A kerületi közgyűlés a tervezetre vonatkozó véleményt a 
tanügyi és jogügyi bizottság meghallgatása után tudomásul veszi 
és az egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

29. Az iskolai bizottság bemutatja a középiskolai kerületi tanfelügyelőnek 
a polgári iskolák, főgimnáziumok és tanítónőképző 1925—26. évi működésére 
vonatkozó jelentését. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az elő-
terjesztett indítvány értelmében részvétét fejezi ki Késmárki Galli 
Lajos budapesti és Szeberényi László szarvasi főgimnáziumi tanár 
elhányta felett. Elismerését és teljes megelégedését fejezi ki nyu-
galombavonulásuk alkalmából Király László békéscsabai, Mikolik 
Kálmán budapesti, Dr. Osváth Gedeon aszódi, Dr. Szigethy Lajos 
budapesti tanároknak, illetőleg igazgatónak. 

Örömmel üdvözli Dr. Melich János egyetemi tanárt, a szarvasi 
főgimnázium felügyelőjét és Dr. Oravecz Ödön és Dr. Böhm Dezső 
újonválasztott igazgatókat. 

Örömmel veszi tudomásul, hogy Dr. Riess Henrik budapesti 
tanárt a Kormányzó úr vitézzé avatta. Nevezett tanár ez alkalommal 
vezetéknevét Réz-re magyarosította. 

Tudomásul veszi, hogy Kutlik Endre szarvasi tanár címzetes 
igazgatóvá választatott. 

30. A tanügyi bizottság bemutatja a ker. tanfelügyelő jelentését a közép-
iskolai Rendtartásra vonatkozólag. 

A kerületi közgyűlés kéri, hogy a Rendtartás átdolgozására 
kiküldött bizottság hivassék fel, hogy a tanári testületek vélemé-
nyének meghallgatása után új javaslatot készítsen a Magyarországi 
Ág. H. Ev. Gimnáziumok Rendtartása alapján, lehetőleg mellőzve 
a javaslathoz csatolt függeléket. Addig is, a legsürgősebb módosí-
tások keresztülvitele céljából, az egyetemes tanügyi bizottság útján 
mondja ki az egyetemes gyűlés, hogy a magaviseleti és előmeneteli, 
valamint írásbeli érdemjegyek mindig ugyanazok legyenek, mint 
az állami iskolákban és a bizonyítványok záradékaiban is ugyan-
azon kifejezések használtassanak. 

31. A tanügyi bizottság bemutatja Dr. Szigethy Lajos „Luther lelke" című 
könyvét. 

A kerületi közgyűlés kimondja, hogy az összes iskolafenn-
tartók figyelmébe ajánlja e könyvet, hogy az evangélikus ifjúság 
minél szélesebb körben nyerjen belőle okulást és lelkesedést. 
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32. A tanügyi bizottság bemutatja a kerületi tanfelügyelő jelentését a 3 2 — 3 5 . 
. szülői értekezletekről, leány-magántanulókról, cserkészetről, tankönyvváltozá-

sokrób énektanításról, hálaünnepélyekröl. ~ 2 
A kerületi gyűlés a jelentést tudomásul veszi és felterjeszti 

az egyetemes tanügyi bizottsághoz. 

33. A tanügyi bizottság javasolja érdemes középiskolai tanárok munkás-
ságának elismerését. -

A kerületi közgyűlés kimondja, hogy érdemes középiskolai 
tanároknak a fenntartóhatóság meghallgatásával az egyházi főható-
ság megadhatja az igazgatói címet. 

34. Tárgyaltatott az aszódi ev. egyházközség közgyűlésének 1926. évi 
szeptember hó 26-ikán 3. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozata, melyben 
az egyházközség a tulajdonát képező Petőfi Reálgimnáziumot egész felszere-
lésével és összes értékeivel a bányai ev. egyházkerületnek felajánlja. A tan-
ügyi és pénzügyi bizottságok meghallgatása után 

a ker. közgyűlés a főgimnázium átvételét elvileg elhatározza és az 
átruházás feltételeinek s a részletkérdéseknek megállapítására hiva-
tott vegyes bizottságba saját részéről a kerületi elnökséget s az 
elnökség által a pénzügyi, tanügyi és jogügyi bizottságból be-
hívandó tagokat küldi ki, felhatalmazván nevezetteket arra is, hogy 
az egyességet jogérvényesen megköthessék. 

Egyben pedig a közgyűlés a főgimnázium felügyelőbizott-
sága által az intézet érdekében a vallás- és közoktatásügyi minisz-
terhez intézett kérvényt magáévá teszi, a miniszterhez felterjeszti 
és felkéri a kerületi elnökséget, hogy az építési és felszerelési 
segély kieszközlése végett a szükséges lépéseket tegye meg. 

35. Tárgyaltattak az egyetemes egyház elnöksége által megküldött lel-
készképesítő és vallástanárképesítő szabályzatok. 

A kerületi közgyűlés a Ielkészképesítő szabályrendeletet érdem-
ben nem tárgyalhatja, mert annak egyes pontjai a püspökök alkot-
mányos jogait korlátozzák és így a szabályrendelet a püspöki kar 
előzetes beleegyezése nélkül közgyűlésileg nem is tárgyalható. 

A vallástanárképesítő szabályzat tekintetében a közgyűlés 
kijelenti, hogy a külön vallástanári (vallástanítói) képesítést csak 
azokra nézve tartja szükségesnek, akik lelkészi képesítéssel nem 
bírnak. Az egyetemes egyház tehát gondoskodjék egy vallástanár-
képző intézmény felállításáról, de a lelkészi oklevelekbe vétesse fel 
azt a rendelkezést, mely szerint a lelkészi oklevél a vallástanár-
ságra is képesít. 

3 
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3 6 — 3 7 36. Tárgyaltatott az aszódi leánynevelöintézetnek az 1925/26. tanévről 
szóló jelentése. 

A kerületi közgyűlés a jelentést helyeslőleg tudomásul veszi 
és az előterjesztett javaslatok értelmében: 

a) a tandíjaknak és egyéb intézeti fizetményeknek a pengő^ 
számítással kapcsolatosan történt kikerekítését, továbbá a növen-
dékek számára és vallására vonatkozó jelentést, az elmúlt tanévről 
beszámoló részletes jelentést, valamint a kedvezmények tárgyában 
hozott bizottsági határozatokat, úgyszintén az államsegélyt élvező 
tanerők fizetéséből a fenntartótestületet terhelő hányadoknak kiuta-
lását, végül az 1925. évi zárszámadást és az 1927. évi költség-
vetést tudomásul veszi ; 

b) az államsegélyt nem élvező tanerők fizetéseinek javaslatba-
hozott emeléséhez kivételes méltányosságból hozzájárul; 

c) azt a bizottsági előterjesztést, mely szerint az ideiglenesen 
nyugdíjazott Rucsinszky Ilonát helyettesítő Pröhle Mártha tanárnő 
véglegesítése tárgyában csak a próbaév eltelte után hozassák döntés, 
de a próbaév már 1926. évi március 1-től, vagyis a tényleges 
helyettesítés kezdőnapjától számíttassék, helyeslőleg elfogadja; 

d) a birtokreform kapcsán nyert intézeti földnek bérbeadását 
s a bérleti összegnek a bizottság által elrendelt tartalékolását, 
továbbá azt a jelentést, 

e) mely szerint a kultuszminiszter az intézetnek 12 millió 
értékben tornaszereket adományozott, helyeslőleg, illetve örömmel 
tudomásul veszi; 

t) végül hálás köszönetét fejezi ki Schulek János műépítész-
nek, ki az intézeti épületben szükségesekké vált munkálatokat 
most is sok előrelátással és takarékossággal végeztette el; elismerését 
nyilvánítja az igazgatónőnek és az egész helyibizottságnak, hogy 
az intézetet az anyagilag nehezebbé vált viszonyok között is híven 
vezették, végül Mikolik Kálmán nyug. polg. iskolai igazgatónak, 
akit most is felkér a közgyűlés arra, hogy az intézet tanmenetét 
az egyházkerület képviseletében továbbra is ellenőrizze. 

37. Világi főjegyző bemutatja a szarvasi tanítónőképző-intézet igazgató-
jának 1925/26. évi jelentését, a felügyelő-bizottság folyó évi augusztus 26-án 
tartott ülésének jegyzőkönyvét, az intézet 1925/26. évi számadását és 1926/27. 
évi költségvetését. A pénzügyi és iskolai bizottságnak, valamint a kerületi 
számvevőszéknek javaslatai alapján a kerületi közgyűlés: 

a) örömmel veszi tudomásul, hogy az intézet növendékeinek 
száma jelentékenyen emelkedik; s miután országunk egyetlen 
evangélikus tanítónőképzőjének fentartását múlhatatlanul szüksé-
gesnek tartja, felhívja a felügyelő-bizottság figyelmét arra, hogy 
egy új intézeti épületnek felépítését tartsa állandóan napirenden. 
Egyben, a felügyelő-bizottság javaslata alapján, felterjesztést intéz 
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a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz egy öt éven keresztül 3 7 
évi 400 "millió koronában megállapítandó építkezési államsegélynek, 
úgyszintén egy az intézeti szertárak fejlesztésére szolgáló állam-
segélynek folyósítása iránt; 

b) a kerülettől kért építkezési segély kérdését elbírálás végett 
a pénzügyi bizottság elé utalja; 

c) a szarvasi egyház által az intézet javára évekkel ezelőtt 
tett alapítványnak elveszett s most újból kiállított alapítólevelét 
jóváhagyólag megerősíti; 

d) az 1925. évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvében 37. pont 
alatt az /), j. és g) alatti pontokban részletezett kérelmeket és fel-
hívásokat fentartja, illetve megismétli; 

e) az intézet 1925/26. évi zárszámadását és 1926/27. évi 
költségvetését és az igazgatói jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi; 

/ ) minthogy az intézet az évek óta szabadságolt és jelenleg 
Pest vármegyében központi népművelési titkári alkalmazásban levő 
Nikelszky Zoltán tanárnak a tanügyi érdekek sérelme nélkül 
további szabadságot semmi szin alatt nem adhat, felhívja nevezett 
tanárt, hogy állását legkésőbb f. évi december l-ig ismét foglalja 
el, ellenkező esetben állásáról lemondottnak fog tekintetni és helye 
be fog töltetni. Ez a határozat tudomásvétel és esetleges intéz-
kedés végett Pest vármegye közönségével közlendő és a vallás-
és közoktatásügyi miniszterhez is felterjesztendő. 

38. A pénzügyi bizottság beterjeszti a kerületi pénztárosnak az 1925. 
évről szóló számadásait és jelenti, hogy azokat a számvizsgáló-bizottság át-
vizsgálta és a számadásokra vezetett záradéka szerint teljesen rendben levők-
nek találta. 

A kerületi közgyűlés a számadásokat jóváhagyja s a pénz-
tárosnak és ellenőrnek a felmentvényt a szokásos fenntartással 
megadja. 

39. A pénzügyi bizottság bemutatja az egyházkerületnek 1927. évi költség-
vetését, a szarvasi Luther-Árvaháznak segélyezések iránt beadott kérvényeit, 
az Evangélikus Theologusok Soproni Otthonának kérvényét, a „Lelkipásztor" 
című egyházi lap kérvényét, továbbá a pénzügyi bizottságnak 1925. évi nov. 
13-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyvet és az ezen ülésben véglegesen 
megállapított 1926. évi költségvetést, végül a kathedratikum mérséklése s az 
egyházmegyék közigazgatási segélyeinek emelése tárgyában beérkezett fel-
terjesztéseket, valamint az államsegélyek jövőbeni felhasználására vonatkozó 
egyházmegyei javaslatokat. . .. 

A kerületi közgyűlés az 1925. évi közgyűlés 39. jegyzőkönyvi 
pont alatti felhatalmazása alapján 1925. évi nov. 13-án hozott 
pénzügyi bizottsági határozatokat jóváhagyja, a kathedratikumnak 
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visszamenőleg az 1925. évre és az 1926. évre vonatkozólag elha-
tározott felemelését az 1927. évre is hatályban tartja s felhívja az 
egyházmegyéket, hogy miután a kathedratikum Jdvetése az 1926. 
és 1927. évekre már az egyházmegyék jelenlegi lélekszáma alapján 
revideáltatott, tehát az erészbeni sérelmek orvosoltattak, tekintettel 
továbbá arra, hogy ebből az adóból egy lélekre mindössze 600 papír-
korona, vagyis csak 5 fillér esik és ennek a mérsékelt adótehernek 
csupán felerésze szolgál a kerület megnövekedett szükségleteinek 
részbeni fedezésére, míg másik fele az egyházmegyék közigazgatási 
szükégleteinek ugyancsak felemelt fedezetét képezi, — a kathedrati-
kumnak pontos befizetése és a hátrálékok haladéktalan kiegyenlítése 
iránt intézkedjenek. 

A kerületi közgyűlés az 1927. évi költségvetést tudomásul 
veszi. Tekintettel azonban arra a remélt lehetőségre, hogy az 
egyetemes közgyűlés a kerület részére járó közigazgatási állam-
segélyt, az államsegélynek az új állami költségvetési évre történt 
felemelése folytán magasabb összegben fogja kiutalni, mint amily 
összegben az a kerületi költségvetés fedezeti oldalán a VI. tételben 
előirányoztatott, — a kerületi közgyűlés felhatalmazza a pénzügyi 
bizottságot arra, hogy a remélt többlet terhére — amennyiben ez 
az egyetemes közgyűlés által megállapíttatik, — megfelelő segélye-
ket folyósíttasson azon intézmények javára is, melyeknek kérvényei, 
illetve szükségletei az 1927. évi költségvetés összeállításánál fedezet 
hiányában még figyelembe vehetők nem voltak. 

Egyben a kerületi közgyűlés arra való tekintettel, hogy a 
bányai egyházkerület lélekszáma mintegy felét teszi ki az egész 
jelenlegi magyarhoni evangélikus lakosságnak és a kerületbeli 
híveknek pusztákon és távoli tanyákon lakó jelentékeny része 
behatóbb és a sajátos alföldi viszonyok folytán költségesebb gon-
dozást igényel, — az előző évben is előterjesztett kérelmének 
megismétlésével újból is kéri az egyetemes közgyűlést, hogy 
a közigazgatási államsegély kulcsát újból és pedig a lélekszám 
tekintetbevételével állapítsa meg, hogy az egyházkerület a szórvá-
nyoknak missziói egyházakba való tömörítését és a már gondozott 
egyházaknak anyásodási törekvéseit nagyobb erővel istápolhassa. 

Végül arra való tekintettel, hogy az Alföldön szétszórt és 
nehezen megközelíthető hívek száma a hiányos gondozás következté-
ben évről-évre apad, — a kerületi közgyűlés az immár halasztha-
tatlanná vált és egyetemes érdekű mentési akció sikere érdeké-
ben felhívja az egyetemes pénzügyi bizottság figyelmét arra, hogy 
az egyetemes igazgatás körében eszközölhető esetleges megtakarí-
tások révén is igyekezzen a több oldalról veszélyeztetett alföldi 
egyházépítés céljaira nagyobb összeget juttatni. 

A szarvasi Luther-Árvaház kérvényét a kerületi közgyűlés 
az egyetemes közgyűléshez pártolólag felterjeszti. 
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40. A pénzügyi bizottság bemutatja a tiszai egyházkerületnek 1926. évi 4 0 
27. jegyzőkönyvi szám alatt az államsegélytöbblet felhasználása tárgyában 
hozott és a bányai egyházkerületnek megküldött határozatát, a pestmegyei 
közép egyházmegyének ugyanezen kérdésben 29/926 jegyzőkönyvi szám alatt 
hozott és a pestmegyei felső egyházmegyének az államsegély felhasználásának 
sorrendje tekintetében 5—d/926 jegyzőkönyvi szám alatt hozott határozatát. 

A kerületi közgyűlés az első két határozatban foglalt elő-
terjesztéseket a fenti 39. számú kerületi határozattal elintézettnek 
tekinti, a pestmegyei felső egyházmegye határozatát pedig az egye-
temes közgyűléshez felterjeszti. 

41. Az arad-békési egyházmegyének 2. 1. pont 1926. szám alatti köz-
gyűlési határozata felett, mely szerint a költségvetések a közgyűlések elején 
tárgyaltassanak és a zárszámadások és költségvetések előzetes kinyomatás 
után a közgyűlés tagjai között szétosztassanak, 

a közgyűlés napirendre tér, mert a költségvetések az eddigi szokás 
szerint úgyis a gyűlés első délelőttjén tárgyaltatnak s a kerületi 
költségvetésnek előzetes sokszorítása és az esperesekkel való köz-
lése a folyó évben már gyakorlatba vétetett, a nagyobbmérvü 
szétosztás költségére pedig nincs fedezet. 

42. Az arad-békési egyházmegye szorgalmazandónak véli, hogy a föld-
birtokreform alkalmából az egyházkerület részére az adminisztracionális költ-
ségek fedezésére is föld adassék. 

A kerületi közgyűlés a Püspök úr felvilágosítását, mely sze-
rint a minisztertanács az ilyirányú kérelmeket ismételten elutasí-
totta, tudomásul veszi és tekintettel arra is, hogy a birtokreform 
útján nyert földek megváltási ára ezidőszerint úgyis túlmagas, a 
javasolt szorgalmazást mellőzi. 

43. A Zsedényi-féle ösztöndíjnak a pesti alsó egyházmegye által 7/926 
jegyzőkönyvi pont alatt javasolt kiadását 

a kerületi közgyűlés az alapítvány vagyonának elértéktelenedése s 
egyéb fedezet hiánya folytán mellőzi; de az alapítvány ügyét a 
viszonyok megjavulásáig is nyilvántartja. 

44. Tárgyaltattak az 1925. évi egyetemes közgyűlésnek az egyház java-
dalmas tisztviselőinek házasságkötése tárgyában 35. pont alatt hozott hatá-
rozata, az e tárgyban kidolgozott s az egyetemes egyház elnöksége által 
alkotmányos tárgyaltatásra bocsátott „Eljárási Utasítás" tervezete, végül az 
egyházmegyéknek e tárgyra vonatkozó 1926. évi közgyűlési határozatai. 

A ker. közgyűlés az egyházmegyei közgyűlési határozatokat 
azzal a kéréssel terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez, hogy az 
egyházvédelmi szabályzatot — a beküldött „Eljárási Utasítás" 
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4 4 — 4 7 . ' félretételével— mult évi 35. jegyzőkönyvi pont alatti határozatának 
utolsó rendelkezése értelmében az egyetemes jogügyi bizottság 
által dolgoztassa ki. 

45. Tárgyaltatott a budai ev. egyházközség elnökségének a reverzálisok 
elleni védekezés tárgyában 79/926. sz. alatt kelt beadványa és Dr. Varsányi 
Mátyás lelkésznek a védekezés eszközei felől beterjesztett határozati javaslata. 

A ker. közgyűlés a jogügyi és belmissziói bizottságok javas-
latai alapján a beadványokat megfontolás és intézkedés végett az 
egyetemes közgyűléshez felterjeszti azzal a kéréssel, hogy az egyházi 
tisztséget viselő hívek egyházi fegyelmezésére vonatkozó szabályok 
felállítására a zsinati bizottság figyelme is hivassék fel. Egyúttal 
azonban a kerületi közgyűlés a bányai egyházkerület körébe tartozó 
egyházközségeket is felhívja — az esperesek útján — arra, hogy 
a közgyűlési jegyzőkönyv VI. sz. függelékében ismertetett Varsányi-
féle indítvány alapján a fegyelmezés kérdésével mielőbb foglal-
kozzanak és határozataikat a jövő évi kerületi közgyűlésre terjesz-
szék fel. 

Végül a kerületi közgyűlés elrendeli, hogy a konfirmált ifjak 
egyesülete minden egyházközségben megszerveztessék. 

46. Tárgyaltatott a békéscsabai ev. egyházközségi tanítóknak az arad-
békési ev. egyházmegye 1924. évi augusztus hó 12-én tartott közgyűlése 7/i 
pontja alatt hozott, a tanítói temetési stólák eltörlésére vonatkozó határozata 
ellen beadott fellebbezése. 

Az egyházkerületi közgyűlés az arad-békési ev. egyházmegye 
közgyűlésének a határozatát annak kiemelésével hagyja helyben, 
hogy a stóladíjak szedésére régi hiványa alapján jogosított tanító 
az ily díjakhoz való igényét csupán azon időponttól veszti el, 
amikor elfogadja a stóladíjra való igény nélkül temetési funkció 
végzésére kötelező azt az új hiványt, amelyet a képviselőtestület 
választása folytán történő előléptetése alapján a képviselő estület 
részére kiállít. 

47. Tárgyaltatott Falusi Pál és Pataki János szarvasi ev. egyházközségi 
tanítók fellebbezése a békési ev. egyházmegye 1926. évi augusztus hó 17. nap-
ján tartott közgyűlése 28. pontjában a szarvasi ev. egyházközség tanítói fize-
téseinek módosítása tárgyában hozott határozata ellen. 

Az egyházkerületi közgyűlés a fellebbezés tárgyában való 
érdemleges határozathozatal előtt felhívja a békési ev. egyházmegye 
elnöksége útján a szarvasi ev. egyházközséget arra, hogy a felleb-
bezés irataihoz való csatolás végett terjessze fel az egyházkerületi 
közgyűléshez azokra a tanítói állásokra vonatkozó eddigi hiványo-
kat, amelyekre vonatkozóan a fellebbezett határozatával az eddigi 
készpénzfizetéseket búzára változtatta át, valamint jelentse be, hogy 
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ez állások közül melyik élvez államsegélyt s melyik állásokat töltik 4 8 
be ugyanazok a tanítók, akik a fizetésváltoztatás előtt is betöltötték, 
s hogy az érdekelt egyházközségi tanítók mindegyike jelenleg 
melyik állami fizetési osztály melyik fokozata szerint kapja fize-
tését. Felhívja továbbá az egyházkerületi közgyűlés a szarvasi ev. 
egyházközséget arra is, hogy az iratok újból való felterjesztésével 
kapcsolatban nyilatkozzék aziránt, hogy az egyházmegye közgyűlése 
jóváhagyta-e a szarvasi ev. egyházközségnek a tanítói hiványok 
módosítására vonatkozó határozatát, s ha igen, terjessze fel a 
fellebbezés irataival együtt az erre vonatkozó egyházmegyei köz-
gyűlési határozatot is. 

' Ez üggyel kapcsolatban egyúttal felterjesztést intéz az egyház-
kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűléshez aziránt, hogy írjon 
fel az egyetemes közgyűlés a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
tériumhoz, s hívja fel a miniszter úr figyelmét arra, hogy hivány-
változtatási ügyeket a minisztérium csak akkor vehet érdemleges 
elintézés alá, ha ahhoz az iskolafenntartó testület illetékes egyházi 
felsőbb hatósága már hozzájárult, s hogy ily ügyek elintézése a 
minisztérium részéről nem lehet rendelkező természetű, hanem 
csak az egyházi hatóság határozatához való hozzájárulás, vagy 
ennek megtagadása. 

48. Tárgyaltattak a békési ev. egyházmegye 1926. évi augusztus hó 17. 
napján tartott közgyűlése által felterjesztett azon indítványok, amelyeket K. Hor-
váth Mihály egyháztag az orosházi ev. egyházközség képviselőtestületénél az 
E. A. módosítása tárgyában tett. 

Az egyházkerületi közgyűlés az indítványokat a zsinati bizott-
ságnak leendő kiadása végett felterjeszti az egyetemes közgyűléshez-

41). A békési ág. h. ev. egyházmegye indítványozza, hogy az OFB által 
egyházi célokra juttatott földek vételára, illetve haszonbére az állam által vál-
laltassék. 

A kerületi közgyűlés megállapítja, hogy a megváltozott gaz-
dasági viszonyokra való tekintettel az egyháznak és egyházi intéz-
ményeknek juttatott földek megváltási ára nem megfelelő és ezért 
felterjesztéssel él az egyetemes közgyűléshez, hogy az összes egy-
házkerületek nevében, lehetőleg a református egyházzal együtt, tegyen 
előterjesztést az OFB-hoz, illetve a kormányhoz az egyházaknak 
és egyházi intézményeknek juttatott területek teherviselési módo-
zatainak megkönnyítése iránt. 

50. A pestmegyei felső egyházmegye főesperese az OFB által az ikladi 
és péceli egyházaknak juttatott szántóföldek megváltása és haszonélvezete 
ügyében kérdést intéz a kerületi gyűléshez. 
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4 9 — 5 2 I. A kerületi közgyűlés előrebocsátja, hogy miután az OFB 
utján nyert egyházi földek készpénzbeli megváltásának kötelezett-
sége véglegesen tisztázva és megállapítva még nincs, az e tekintet-
ben az államkormánnyal folytatott tárgyalások befejeztéig a földek 

* megváltása lehetőleg elodázandó; ha pedig a megváltás akár a 
fentemlített községekben, akár máshol elkerülhetetlenné válnék, 
az illető egyházközség vagy egyéb egyházi intézmény, melynek 
birtokába a föld átadatott, kövessen el mindent aziránt, hogy a 

r * megváltási összeg kifizetésének határideje, ménéi kisebb összegű 
részletfizetések jmegszabásával, minél hosszabb időre: kitolassék. 

•> ~ "r>- II. A földek vételára vagy haszonbére, illetve az ezek ki-
- egyenlítésére szolgáló törlesztési összegek elsősorban a föld jöve-

- 3 - •« delméből fizetendők. Amennyiben erre a föld hozadéka nem volna 
3 ' ' elegendő, ügy a-hiányt az egyházközség vagy egyéb egyházi intéz-

- . mény, mint ä föld tulajdonosa, sajátjából előlegezi, vagy erre a 
felsőbb egyházi hatóság hozzájárulásával kölcsönt is vehet fel. 

Addig, míg a tartozás százalékaival együtt teljes összegében , 
kifizetve nincs, a tulajdonos egyház a földet a javadalmasnak, -
kinek állását ez a föld biztosítani van* hivátva, birtoklásába és 
haszonélvezetébe teljes évi hozadékával átaídní nem köteles. 

III. Ha a föld évi hozadéka (haszenbénvagy termény) nagyobb 
annál az összegnél, melyet a tulajdonos a föld megváltása címén 
évi részletképpen fizetni köteles, a többte(t a javadalmast illeti meg, 
de a. tulajdonos alföld megszerzésével és, biil^kífásával járó.'.költ-f 

~ • _ - " ségeket (felmérési költség, átírási illeték, "jlle|^k-egyenérték stb.)-
* ' más megállapodás hiányában levonhatja. ,*• r ? 

- .. - Ha az elszámolás körül vita támad, vagy njás anyagi kérdés 
.4 . igényelne tisztázást, az ügy a felettes egyházi hatósághoz terjesz-

-;1 ' tendő fel. ' ' ; 
; / . • IV. Ha a megváltás befejezést nyert és a földnek a meg-

' ,;<• váltásbób kifolyólag terhe többé nincs, a haszonélvezet egészben 
a^á^adalföfeist. ittétfcV-Ha. a, haszónélyezés akár részben, 'akár teljes-

r - ségében bekövetkezik, vagy ha a javadalmas személyében változás 
- 4 állana bé, akkor az állás jávafdáímáról új hivány állítandó ki, mely-

0, : *7 ben 'a föfdnek haszonélvezeíe is számításba veendő. 
> " ' ... 

51. Tárgyaltatott Sáss Bélának a budapesti egyházmegye 18/1926. szám 
alatt a pesti magyar egyház gyülekezeti lápjának segélyezése tárgyában hozott 

%. közgyűlési hátáiozáta ellen beadott fejlebbézése. 
Á kerületi közgyíüés'az egyházmegyéi közgyűlés határozatát 

a fellebbezés elutasításával indokai alapján Helybenhagyja. 

,52 TáigyáHatott Sass Béla budapesti egyháztag fellebbezése a budapesti 
egyházmegye 1926. évi június hó 28?án tartott közgyűlésnek 23. porítja alatt 
hozott azon határozata ellen, mely az 1926. évi február hó 26-án az egyház-
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megyei közgyűléshez címzetten általa beadott azon javaslatát, hogy a pesti 5 2 — 5 9 . 
ág. hitv. ev. magyar egyházközségnek az 1922. évi november hó 28-án hozott 
s a felsőbb hatóságok által jóváhagyott szervezeti szabályzatának hatályon 
kívül való helyezésével rendelje el, hogy az egyházközség az egyházalkot-
mány rendelkezéseivel összhangban álló új szervezeti szabályrendelet meg-
alkotására utasíttassák, mint érdemben nem tárgyaihatót, visszautasítja. 

A jogügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés a fellebbezés elutasításával az egyházmegyei 

* közgyűlés határozatát indokai alapján helybenhagyja. 

as 

53. Tárgyaltatott Majba Vilmos pesti lelkésznek a budapesti egyházmegye 
19/626. sz. közgyűlési határozata ellen beadott fellebbezése. 

A kerületi közgyűlés a fellebbezést — miután az egy közben-
szóló határozat ellen irányul — visszautasítja. 

54. A jogügyi bizottság bemutatja Kiss Kálmánná tiszaföldvári ev. tanító-
nőnek a csanád-csongrádi egyházmegye 13/926. sz. közgyűlési határozata ellen 
beadott fellebbezését. ( 

A kerületi közgyűlés az.egyházmegyei határozatot — a fel-
lebbezés elutasításával — helybenhagyja, mert a fellebbező tiszt-
sége — férjhezmenetele következtében — a meghívólevél értelmében 
megszűntnek tekintendő. Ez a határozat azonban nem zárja el az 
egyházközséget attól, hogy az állásáról lemondottnak tekintett tanító-
nőt újból megválaszthassa. 

) » . 

55. Mayer Pál ikladi lelkésznek a pestmegyei felső egyházmegye f. é. 
július hó 21-iki közgyűlésének két határozata ellen beadott fellebbezését 

a kerületi közgyűlés kellő felszerelés végett a fellebbezőnek visszaadja. 

56. A jogügyi bizottság ismerteti a kondorosi egyházközség III., IV. és 
V. számú tanítói állásainak hiványait módosító határozatokat. 

Tudomásul vétettek. 

57. A Nagymágócs—Árpádhalmi missiói lelkész hiványát, miután az az 
egyházközség által megállapíttatott és a békési egyházmegye közgyűlése által 
megerősíttetett, • 

a kerületi közgyűlés tudomásul veszi. 

58. A kardoskúti lelkész hiványát; miután azt az egyházközség meg-
állapította és a békési egyházmegye közgyűlése megerősítette, 

a kerületi közgyűlés tudomásul veszi. 
-

59. A jogügyi bizottság előterjeszti a gádorosi egyházközség fellebbezé-
sét, melyben az egyházközség a békési egyházmegyének 50/926. VIII. szám 
alatt a Nagymágócs—Árpádhalmi ; missiói egyház területének megállapítása 

• « 

iT 



42 
/ 

62. tárgyában hozott közgyűlési határozatát a gádorosi egyház érdekében meg-
változtatni kéri. 

A kerületi közgyűlés, tekintettel egyrészt arra, hogy György-
királyság, Kiskirályság, Újváros és Józsefszállás puszták közvetlen 
Gádoros köÉség közelében vannak, tehát könnyebben gondozhatok, 
mintha a nagyobb távolságban levő Nagymágócstól gondoztatná-
nak, — másrészt arra, hogy ezen puszták elcsatolásával Gádoros 
létalapja is meggyengülne: kimondja, hogy Györgykirályság, Kis-
királyság, Újváros és Józsefszállás, vagyis a bemutatott helyszín-
rajzban feltüntetett határvonal által megállapított területek továbbra 
is Gádorosnak hagyatnak meg mindaddig, míg Gádoros azokat 
megfelelő gondozásban részesíti. Egyébként pedig a közgyűlés 
az egyházmegye határozatát a missziói kör területi megállapítására 
nézve, a fenti puszták kivételével, jóváhagyja. 

60. A jogügyi bizottság bémutatja a békéscsabai egyházközséghez tartozó 
gerendási leányegyház anyásítására vonatkozó iratokat. 

Miután a gerendási gyülekezet lélekszámát és az egyház-
tagok^anyagi erejét tekintve, életképes; miután a hívek kellő gon-
dozása szempontjából önállóvá tétele szükséges; miután az anya-

í egyházzal szemben* anyagi kérdései rendezve vannak, a kerületi 
közgyűlés a gerendási egyházközségnek az anyaegyházzá alakulás 
tárgyában f. é. augusztus 22-én 3. jegyzőkönyvi pont alatt és az 
arad-békési egyházmegye közgyűlése által 6/926. IX. jegyzőkönyvi 
pont alatt tudomásul vett és megerősített határozatát az E. A. 30. §-a 
alapján jóváhagyja. 

61. Tárgyaltatott a csanád-csongrádi esperes előterjesztése a csépai 
egyesült protestáns egyháznak missziói egyházzá való átszervezése tárgyában. 

Miután a csépai hívek megtartása csak lelkész odaküldése révén 
lehetséges s miután az ev/egyháznak szánt 11 kat. hold 1400 D-öl 
szántóföld is csak ez úton biztosítható, a kerületi gyűlés az egyház-
megyei gyűlés határozatával egyezőleg elhatározza, hogy Csépa 
egyházmegyei missziói egyházzá szerveztessék, oda mennél előbb 
missziói lelkész küldessék, akinek részére az egyház által adandó 
fizetéséhez az államsegély az egyházkerületi elnökség közrehatásával 
kieszközöltessék. 

Egyben a kerületi közgyűlés elrendeli, hogy az egyháznak a 
a csépai református hívekhez való viszonya is rendeztessék. 

62. A jogügyi bizottság beterjeszti a battonyai missziói egyház szervezé-
sére vonatkozó iratokat. 

Az egyházkerületi közgyűlés a battonyai esperességi missziói 
egyház szervezését indokoltnak és szükségesnek tartja; az ottani 
hittestvérek áldozatra is készségét méltányolva, egyházunk fejlődését 
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is szemelőtt tartva, a gyülekezetnek missziói egyházzá alakulására 62 
vonatkozólag hozott s az egyházmegyei közgyűlés által megerősített 
határozatát jóváhagyja, a lelkészi fizetés államsegéllyel történő 
kiegészítésének kérelmezését elhatározza s ez ügyben az egyház-
kerületi elnökség közbenjárását kéri. 

63. Tárgyaltatott a mezőhegyesi fiókegyháznak anyásítási ügye. 
Miután az anyaegyházzá alakulás feltételei biztosítva vannak 

s annak útjában egyébként sincs akadály, az^egyházkerületi köz-
gyűlés Mezőhegyes anyaegyházzá alakulásához hozzájárul, az 
egyházmegyei közgyűlés által is megerősített határozatot jóvá-
hagyja. Miután pedig az egyházközség kérvényt nyújtott be a 
földmívelésügyi miniszterhez, melyben az eddig már megszervezett 
többi mezőhegyesi keresztyén egyházhoz hasonlóan, templom és 
lelkészlak felépítését kéri, — felkéri a kerületi elnökséget, hogy 
a gyülekezetet ebbeli nemes törekvésében hathatósan támogatni 
kegyeskedjék. 

64. Tárgyaltatott a budafoki fiókegyház missziói egyházzá alakítása. 
A közgyűlés a budafoki fiókegyháznak missziói egyházzá való 

szervezését Albertfalva, Budaőrs, Budatétény, Nagytétény, Török-
bálint körzettel, amely területen mintegy 1,200 evangélikus él, — 
megerősíti azon feltétellel, hogy a nevezett missziói egyház a tör-
vényes kongruát elnyeri. A stolánál felemlítendő, hogy a szegé-
nyeknél minden lelkészi teendő ingyen végzendő. 

65. A pesti alsó egyházmegye Páhi és Csengőd § központokkal egy-egy 
ónálló missziói, lelkészi missziói állás szervezését kéri. 

A csengődi és páhi missziói körök szervezése elsősorban a 
pesti alsó egyházmegye feladata. Egyszerű határozattal nem lehet 
missziói állásokat szervezni. — Utasíttatik a pesti alsó egyházmegye, 
hogy a legközelebbi egyházkerületi közgyűléshez terjessze fel a 
missiói körök lélekszámát, adózási képességét, a lelkészi hiványokat 
és tegyen jelentést arról is, hogy az egyházmegye mily összegekkel 
járulhat hozzá a missziói kör lelkészi állásának fenntartásához. 

66. A jogügyi bizottság az 1925. évi kerületi közgyűlés 44. jegyző-
könyv alatti határozata alapján jelentést tesz a péceli és rákoscsabai fiók-
egyházaknak missziói egyházzá való szervezéséről. 

A kerületi közgyűlés a péceli és rákoscsabai fiókegyházak 
Isaszeg szórvánnyal missiói egyházzá szervezését — azzal, hogy 
a missziói lelkész állandó lakása Pécelen lesz — jóváhagyja. 
A lelkészi hiványban a szokásos stóla határozott pengő-értékben 
kitüntetendő. 
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6 7 — 7 1 . 67. A pestmegyei közép egyházmegye előterjesztésére 
a kerületi közgyűlés átiratilag megkeresi a tiszai egyházkerületet, 
hogy az általa a központtól való távoli fekvése folytán gondozás-
ban nem részesíthető szolnoki missziói egyháznak a bányai egyház-
kerülethez és pedig a pestmegyei közép egyházmegyéhez való át-
csatolásához hozzájárulni, egyúttal pedig az eddig Miskolchoz 
beosztott jászvidéki szórványoknak a szolnoki missziói egyházhoz 
való átcsatolását is kimondani szíveskedjék. 

68. A jogügyi bizottság bemutatja az egyetemes nyugdíjintézeti szabály-
rendeletet és az arra vonatkozó határozati javaslattervezetet. 

A kerületi közgyűlés az egyetemes nyugdíjintézeti szabály-
rendeletben a következő módosításokat tartja szükségesnek: 

Felveendő a 11. §-nál az 5. pontban az „esetben" és „püs-
pök" szavak közé: „törvénykezési eljárás nélkül is"; 

a 19. §-nál az a) pontban „állását" és „vétkezés" szavak 
közé: „hűtlenül"; 

a 24. §-nál az f ) pontban „illetőleg a ref." szavak kiha-
gyandók; 

a 24. §-nál a h) pontban „aki" és „bünfenyítö" szavak 
közé: „bűntett vagy nyereségvágyból elkövetett vétség miatt"; 

a 26. §-nál a c) pontban „az egyházi alkotmány 324. §. 
1. pontjára való tekintettel" szavak helyett: „bűntett vagy nyereség-
vágyból elkövetett vétség miatt". 

Felveti egyúttal a közgyűlés azt a kérdést, vájjon nem volna-e 
célravezető, ha valamely módon, például egy biztosító-társaság 
bevonása által az átmeneti idő alatt, amíg az új nyugdíjintézet á 
nyugdíjfizetéseket meg nem kezdi, oly megoldás létesíttetnék, amely 
lehetővé teszi, hogy addig is a viszonyoknak némileg megfelelő 
nyugdíj legyen kiutalható. 

69. Tárgyaltatott Moczkovcsák Ernő javaslata a menekült és kiutasított 
lelkészek helyzetének javítása tárgyában. 

A kerületi közgyűlés a javaslatot nem fogadja el, de az egyes 
esetenként elbírálandó kérvényeket készséggel fogja támogatni. 

70. Az arad-békési egyházmegyének a zsinat mielőbbi összehívását kérő 
felterjesztése és a dunáninneni egyházkerületnek ugyanezen tárgyban érkezett 
átirata kapcsán 

a ker. közgyűlés kimondja, hogy a zsinat mielőbbi egybehívását 
maga is szükségesnek tartja s ily értelemben felír az egyetemes 
közgyűléshez. 

71. Tárgyaltatott a pesti alsó egyházmegyének 5/926. számú közgyűlési 
határozata az egyházi tanácsosok elleni fegyelmi eljárás tárgyában. 
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A kerületi közgyűlés a szabályrendelettel érdemben nem 7 1 — 7 6 . 
foglalkozik, de azt az egyetemes közgyűlés útján a zsinati bizottság 
figyelmébe ajánlja. 

72. Olvastatott a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 35,506/926. szám 
alatt valamennyi vármegye és törvényhatósági város közönségéhez intézett 
rendelete, mely figyelmezteti a törvényhatóságokat arra, hogy a protestáns 
egyházközségek által kért jogsegélyt az egyházközségi követelések érdemi 
felülbírálása nélkül feltétlenül megadni tartoznak és csak azt vizsgálhatják 
meg, vájjon a kérdéses ügy nem a világi hatóság ügykörébe tartozik-e. 

A kerületi közgyűlés a törvényes alapon álló kormányrende-
letet megnyugvással tudomásul veszi s felhívja az espereseket, 
hogy a rendelet tartalmára az egyházközségek figyelmét hívják fel. 

73. A jogügyi bizottság bemutatja az orosházi lelkészek részére kiállított 
új hiványokat és az orosházi egyházközség által a lelkészi hivatalról s a 
lelkészek jogairól és kötelességeiről alkotott és a békési ev. egyházmegye 
1926. évi rendes közgyűlése által is 36. jegyzőkönyvi pont alatt elfogadott 
szabályrendeletet. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegye határozatát jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

74. A pestmegyei felső egyházmegye az egyetemes közgyűlés által kimon-
datni kéri, hogy az egyháznak nemhivatásos (világi) tisztviselői a tisztükből 
vagy megbízatásukból kifolyólag egyházi vagy törvénykezési ügyekben való 
eljárásukért napidíjat nem igényelhetnek. 

A ker. közgyűlés a javaslattal érdemileg nem foglalkozik, de 
azt az egész egyház közvéleményének esetleges kikérése végett az 
egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

75. A pestmegyei felső egyházmegye kifogást emel az ellen, hogy egyes 
hivatalos közegek megkereséseikben, átirataikban egyházunkról mint hitfeleke-
zetről beszélnek. Javaslatára 

a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez 
annak kieszközlése végett, hogy a hivatalos közegek az egész 
vonalon kellő kioktatást nyerjenek s egyházunkat a „hitfelekezet" 
elnevezés mellőzésével evang. egyháznak nevezzék. 

76. Tárgyaltatott Zatykó Mihály orosházi tanítónak a békési ev. egyház-
megye 1926. évi rendes közgyűlésén 34. és 35. jegyzőkönyvi pontok alatt 
hozott határozatai ellen beadott fellebbezése, melyben az orosházi ev. taní-
tókra vonatkozó új szabályrendelet visszautasítását és a volt Csonka-féle 
tanítói lakásra vonatkozólag az 1926. évi egyetemes közgyűlés 28. pont alatti 
határozatának végrehajtatását kéri. 
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80 , A kerületi közgyűlés a békési egyházmegye 34/926. sz. köz-
gyűlési határozatát, mely a tanítói szabályrendeletet azzal a módo-
sítással erősitette meg, hogy a tanítói földek összes adóját az 
egyházközség tartozik viselni, — a fellebbezés elutasítása mellett 
helybenhagyja; a tanítói lakás tekintetében pedig az érdemi ren-
délkezést szükségtelennek tartja, mert ez a kérdés az egyetemes 
közgyűlés 28/926. sz. határozatával végleges rendezést nyert. 

77. A csanád-csongrádi egyházmegye felterjeszti a szegedi evangélikus 
nőegyletnek az egyházmegyei közgyűlés 12/926. számú határozatával jóvá-
hagyott alapszabályait. 

A ker. közgyűlés az alapszabályokat jóváhagyólag tudomásul 
veszi, de felhívja az egyházmegyei elnökséget, hogy az alapszabá-
lyokat az egyházmegye által elrendelt módosítások figyelembe-
vételével három egyenlő példányban állíttassa ki és a jóváhagyási 
záradékkal való ellátás végett a püspöki hivatalhoz terjessze fel. 

« 

78. A jogügyi bizottság által felvetett azt a kérdést, vájjon nyugalmazott 
lelkész, tanár és tanító nyugalmaztatása után is tagja maradhat-e a kerület 
bizottságainak, illetve a törvényszéknek, 

a ker. közgyűlés oly értelemben dönti el, hogy amennyiben az 
egyes bizottságoknak, illetve a kerületi törvényszék tagjai közül 
olyanok mennek nyugalomba, kik az illető helyen a fennálló tör-
vényes és szabályrendeleti rendelkezések értelmében a lelkészi, 
illetve tanári vagy tanítói kart képviselik, az illetőknek tagsága 
megszűnik és helyük aktív lelkésszel, tanárral, tanítóval töltendő be. 

79. A jogügyi bizottság javaslatára 
a ker. közgyűlés kimondja, hogy amennyiben valamely lelkész vagy 
más egyházi tisztviselő lapot óhajt indítani, köteles erre az egyház-
kerület püspökének előzetes engedélyét kikérni és a lap minden 
számát — tartalmának ellenőrzése végett — a püspöki hivatalba 
beküldeni. 

80. Világi főjegyző bemutatja a kerületi számvevőszék jelentését, mely 
szerint az egyházmegyék zárószámadásai, vagyonkimutatásai és költségvetései 
közül két egyházmegye ügyiratai nem alkalmasak a számvizsgálatra. Neve-
zetesen az arad-békési és a pestmegyei alsó egyházmegyéé. Előbbi nem 
igazolja, hogy az egyházmegye a maga részéről felülvizsgálta és jóváhagyta 
a számadásokat és költségvetést; teljesen mellőzi továbbá az egyházkerületi 
vagyon mikénti alakulását, de nem részletezi címletek szerint a bevételi és 
kiadási tételeket, hanem egy összegben tünteti fel őket, minélfogva a szám-
vevőszéknek nincsen módjában az előirányzat és a tényleges eredmények 
közt mutatkozó különbségeket mérlegelni. A pestmegyei alsó esperesség csa-
tolja ugyan az egyházmegyei közgyűlésnek vonatkozó határozatát, sőt a 
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vagyonkimutatást is közli, de mellőzi a bevételi és kiadási címleteknek 80* 
egyenkint való ismertetését. 

A kerületi közgyűlés kimondja, hogy a békési, a budapesti, 
a csanádi, a pesimegyei felső és a pestmegyei közép egyház-
megyéknek az előző évi számadásokra, vagyonkimutatásra és a 
folyó évi költségvetésre vonatkozó határozatait jóváhagyólag tudo-
másul veszi, ellenben az arad-békési és a pestmegyei alsó egy-
házmegyéknek számadásait visszaküldi azzal, hogy felterjesztései-
ket a fentebb körülírt pótlásokkal kiegészítve négy héten belül 
újból terjesszék fel. Egyben felhatalmazza a kerületi elnökséget 
azoknak leendő jóváhagyására. 

' - - " . « 

81. Olvastatott a Báró Baldácsy alapítvány jövedelmének felosztására 
kiküldött bizottság által felvett alábbi jegyzőkönyv, felvéve Budapesten 1926 
október 5-én, a Báró Baldácsy alapítványból a bányai ev. egyházkerületre 
eső jövedelem felosztására kiküldött bizottság ülésén. 

Jelen vannak: Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Zsigmondy Jenő egyház-
kerületi felügyelő elnöklete alatt Saguly János, Szeberényi Lajos, Kovács 
Andor, Broschko G. Adolf, Blatniczky Pál, Bódy Pál, Kruttschnitt Antal 
esperesek, Báró Kaas Albert, Sailer Vilmos, Dr. Lehotzky Antal egyház-
megyei felügyelők, Bezegh Sámuel püspöki titkár és Sárkány Béla kerületi 
egyházi főjegyző, mint előadó. 

1. Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő üdvözli a megjelent bizott-
sági tagokat és bejelenti, hogy ez évben 240 millió korona áll a kerület 
rendelkezésére, a végrendelkező akarata szerint leendő szétosztás céljára. 

A mult évi kerületi közgyűlés a 65. jegyzőkönyvi pont 6. alpontjában 
hozott határozatával megbízta a Baldácsy-bizottságot, hogy az alapítólevél-
ben megjelölt célok arányosabb támogatása céljából a Baldácsy-alap évi 
osztalékának miként leendő felosztására nézve terjesszen javaslatot a folyó évi 
kerületi közgyűlés elé. Felhívja a bizottság tagjait, hogy javaslataikat szíves-
kedjenek előterjeszteni, hogy azok alapján a bizottság javaslata kialakítható 
s a kerületi közgyűléshez felterjeszthető legyen. 

A bizottság tagjai beható megvitatás után egyhangú határo-
zattal kimondják, hogy mindaddig, amíg az Országos Földbirtok-
rendező Bíróság által a kerület püspökének juttatott földbirtok 
ügye rendezve nincs, annak jogi és gazdasági helyzetéről a kerület 
tiszta képet nem nyer, a Baldácsy-alap jövedelme felosztásának 
eddigi kulcsát megváltoztatni nem tartja időszerűnek, minélfogva 
javasolja a kerületi közgyűlésnek, hogy az eddigi gyakorlathoz 
képest a 240 millióból egyelőre 210 milliót következőleg osszon szét: 
á) püspök úr tiszteletdíjára VB részt 7 0 . 0 0 0 , 0 0 0 K-t 
b) szűkölködő, pusztuló és építkező egyházak 

segélyezésére 46.500,000 „ 
c) szegény lelkészek segélyezésére 46.500,000 „ 
d) szegény papözvegyek és -árvák segélyezésére 46.500,000 „ 
e) költségekre 500,000 „ 

Összesen ... 210.000,000K-t. 
A fennmaradó 30.000,000 korona felett pedig később intéz-

kedjék a kerület. 
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81. 2. Segélyért folyamodtak: a) a szűkölködő, pusztuló és építkező egyházak 
kézül: Gyula, Bodzásottlaka, Makó, Ambrózfalva, Nagylak, Mezőtúr, Csanád-
alberti, Csorvás, Szentetornya, Nagymágocs—Árpádhalma, Gádoros, Pest-
erzsébet, Csepel, Kelenföld, Alsógöd, Újpest, Péczel, Kispest, Galgagyörk, 
Fót, Domony, Mehde, Nyáregyháza, Tápiószele, Farmos, Maglód, Gyón, Baja 
és Kerekegyháza, összesen 29 egyház. 

A bizottság javasolja a kerületi közgyűlésnek, hogy az egy-
házak segélyezésére szolgáló összeget ne forgácsolja szét, hanem 
Gyula—Mezőtúr és Tápiószelének 15—15.000,000 koronát, a kerek-
egyházai egyesült protestáns egyháznak pedig 1.500,000 koronát, 
vagyis összesen 46.500,000 koronát adjon. 

b) A szegény lelkészek közül segélyért folyamodtak: Bánszky György, 
Draskóczy Ede, Kemény Gábor, Wikkert Lajos, Csermák Elemér, Moczkov-
csák Ernő, Sommer Gyula, Jeszenszky Gyula, Szilárd János, Liptay Lajos, 
Geduly Lajos, Valent Márton, Mayer Pál, Doleschal Lajos, Droba Márton, 
Rácz Gyula, Csaba Gyula, Bódy Pál, Krón Ferenc, Imreh Sámuel, Bakay 
Péter, Kuntz Henrik lelkészek, id. Kiss Kálmán és Steier Lajos nyugalmazott 
lelkészek, ifj. Kiss Kálmán, Komjáthy Béla, Tóth Szőllős Mihály, Fúria Zoltán, 
Szuchovszky Lajos, Szuchovszky Gyula, Pröhle Sándor hitoktatók, Bezegh 
Sámuel ker. püspöki titkár és Nandrássy Elek ker. missziói lelkész, 
összesen 35-en. 

A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés Kemény Gábor, 
Csermák Elemér, Moczkovpsák Ernő, Jeszenszky Gyula, Szilárd 
János, Rácz Gyula, Bódy Pál és Krón Ferenc lelkészeknek 3— 
3.000,000 koronát, Bánszky György, Wikkert Lajos, Sommer 
Gyula, Liptay Lajos, Valent Márton, Droba Márton, Csaba Gyula, 
Imreh Sámuel, Kuntz Henrik, Steier Lajos és Bezegh Sámuel lel-
készeknek egyenként 1.500,000 koronát, Nandrássy Elek missziói 
lelkésznek, Tóth Szőllős Mihály, Komjáthy Béla, Fúria Zoltán, 
Szuchovszky Gyula és Pröhle Sándor hitoktatóknak pedig egyen-
ként 1—1.000,000 koronát, összesen 46.500,000 koronát szavaz-
zon meg. 

i 

c) A szegény papiözvegyek és árvák közül segélyért folyamodtak: Freitag 
Jánosné, Placskó Istvánné, Zvarinyi Jánosné, Leszich Lászlóné, Jeszenszky 
Ignácné, Bán Miksáné, Klaár Fülöpné, Kaczián Jánosné, Kemény Dezsőné, 
Kemény Ödönné, Greszler Gyuláné, Szeberényi Lajosné, Melczer Dezsőné, 
Liffa Jánosné, Dubovszky Nándorné, Chovan Viktorné, Lenhardt Frigyesné, 
Friedrich Zsigmondné, Kicska Hermin, Oertel Emilia, Lányi Anna és Hermin, 
Szemian Gizella, Dobronyovszky Gyuláné, Riecsánszky Endréné, Simkó 
Gyuláné, Fammler G. Adolfné és Koch Józsefné, összesen: 28-an. 

A bizottság a rendelkezésre álló segélyt következőleg ajánlja 
felosztani: Sárkány Sámuelné, Győry Vilmosné, Kaczián Jánosné 
és Friedrich Zsigmondné 3—3.000,000 koronát, Placskó Istv4nné, 
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Leszich Lászíóné, Szeberényi Lajosné, Liffa jánosné, Chovan Vik- 81—82. 
törné, Riecsánszky Endréné Símkó Gyuláné, Dobronyovszky Gyu-
láné és Fammler G. Adolfnénak 2—2.000,000 koronát, Koch 
Józsefnénak 1.500,000 koronát, Freitag Jánosné, Zvarinyi Jánosné, 
Jeszenszky Ignácné, Bán Miksáné, Klár Fülöpné, Kemény Dezsöné, 
Kemény Ödönné, Greszler Gyuláné, Melczer Dezsőné, Dubovszky 
Nándorné, Kicska Hermin, Oertel Emilia, Lányi Anna és Hermina 
és Szemian Gizellának 1 — 1.000,000, összesen: 46.500,000 koronát. 

3. A bizottság javasolja, hogy a kerületi segélyt, a Székács-alapi és 
a Geitz-féle segélyt, tekintettel a segélyösszegek csekély voltára, a 
a kerület ez évben se ossza ki. • 

4. Kerületi felügyelő jelenti, hogy a Baldácsy-alapítvány igazgatósága 
elhatározta, hogy az alapítvány létesítésének félszázados évfordulóján, folyó 
évi október hó 19-én ünnepélyes rendkívüli közgyűlést tart, amelyre az igaz- \ 
gatóság egyházkerületünket is meghívta. 

A bizottság kimondja, hogy az ünnepélyes közgyűlésen kerü-
letünk képviseletében testületileg résztvesz s erről az alapítvány 
igazgatóságát átiratilag értesíti. 

Kelt mint fent. 
Dr. Zsigmondy Jenő, Dr. Raffay Sándor, 

kerület; felügyelő. püspök. 

Sárkány Béla, 
biz. jegyző. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 1—3-ik pontjaiban fog-
lalt javaslatokat elfogadja és utasítja a kerületi pénztárost, hogy 
a megszavazott összegeket a segélyezetteknek a Baldácsy-alap 
osztalékának beérkezte után, fizesse ki. A bizottság azon elhatá-
rozását, hogy a Baldácsy-alap igazgatósága által tartandó ünne-
pélyes közgyűlésen a kerület képviseletében résztvesz, helyeslőleg 
tudomásul veszi. 

82. A missziói bizottság jelenti, hogy a szórványokban élő evangélikus 
híveink gondozásáról az esperesek beterjesztették jelentésüket, amelyekből 
örömmel állapította meg a bizottság, hogy szétszórtan élő híveink évről-évre 
fokozottabb gondozásban részesülnek az illetékes lelkészek részéről. Ennek 
a lelkesen felkarolt buzgó missziói munkának eredménye az az örvendetes 
tény, hogy ezidei kerületi közgyűlésünk tárgysorozatába több missziói pont 
anyásításának, vagy missziói egyházzá leendő szervezésének ügye van felvéve, 
így Mezőhegyes, Gerendás és Pécel anyaegyházzá, Battonya, Csépa, Budafok, 
Nagymágócs—Árpádhalom, Páhi—Csengőd és Kaskantyú pedig missziói egy-
házzá kívánnak alakulni. Ugyancsak folyamatban van Csákó és Csanádapáca 
anyásításának, Gyulamező és Csepel—Dunaharaszti missziói egyházzá való 
alakításának ügye is, ékesen szóló bizonyságául annak, hogy egyházkerüle-
ünkben a missziói munka hatalmas lendületet vett. Javasolja ennélfogva 

4 
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82 —84. a bizottság, hogy a közgyűlés ezen örvendetes jelentés fölötti örömének adjon 
jegyzőkönyvében kifejezést és a missziói munka sikeres folytathatása érdeké-
ben állítson be költségvetésébe a missziók segélyezésére az eddiginél nagyobb 
összeget. 

Minthogy pedig egyházkerületünk területén még sok olyan missziói pont 
van, amelyeknek szervezése nélkül szétszórtan élő híveink ezrei veszhetnek 
el egyházunk számára, javasolja a bizottság, hogy kerületünk keresse meg 
az egyetemes közgyűlést, hogy az államsegélyből kerületünk számára, a misz-
sziók szervezésére, külön segélyt utaljon ki, illetőleg a közigazgatási segélyt 
a kerületek részére a lélekszám arányában folyósítsa, hogy így egyházkerüle-
tünk a missziók szervezésére fokozott gondot fordíthasson. 

Püspök jelenti, hogy a mult évi 20,000.000 korona missziói segély, az 
esperesek meghallgatásával s azok javaslata alapján, a missziói pontok segé-
lyezésére lett fordítva. 

Végül örömmel jelenti a bizottság, hogy a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr Pitvaros, Nagylak—Kendergyár és Csanádalberti részére énekes-
könyvek beszerzésére 23.800,000 koronát adományozott. 

A közgyűlés a bizottság jelentését örömmel veszi tudomásul, 
a missziói pontok gondozásában buzgón eljáró lelkészeknek odaadó, 
lelkes munkájukért jegyzőkönyvi köszönetet mond, a pénzügyi 
bizottságot utasítja, hogy a felemelt államsegélyből a missziók 
gondozására az eddiginél nagyobb összeget állítson be; az egyetemes 
közgyülésf a kerületünknek nyújtandó külön missziói segély folyósí-
tása, illetőleg a közigazgatási segélynek a kerületek lélekszámának 
figyelembevételével leendő felosztása iránt megkeresi s a vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrnak a megnevezett egyházak részére 
énekeskönyvek beszerzésére kiutalt segélyért köszönetet mond. 

83. Dr. Scholtz Oszkár kerületi levéltáros jelenti, hogy a levéltár gon-
dozását már f. évi március hó 1-én az elnökség megbízása alapján átvette. 
A levéltár anyaga az üllői-úti épületbe évekkel ezelőtt történt átszállítás 
alkalmával természetszerűleg némileg összekeveredett, minek következtében 
annak rendezése hosszabb időt igényel. Egyelőre a legutóbbi évtizednek köz-
igazgatási célokra is szükségelt iratait rendezi, azután majd a történeti értékű 
anyag feltárását veszi programmba. Kívánatos volna, ha egyháztörténetünk 
szakírói a levéltár értékes anyagát feldolgoznák. 

A kerületi közgyűlés a levéltáros jelentését tudomásul veszi. 

84. Világi főjegyző bemutatja a kerületi belmissziói bizottság jelentését. 
1. A közgyűlés felhatalmazza a pénzügyi bizottságot arra, 

hogy amennyiben az államsegély az 1927. évi egyházkerületi költ-
ségvetésben előirányzott tételnél magasabb összegben utaltatnék ki, 
a többfetből a kerület belmissziói hetilapját is segélyezhesse; 
egyúttal pedig felhívja a közgyűlés az összes egyházközségeket, 
hogy a lapot egy viszonyaiknak megfelelő és költségvetéseikbe 
felvett évi segéllyel támogassák. 
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2. A közgyűlés felhívja az espereseket, tegyenek jelentést 8 4 
arról, hogy az egyes egyházi tisztviselők a nevezett hetilap terjesz-
tésében mennyiben vesznek részt, hogy a kerület elnöksége az 
esetleges kötelességmulasztások miatt az illetők ellen, tekintettel 
az 1925. évi kerületi közgyűlés 69. pontjának 4. alpontjára, el-
járhasson. Végül a közgyűlés megütközésének és sajnálatának ad 
kifejezést azon szokatlan hang felett, melyet az Evangélikusok 
Lapja — az alföldi viszonyok felől való tájékozatlansága folytán — 
az egyházkerület hetilapja felett gyakorolt bírálatában használt. 

3. A közgyűlés az ifjúság helyes nevelése szempontjából 
kívánatosnak látja azt, hogy önálló hitoktatóvá ne legyen kinevez-
hető olyan egyén, aki előzőleg legalább egy évig mint segédlelkész 
nem szolgált, s eme óhajának megvalósulása érdekében az egyetemes 
közgyűléshez felterjesztéssel él. 

85. Világi főjegyző bemutatja a kerületi Luther-Szövetség jelentését, mely 
szerint a hitélet a szövetségi szervezkedés folytán egyes gyülekezetekben már 
fejlődésnek indult és remélhető, hogy a Luther-Szövetség a rendszeresebb 
szervezkedés és központi irányítás anyagi feltételeinek megteremtése után 
gyakorlati célok szolgálatába is beállítható lesz, s így a hozzáfűzött vára-
kozásoknak meg fog felelni. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s midőn a szövetség 
keretében megszervezett Evangélikus Gazdasági Központ meg-
alakulását örömmel fogadja, egyrészt felhívja az összes egyházakat 
és iskolákat, hogy a központot, mint egyházi célokat támogató 
intézményt támogassák és erősítsék; másrészt felhívja az egyház-
megyéket, hogy az 1925. évi ker. közgyűlés jegyzőkönyvének 
70-ik pontjában részletezett kérelemnek tegyenek eleget. Végül 
elrendeli a közgyűlés, hogy a Luther-Szövetség jelentése a köz-
gyűlési jegyzőkönyv melléklete gyanánt kinyomattassék. 

86. Egyházi jegyző bemutatja a kerületi segélyzőintézet közgyűléséről 
felvett jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyvet tudomásul veszi s annak 
függelékként a közgyűlési jegyzőkönyvbe való felvételét elrendeli. 

87. Kruttschnitt Antal esperes bemutatja a kerületi gyám intézet köz-
gyűléséről felvett jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyvet tudomásul veszi és 
annak a közgyűlési jegyzőkönyvbe függelék gyanánt való felvételét 
elrendeli. 

88. Kovács Andor esperes bemutatja a kerületi lelkészegyesület köz-
gyűléséről felvett jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyvet tudomásul veszi és 
annak a közgyűlési jegyzőkönyvbe függelék gyanánt való felvételét 
elrendeli. 

4* 
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90. Egyben a közgyűlés a jegyzőkönyvben előterjesztett javas-
latokat tudomásul V e s z t é s további intézkedés végett a MELE 
elnökségéhez átteszi. 

89. Világi főjegyző jelenti, hogy a mult évi kerületi közgyűlés 60. és 
62. számú határozataival kiküldött bizottságok munkálataikat még nem készít-
hették el. Javasolja a megbízás meghosszabbítását. 

A kerületi közgyűlés mind a két ügyben a kiküldötteknek adott 
megbízást meghosszabbítja azzal, hogy a 62/925. sz. határozatban 
jelzett szabályrendelet legkésőbb 1927. évi március hó végéig 
elkészítendő, hogy az egyházmegyék azt közgyűléseiken tárgyal-
hassák. 

90..Világi főjegyző bemutatja a Sándy Gyula és társai által benyújtott 
indítványt, melyben nevezettek egy kerületi] illetve egyetemes műszaki bizottság 
megalakítását javasolják. 

A kerületi közgyűlés az indítványt a pénzügyi bizottságban 
eszközlendő tárgyalás végett a kerületi elnökségnek kiadja. 

91. A kerületi felügyelő megállapítja, hogy a közgyűlés a tárgysorozatot 
letárgyalta; egyben a bizottságoknak, előadóknak és a jegyzői karnak a 
letárgyalt ügyek elkészítéseért s a közgyűlés tagjainak szíves türelmükért 
köszönetet mond. 

Dr. Raffay Sándor püspök a közgyűlés nevében hálás köszönetét fejezi 
ki elnöktársának az ülés bölcs és körültekintő vezetéseért s miután buzgó 
imában ad hálát Istennek, hogy a közgyűlés építő munkáját az ő segedel-
mével befejezhette, 

a kerületi felügyelő az ülést berekeszti. 

Kmf. . 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. Dr. Raffay Sándor s. k. 
egyházkerületi felügyelő. püspök. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. Sárkány Béla s. k. 
ker. világi főjegyző. ker. egyházi főjegyző. 

Dr. Lányi Márton s. k. Törteli Lajos s. k. 
ker. világi főjegyző. ker. egyházi jegyző. 

Hitelesítették: 

Kaas Albert báró s. k. Broschko G. Adolf s. k. 
, » 

Landgráf János s. k. Kemény Lajos s. k. 
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III. Függelék. 

A kerületi tisztviselők és állandó bizottságok tagjainak 
névjegyzéke. 

Püspök: Dr. Raffay Sándor (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Felügyelő: Dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrínyi-u. 14). 
Ügyész: Szmik Lajos (Budapest, II., Fő-u. 54). 
Püspöki irodavezető: Bezegh Sámuel, (Budapest, IV., Deák-tér 4) 
Ker. lelkész: Dr. Kirchknopf Gusztáv (Budapest, IV., Deák-tér 4;. 
Ker. missziói lelkész: Nandrássy Elek (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Pénztáros: Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Ellenőr: Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Számvevő: Sándy Gyula (Budapest, H, Toldy-u. 20). 
Levéltáros: Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51). 
Egyházi főjegyző: Sárkány Béla (Kecskemét). 
Világi főjegyző: Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51). 
Egyházi jegyző: Törteli Lajos (Cegléd). ^ 
Világi jegyző: Dr. Lányi Márton (Budapest, I., Ráth György-u. 18). 
Ker. tanfelügyelök: Bartos Pál lelkész (Szarvas) és Dr. Hittrich Ödön főigazgató 

(Budapest, Vilma királynő út 51). 

A ker. törvényszék. 
Elnökei: a ker. elnökség. / 
Tagjai: Blatniczky Pál Cinkota (1923—1929), Kovács Andor Orosháza (1923—1929), 

Dr. Szeberényi Lajos Zs. Békéscsaba (1923—1929), Saguly János Pitvaros (1923-1929), 
Kruttschnitt Antal Soltvadkert (1926—1932), Dr. Sailer Vilmos Békéscsaba (1923—1929), 
Dr. Pósch Gyula Budapest (1923—1929), Dr Szelényi Aladár Budapest (1923-1929), 
Papp Elek Budapest (1926—1932), Dr. Bikády Antal Orosháza (1926—1932), Mikola Sándor 
Budapest (1926-1932), Uhrin Károly Békéscsaba (1926-1932). 

Jegyzője: Dr. Sarudy István Budapest (1923—1929). 
i 

A ker. fegyelmi választmány. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: Br. Prónay György (Budapest, Trefort-u. 3), Csengey Gyula (Budapest, 

IX., Csillag-u 4), Blatniczky Pál (Cinkota), Geduly Lajos (Újpest), Broschkó G. Adolf 
(Budapest, IV., Deák-tér 4). 

Jegyzője: Dr. Lányi Márton világi aljegyző. 

A ker. számvevőszék. 
Elnökei: Landgráf János (Budapest, IX., Üllöi-út 25) és Broschkó G. Adolf. 
Tagjai: Hoiitser Pál (Budapest, Vilma királynő út 28), Sándy Gyula, Rosenauer Lajos 

(Kecskemét), Geduly Lajos, Majba Vilmos (Budapest, X., Ihász-u. 5) és Szüts Gábor 
(Budapest, I., Villányi-u. 1). 

Jegyzője: Dr. Scholtz Oszkár világi főjegyző. 
A ker. pénzügyi bizottság. 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: Landgráf János, Földvári Elemér (Péteri), Benyo Vilmos (Budapest, VI., 

Hegedűs Sándor-u. 8), Zsigmondy Dezső (Budapest, IX., Imre-u. 3), Broschkó G. Adolf, 
Kruttschnitt Antal, Jakabfi György (Békéscsaba), Saguly János, Szmik Lajos és a jegyzői kar. 

Jegyzője: a ker. világi főjegyző. 
A ker. iskolai bizottság. 

Elnökei: Dr. Szigethy Lajos (Budapest, I., Csap-u. 3) és Blatniczky Pál (Cinkota). 
Tagjai: Arató Frigyes (Budapest, VI., Andrássy-u. 65), Alexy Lajos (Cegléd), Góbi 

Imre (Budapest, VII., Ilka-u. 27), Dr. Hoffmann Frigyes (Budapest, VI., Szondy-u. 45), 



54 

Bereczky Sándor (Budapest, ev. főgimn), Dr. Németh Ödön (Budapest, VI., Izabella-u. 84), 
Sárkány Ernő (Aszód), Dr. Mikler Károly (Budapest, II., Ilona-u. 6), hg Hohenlohe Egon, 
Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-u. 25), Dr. Sonntagh Antal (Belügymin.), 
Dr. Haberern Pál (Budapest, V., Mária-u. 5), Zsigmondy Géza (Budapest, V., Zrinyi-u. 12) 
világiak; Vidovszky Kálmán (Békéscsaba), Majba Vilmos, Hüttl Ármin, Möhr Henrik és 
Uhrin Károly, egyháziak. A tanítói karból: Mikolik Kálmán, az aszódi leánynevelő igazga-
tója és a két tanitó-képviselő. Hivatalból: a ker. elnökség, a ker. jegyzők, a középiskolák, 
a tanítónőképző és felső leányiskolák felügyelői és igazgatói. 

Jegyzők: a ker. két tanfelügyelője. 
A ker. jogügyi bizottság. 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai : Dr. Händel Béla (Budapest, IX., Ráday-u. 15), Dr. Haviár Gyula (Szarvas), 

báró Kaas Albert (Budapest, VI., Izabella-ü. 43), Dr. Konkoly Elemér (Budapest, IX., 
Lónyay-u. 36), Purgly Emil (Makó), Dr. Petrik Aladár (Budapest, IV., Molnár-u. 17), 
Dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József rakpart), Dr. Rásó Lajos (Budapest, 
IV., Kígyó-u. 2), Dr. Pesthy Pál és Dr. Mikler Károly világiak; Geduly Lajos, Kovács 
Andor, Dr. Szeberényi Lajos Zs. egyháziak. 

Hivatalból: a k^r. ügyész és a jegyzői kar. 
Az aszódi leánynevelőintézeti bizottság. 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: Báró Prónay Dezső (Acsa), Dr. Terray Lajos, Dr. Mágocsy-Dietz Sándor, 

Sárkány László, Dr. Szelényi Aladár, Sárkány Ernő, Sándy Gyula, Schulek János (Buda-
pest, I., Verpeléti-u. 2), Dr. Szigethy Lajos, Bolla Lajos (Aszód), Micsinay Ernő (Aszód), 
Blatniczky Pál, Chugyik Pál, Broschkó G. Adolf, Bezegh Sámuel és Mikolik Kálmán. 

Hivatalból: az aszódi intézet igazgatója és a ker. jegyzők. 

A báró Baldácsy-alapitványi és missziói bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: az esperesek és esperességi felügyelők. 
Jegyzője: a ker. egyházi jegyzők. 

A ker. énekügyi bizottság. 
Elnökei: Chugyik Pál és Zalánfi Aladár (Budapest, VIII., Práter-u. 59). 
Tagjai: Holéczy János lelkész (Csornád), Molnár János tanító (Szarvas), Mikolik 

Kálmán, Moravcsik Géza, Dr. Kirchknopf Gusztáv, Perényi Rezső tanító (Aszód), Gajdács 
Pál lelkész (Tótkomlós) és Sántha Károly nyug. lelkész (Budapest, I., Krisztina-körút). 

Jegyzője: a ker. egyházi aljegyző. 
A szarvasi tanítónőképzőintézeti bizottság. 

Elnökei: Dr. Sziráczky János (Szarvas) és Bartos Pál (Szarvas). 
Alelnök: Dr. Haviár Gyula (Szarvas). 
Tagjai: Két szarvasi lelkész, az intézet igazgatója, a tantestület egy kiküldöttje, 

a szarvasi egyház gondnoka, a szarvasi népiskola igazgató-tanítója, az arad-békési, a 
békési és a csanád-csongrádi egyházmegyék esperesei; továbbá Mágocsy-Dietz Sándor 
és Kollár Lajos (Szarvas), Dr. Hittrich Ödön, Dr. Scholtz Oszkár, Mikolik Kálmán, Kovácsik 
István (Kondoros). 

A ker. belmissziói bizottság. 
Elnökei: Dr. Szigethy Lajos és Dr. Varsányi Mátyás (Budapest, Vár). 
Tagjai: Dr. Mázor Elemér (Szarvas), Dr. Haviár Gyula, Sándy Gyula, Halmi János 

és Rosenauer Lajos, Dr. Kirchknopf Gusztáv, Sommer Gyula (Vác), Noszkó István 
(Rákoskeresztúr), Bárdi Ernő (Mezőberény). 

A főiskolai hallgatók segélyezésére alakult bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: Bárdi Ernő, Kovács Andor, Kruttschnitt Antal, Zsigmondy Dezső, Purgly 

Emil, Rosenauer Lajos és Dr. Szigethy Lajos. 
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S Z A B Á L Y Z A T 
A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület főhatósága alá tartozó népiskolák 

tantestületéről és igazgatóinak hatásköréről. 

I. A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület főhatósága alá tartozó azon iskola-
fenntartó egyházközségek, melyek legalább három tanítót alkalmaznak, az iskola élére 
igazgató-tanítót választanak. Az igazgató-tanítót a tantestületnek titkos szavazás útján 
történt ajánlása után az esetleges iskolai bizottság javaslatára az egyháztanács választja 
6 évre. Megbízatásának lejártával újra választható. 

II. A három- és többtanítós iskolák tanítói, élükön az igazgató-tanítóval, az iskola 
tantestületét alkotják. 

III. A tantestület jegyzője a tantestületnek két legfiatalabb tagja, akik a jegyzői 
sztet félévenként fölváltva viselni kötelesek. Az első ülés jegyzőjét az igazgató-tanító 
jelöli ki. 

IV. A tantestület minden hónapban ülést tart, melynek napját a tanév első ülésén a 
tanítótestület az egész évre határozatilag állapítja meg. Különösen sürgős és fontos 
esetekben jogában áll az igazgatónak rendkívüli ülést összehívni. Az elmaradás szóval, 
vagy írásban igazolandó. 

V. A tantestületi ülésekről jegyzőkönyv veendő fel, melynek hitelesítésével az igaz-
gató két tanítót bíz meg. A hitelesített jegyzőkönyv másolata nyolc napon belül az iskola-
széki elnöknek átadandó, aki azt szükség esetén az espereshez továbbítja. A határozatok 
csak az iskolaszék, illetőleg esperes jóvahagyása után hajthatók végre. 

VI. Az igazgató-tanítónak jogában áll a szót megvonni attól a tanítótól, aki személyes-
kedik, vagy tanítótársait sérti. A nevelési, tanítási és módszertani eljárásra tett észre-
vételek — ha azok tárgyilagos formában történnek — személyes sértésnek nem tekinthetők. 

VII. A tantestületi ülésen rendszerint a következő ügyek tárgyalandók: 
a) Az igazgató-tanító előterjeszti a tanítás eredményére vonatkozó tapasztalatait és 

megteszi észrevételeit. Egyúttal fölhívja tanítótársait a hiányok pótlására. Ha a figyelmeztetés: 
törvény, rendeletek, utasítások, tanterv által előírt teendők végzésében tapasztalt rend-
ellenességre, eredménytelenségre, hanyagságra, vagy mulasztásra vonatkozik, vita nélkül 
jegyzőkönyvbe veendő. 

b) Az osztálytanítók saját osztályaikban elvégzett tananyagról a növendékek erkölcsi 
és szellemi haladásáról, a tanulók fegyelmi vétségeiről minden hónapban jelentést tesznek. 

c) A tanítótestület minden alkalommal tanácskozik a tantárgyak módszeres tanításá-
ról, az iskola beléletének kérdéseiről. 

d) A tantestület tagjainak esetleges indítványai. 

VIII. Az igazgató-tanító a vezetésére bízott népiskolának lelke, akinek kötelessége 
az iskola jóhírneve fölött őrködni, de egyúttal a tanítói kar tekintélyének őre és védője is. 

Az igazgató-tanító tiszteletdíja a következőkben állapíttatik meg: 

3—6 tanítós iskolánál évi 100.— K 

Igazgató-tanító. 

7—12 
13 és több » 

* 
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IX. Az igazgató-tanító Jiatásköre és teendői: 
a) Kezeli az iskola irattárát és vezeti az iktatót. 
b) A tanítók közreműködésével vezeti a beiratásokat; a tanítóktól beszedi a mulasz-

tási kimutatásokat és azokat illetékes helyre juttatja 
c) Javaslatot terjeszt az iskolai bizottság, illetve annak elnöksége elé, az osztályok-

nak a tanítók között való beosztására nézve. Felügyel, hogy a tanítók a tananyagbeosztást 
és az órarendet kellő időben előkészítsék és jóváhagyás után megőrizzék. Az órarend 
a tantermekben kifüggesztendő. 

d) A felső hatóságoktól érkezett rendeleteket az iskolaszéki elnöktől átveszi, beiktatja 
és azokat a tantestület tagjaival akkép közli, hogy a tanítókkal eredetben láttamoztatja. 
A rendeleteket kivonatosan közölni nem szabad. 

é) Ellenőrzi a tanítói és ifjúsági könyvtár kezelését és az iskola részére érkező 
folyóiratokat, szaklapokat, könyveket a könyvtár vezetésével megbízottnak átadja. 

/ ) Ügyel arra, hogy a tanítók a tanulókat az istentiszteletre elvezessék és reájuk 
felügyeljenek. 

g) Tanítótársainak az oktatásban, nevelésben, fegyelmezésben és az iskolai rendtartás-
ban kifejtett munkáját tapintatos módon ellenőrzi és figyelemmel kíséri azirányú működé-
süket is, hogy tanítványaikra az iskolán kívül is nevelői hatást gyakoroljanak. 

A tanteremben későn megjelenő tanítót órája pontos betartására e lőszőj négy-
szemközt figyelmezteti és ha ez célhoz nem vezetne, a mulasztásról az iskolaszéki elnök-
nek jelentést t esz ; 

h) Minden tanító osztályát félévenként legalább kétszer meglátogatja. 
i) A tanítók mellékfoglalkozás iránti kérelmeit legkésőbb június 30-ig összegyűjti 

és azokat az iskolai bizottság elnökének átadja. 
j) A tanév végén az iskolák tanulmányi ügyeiről és eseményeiről írásbeli jelentést 

készít, azt az iskolai bizottsághoz beterjeszti. 
k) Különösen indokolt esetben egy-egy tanítónak évenkint összesen 3 napra szabad-

ságot adhat. 
Ezen látogatása alkalmával: 
1. A rendtartási naplókat és osztály könyvet előkéri és azok pontos vezetéséről 

meggyőződik. 
2. Megvizsgálja, hogy a tanitó alkalmazkodik-e az egyházi felsőhatóság által jóvá-

hagyott órarendhez és az egyetemes egyházi tanterv és utasítás szerint tanít-e ? Feldolgozta-e 
idejében a tananyagbeosztás szerinti tananyagot, s helyes módszerrel tanít-e? A mód-
szerre vonatkozó észrevételeit mindig csak négyszemközt közli a tanítóval, vagy a tan-
testületi megbeszélés tárgyává teszi. 

3. Felügyel arra, hogy a tanítók a nevelésre elég gondot fordítanak-e. 
4. A tanulókhoz az órarend szerinti tantárgyakból kérdéseket intéz, vagy egyes 

tanulókat a tanító által leendő felszólításra megjelöl. 
5. Meggyőződik arról, hogy a tanulók jól vannak-e fegyelmezve, fenntartja-e a 

tanító a rendet és fegyelmezési eszközei s eljárásai a fenyítés módjaira nézve megfelel-
nek-e a fegyelmezési szabályoknak; megfigyeli az osztály tisztaságát s hogy közegészség-
ügyi tekintetben nincsen-e valami orvosolni való végül, hogy a felszerelésben, vagy egye-
bekben nincsen-e valami hiánya az osztálynak. Ha anyagi dologban valami hiányt tapasztal, 
az iskolaszéki elnöknek haladéktalanul jelentést tesz. 

6. Látogatását az iskolalátogatási jegyzőkönyvbe bejegyzi. 
X. Az igazgató gondoskodik a beteg tanító helyettesítéséről. A betegsége a tanító 

az igazgatónak, ez pedig az iskolaszéki elnöknek bejelenteni köteles. 
XI. Az igazgató-tanító osztálylátogatás alkalmával saját osztályának felügyeletét vagy 

óraszünettel bíró, vagy a hozzá legközelebb eső tanteremben működő tanitóra bízza. 
XII. A tanterem taneszközeinek és egyéb felszereléseinek leltárát — mely minden 

tanteremben kifüggesztendő — évenkint legalább a tanév elején és végén, a tanteremben 
lévő tárgyakkal összehasonlítja és az esetleg hiányzó, vagy megrongált tárgyakra nézve 
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az osztálytanítótól fölvilágosítást kér. A tapasztalt hiányról az iskolaszéki elnöknek hala-
déktalanul jelentést tesz. 

XIII. Felügyel arra, hogy a tanítók az iskolaszék és a tantestület határozatait végre-
hajtsák. 

XIV. Őrködik afölött, hogy a szülők a tanítói tekintélyt meg ne sértsék s ha ez 
inégis megtörténnék, az iskolaszéki elnökhöz kimerítő jelentést tesz. 

XV. Tanítótársaival karöltve ifjúsági egyesületet alakít és annak működését elő-
mozdítja és ellenőrzi. 

XVI. Az értesítőket és bizonyítványokat az osztálytanítóval együtt aláírja és az iskola 
pecsétjével ellátva kiszolgáltatja. 

XVII. Ha az igazgató hivatalos eljárását valamelyik tanító akadályozná, vagy meg-
nehezítené, arról az iskolaszéki elnöknek jelentést tesz. 

XVIII. Az igazgató-tanító az egyháztanács, illetőleg iskolaszék s elnökségének ellen-
őrzése alatt áll. 

XIX Az igazgató-tanító az egyháztanácsnak és az iskolai bizottságnak hivatal-
ból tagja. 

XX. Az igazgató akadályoztatása esetén helyettesítésével valamelyik tanítót legfel-
jebb két hétre az iskolai bizottság elnöke bízza meg, hosszabb időre helyettest az isk. 
bizottság állít. 

XXI. Azokat a kiváló érdemeket szerzett tanítókat, akik bármely okból igazgató 
állást nem nyerhetnek, a kerület püspöke — az illetékes iskolaszéki elnökség előterjesztésére 
és az esperes javaslatára — igazgatói címmel ruházhatja föl. 

Megállapíttatott a bányai ev. egyházkerület Budapesten 1925. évi szeptember hó 24-én 
tartott rendes közgyűlésének 12. jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatával. 

Dr. Raffay Sándor Dr. Zsigmondy Jenő 
püspök. felügyelő. 
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III. Függelék. 

Jegyzőkönyv, 
felvétetett a bányakerületi Gyámintézetnek 1926. évi október hó 6-ik napján Budapesten 

tartott rendes évi közgyűlésében. 

1. Kruttschnitt Antal egyházi elnök a megjelenteket szívélyesen üdvözölvén, a világi 
elnöki ad hoc tisztségre Dr. Lehotzky Antalt, a jegyzőkönyv vezetésére Törteli Lajost, 
hitelesítésre Sárkány Béla és Blatniczky Pál tagokat kéri fel. 

2. Kruttschnitt Antal egyházi elnök évi jelentését a következőkben terjeszti elő. 
Nagyméltóságú és Nagytiszteletű kerületi gyámintézeti közgyűlés! 
Szívből fakadó meleg üdvözletem mellett van szerencsém évi jelentésemet a követ-

kezőkben előterjeszteni: 
Kerületi gyámintézetünk vándorgyűlésének Mezőberényben tervezett megtartása raj-

tunk kívül álló okokból nem volt megvalósítható. Az ezt gátló okok legfőbbje az, hogy a 
kerület egyházmegyéi és ezzel kapcsolatosan ennek gyámintézetei június végétől szep-
tember elejéig terjedő időközben tartották meg gyűléseiket, így a beadványok későn érkez-
nek és kellő időre fel nem dolgozhatók, elő nem készíthetők; maga a vendéglátó Mezö-
berény is megokoltan október hó 4. és 5. napjaira kívánta a gyűlés megtartását, ami a 
kerületi közgyűlés miatt is már lehetetlen volt. Ezenkívül gyámintézetünk világi elnöki széke 
is üresedésben volt, a választás eredményét is be kellett várnunk. Hiszen már négy év óta 
a világi elnök hathatós támogatását nélkülöznöm kellett. Kérem a közgyűlést, hogy ezen 
igazolásomat elfogadni kegyeskedjék. 

Mindenekelőtt kegyelettel kell megemlékeznem helyettes világi elnökünknek, a fenn-
költ lelkű, nemesszívű, a tiszta szeretet emberének, Györy Lórándnak folyó évi július hó 
31. napján történt elhalálozásával közegyházunkat és gyámintézetünket ért fájó és súlyos 
veszteségről. Gyámintézetünk nevében sírjánál tartottam búcsúbeszédet. Győry Lóránd 
közelebbi méltatásra nem szorul. Emlékét mindenkor kegyelettel és tisztelettel őrizzük. 
Multévi jegyzőkönyvünk 4. pontja értelmében a világi elnöki tisztségre a választás elren-
deltetett, melynek eredménye ama örvendetes tény, hogy gyámintézetünk egyhangú bizalma 
Dr. Pesthy Pál m. kir. igazságügyminiszter Ő Excellenciájának, a mi kedves testvé-
rünknek személyében összpontosult. A választási jegyzőkönyvet tisztelettel bemutatom. 

Mielőtt a mai közgyűlésünk napirendjére térnénk, tisztelettel javaslom, hogy meg-
választott új elnökünket a gyűlés felfüggesztésének tartama alatt közöttünk való megjele-
nésre felkérni méltóztatnék. A meghívó küldöttségbe javaslom Dr. Lehotzky Antal vezetése 
mellett Sárkány Béla és Blatniczky Pál tagok kiküldetését. 

(Gyűlés felfüggesztetik. Küldöttség élén az új elnök érkezik. Gyűlés újból megnyittatik.) 
Kruttschnitt Antal e. elnök üdvözlő beszéde: 
Nagyméltóságú Urunk ! Krisztusban Testvérünk! 
Csonka hazánk, egy boldogabb jövendő réve felé tartó hajójának kormányrúdján 

állóját, a jog és törvény hivatott őrét tudjuk és tiszteljük Nagyméltóságodban. Felelősség-
teljes ezen elhivatása mellett még egy más szent szolgálatnak és szent törvénynek a betölté-
sére is kellett, hogy elhívjuk és elkérjük Nagyméltóságodat; felemelőleg hatott reánk» 
hogy lelkünk igazából eredő elhívó, elkérő és a Krisztusban elkötelező szavunkat meg-
hallani, megérteni, átérezni és megszívlelni és gyámintézetünk Sionjának várfalain őrtálló 
vezéri szolgálatot vállalni kegyes volt, jó volt. 

Gyámintézetünknek csak egyetlen egy törvénye, ennek is csak egy szakasza, szaka-
szának is csak egy szava van: „szeretet". Ennél semmisem édesebb, semmi erősebb, semmi 
felségesebb és semmi sem jobb. 

Gyámintézetünk e szeretet szolgálatában fut, repül, örül, mindeneket elhágy, hogy 
mindeneket megnyerjen, mindeneknek útját állja; hogy mindeneknek utat mutasson. Vigyáz, 
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mikor aluszik sem szunnyadoz, elfáradva meg nem bágyad, szorongattatván meg nem szorul, 
félvén meg nem rémül. 

így vándorol a mi gyámintézetünk e hazán már 66 esztendő óta, vándorol puszta-
ságon, hegyeken-völgyeken, városokon-falvakon át és a gazdagok és szegények összegyűj-
tött filléreiből olajat és bort csepegtet a sajgó égő sebekbe. 

Itt egy templomnak rakja le alapját, ott iskolafalat emel, oda misszionáriust küld, 
elemi csapás okozta romokat eltakarít, oltárt épít, harangot önt, alvó hitet életrekelt, a pis-
logó mécsesbe friss olajat önt és a töredezett nádszálat összekötözgeti könyörületes kézzel. 

Bizony sok, igen sok gondja és dolga akad a mi gyámintézetünknek! 
Testvérünk! Téged szerető testvérek nevében köszöntelek. Isten adott 1 Isten hozott! 

Légy vezérünk e szent munkában. Vedd kezedbe a gyógyolaj korsóját és járj elöl! Járva 
tövisek között — fakassz virágokat; járva pusztaságban — nyiss forrásokat; sebeket 
találva gyógyítsd azokat; könnyeket látva — szárítsd fel azokat! 

Minden e szolgálatban tett lépésedért, minden gyógyított sebért, minden felszárított 
könnyért, minden vigasztaló szóért jutalmad önlelked boldog megelégedettsége, testvéreid 
hálája és éretted mondott imádsága, a jó Istennek véled való és rajtad megnyilatkozó 
atyai áldása és égi kegyelme. Igen! Úgy legyen! 

* 

A kerület részéről Dr. Raffay Sándor püspök úr, majd Kovács Andor főesperes a 
ker. Lelkészegylet nevében szívből fakadó és szívhez szóló szavakban üdvözölte az új 
vil. elnököt, aki erős hitről bizonyságot tévő, következőleg válaszolt: 

„Meggyőződésem, hogy tökéletes dolog csupán egy van a világon és ez a Jézus 
Krisztus tanítása, mely alaptételnek a szeretetet állítja oda. Szeretet nélkül ember és ember 
egymás mellett való élete lehetetlen volna és én ennek a megváltó szeretetnek vagyok 
követője és akarok ebben a szervezetben munkása lenni. Ott végezzük a szeretet művét, 
ahol éppen érjük és én feladatomnak igérem, igyekszem megfelelni s a magam csekély 
példájával is odahatni kívánok, hogy a krisztusi tanítás ne maradjon jelszó, hanem 
valósságá váljék. A bizalmat mégegyszer szívből megköszönöm". 

Egyházi elnök folytatólagos jelentése. 
Tisztelettel jelentem: Győry Lóránd elhalálozásával a budapesti egyházmegyei 

gyámintézet világi elnöki széke megüresedett. 
Russ Zoltán helyett a békési egyházmegyei gyámintézet egyházi elnöki tisztségét 

ideiglenesen Kálmán Rezső orosházi lelkész testvérünk látja el. A pesti közép egyház-
megyei gyámintézet új elnökséget választott, világit Kaas Andor, egyházit Csaba Gyula 
péteri lelkész személyében. Új munkatársainkat szeretettel köszöntve áldásos munkájukhoz 
Isten megsegitő kegyelmét és erejét kérjük. 

Az egyházmegyei gyámintézetek bevételei és kiadásai . 
Bevétel Kiadás 

1. Arad—Békés . 
2. Békés - 8.418,290 8.418,290 
3. Budapest ... ... ... ... ... .. 6.308,408 6.308,408 

főgimnázium ... ... ... ... .. 11.331,000 11.331,000 
4. Csanád—Csongrád 4.992,500 4.992,500 
5. Pesti alsó ... ... ... ... ... - 2.369,150 2.369,150 
6. Pesti közép ... . . ... ... - 1.614,300 1.614,300 

Összesen 35.033,720 35.033,720 
Arad —Békés ... ... 3.102,250 3.102,250 
Pesti felső - ... ... ... . 2.224,050 2.224,050 

Összesen 40 360,020 40.360,020 
Ker. gyámint off ... ... - 1.302,600 1.302,600 

Összesen ... 41.662,620 41.662,620 
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Beérkezett kérvények. Kerülethez. 
Arad—békési egyházmegye. 
Gyula. Nagyszeretetadományért. Két éve alakult. Lelkész lakbért fizet. Istentisztelet 

a baptisták régi imaházában. Eladatott és felmondatott. Várostól, Békés vármegye székhelyén, 
a város központjában kapott templom- és lelkészlakra telket. 30,000 más felekezetű lakos 
között 800 evangélikus 

Budapesti egyházmegye. Budapest III. ker. egyház. Kelenföldi, kispesti, pesterzsébeti 
anyaegyház, csepeli fiók szervezkedésre, váci anya- és rádi leányegyház iskolaépítésre. 

Békési egyházmegye. Mezőtúr l1/» éve alakult. Templomépítésre. Gádoros épület-
javitásra. Szentetornya templomra. Kér a szeretetadományból. 

Pesti közép. Maglód. Adósságtörlesztésre. 
Csanád—Csongrád. Draskóczy lelkész. Kevés a fizetés. Makó. Tanácsterein-tetözet 

javításra. 
Pesti alsó. Gyón. Sokat áldozó egyház. Paplaka összedőlt. Valami segélyben 

részesítendő 
Pesti felső. Fót. (Toronykészítés), Újpest (toronyfestés), Pencz (renoválás). 

Egyetemes gyámintézethez. 
Arad—békési egyházmegye. Gyula. Fenti oknál fogva. Egyedül folyamodó a Nagy-

szeretetadományért. (Megadandó.) 
Békési egyházmegye. Mezőtúr. Mágócs. Gádoros. Szentetornya. (Fenti okok alapján.) 
Budapesti egyházmegye. Budapest 111 ker. Kelenföld, Kispest, Pesterzsébet, Csepel, 

Vác, Rád. (Fenti okoknál fogva.) 
Csanád—csongrádi egyházmegye. Csanádalberti. Templomrenoválásból adósság-

törlesztésre. 
Pesti közép egyházmegye. Mende. Paplaképítésre. Tápiószele. Adósságtörlesztésre. 

Egyetemes Bognár-alapítvány. 
Budapesti egyházmegye. Pesterzsébet, Csepel, Vác. 

Gusztáv Adolf egylethez. 
Arad—békési egyházmegye. Gyula. 
Budapesti egyházmegye. Kispest, Pesterzsébet és Vác. 
Békési egyházmegye. Mezőtúr. 

A bizottság javaslata. 
A bizottság javaslatára: 
A) A kerületi segély megosztatik Mezőtúr és Gyón között. 
B) A Nagyszeretetadományt egyhangúlag Gyulának ítéli meg. 
C) Bognár-segélyre ajánltatik Pesterzsébet és Gyón. 
D) Egyetemes segélyre Szentetornya, Nagymágócs, Galgagyörk, Gádoros, Buda-

pest III. ker., Mende, Tápiószele. 
E) Gusztáv Adolf egylethez rendes segélyre Gyón, Tápiószele, Kispest, Pest-

erzsébet, Vác, Kelenföld, Mezőtúr. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! Milliókat gyűjtöttünk össze, de sokkal több milliókat kér-
nek. Népünk igaz, sok mindenben túlvan terhelve, de még mindig többre képes, csak 
melegítsük fel a nép szivét, lelkét a hit és szeretet lángjánál. 

Különös elismerés illeti a budapesti evangélikus főgimnázium ifjúsági gyámintézetét, 
mely példányképül szolgáló munkát fejt ki fáradhatatlan elnökének, Bereczky Sándor val-
lástanár vezetése mellett. 
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javaslom, hogy elismerésünk és köszönetünk jegyzőkönyvi kivonattal tudomásul 
adassék. 

A pesti közép egyházmegye javasolja, hogy iskolás gyermekek felhasználásával 
eszközöltessék az egyházakban házankénti gyűjtés. 

Kmf. 

1. A közgyűlés boldogult Győry Lóránd emlékét jegyzőkönyvileg kegyelettel meg-
örökíti. 

2. A budapesti evang. főgimnázium ifjúsági gyámintézetének és különösen annak 
kiváló vezetőjének, Bereczky Sándor vallástanárnak, példányképül szolgáló áldozatos mun-
kásságáért a közgyűlés jegyzőkönyvileg köszönetét és elismerését fejezi ki. 

3. Felhívja és kéri a gyülekezeteket, hogy templomaiban gyámintézeti perselyeket 
helyezzenek el. 

4. Hasonlóan helyeztessenek el gyámintézeti perselyek az iskolákban is, fillérpersely 
cimén, az osztálytanító pedig több ízben a gyámintézet céljának ismertetése mellett ked-
veltesse meg a fogékony gyermeklelkeket a szeretet ezen intézményével. 

5. Minden egyházgyülekezetben van gondnoki szoba, oda gyámintézeti persely 
elhelyezendő. Ahol pedig készpénz mellett gabonában is leróvják a hivek járulékait, fel-
hivandók, hogy a gabonabeszolgáltatás alkalmával egy-egy litert áldozzanak a gyámintézet 
céljaira. 

6. A közgyűlés tisztelettel felkéri Dr. Raffay Sándor püspök urat, lenne kegyes a 
gyámintézet ügyét szolgáló, a fent javasolt gyűjtések életbeléptetése iránt saját hatásköré-
ben olykép intézkedni, hogy annak kötelezővé tétele mellett az egyházmegyékben és a 
gyülekezetekben miként történt végrehajtásáról és eredményéről a jelentéseket bekérni 
kegyeskedjék. 

7. Ezekután egyházi elnök imájával a közgyűlés véget ért. 

Kruttschnitt Antal s. k. Dr. Pesthy Pál s. k. 
egyházi elnök. világi elnök-

Határozatok. 

Kmf. 

Dr. Pesthy Pál s. k. 
Dr. Lehotzky Antal s. k. 

Kruttschnitt Antal s. k. 
e. elnökök. 

v. elnök. 

Törteli Lajos s. k. 
Jegyző. 

Hitelesítők: 

Sárkány Béla s. k. 
Blatniczky Pál s. k. 
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III. Függelék. 

Jegyzőkönyv, 
felvétetett a bányakerületi ág. hitv. ev. Lelkészegyesület 1926. évi október hó 6-án Buda-

pesten tartott gyűlésén. 

Jelen volt: Kovács Andor esperes, elnök, Dr. Raffay Sándor püspök és a lelkész-
egyesületi tagok. 

1. Kovács Andor elnök hazafias szép szavakban emlékezik meg október 6-ának 
gyászos eseményéről, majd ugyancsak a kegyeletnek és elismerésnek hangján újítja fel 
a gályaraboknak emlékét, mire az egész egyesület tagjai felállva dicsőítik az örök már-
tírok emlékét. 

Évi jelentésében Győri Loránd áldott jóságát, írói tevékenységét méltatva, emlékének 
megörökítését a jegyzőkönyv lapjain kéri eszközölni. 

Ezek után a ragaszkodás és nagyrabecsülés szavaival emlékszik meg a püspök úr 
őméltóságának hatvanéves születésének évfordulójáról. Az Úr áldását kéri a lelkes vezér 
további nemes munkájára. Az egyesület hatalmas éljenzéssel kísérte az elnök szavait. 
Püspök úr Őméltósága a szeretetnek és őszinte ragaszkodásnak eme megnyilvánulását 
hálásan köszöni. 

Az évi események kapcsán megemlékezik a szombathelyi róm. kalh. püspök krisz-
tusiatlan, szeretetet és békességet nem ismerő türelmetlen pásztori körleveléről, melyben 
megtiltja azt, hogy róm. kath. lelkészek protestáns ev. lelkészekkel bármilyen hazafias 
ünnepélyen egy helyen fungálhassanak. E cselekedetét elítéli és az ilyen nemzetbontó 
törekvések ellen való erélyes küzdésre hívja fel a lelkészegyesületet. Az evangélium örök 
világosságával űzzük el a türelmetlenségnek átkos sötétségét. Harcoljunk Istennel Istenért, 
Ő megvédi egyházunkat és nem hagy el bennünket soha. Ezek után szeretettel üdvözli 
a megjelenteket és a gyűlést megnyitódnak jelenti ki. A jegyzőkönyv vezetésére Jeszenszky 
János lelkészt kéri fel. 

2. Kovács Andor elnök felkéri Bartos Pál lelkészt, hogy előadását megtartsa. 
Bartos Pál egyházunk égető sebeiről értekezik. Szól a theológiai képzésről, valamint 

a tanító és tanítónő képzéséről és az egyenlőtlen jogelosztásról egyházi életünkben. Egy 
új tanítóképzőnek felállítását sürgeti, valamint a szarvasi leánypreparandia otthonának fel-
építését is szükségesnek tartja. Tárgyalja a szociális érzék hiányát, valamint a magunk 
okozta szegénységet. Vannak feladatok és intézmények, amelyeknek megoldására, illetve 
létesítésére mindig kell, hogy pénzünk legyen. Megkapóan ecseteli a régi, a reformáció 
kezdete óta fennálló gyengéjét az evangélikus felekezeteknek és tárgyalja az egyöntetűség 
hiányát. A sajtó gyenge, irodalmunk nincs, valamint a fegyelem hiányát szintén egyházunk 
égető sebeinek mondja. 

Szeberényi Lajos Zs. nem abban látja a bajt, hogy nincsen tanítóképző, hanem abban, 
hogy nincs bennük evangélikus szellem. A theológiai képzésnél azt hibáztatja, hogy a 
theológia olyan helyen lett elhelyezve, ahol — tudomása szerint — a gyülekezeti élet 
a leggyengébb. 

Kovács Sándor egyetemi tanár a tankönyvek kiadásánál panaszolja, hogy az a nehéz-
ség, hogy a kultuszkormány, ha a tankönyvíró evangélikus, tankönyvét azért nem approbálja, 
mert ilyen könyv írása már katholikus írónak engedélyeztetett. 

Noszkó István lelkész a theológia, illetve lelkészképzés baját abban látja, hogy 
nincsen szeminárium. 

Püspök úr a lelkészképzés baját szintén abban látja, hogy a szeminárium mindez-
deig nem létesíttetett. Ennek létesítését elodázhatatlannak mondja. 

Ezek után Bartos Pál javaslatait olvassa fel. A ker. lelkészegyesület nagybecsű 
figyelmébe ajánlja az egyetemes közgyűlésnek, hogy a lehetőség szerint tegye félingyenessé 
a theológusok kiképzését és gondoskodjék arról, hogy a theológusoknak megfelelő bel- és 
külföldi folyóirat-anyag álljon rendelkezésükre. 
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Á ker. lelkészegyesület felhívja az egyetemes közgyűlés figyelmét arra, hogy a 
Nagyalföldön fekvő nagyobb gyülekezetek tanítói Ínségben szenvednek, ami ezen a területen 
férfitanitóképzö felállítását sürgős szükséggé teszi. A szarvasi tanítóképzőt, mint elsőrangú 
egyet, érdeket szolgáló intézményt, az egyház egyetemének és tagjainak jóindulatába ajánlja. 

A ker. lelkészegyesület megkeresi a zsinatelőkészítö bizottságot, hogy egyházi alkot-
mányunknak az összes fokozatokban presbiteri alapon való felépítését javasolja és a felső 
testületeknek intézkedési és anyagi tekintetben nagyobb hatáskör biztosíttassék. 

A ker. lelkészegyesület figyelmébe ajánlja a zsinatelőkészítö bizottságnak, hogy az • 
egyházi személyi járandóságot vagyontalan, szegénysorsú hívekre nézve szociális érzékkel 
maximálja, általában legalább az arányos adózást biztosítsa az egyházi alkotmányban. 

A ker. lelkészegyesület felhívja az egyet, közgyűlés figyelmét arra, adjon olyan irá-
nyítást az összes egyházi fokozatok számára, hogy a tiszteletdíjak lehető mellőzésével men-
nél több új munkaerő beállítására és intézmények támogatására legyen képes egyházunk. 

A ker lelkészegyesület megkeresi az egyyetemes közgyűlést, küldjön ki egy hattagú 
ad hoc bizottságot, amelynek feladata volna, hogy egy éven belül terjesszen elő — az egye-
temes felügyelőből és az egyházkerületi elnökségekből álló értekezlet elé — tervezetet, 
amely az egyházunk kebelében található visszás sokféleség megszüntetését célozza minden 
szóbajöhető tekintetben. 

A ker. lelkészegyesület az egyetemes közgyűlés elé terjeszti megfontolás és sürgős 
határozatok céljából, hogy a sajtó és a Luther-társaság támogatására minden egyházközség 
és felsőbb egyházi fokozat köteles legyen költségvetésébe méltó segélyt felvenni. 

A ker. lelkészegyesület megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy a zsinat mielőbbi 
megtartása iránt intézkedni szíves legyen. 

A ker. lelkészegyesület Bartos Pál javaslatait elfogadja s annak a M. 
E. L. É.-hez és a jelen kerületi közgyűléshez leendő felterjesztését határozza, 
valamint nevezettnek szép és tartalmas előadásáért köszönetet mond. 

Kálmán Rezső az Evangélikusok lapjának támadásáról szól: a „Jöjjetek énhozzám" ellen. 
A lelkészegyesület a szeretet és együttérzés ápolásának szükségességét 

hangoztatja. 

Horémusz Pál javaslatát az új nyugdíjintézeti szabályrendeletről, távollétében Cser-
mák Elemér terjeszti elő. 

Kívánsága, hogy az egyetemes gyűlés e szabályrendeletet ezidöszerint ne léptesse 
életbe, mert a belépési illetékek oly nagyok, hogy ezek befizetését és az egyházak hozzá-
járulását anyagi megrázkódtatások nélkül keresztülvinni lehetetlen. 

Javaslata a következő: 1. A nyugdíjintézet újraszervezése és a feltüntetett minimális 
nyugdíj biztosítására irányuló törekvést örömmel üdvözli. 

2. A szabályrendelet minden részével, kivéve az anyagiakra vonatkozókat (ellátás, 
hozzájárulás) és az érdekeltekhez való leszállítás mellőzésével egyetért. 

3. Kívánja azonban, hogy jobb megismerhetés és állásfoglalás végett ezt a szabály-
rendelet-tervezetet az idei egyet, közgyűlés ne léptesse életbe, hanem a) közölje a nyugdíj-
intézeti bizottság a meglevő állapot mérlegét, b) a vagyon mibenlétét, c) értékállóságát, 
vagy fejlődhetését, d) a matematikai mérleget, e) a kiszámítási kulcsot, vagy legalább is 
egyházmegyénként az összes lelkészi állásokról való kimutatást. Sürgősen közölje azt, 
hogy az eddigi táblázatos kimutatás szerinti hozzájárulás, az 50% csökkentés, hogy az 
egész nyugdíjra értendő-e, vagyis készítse elő az ügyet teljesen és szállítsa le alkotmányos 
megtárgyalás végett az egyházmegyék és a kerületek e célra alkotott bizottságaihoz (3 lel-
kész, 3 világi) s csak az így megérlelődött és kialakult tervezetből alkossa meg a jog-
hatállyal biró szabályrendeletet. 

Majba Vilmos referádájában a Paulik-féle javaslatok elfogadását ajánlja. Javaslata 
különben így szól: 

Az államsegély harmadán kívül külön nyugdíjintézeti államsegélyt kérjünk, amely 
törvényhozásilag biztosítva legyen. Az állam eddig is ad ilyen segélyt, amikor egyes lelké-
szeknek havonként bizonyos összeget folyósít. Ez azonban bármikor visszavonható. 
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Bódi Pál esperes a régi nyugdíjintézet fenntartását tartja célszerűnek. A nyugdij a 
működési évek számához mérten emelkedjék, de máskülönben egyforma legyen. 

Sárkány Béla esperes az új nyugdíjintézet létesítése mellett szól, márcsak azért is 
mert a régi nyugdíjintézethez a Nagymagyarország volt összes lelkészeinek volt jogigénye' 

Blatniczky Pál esperes az egyházi terheken való könnyítésről szóló - javaslatát 
olvassa fel. 

A bányai ág. hitv. ev. lelkészegyesületi közgyűlés felterjesztést intéz a kerületi köz-
gyűléshez, keresné meg az egyetemes közgyűlést aziránt, hogy az 1848. XX. törvénycikk 
részleges végrehajtása címén nyert államsegély jövőben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
tériumnak 1906. június hó 9-én 48,848. szám alatt kelt és az egyetemes közgyűléshez inté-
zett bizalmas rendelete értelmében elsősorban az egyházi adózás rendezésére, illetőleg a 
hívők fej- és vagyoni adózásában mutatkozó túlterheltségének megszüntetésére, azután az 
egyház közigazgatási költségeire és végül a lelkészi nyugdíjintézet segélyezésére oly arány-
ban fordíttassék, amint azt az 1909. évben megtartott egyetemes közgyűlés állapította meg 

Az adóalapi segélyben mindazon gyülekezetek részesüljenek, melyek egyházi iskola-
adóval túl vannak terhelve. E célból a kiutalt segély vagy az 1918-ban érvényben volt kulcs 
szerint osztassék föl, vagy az egyetemes közgyűlés új összeírást rendeljen el. 

Forduljon az egyetemes közgyűlés a vallás- és közigazgatásügyi magyar királyi Minisz-
tériumhoz feliratilag aziránt, hogy az 1908. évi 46. t.-c. alapján kiutalt tandíjpótló állami 
segély teljes egészében valorizáltassék. 

A lelkészegyesület a javaslatot elfogadja, az előadóknak hálás köszö-
netet mond. 

Kovács Andor elnök az anyakönyvek helyett család-könyvek beszerzését tartaná 
szükségesnek, s e kérdést a jövő közgyűlés elé fogja vinni. 

Végül jelenti, hogy a kerületi gyámintézeti elnök, Dr. Pesthy Pál igazságügyi minisz-
ter úr üdvözlése a mai délutáni kerületi gyámintézeti gyűlésen lesz. A mai templomünnepély 
este 6 órakor veszi kezdetét. 

Ezekután az elnök megköszöni a tagok részvételét és a gyűlést buzgó imával bezárja. 

Kmf. 

Jeszenszky János s. k. Kovács Andor s. k. 
jegyzé. elnök. 

Hitelesítjük: 

Bartos Pál s. k. 

Bánszky György s. k. 
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III. Függelék. 

» 

/ 

Jegyzőkönyv, 

felvétetett Budapesten a ker. Segélyegylet 1926 október 6-án tartott rendes közgyűlésén. 

Jelen voltak: Dr. Raffay Sándor püspök, Kruttschnitt Antal, Saguly János, Kovács 
Andor, Broschkó Gusztáv és Németh Károly esperesek, Bendl Henrik egyhk. pénztáros és 
Törteli Lajos jegyző. 

1. Elnöklő Dr. Raffay Sándor püspök úr a gyűlést megnyitja. 

2. Bendl Henrik pénztárnok előterjeszti a mult évi számadást, mely szerint: bevétel 
940,782 K, kiadás 5000 K. Marad tőke 935,782 K. 

Tudomásul szolgál. 
• r -

3. A közgyűlés pénztárnoknak a felmentvényt köszönetének kifejezése mellett megadja. 
Az egylet továbbra is fennmarad, jelen számadás csupán nyilvántartás végett ejtetett 

meg. Több tárgy nem lévén, püspök úr a gyűlést bezárja. 

Kmf. 

Törteli Lajos s. k. Dr. Raffay Sándor s. k 
jegyző. elnök-

Bendl Henrik s. k. 
pénztárnok. 
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VI. Függelék. (A 45. sz. határozathoz.) 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Ismeretes, hogy a pápás egyház térítési dühe a reverzális-kényszerrel tátongó sebet 

ejtett egyházunk testén. Száz és száz a családok száma, melyeket házassági megegyezések 
folytán hónapról-hónapra elveszítünk. Ha e veszteségek ellen nem tudunk eredményesen 
védekezni, egyházunk lassú elvérzését fogják azok okozni. 

Ám mi legyen a védekezés módja? 
Egyfelől kétség nem fér ahhoz, hogy sokkal gyengébbek vagyunk, mintsem hogy a 

mai reakciós korszellem mellett a vallási megegyezések reánk nézve kedvezőtlen intézke-
déseit törvényhozási úton hatályon kívül helyezni tudnók. 

Az is kétségtelen, hogy a protestántizmus védelmére alakult Világszövetségnek a 
• Vatikánnál érdekünkben tett lépései nem fogják máról-holnapra a helyzetet a mi javunkra 

megváltoztatni. 
Másfelöl pedig meg kell állapítani, hogy régebbi közgyűlési határozataink, melyek 

á cura pastoralis intenzív gyakorlásában, a házasságra lépő jegyesek felkeresésében és 
szeretetteljes megintésében látták a reverzális biztos gyógyszerét, ma már nem elég haté-
konyak a baj elhárítására. A gyakorlat azt mutatja, hogy vegyes házasságoknál rendszerint 
az evangélikus fél enged, mert a katholikus nem engedhet, arról lévén meggyőződve, hogy 
a reverzális-kényszer a kath. egyházban dogma, melytől üdv vagy kárhozat függ. Viszont 
az evangélikus egyház mint engedékeny, liberális felfogású egyház él a köztudatban, mely 
a reverzálist megengedi, vagy legalább is nem kárhoztatja. S mert egyházunk semmiféle 
határozottabb lépést még nem tett a reverzális ellen, házasságra lépő híveink nem érzik, 
vagy nem akarják érezni, hogy a reverzális majdnem a hitehagyással azonos s az őket 
felkereső lelkész előtt rendszerint azt hangoztatják, hogy ők a reverzális dacára is meg-
maradnak jó evangélikusoknak. 

A dolgok ilyen állása folytán a reverzális ellen csak egy fegyver jöhet komolyan 
számba s ez a reverzálist adókkal szemben a megtorlás komoly eszközeinek alkalmazása. 

Javaslom tehát, mondja ki a közgyűlés, hogy 
1. Egyházunk nem tekinti többé egyháztagnak azt, aki egyházunk kárára vallási 

egyességet adott. Tőle egyházi adót nem kér, sőt el sem fogad. Azt a hit vigaszában többé 
nem részesíti s mindaddig, míg hibáját jóvá nem teszi, az egyházból kilépettnek tekinti, 
aki összes egyházi jogait elvesztette s a lelkipásztor szolgálataira többé igényt nem tarthat. 

2. Nem viselhet semmiféle egyházi tisztséget az, akinek gyermeke egyházunk kárára 
reverzálist adott. 

3. Aki kárunkra vallási egyességet kötött, annak nincs joga, hogy gyermekeit 
evangélikus iskolába beírathassa. 

4. Aki hátrányunkra reverzálist adott, az az egyházközség által vezetendő Hűtelenek 
Könyvébe bejegyzendő és hűtelensége alkalmas módon, akár a szószékről, akár a templom 
hirdetési tábláján is nyilvánosságra hozandó s elköltözés esetén az új tartózkodási hely 
lelkészével is közlendő. 

5. Ezen közgyűlési határozat hasonló határozathozatal céljából az egyetemes köz-
gyűléshez felterjesztendő s egyetemes elfogadtatása esetén kinyomatandó s a templomban 
az összes hívekkel közlendő. 

6. A református és unitárius egyház hasonló intézkedések megtételére felszólítandó. 
7. Ezen határozat érvényét veszíti, ha a róm. kath. egyház a reverzális-kényszert 

hatályon kívül helyezi. 
Budapest, 1926. szeptember 29. 

Mély tisztelettel 

a Mélt. és Főt. Kerületi Közgyűlés 
kész szolgája: 

Dr. Varsányi Mátyás 
budai lelkész. 
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Jegyzőkönyv, 
felvétetett a bányakerületi Luther-Szövetség választmányának 1926. évi október hó 5-én 

tartott ülésében. 

1. Dr. Raffay Sándor püspök mint elnök megnyitja az ülést és kegyeletes szavakkal 
emlékezik meg Györy Lorándról, a Szövetségnek hűséges ügyvezető elnökéről, ki nagy-
atyjának, Székács Józsefnek és atyjának, Győry Vilmosnak papi lelkületét magában egye-
sítve, páratlan buzgósággal és odaadással szolgálta egyházunkat. Javaslatára a választmány 
kimondja, hogy Győry Loránd emlékezetét jegyzőkönyvében is megörökíti. Egyben a választ-
mány a megüresedett tisztségre Hohenlohe Egon herceget választja meg. 

2. Dr. Scholtz Oszkár beterjeszti az alábbi főtitkári jelentést: 
A bányakerületi Luther-Szövetség a lefolyt évben még korántsem fejtett ki olyan 

agilitást, mint aminőre a hitélet fellendítése, az evang. öntudat megerősbödése s az őseinket 
jellemző és tipikusan lutheránus testvéri szolidaritásnak felújítása érdekében szükség volna ; 
a hívek gazdasági érdekeinek kielégítését célzó tevékenység is még csak a csírázás stá-
diumában van, végül a gyámolításra szorult testvérek megsegítésére hivatott szeretet-
munkásság is nélkülözi még a rendszerességet és a minden fillért számbavevő s a maga 
helyére juttató okszerűséget; de az előző évek sok-sok csalódása után mégis némi meg-
könnyebbüléssel állapíthatjuk meg azt, hogy „a leányzó nem halt meg, csak alszik*. 

Sőt nem kell túlzott optimizmus annak megállapításához, hogy az alvást helyenként 
már az ébredés váltja fel. Vannak gyülekezetek, melyek eddig szinte mereven elzárkóztak 
az elöl, hogy körükben a rendes istentiszteleteken kívül más valami vallásos összejövetel 
tartassék, vagy legalább is az elől, hogy ily célokra a templom is megnyittassék s ott a 
lelkészen kívül más — esetleg világi ember — is megszólalhasson; de lassanként meg-
törik a jég és számos helyen a hívek érdeklődése máris oly élénknek mutatkozott a Szö-
vetség vagy más belmissziói szervezet vallásos és kulturális összejövetelei iránt, hogy az 
magát a helyi lelkészt is meglepte, felbátorította és a szövetségi akció udvarias, de hűvös 
barátjából lelkes belmisszionáriust teremtett, kinek támogatására jövőben biztosan számít-
hatunk. Meg vagyok arról győződve, hogy ha tovább is a megkezdett úton haladunk és 
kerületi közgyűlésünk tavalyi 69. sz. határozatára támaszkodva, a vidéki gyülekezetekkel 
fokozottabb mértékben foglalkozunk, akkor az eddig még megmozdíthatatlanoknak bizonyult 
gyülekezeteket is sikerül majd a vallásosságnak és kulturális fejlettségnek magasabb szín-
vonalára emelni. 

A lefolyt évben még nem szentelhettem annyi időt a Luther-Szövetség ügyeinek, 
mint az tisztségemből kifolyólag kívánatos lett volna; előadást mindössze 19 esetben 
tartottam. Igyekeztem azonban olyan helyekre is kimenni, ahol eddig még a Luther-Szö-
vetség ismertetve nem volt, illetve az évek előtt megalakított Szövetség nem működött; 
így voltam Ikladon, Fóthon, Csornádon, Albertin, Újpesten, majd a püsp. egyh. látogatással 
kapcsolatban Farmoson; ezenfelül részint a szövetségek, részint a nőegyletek meghívására 
tartottam előadást Békéscsabán, Kecskeméten, Szarvason, Csorváson, a budai és a pesti 
Deák-téri Luther-Szövetségek estélyein, Aszódon a leánynevelő intézetben, a főgimnázium-
ban és a szövetség vall. estélyén, végül mint egyházközségi felügyelő négy ízben Kondo-
roson, hol Széchenyi eszméi, az evang. sajtó jelentősége, a gályarabok emléke s az evang. 
ember társadalmi kötelességei képezték beszédeim tárgyát. — Szerettem volna még a nyár 
folyamán az egyházmegyei közgyűlésekre is kimenni, hogy tavalyi közgyűlésünk 70. sz. a. 
határozata alapján az esperes uraknak az egyházmegyei Luther-Szövetségek megalakításá-
ban segítségükre legyek; de ebben közbejött betegeskedésem, majd finnországi utazásom 
meggátolt s így az egyházmegyei szövetségek megalakítása őszre marad. 



68 

1. Az egyházmegyei szövetség ezidőszerint még csak a békési egyházmegyében 
van megszervezve. Ez a szövetség részletes jelentést is terjesztett be az egyházmegyei 
közgyűlés elé, de úgy látom, hogy a szövetségi munka, Csorvástól eltekintve, a többi 
gyülekezetben meglehetősen ellanyhult. 

Z A budapesti egyházmegyében a már régebben megalakult Luther-Szövetségek 
most is a megszokott buzgósággal működtek. E részben egyházi lapjaink részletes híradás-
sal szolgáltak. Kelenföldön főleg a leányegylet és a nőegylet tartott összejöveteleket s 
jelentékenyen elősegítette a templom alapítását. 

3. Az arad-békési egyházmegyében csak Békéscsabán él a Luther-Szövetség, mely a 
nőegylettel együtt tíz napon tartott vallásos estélyt s a Luther-Szövetség az offertóriumok-
ból mintegy 5 milliót kapott és a kerületi Szövetség részére 1 milliót ajánlott fel. Itt 
Csabán a leányegyesület is a régi — szinte egyedülálló — buzgósággal működik és a 
Nőegylettel, valamint a Szövetséggel karöltve, különböző jótékony célokra tetemes össze-
geket gyűjtött. Ugyancsak a leányegyesület keretében folyik a belmissziói munka Mező-
berényben, ahonnan Biszkup F. lelkésztől érkezett be részletesebb jelentés. Ez a jelentés 
azzal a figyelemreméltó és helyes megjegyzéssel végződik, hogy a belmissziói munkánál 
mindenütt respektálnunk kell a helyi viszonyokat s ebből kifolyólag nem lehet erőltetni a 
Luther-Szövetség megalakítását ott, ahol egyelőre még az ifjúsági munka is a kezdet 
stádiumában van. 

4. A csanád-csongrádi egyházmegyében figyelemreméltó haladást mutatott Pitvaros, 
hol maga az esperes úr a segédlelkésznek, a lelkészi diplomás kántornak, a község 
orvosának s az állami tanítóknak segítségével úgy a vallásos, mint az ismeretterjesztő 
összejövetelek iránt élénk érdeklődést támasztott az egyébként még tótajkú hívek körében. 
A Szövetségnek már énekkara is van s a leventék valláserkölcsi oktatásban is részesültek. 

Makón csak ifjúsági egylet van s vallásos estély négy esetben tartatott. 
Teljes elismeréssel kell megemlékeznünk Tiszaföldvárról, hol a Luther-Szövetség 

csak a folyó évben alakult meg, de a tél folyamán kéthetenként tartott vallásos estélyeket, 
tagdijakban 800,000 K-t szedett be s a kerületi Luther-Szövetség részére 160,000 K-t 
ajánlott fel. 

Szegeden Tátrai h. lelkész vezetésével folyik a munka, de a kis egyházat gyakrabban 
kellene a központból küldendő előadókkal s — majd ha lehetséges lesz — anyagi eszkö-
zökkel is támogatni. 

5. A pesti felső egyházmegyére vonatkozólag jelentem, hogy Cinkotán csak ifjúsági 
egyesület van, de ott is, Nagytarcsán is adventben 2, böjtben 3 vallásos estélyt tartottak. 

Rákoskeresztúron a Luther-Szövetségnek van vegyeskara, négy nagy estélyt s heti 
összejöveteleket tartott, de tagdíjakat nem szed. 

Csömörön a Luther-Szövetség még nincs megszervezve, de az alakulóban levő 
ifjúsági egylet hetenként kétszer vallásos estélyeket tartott. 

Újpesten elég gyakran tartottak vallásos estélyeket; ugyancsak Aszódon a lelkész 
Perényi igazgató támogatásával sűrűn rendez vallásos estélyeket (vetített képekkel) s a 
ker. Luther-Szövetséget hajlandó egy-egy vasárnapi offertoriummal segélyezni. 

6. A pesti közép egyházmegyében a kecskeméti Luther-Szövetség négy vallásos 
estélyt tartott mintegy l1/» millió K offertoriummal. Cegléden a Nőegylettel társult Szövetség 
hét házi ünnepet tartott s ez idén alakult meg a Templom-leányok Egyesülete. Tagdíjakat 
egyik helyen sem szednek. Irsán az ifjúsági egylet tartott három vallásos estélyt; a Luther-
Szövetség itt is, mint Tápiószentmártonban megalakult, de stagnál. 

7. A pesti alsó egyházmegyét illetőleg csak Soltvadkertről, Kiskőrösről és Apostagról 
kaptam értesítést. Soltvadkerten három ízben tartott vallásos estélyt a Luther-Szövetség, 
Kiskörösön csak nőegylet és ifjúsági egylet van s utóbbi a tél folyamán hetenként három-
szor tartott ismeretterjesztő és valláserkölcsi előadásokat. Apostagon a megalakult Luther-
Szövetség nem működik, de a nőegylet négy ízben tartott vallásos estélyt. 

Végül jelentem még, hogy jelentékenyebb bevételünk még nem volt s offertoriumok 
alakjában a fentebbi megajánlásokon felül csak 1.492,000 K folyt be a kerületi Szövetség 
pénztárába. 
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Kálmán Rezsó a titkári jelentéshez kér szót s javasolja, hogy az egyetemes gyűlések 
idején evang. nagyhetek (nagygyűlések) rendeztessenek. Kaas Albert báró és Dr. Rásó Lajos 
a tavaszi időt alkalmasabbnak tartják, de nézetük szerint a nagygyűlés alapos előkészítést 
igényel; egyelőre rendezni kell a szövetségi tagdíjak kérdését s kapcsolatot kell teremteni 
a Szövetség és a Lelkészegyesület között. Kovács Andor esperes gyakorlati célok kitűzését 
s a szövetségi feladatok tüzetesebb ismertetését sürgeti. Dr. Blatniczky Pál esperes, Dr. 
Lehoczky Antal egyházmegyei felügyelő és Dr. Varsányi Mátyás lelkész hozzászólásai után 
Püspök úr összegezi a vita eredményét és hangsúlyozza, hogy a nagygyűlés tartása csak 
akkor lesz majd időszerű, ha az egyházi öntudat már az egyes egyházak élénkebb élet-
működésében is megnyilatkozik. Javaslatára a választmány: 

a) a főtitkárnak évijelentéseért s az előadások tartásáért köszönetet mond; 
b) felkéri az elnökséget, hogy a szövetségi célok érdekében megfelelő nyomtat-

ványokról s azok terjesztéséről gondoskodjék; 
c) köszönettel veszi tudomásul, hogy a Püspök úr körlevél útján is felhívja majd a 

lelkészeket arra, hogy a presbiterek részére rendszeres előadásokat tartsanak s az ifjú-
sággal is behatóbban foglalkozzanak; 

d) felkéri a kerületi közgyűlést, hogy a jelen ülés jegyzőkönyvét a kerületi köz-
gyűlés jegyzőkönyvének függeléke gyanánt nyomattassa ki ; 

e) felterjesztést intéz az Országos Luther-Szövetséghez az évi tagdíjaknak újabb 
— lehetőleg egy pengőben — leendő megállapítása iránt. 

3. Landgraf János, mint az Evangélikus Gazdasági Központ elnöke, részletesen 
ismerteti a központ célját, megalakulását és az eddig elért figyelemreméltó anyagi ered-
ményeket. Többek hozzászólása után Püspök úr javaslatára a választmány 

a) a központ megalakulását örömmel tudomásul veszi és Landgraf János elnöknek 
már eddigi önzetlen fáradozásáért is köszönetet mond; 

bj felkéri összes egyházaink és iskoláink elöljáróságát, valamint a lelkészegye-
sületeket, hogy az Evangélikus Gazdasági Központot rendeléseikkel annál is inkább támo-
gassák, mert annak jövedelméből a lelkészi nyugdíjintézet is segélyeztetni fog; 

c) a Gazdasági Központ ügyeit intéző bizottság tagjaivá az eddigi tagokon (Dr. Scholtz 
Oszkár, Dr. Varsányi Mátyás, Szterényi Hugó) felül Hohenlohe Egon herceget, Dr. Rásó 
Lajost, Dr. Konkoly Elemért, Kemény Lajost, Dr. Hittrich Ödönt és Dr. Böhm Dezsőt 
megválasztja. 

Kmf. 

Dr. Raffay Sándor. Dr. Scholtz Oszkár. Landgraf János. 



TARTALOMJEGYZÉK. 

Jkvi 
pont Oldalszám 

1. Jelenvoltak névjegyzéke ... ... ... 
2. A ker. felügyelő megnyitó beszéde ... 
3. A közgyűlés megalakulása 
4. Hitelesítők kiküldése .. . 
5. Püspöki jelentés 
6. Miniszteri rendeletek bemutatása ... 
7. Az egyetemes gyűlésre kiküldött tagok jegyzéke *.. 
8. Törvényszéki bírák választása 
9. Levéltáros választása .. 

10. Bizottságok kiegészítése. ... ... ... 
11. A báró Baldácsy-alapítvány igazgató-tanácsának jelentése 
12. A népiskolai ker. tanfelügyelő jelentése 
13. Az új állami tanterv 
14. Egyházmegyék tanügyi előterjesztései ... ... 
15. Iskolai ^érelmek ... , 
16. Új tanítói díjlevelek kiállítása 
17. Tanítói javadalmi jegyzökönyvek kiállítása ... 
18. A tótkomlósi tanítók hitoktatási kötelezettsége 
19. A tótkomlósi állami polgári iskola körül észlelt sérelem 
20. Az orosházi állami polgári és gazdasági iskolai, hitoktatás... 
21. Egyházmegyei tanfelügyelői állások szervezése ... ... .... .. 
22. Theológusok zenei oktatása 
23. Népiskolai tankönyvek használata 
24. Tanítók hadipótléka : 
25. A bajai sérelmek 
26. A pestmegyei felső egyházmegye tanítótestületének alapszabályai 
27. A népiskolák tantestületeiről és igazgatóinak hatásköréről alkotott kerületi sza 

rendelet 
28. A vallástanárokra vonatkozó egyetemes szabályrendelet 
29. A középiskolai ker. tanfelügyelő jelentése... ... ... ... ... ... 
30. A középiskolai rendtartás ... 
31. Dr. Szigethy Lajos „Luther lelke" című könyve 
32. A szülői értekezletről, cserkészetről stb. szóló jelentés 
33. Érdemes középiskolai tanárok igazgatói címe... ... ... ... 
34. Az aszódi Petőfi-gimnázium átvétele... . . . ... ... ... 
35. A lelkészi és vallástanári képesítésre vonatkozó egyetemes szabályrendelet .. 
36. Jelentés az aszódi leánynevelő-intézetről * 
37. Jelentés a szarvasi tanítónőképző-intézetről .. 
38. Az 1925. évi kerületi számadások ... ... ~ 

. . . 3 
4 - 8 

8 
8 

8 - -24 
. . . 24 
... 24 
... 25 
. . . 25 

25 
. . . 26 
. . . 26 
. . . 27 

27 
28 
29 
29 
29 
30 
30 

. . . 30 
30 
31 
31 
31 
31 

y-
31 

___ 32 
32 

. . . 32 

. . . 32 

. . . 33 

. . . 33 

. . . 33 
33 

.a.. 34 

. . . 34 
35 

IHuaHH 



71 

pont ' Oldalszám 

39. Az 1927. évi kerületi költségvetés .. - 35 
40. Az államsegély felhasználására vonatkozó előterjesztések ... ... 37 
41. A számadások és költségvetések előzetes kinyomatásának kérdése 37 
42. Földbirtok kérése az adminisztracionális költségekre — 37 
43. A Zsedényi-ösztöndíj , 37 
44. Egyházi tisztviselők házasságkötése ... 37 
45. A reverzálisok elleni védekezés 38 
46 A békéscsabai ev. tanítók stólaügye * 38 
47. A szarvasi ev. tanítók fizetésének rendezése 38 
48. K. Horváth Mihály indítványai az E. A. módosítása iránt 39 
49. Az OFB által egyházi célokra adott földek vételára 39 
50. Ugyanazon földek megváltására vonatkozó tájékoztatás 39 
51. Sass Béla fellebbezése a pesti magyar egyház gyülekezeti lapjának segélyezése 

tárgyában 40 
52. Sass Béla fellebbezése a pesti magyar egyház szervezeti szabályrendelete tárgyában 40 
53. Majba Vilmos fellebbezése 41 
54. Kiss Kálmánné fellebbezése 41 
55. Mayer Pál fellebezése - 41 
56. A kondorosi tanítók hiványai - 41 
57. A Nagymágócs—árpádhalmi missziói lelkész hiványa 41 
58. A kardoskuti lelkész hiványa ... 41 
59. A gádorosi egyház fellebbezése .. . ... - 41 
60 A gerendási leányegyház anyásítása 42 
61. A csépai missziói egyház megszervezése 42 
62. A battonyai missziói egyház megszervezése 42 
63. A mezőhegyesi fiókegyház anyásítása 43 
64. A budafoki missziói egyház megszervezése 43 
65. Missziói lelkészi állás szervezése Páhi és Csengőd központokkal 43 
66. A péceli és rákoscsabai fiókegyházaknak missziói egyházzá való szervezése 43 
67. A szolnoki missziói egyház átcsatolása 44 
68. Az egyetemes nyugdíjintézeti szabályrendelet 44 
69. A menekült és kiutasított lelkészek ügye 44 
70. A zsinat összehívása 44 
71. Az egyházi tanácsosok elleni fegyelmi eljárás szabályozása 44 
72. A világi hatóságok jogsegélynyujtási kötelezettsége 45 
73. Az orosházi lelkészek új hiványai - 45 
74. Világi tisztviselők napidíjai 45 
75. Állásfoglalás a „hitfelekezet" elnevezés ellen 45 
76. Zatykó Mihály orosházi tanító fellebbezése 45 
77. A szegedi ev. nőegylet alapszabályai. 46 
78. Nyugdíjasok bizottsági és törvényszéki tagságának kérdése — 46 
79. Egyházi lap indításának engedélyhez kötése 46 
80. Ker. számvevőszék jelentése 46 
81. A báró Baldácsy-alapítvány jövedelmének felosztása 47 
82. Missziói jelentések 49 
83. Ker. levéltáros jelentése - - 50 
84. A belmissziói bizottság jelentése i 50 
85. A ker. Luther-Szövetség jelentése 51 
86. Segélyzőintézeti jelentés 51 
87. A Lelkészegyesület jelentése 51 
88. Az 1925. évi közgyűlés által 60. és 62. § alatt adott megbízatások meghosszabbítása 52 
89. Indítvány egy műszaki bizottság alakítására 52 
90. Közgyűlés berekesztése 52 



Oldalszám 

I. Függelék. 
A kerületi tisztviselők és állandó bizottságok tagjainak névjegyzéke .. 53 

II. Függelék. 
Népiskolák tantestületéről és igazgatóinak hatásköréről szóló szabályrendelet... 55 

III. Függelék. 
A bányakerületi Gyámintézet közgyűlésének jegyzökönyve 58 

IV. Függelék. 
A ker. Lelkészegyesület jegyzőkönyve 62 

V. Függelék. 
A ker. Segélyegylet jegyzőkönyve 65 

VI. Függelék. 
Dr. Varsányi Mátyás javaslata (45. ponthoz) 66 

VII. Függelék. 
A ker. Luther-Szövetség választmányának jegyzőkönyve 67 

. 



A 

BÁNYAI ÁGOST. HITV. 
EV. EGYHÁZKERÜLET 

1927. SZEPTEMBER J5-ÉN BUDAPESTEN 
TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE 

KIADJA A BÁNYAI ÁG. HITV. EVANG EGYHÁZKERÜLET 

BUDAPEST, 1927. 
IFJ. KELLNER ERNŐ KÖNYVNYOMDÁJA 

66576 





A BÁNYAI EV. EGYHÁZKERÜLET 1927. ÉVI SZEPTEMBER 
HÓ 15-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 
1. A közgyűlésen Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Zsigmondy Jenő 

kerületi felügyelő elnököltek. 

Jelen voltak: 

Az arad—békési egyházmegyéből: Dr. Szeberényi L. Zsigmond esperes, 
Bárdy Ernő, Korosy László, Knyihár Károly, Dr. Hegedűs Béla egyházmegyei 
megbízottak, Bánszky György, Dr. Pálka Pál, Biszkup Ferenc, Lipták L. Pál, 
Kovács György, Belanka Pál, Kovács Sz. Mihály, Maczák György, Povázsay 
Endre, Dr. Wangyel Endre, Drienyovszky János, Botyánszky György, Bagyinka 
András, Szaszák Ádám, Aradszky György, Szaszák Pál, Machlik Mihály, .Uhrin 
Pál, Dr. Lepény István, Szaák János, Hrivnyák János, Hoffmann András, 
Pangert András, Bartolf Ádám, Braun Gyula, Uhrin Károly, Dr. Seiler Ferenc, 
Piltz Ádám egyházmegyei kiküldöttek. 

A békési egyházmegyéből: Kovács Andor esperes, Kellő Gusztáv, 
Dr. Haviár Gyula, Keviczky László egyházmegyei megbízottak, Kálmán Rezső, 
Dr. Bulla Sándor, Jeszenszky János, Nandrássy Elek, Horémusz Pál, Zoltán 
Emil, Dr. Mázor Elemér, Rohály Mihály, Fürst Ervin egyházmegyei kikül-
döttek. 

A budapesti egyházmegyéből: Broschko G. Adolf esperes, Möhr Henrik 
egyházmegyei megbízott, Dr. Szigethy Lajos, Dr. Haberern Pál, Dr. Lázár 
Ottó, Dr. Varsányi Mátyás, Szepessy Rezső, Maszny Sámuel, Dr. Szlávik 
Mátyás, Szeszlér Hugó, Reif Pál, Morhács Márton, Dr. Pazár Zoltán, 
Dr. Petrik Aladár, Krompecher Szilárd, Dr. Bendl Alajos, Dr. Mágócsy-
Dietz Sándor, Bereczky Sándor, Dr. Gündisch Guidó, Wack Keresztély, 
Doktorics Benő, Algőver Andor, Landgraf János, Krompecher Jenő, Hüttl 
Ármin, Zsigmondy Géza, Sándy Gyula, Dr. Holitscher Pál, Dr. Kaiser Szilárd, 
Dr. Farkas Béla, Röck Béla, Sommer Gyula, Zsigmondy Dezső, Dr. Böhm 
Dezső, Benyó Vilmos, Draskóczy Lajos, Fuszek István, Günther Béla, Gally 
László, Kemény Lajos, Lipták Rezső, Lorch K. Lajos, Lahmann György, 
Majba Vilmos, Marek Ernő, Mikolik Kálmán, Dr. Németh Ödön, Dr. Pözel 
István, Dr. Rásó Lajos, Rátz László, Zsigmondy Géza, Dr. Zimmermann 
Ágost egyházmegyei kiküldöttek. 

1* 
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1—2. A csanád—csongrádi egyházmegyéből: Saguly János esperes, Purgly 
Emil felügyelő, Tátray Károly, Draskóczy Ede egyházmegyei megbízottak, 
Dr. Polner Ödön, Benkóczy Dániel, Kárász Mihály egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei felső egyházmegyéből: Blatnicky Pál esperes, Dr. Szontagh 
Antal II. felügyelő, Geduly Lajos, Margócsy István egyházmegyei megbízottak, 
Chugyik Pál, Holéczy János, Mayer Pál, Schuszter Károly, Erhardt József, 
Czitó Győző, Jeszenszky Gyula, Hajts Pál, Bolla Lajos, TöklinczJ., Dr. Jancsik 
Mihály, Obetkó Kálmán, Bartók János, Dr. Pajor Ákos, Noszkó István, 
Dr. Mészáros Gyula, Dr. Thomay Ernő, ifj. Blatnicky Pál, Liptay Lajos, 
Hamrák Béla egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei közép egyházmegyéből: Bódy Pál esperes, Dr. Lehóczky 
Antal felügyelő, Dr. Kovács Sándor, Báró Kaas Andor, Rácz Gyula, Droba 
Márton egyházmegyei megbízottak, Zólyomi Pál, Kuszenda József, Honéczy 
Pál, Piry Endre, Dr. Konkoly Elemér, Magócs Károly, Földváry Elemér, 
Csaba Gyula, Dr. Mikler Gusztáv, Török József, Szentkirályi Albert, Bartal 
Béla, Pätz Béla egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei alsó egyházmegyéből: Kruttschnitt Antal esperes, Báró 
Kaas Albert felügyelő, Krón Ferenc, Rosenauer Lajos, Dr. Tepliczky Aladár 
egyházmegyei megbízottak, Galle István, Lelbach Oszkár, Bakay Péter, Kirner 
Gusztáv, Korén Márton, Bukovszky Jenő egyházmegyei kiküldöttek. 

Mint tanítóképviselő: Molnár Imre, Országh József. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Oravetz Ödön igazgató. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Reil Lajos igazgató. 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Hittrich Ödön főigazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Saskó Samu igazgató. 
A szarvasi tanítónőképző részéről: Kiss Sándor igazgató, Bartos Pál 

lelkész. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Szelényi Aladár, Papp Elek, 

Blatnicky Pál, Kovács Andor, Dr. Szeberényi Lajos Zs., Saguly János, Krutt-
schnitt Antal, Uhrin Károly törvényszéki bírák, Sándy Gyula számvevő, Sárkány 
Béla egyházi főjegyző, Dr. Scholtz Oszkár világi főjegyző, Törtely Lajos 
egyházi jegyző, Dr. Lányi Márton világi jegyző, Dr. Mészáros Gyula ügyész, 
Dr. Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi lelkész, Bezegh Sámuel püspöki titkár, 
Nandrássi Elek missziói lelkész. 

2. A közgyűlés tagjai az Isten házában egybegyűlvén, résztvettek az 
istentiszteleten és meghallgatták Csaba Gyula péteri lelkész oltári imáját és 
Kruttschnitt Antal esperes szószéki beszédét. Ezután a közgyűlés tagjai az 
ülésterembe vonultak, ahol Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő a köz-
gyűlést a következő beszéddel nyitotta meg: 

Tisztelt Közgyűlés! 

A lefolyt évben az egyes vidékeket sújtott rendkívüli nagy, katasztrofális 
elemi csapásokon kívül, földrengés, viharok, ciklonok, pusztító áradások stb., 
a közelmúltban két oly világraszóló esemény történt, amelyek bennünket 
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magyarokat egyrészt közvetlenül, másrészt közvetve a legnagyobb mértékben 2 . 
érdekeltek és a közvéleményt úgy nálunk, mint a külföldön is indokolt izga-
lomba ejtették. , 

Az egyik az a jelentőségteljes akció volt, amelyet Magyarország érdeké-
ben lord Rothermere az épp oly igazságtalan, mint kegyetlen trianoni szerző-
dés revíziója iránt indított és amely az egész világon nemcsak mély hatást 
keltett, de általános visszhangra is talált. Ez a hatás és visszhang az európai 
és az amerikai Egyesült Államokban is többé-kevésbbé kedvező nyilatkozatok-
ban nyilvánult meg és csupán a közvetlenül érdekelt, zsákmányukhoz ragasz-
kodó vagy érdekeiket veszélyeztetve látó államokban találkozott a legelutasí-
tóbb visszatetszéssel és leghevesebb ellenkezéssel. Mireánk nézve minden-
esetre a legnagyobb fontossággal bír, hogy a sérelmes trianoni békeszerződés 
reviziójának kérdése nem általunk, hanem külföldön, érdektelen külföldi által 
lett felvetve és éppen azért talán nem alaptalan az a reményünk, hogy a 
szerencsés körülmények között megkezdett akció sikerre fog vezetni és a 
hazánk feltámadásába vetett rendíthetetlen hitünk hamarabb, mint magunk is 
gondoltuk volna, valósággá fog válni. De ne feledjük el, hogy saját magunk-
nak is ki kell vennünk a magunk részét abban a munkában, amelyet a ki-
tűzött cél megvalósítása érdekében ki kell fejtenünk. A legfontosabbnak 
tartom, hogy hazai közigazgatásunk kifogástalan és példaszerű legyen és már 
ez a körülmény is felkeltse elszakadt magyarjainkban és más nemzetiségek-
ben azt a vágyat, mielőbb ismét visszakerülni az anyaország fenhatósága 
alá. Természetesen igen fontosnak tartom, hogy a fenti cél érdekében nálunk 
se szüneteljen a legerélyesebb propaganda és meggyőződésem szerint ebben 
a mi egyházunk is a legtevékenyebb részt fogja kifejteni. Erészben a legsikere-
sebb munkát lelkészeink és tanáraink fejthetik ki, akik kétségtelenül önkény-
tesen, minden felsőbb utasítás nélkül meg fogják találni annak a leghelyesebb 
módját, hogy hazánknak e rendkívül fontos ügyét a legsikeresebben szolgál-
ják. Adja Isten, hogy az e tekintetben táplált óhajaink és reményeink ne 
váljanak üres légbuborékokká, hanem meg is valósuljanak. 

A másik jelentőségteljes esemény a véres áldozatokkal és a legfontosabb 
középületek egyikének pusztulásával járó bécsi zendülés volt. Meg lett álla-
pítva, hogy a zendülést a szovjet Oroszországból táplált kommunizmus izga-
tásai idézték elő. Ez az esemény kínos emlékeket keltett fel bennünk abból 
az időből, amikor az átkos Kun Béla és Szamuelli-féle zsarnok uralom alatt 
szenvedtünk és meggyőzött bennünket arról is, hogy a bolsevizmus és 
kommunizmus veszedelme nincsen még végleg elhárítva, hanem titokban 
folyton lappang és lesi azt az időt, hogy ismét hatalomra jusson és a bolse-
vizmus és kommunizmus tévtanait az egyes államokra ráerőszakolhassa. Hogy 
csakugyan csak tévtanokról van szó, azt az egyszerű józan ész is megállapít-
hatja és ki van zárva, hogy egy jó keresztényből valaha is bolsevista vagy 
kommunista legyen. De igazolja az a tény is, hogy csak a legnagyobb és 
legkegyetlenebb terrorista eszközökkel tudja magát fentartani és érvényesíteni, 
amit igazol Oroszország példája, ahol a szovjeturalom már eddig is száz-
ezreket cipelt a vérpadra, hogy hatalmát fentarthassa. Már pedig az ész-
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2. szerű, az igaz és helyes tanok nem szorulnak ily megvetendő eszközökre 
érvényesülésük érdekében, hanem megtalálják útjukat belső igazságuk erejénél 
fogva és meghódítják az egész világot e tanok helyességének elismerésére.' 

A legmeggyőzőbben igazolja ezt Jézus Krisztus fellépése és tanítása, 
akinek a szereteten alapuló tanait nemcsak nem kellett az emberiségre rá-
erőszakolni, sőt ellenkezőleg, az üldözésekkel szemben is érvényesült és ahova 
elkerült, mindenütt híveket szerzett magának. Igaz, hogy a kereszténység is 
az idők folyamában eltért az evangéliumban lefektetett helyes és igaz tanok 
követésétől, ami azután a reformációhoz vezetett és igaz az is, hogy a létében 
veszélyeztetett katholikus egyház ádáz háborút viselt a tőle elszakadt eretne-
kek ellen és erős üldözésben részesítette őket, de ennek dacára az eretnekek 
száma is folyton szaporodott, annak bizonyságául, hogy az általuk vallott 
tanokban tisztábban érvényesülnek az evangéliumban lefektetett és általában 
helyesnek elismert igazságok, amelyet egyébként alapjában véve egyaránt 
követnek úgy a lutheránusok és kálvinisták, mint a katholikusok. Lényegileg 
közöttük az eltérés csak egyes — persze elég fontos — hitelvi tételekben és 
szertartási külsőségekben nyilvánul meg. 

Szerény nézetem szerint a hitelvi tételek egymástól való eltérése nem 
szolgálhat okul a felekezetek közti egyenetlenkedésnek, féltékenységnek, vagy 
irígykedésnek és én erészben Nagy Frigyes orosz királlyal tartok, aki akkor» 
mikor tanácsosai az uralkodó állami valláson kívül állókkal szemben erélyes 
intézkedések elrendelését kérték, ezt a javaslatot azzal az indokolással utasí-
totta el: „In meinem Lande möge Jedermann nach seiner eigenen Fa?on selig 
werden." 

A szertartási különbözőségek pedig éppen nem képezhetnek ellenséges-
kedési okot, hiszen közöttünk, protestánsok között is vannak szertartási külön-
bözőségek. De mindenesetre el kell ismernünk, hogy a katholikus egyház 
külsőségekben és ceremóniákban sokkal nagyobb fényt és pompát fejt ki, 
mint mi protestánsok és ezzel nagyobb hatást ér el a nagytömegnél, amely 
a szép látnivalókban szeret gyönyörködni, amiről a mi felekezetünk kebelében 
le kell mondania. 

Mi következik mindezekből? Az, hogy semmi józan értelme nincs a 
felekezetek közötti ellenségeskedésnek, amely a vallásháborúhoz vezet és én 
hiszem, hogy a mai korban vallásháborútól tartanunk nem kell, nemcsak 
azért, mert a mind szélesebb körben terjedő műveltséggel és szellemi fejlő-
déssel járó liberalizmus ily katasztrófának beálltát meg tudja és meg fogja 
akadályozni, de azért is, mert az egyes felekezetekben megvan a hajlandóság 
és igyekezet, hogy a másvallásúakkal a legszentebb békében éljenek és 
ehhez képest nem fogják tűrni egyes fanatikusoknak izgatásait, akik egyedül 
lehetnek veszélyesek az általános békére. 

Én a leghatározottabban kijelentem, hogy úgyis mint ember, úgyis mint 
kerületi felügyelő, az összes egyéb felekezetek vallását a legnagyobb tiszte-
letben tartom és hogy ugyancsak az összes egyéb felekezetek híveivel, lel-
készeivel és vezetőembereivel a legjobb barátságban óhajtok élni. 

Felemelem ezért e helyről intő szavaimat összes híveinkhez, különösen 
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lelkész testvéreinkhez, amire talán egyáltalán szükség sem volna, hogy kerül- 2 . 
jenek el minden vallási viszályt a másvallásúakkal, mert hiszen egy jelen-
téktelen szikra is alkalmas lehet az egész házat lángbaborítani és végzetes 
károkat okozni. Sőt ellenkezőleg, úgy szóval, mint tettel igyekezzenek a vallási 
békét fentartani, annál is inkább, mert nekünk magyaroknak a mi helyze-
tünkben, amikor mi mindnyájan szívvel és lélekkel részt kívánunk venni 
Magyarország feltámasztásában, ez kétszeres kötelességünk. Legyen honfi-
társaink közül bárki bármily vallású és bármily nemzetiségű, ha velünk 
együtt a magyar nemzeti hiszekegyet vallja, úgy ne lássunk benne mást, 
mint az igaz hü magyart, aki a közös cél elérése érdekében segítőtársunk 
kíván lenni. Természetesen, joggal elvárhatjuk a másfelekezetbeliektől, hogy 
velünk szemben is tartózkodjanak minden indokolatlan provokálástól. 

Igen tisztelt Közgyűlés! Nem fejezhetem be beszédemet anélkül, hogy 
meg ne emlékezném ama súlyos nagy veszteségekről, amelyek úgy a testvér 
református, mint a római katholikus egyházakat érték. A református egyház 
köztiszteletben álló két vezető férfia és pedig Dr. Darányi Ignác, Dunamelléki 
főgondnok és gróf Degenfeld Schömberg József, Tiszántúli főgondnok és a 
konvent elnöke rövid időközökben elhunyt. Mindketten már évtizedek óta 
vezetői voltak a református egyháznak. Páratlan odaadással és buzgósággal 
látták el hivatalukat és egyházuk fejlődése és felvirágzása körül elévülhetetlen 
érdemeket szereztek maguknak. Mint a reformátusokkal közös ügyek elinté-
zésére kiküldött bizottságnak tagja, illetve világi elnöke, e minőségükben a 
saját halottainknak is tekinthetjük. Gróf Degenfeld József a közéletben a 
közigazgatás terén is hosszú éveken át áldásos tevékenységet fejtett ki és 
Dr. Darányi Ignác éveken át a Földmívelésügyi Minisztérium élén szerzett 
elévülhetetlen érdemeket és váratlanúl bekövetkezett elhunytuk országszerte 
mély gyászt keltett. 

Ugyancsak országos gyász kisérte a római katholikus egyház két nagy 
fiának: Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspöknek, az ékesen szóló nagy 

- szónoknak legszebb hivatása közben ért, szélütés folytán bekövetkezett hirtelen 
elhunytát és legújabban Csernoch János hercegprímásnak, a katholikus egyház 
magyarországi legfőbb papjának, hosszabb szenvedés után bekövetkezett 
gyászos elhunytát. Mindkét egyházfő nemcsak az egyházuk körül kifejtett 
áldásos működésük, hanem kiváló személyi tulajdonságaik által is kivívták 
maguknak az egész ország tiszteletét és szeretetét és mi evangélikusok is 
fentartás nélkül hódolunk nagy szellemüknek és őszintén gyászoljuk elmúlá-
sukat. Áldás és béke lengjen mindkét halott porai felett. 

Meg vagyok róla győződve, hogy a méltóságos és főtisztelendő Püspök 
úr évi jelentésében az elhunytak emlékének méltó megörökítése iránt meg-
felelő indítványokat fog előterjeszteni és ezért a magam részéről eziránt 
indítványt nem teszek. / 

Midőn a kerületi közgyűlésünkön úgy hivataluknál, mint kiküldetésüknél 
fogva megjelent mélyen tisztelt Közgyűlési Tagokat tisztelettel és szívélyesen 
üdvözölném, a közgyűlést ezennel megnyitom. 
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2 8 . ' Az élénk helyesléssel fogadott megnyitó beszéd elhangzása 
után Dr. Raffay Sándor püspök a rendkívül tartalmas megnyitó 
beszédért hálás köszönetének ad kifejezést. Javaslatára a közgyűlés 
az elnöki megnyitó beszédet egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe 
felvéteti. 

3. Dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész az elnöki megnyitó beszédhez kér 
szót és javasolja, hogy a kerületi közgyűlés Rothermere lord-ot a hazánk 
jogaiért indított akciója alkalmából táviratilag üdvözölje. 

A kerületi közgyűlés a javaslatot egyhangú lelkesedéssel 
elfogadja és a távirat megszövegezésére az elnökséget felkéri. 

4. Világi főjegyző bemutatja a ker. közgyűlés tagjainak névjegyzékét; 
jelenti, hogy a bemutatott megbízólevelek rendben vannak és a közgyűlés 
a megjelentek számára való tekintettel határozatképes, mihez képest 

a kerületi felügyelő a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak 
jelenti ki. 

5. A kerületi felügyelő előterjesztésére 
a kerületi közgyűlés kimondja, hogy a kerületi bizottságok elnökei 
és tagjai — a jelen ülés tartamára — tanácskozási joggal felruhá-
zottaknak tekintendők abban az esetben is, ha netán az egyház-
megyék a kerületi gyűlésre nem is küldték ki őket; egyben azonban 
felkéri a közgyűlés az espereseket, hogy jövőben az illetőknek 
kiküldetéséről gondoskodjanak. 

6. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen és a jegyzői 
karon kívül báró Kaas Albert, Landgraf János, Kemény Lajos és 
Broschko G. Adolf közgyűlési tagokat kéri fel. 

7. A kerületi felügyelő javaslatára 
a közgyűlés kimondja, hogy a tárgysorozatba 39. és 46. pontok 
alatt felvett ügyeket közvetlenül a püspöki jelentés után fogja 
tárgyaltatni. 

8. Dr. Raffay Sándor püspök bemutatja és főbb részeiben felolvassa 
az egyébként előzőleg már a közgyűlés tagjainak is megküldött következő 
jelentését: 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az Isten megsegítő kegyelméből csendesen lefolyt 1926/27. közigaz-
gatási esztendőről szóló jelentésemet aligha kezdhetném megfelelőbb igékkel, 
mint amelyeket a múlt hónapban Lausanneban tartott egyetemes keresztyén 
világkonferencia elnöke, Brent, buffalói anglikán püspök megnyitó prédiká-
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ciója alapjául, a világtól búcsúzó Megváltó ajkáról leszakított. János evan- 8 
géliumának 17. részében olvassuk ezeket az igéket, melyekkel az Üdvözítő 
imígy imádkozik: „Én nem vagyok többé e világon, de ők e világon van-
nak . . . szent Atyám, tartsd meg őket a Te nevedben, akiket nekem adtál, 
hogy egyek legyenek, mint mi . . . hogy mindnyájan egyek legyenek, mint 
Te énbennem, Atyám, és én Tebenned. Hogy ők is egyek legyenek miben-
nünk . . . és én azt a dicsőséget, melyet nekem adtál, nekik adtam, hogy 
egyek legyenek, miképpen mi egyek vagyunk." 

A Megváltó ez igék szerint a benne hívők legfontosabb feladatának, 
legégetőbb szükségletének és legnagyobb áldásának az_egységet^ tartotta. Az 
egységet az Úrral és egymással. De mert jól ismerte az emberi természetet 
és mert jól tudta, hogy az emberek között a Kain nemzetsége az elsőszülött, 
azért kérte olyan hangsúlyozottan, azért kérte ismételten a hívők számára az 
egység mennyei ajándékát A lausannei világkonferencia ennek az egységnek 
a jmgy gondolatát igyekezett élő szívek meggyőződésének és akarásának 

"messzehangzó lelki rádióján belekiáltani a keresztyén világba. Mi lesz a kon-
ferencia eredménye, mikor érik meg aratásra a most elvetett mag, mikor jut 
el a hívők szertehúzó tábora a Megváltó imádságos lelke álmának megvaló-
sulásához, olyan kérdések, melyekre ma még senki sem tudna megfelelni. 
De már az is óriási eredmény és nyereség, hogy a római pápa egyházának 
kivételével, mint amely egyház, világpolitikai elveinek megfelelően, csak a föl-
tétlen uralkodás célját követi, 87 keresztyén egyháznak 450 hivatalos kikül-
döttje ült össze annak a végtelen nagyjelentőségű kérdésnek a tanulmányo-
zására, nem lehetne-e a századok óta szétszakadva élő s nem ritkán egymás 
ellen küzdő keresztyén egyházakat ismét egyesíteni, vagy legalább egymáshoz 
közelebb hozni? A felekezeti villongások e szomorú korszakában, amikor az 
emberiség egész belső világán a lelki meghasonlás ül, történelmi értékre 
emelkedik az a jelenség, hogy keresztyén egyházak keresik és megtalálják 
egymást, szomjúhozzák a testvéri találkozás örömét és egymás igazai, törek-
vései, élete és gondolkodása után érdeklődnek. Minket, mint az egyetemes 
keresztyénség egyik történelmi alakulatát, az örvendetes történelmi esemény, 
míg egyrészt örömmel tölt el, addig másrészt arra kötelez, hogy az embe-
riség és a keresztyénség egységét amúgy is munkáló örök evangélium funda-
mentumán továbbra is híven megmaradva, evangéliumi tiszta szent hitünket 
megtartva, az egység munkálásáról soha meg ne felejtkezzünk. Mert ez Jézus 
szerint hivatás és kegyelmi ajándék is egyúttal. És mert éppen a mi tépett, 
lelkű korunkban láthatjuk és tapasztalhatjuk a saját szívünk keserűségein 
keresztül is, hogy nem azon fordul meg a népek nyugalma és boldogsága, 
hogy gazdasági téren szanálják a bajokat, hanem azon, hogy a népek és 
nemzetek életében csakúgy, mint a társadalom és az egyházak munkálkodá-
sában jusson diadalra az egység gondolata s ennek alapján a szívek békes-
sége és a lelkek nyugalma. Hogy ez nem könnyű feladat és hogy az egy-
ségnek nemcsak a munkálása, de a puszta megőrzése is mennyi önmeg-
tagadást követel, azt különösen mi tudjuk, akik ebben a hazában a vallási 
kisebbségek táborába tartozunk. 
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Úgy látom ugyanis, Tisztelt Közgyűlés, hogy korunk és nemzedékünk, 
szélesebb körökben éppen úgy, mint a legszűkebb keretek között is, a ret-
tentő világháború tanúlságait még ma sem vonta le. Ennek lehangoló tünetei 
lépten-nyomon szemünkbe ötlenek. Ez az oka, hogy nemzeti öntudatunk 
olyan lagymatag, közéletünk olyan eszménytelen, társadalmi viszonyaink oly 
sok ferdeséget, botlást és erkölcsi szeplőt mutatnak, sőt, hogy a felekezetek 
között lévő viszony is mindjobban kiéleződik. Jelenségek, melyek azt mutat-
ják, hogy a borzalmas összeomlás fájdalmai sem tették az embereket jobbá, 
a nemzeteket bölcsebbé, az emberiséget bűnbánóbbá, sőt még az egyházakat 
sem bírták az alázatos megtérésnek és a megértő jézusi szeretetnek útjára 
téríteni. 

Én ennek a visszás szellemnek tulajdonítom azt a végtelenül lehangoló 
jelenséget, hogy evangélikus egyházunk, a jogokkal pazarkodó e kapkodó 
korban, nemhogy új jogokhoz jutott volna, hanem még régi jogaiban is kárt 
vallott. Meghasonlott koroknak a politikája is meghasonlásokat mutat és 
termel. Ennek a téves politikának következménye, hogy egyházunkat az állam-
kormány érthetetlen rövidlátása a felsőházról szóló törvényben történelmi 
jogainak egy részétől megfosztotta. Megfosztotta éppen akkor, amikor min-
denki másnak új jogokat osztogatott. Megfosztotta azt az egyházat, mely 
törvényes elismertetés sorrendjében a római katholikus egyház után a leg-
régibb ebben az országban és amely egyház a nemzet politikai és kulturális 
életének a kiépítésében az államnak évszázadok óta egyik leghívebb munka-
társa. Megfosztotta azért, mert egyházunk a területben és lélekszámban való 
megcsonkúlás keserű fájdalmait a nemzettel együtt és azonos arányban szen-
vedte át. Megfosztotta minden komoly kényszerítő ok nélkül, pusztán a szám-
arány címén, tehát a numerusz klauzusz bizonyos szempontból való alkal-
mazásával, azt mondhatnók, puszta hangulatból. Megfosztotta anélkül, hogy 
hivatalos egyházunk komoly kéréseit meghallgatta, fölterjesztéseit mérlegelte, 
vagy csak megfelelő válaszra is méltatta volna. Midőn ezt a szomorú való-
ságot a történelem számára itt megrögzítem, egyúttal megállapítom a követ-
kezőket: Egyházunk a jogai megtartásáért folytatott küzdelemben teljesen 
magára maradt; egyetlen keresztyén egyház sem nyújtotta felénk segítségre 
a kezét; hozzájuk intézett kérésünkre is némák maradtak. Képviselőházi 
leszavaztatásunk tehát az úgynevezett „keresztény kurzus" csendes kimúlá-
sának halálharangjául tekinthető. A keresztyén egyházak nem tudták, vagy 
nem akarták fölismerni azt a veszedelmet, mely a minket ért jogfosztásban 
számukra is rejlik. Mert a mi egyházunk történelmi jogainak komoly ok 
nélkül való elvétele olyan precedens, melynek példájára bármely kormány, 
bármelyik történelmi egyház jogait egyszerű szavazással bármikor elveheti. 
Megállapítom azt is, hogy hihetetlenül kevés tiszteletre és hálára méltó kivé-
teltől eltekintve, egyházunknak a parlamentben helyet foglaló tagjai sem 
törődtek ezzel a jogfosztással. Szomorú bizonyságáúl annak, hogy a mai 
nemzedék nem a jogok szerzésére, hanem csak az öröklött birtokállomány 
elvesztegetésére van berendezve. Minthogy azonban egyházunk az őt ért jog-
fosztásba bele nem nyugodhatik, javaslom, hogy az egyházunkat ért sérelem 
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fölött a közgyűlés fejezze ki fájdalmas megütközését és tiltakozását. Az egyetemes 8 . 
egyház útján pedig az államnál régi történelmi jogaink visszaállítását követelje. 

Egyházunknak az államhoz való viszonyát már az eddigiek alapján sem 
mondhatom olyannak, amilyennek szeretném és amilyennek valóban lennie 
kellene. Lelkileg pedig nem vagyok berendezve arra, hogy a kormány minden 
cselekedetét helyeseljem. Sajnálattal tapasztalom ugyanis, hogy a mi ellen már 
nem egyszer panaszkodtunk, a „rólunk nélkülünk" határozás gyakorlata még 
ma is szokásban van. Egyházi és iskolai ügyekben még ma is sokszor csak 
a közigazgatási hatóságok útján tudjuk meg a minisztériumok rendelkezéseit. 
Az egyházi főhatóságok véleményét néha meg sem hallgatják, vagy ha meg-
hallgatják is, nem veszik tekintetbe. A legnagyobb baj pedig, amiből vég-
telenül sok kellemetlenség, félreértés, csalódás és bizalmatlanság származik, 
az, hogy amit az ember a főkkel megbeszél és megállapít, azt az ügyosz-
tályok sokszor megmásítják, vagy végre sem hajtják. Ez a gyakorlat úgy a 
rend, mint a tekintély romlásának egyik előmozdítója nemcsak az egyházi 
főhatóságnak, hanem a minisztériumnak a kárára is. 

Hasonló baj az, hogy egyházunk legjogosabb igényeit és kívánságait 
is sokszor vagy egyáltalán nem, vagy csak nagy és többszörös szorgalmazás 
után teljesítik. Vallási kisebbségi mivoltunkat újabban szinte tervszerűen 
kezdik éreztetni, pedig mi a régi tisztes magyar hagyományok alapján azt 
várnók, hogy a minisztériumok pusztán és tisztán a szigorú törvényesség 
alapján álljanak és végezzék nemzetépítő munkáikat s a gyengébb és támoga-
tásra inkább rászoruló édesgyermeket legalább is ugyanolyan szeretettel 
lássák el, mint az erősebbet. Különösen fájó tapasztalataink vannak az isko-
lák építési segélyének kiutalásánál és az új tanítói állások betöltésénél. 

Az iskolafentartó egyházakra nehezedő nyugdíjterhek enyhítését sem 
sikerült elérnünk. Minthogy e téren nagyon sok a panasz, javaslom, hogy az 
egyetemes egyház útján, lehetőleg a református egyházzal együttesen, kérjük 
fel az állam kormányát, hogy miután a közoktatás ügye még akkor is, ha az 
iskolákat nem az állam maga tartja fenn, a maga egészében és minden 
vonatkozásában nemzeti és társadalmi ügy, az iskolafentartó egyházak 
nyugdíjterhét helyezze át a politikai községek vállaira. így is ugyanazon 
polgárok viselik ugyan a terheket, de legalább az egyházak, mint erkölcsi 
testületek, sok kellemetlen és bántó megítéléstől, panaszkodástól és elégület-
lenségtől kiméltetnek meg, ami pedig szintén jelentős állami érdek. 

Sajnálattal kell bejelentenem, hogy kerületeink középiskoláinak együttes 
hozzájárulása alapján előterjesztett ama kérésemet, hogy iskoláinkban a 
humanisztikus és a modern nyelvtanítás párhuzamos lehetőségét engedjék 
meg, a minisztérium nem teljesítette. Minthogy azonban az a kérés egyházunk 
érdekeivel többszörös szoros összefüggésben van, javaslom, hogy e tárgyban 
az egyetemes egyház útján a kormányhoz újabb felterjesztés intéztessék, 
annál is inkább, mert ugyanezen engedményt a minisztérium egyik állami inté-
zetnél máris megadta. 

A kéréseink elől való ilyetén merev elzárkózást én sem ebben az eset-
ben, sem más esetekben nem tartom az állam és az egyház normális viszo-
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8 . nyát építő szerencsés eljárásnak. Nemcsak azért, mert az egyház aütonomiája 
bizonyos megértést követel, hanem azért sem, mert a nevelés terén a szabad-
mozgás és az okos és tervszerű kísérletezés a haladásnak és a sokat emle-
getett kulturfőlénynek csak javára szolgálhat. Iskoláink akkor voltak igazán 
értékesek és munkájukban eredményesek, mikor egyéni módokon egyéni-
ségeket tudtak nevelni. Ma a nivellálás korában az egyéniség elvész, a jellem 
pedig az ismeretszerzés egyoldalú és lelketölő módszerei szárazmalmában 
egyszerűen előrlődik. Dehát ujabban azt a helytelen nézőpontot vitték bele 
az állami felügyelet gyakorlásába, hogy mert az állam a felekezeti iskolákat 
segélyezi, ennélfogva ezeknek az iskoláknak a fentartói az egyházak és az 
állam. S ezen a jogon csak az állam rendelkezik, az egyházak pedig csak 
alkalmazkodnak. Hát ez merőben helytelen álláspont, mert az állam segély-
nyújtása törvényen alapuló olyan kötelezettség, melynek teljesítése révén az 
állam a felügyeleten felül más, korlátozó jogokat nem követelhet. 

Pedig a korlátozás jogainak gyakorlásában az állam már túlságosan is 
messze akar menni. Ezt mutatja a jogakadémiákkal szemben elfoglalt állás-
pontja Ez ellen, bár nem a mi kerületünk intézetéről van szó, nekünk is 
erélyesen tilkakoznunk kell. Tilkakozunk az elv és az eljárás ellen. A mi 
egyházunknak az iskolákra vonatkozó jogait törvény biztosítja. Az iskolák 
felállítása és fentartása dolgában nem ismerhetjük el a tiltó korlátozást. 
Legkevésbbé abban a formában, melyet a lapok állítása szerint, a miniszter 
úr kilátásba helyez. Nevezetesen, hogy az egyházi jogakadémiák taníthatnak, 
de nem vizsgáztathatnak. Lehetetlennek tartom, hogy a miniszter úr ezt a 
kijelentést megtehette. Hiszen ez a kijelentés képtelen helyzetet teremtene. 
Iskola vizsgáztatás nélkül nem iskola. S mit gondolhatna rólunk a művelt 
külföld, ha megtudná, hogy nálunk vannak jogok, melyek nem jogok és 
iskolák, amelyek nem iskolák. Én nem hiszem, hogy ez a nyilatkozat a közölt 
formában csakugyan elhangzott volna. A jogakadémiát ért sérelem dolgában 
azonban javaslom, hogy a kerületi közgyűlés feltétlenül álljon a tiszai egyház-
kerület mellé és az egyetemes egyház útján a tanügyünket és autonómiánkat 
fenyegető sérelem ellen írjon fel az államkormányhoz. 

Ugyanilyen felterjesztést javaslok azzal a tervvel szemben is, hogy az 
ország négy kulturtartományra osztassék. Eltekintve attól, hogy ez a fel-
osztás a magyar múlt tisztes hagyományaival és a magyar gondolkodással 
semmiképen nem egyezik meg, egyházunk autonómiáját is gyökereiben érinti, 
mert artikuláris iskolákat fog megállapítani s így a szabad mozgást és az 
egyház törvényes rendelkezési jogait megsemmisíti, vagy legalább erősen 
korlátozza. 

Mindenütt elégületlenséget keltett a több év óta megvont korpótlék 
folyósításának a módja is. Korpótlék helyett ugyanis csak a kongruás lelké-
szek kaptak bizonyos segélyt, a nemkongruás lelkészek pedig, de csakis 
3000 koronát meg nem haladó jövedelemig, bizonyos pótlékot. Minthogy 
azonban a korpótlékról szóló régi törvény ezt a korlátozást nem ismeri, 
javaslom, hogy e kérdés közmegnyugvást keltő rendezését az egyetemes egy-
ház útján feliratilag sürgessük meg. 



13 

Az 1848. XX. t.-c. alapján kiutalt általános állami hozzájárulás sem éri 
még ei a békebeli mértéket. Míg a szanálás tartott, ezt is megértettük. Most 
azonban már a mohósággal való megvádolás lehetősége nélkül is megsürget-
hetjük az állami hozzájárulás felemelését és megfelelő valorizálását, mert a 
háborús idők lerongyolódása és az azt követő esztendők külső és belső kár-
tevése az egyházakat és az iskolákat, sőt a kerületeket is olyan mértékben 
kimerítette, hogy terheiket csakis az állami hozzájárulásnak legalább a béke-
beli szintre való emelésével képesek elviselni. 

Államjogi és társadalmi helyzetünk vázolását nem fejezhetem be anélkül, 
hogy rá ne mutassak azokra a támadásokra, melyek úgy a parlamentben, 
mint a parlamenten kívül, a hivatalos tényezőknek legalább is hallgatag el-
nézésével, a protestáns egyházakkal szemben mindgyakrabban megnyilat-
koznak. Nem akarok most azzal foglalkozni, hogy a róm. kath. sajtó és 
templomi szószék mennyiszer támadja egyházainkat és azok élőijáróit, arra 
sem akarok kitérni, hogy a Communio in Sacris elkerülése címén hogyan 
szoríttatunk mindjobban háttérbe, arra sem akarok kiterjeszkedni, hogy a 
törvényben statuált vegyesházasság becsmérlő megítélésével és az e házas-
ságokból származó gyermekek lealázó minősítésével úgy e törvényeknek, mint 
a társadalom nyugalmának és a felekezetek békéjének állandó zavarását az 
állam kormánya milyen tétlenül nézi el; de arra kénytelen vagyok rámutatni^ 
hogy amint azt Haller István minden kirakatban kiáltóan hirdetett füzete 
nyilvánosságra hozza, a kultuszminisztérium a két egyház anyagi dolgainak 
szembeállításánál egyáltalán nem tanúsított elfogulatlan magatartást, mikor 
Glattfelder püspök elaborátumát felülvizsgáltatta s ezzel mintegy hivatalos 
munkálattá emelte; viszont mikor mi voltunk kénytelenek az elleniratot el-
készíteni, semmiféle támogatásban nem részesített. Glattfelder püspök ugyanis 
egy beadványában azt vitatta, hogy a kath. egyház javadalmazásával szemben 
a protestánsok államsegélye méltánytalanul előnyös. Ebben a kérdésben a 
hivatalos felülvizsgálás alapján a minisztérium elfogultságát sajnálattal és 
fájdalommal vagyok kénytelen megállapítani. Ezzel az üggyel különben a 
közgyűlésnek lesz módja részletesen foglalkozni. 

Hasonlókép igen fájdalmasan érintett, hogy mikor a róm. kath. ecclesia 
militans egyik fővezére, Haller István volt kultuszminiszter a parlament nyílt 
ülésén a protestáns egyházakról és különösen azok püspökeiről kellemetlen 
nyilatkozatokat tett, az e támadásra adott válaszban a miniszter úr élesen 
elválasztotta a hivatalos személynek és a felekezeti embernek rólunk táplált 
vélekedését és ezzel a bennünket ért támadást nemhogy kivédte volna, 
hanem úgyszólván hitelesítette. Ő azonban legalább észrevette és szóvátette 
a bántást, azt azonban már igazán szomorú jelenségnek kell minősítenem, 
hogy sem a képviselőházban, sem a felsőházban egyetlen vérbeli protestáns 
ember nem akadt, aki egyházaink megtámadtatását visszautasította volna. 

Ilyen helyzetben sem az államhoz való viszonyunkat, sem a felekezetközi 
helyzetet nem ítélhetem megfelelőnek. Az ilyen lehangoló jelenségeket akár 
mellőzni, akár szépíteni vagy éppen letagadni képmutatás, vagy rövidlátás 
volna, annál kevésbbé, mert újabban mind szélesebb körből hangzik a kiáltó 
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panaszkodás, hogy a felekezeti békét mind bátrabban zavarják. Egyházunk 
híveit községi választásoknál, köztisztviselői állások betöltésénél, hivatalos 
előléptetéseknél stb. tervszerűen mellőzik. Szomorú volna, ha ez az elbánás, 
mely bizonyára csak egyes túlzók elfogultságának a szomorú jelensége, elhara-
pódzna és a társadalom nyugalmát, valamint a felekezetek békességét felborítaná. 
Pedig még magas körökből is történnek ilyen nyugalmat rontó kirohanások. Leg-
utóbb ismét csak Haller István volt miniszter, országgyűlési képviselő adott ki egy 
célzatos füzetet e címen: „Katholikus egyházi vagyon és protestáns államsegély". 
E füzetben a jólértesültség félhivatalos köntösében állítja szembe a két 
keresztyén egyházi közösség anyagi helyzetét. E füzettel lesz még alkalmunk 
a gyűlés folyamán foglalkozni. Haller István alcímnek ezt írta a füzetre: 
„Egyenlő elbánást kérünk". Hát mi is csak ezt óhajtjuk és semmi mást. 
Egyenlő elbánást az országos törvények értelmében. Egyenlő elbánást az 
igazság és a szeretet nevében. Egyenlő elbánást a nemzet java, a társadalom 
nyugalma és a felekezeti béke érdekében. Van törvényünk, mely a bevett 
egyházak egyenjogúságát és viszonosságát kimondja. Mi semmi többet nem 
kívánunk, mint ennek a törvénynek igazságos végrehajtását és minden bevett 
felekezettel szemben való azonos alkalmazását. Magyarország nem felekezeti 
állam, hanem a vallásegyenlőség alapján áll. Semmi egyebet nem kívánunk 
tehát, mint azt, hogy az állam a maga egészében és minden intézményében 
ezen az alapon becsületesen és őszintén maradjon meg és a vallások egyen-
jogúságát elfogulatlanul érvényesítse. Akkor majd biztosabb lesz a béke, 
nyugodtabb az élet, kevesebb a türelmetlenség és áldottabb az egyházak 
versenye. 

Természetes, hogy állami és felekezeti helyzetünk mai állapotában 
jelenünk nyugalma és jövendőnk biztonsága kétszeres kötelességünkké teszi 
belső egyházi életünk minél erőteljesebb kiépítését. Ha sokan vannak, akik 
vergődéseinket közönyösen, vagy ellenségesen nézik, akkor annál jobban 
össze kell tartanunk. Ha az életviszonyok sokfelől gyöngítenek, akkor a magunk 
erőforrásait annál buzgóbban kell gyarapítanunk. Ha kívülről nem hullámzik 
felénk szeretet, akkor magunkból árasszuk azt ki önmagunkra és egyházunkra. 
Szomorúan látom azonban, hogy újabban, talán a háborús lelkek belső nyugal-
mának hiánya miatt, az egyház kebelében is széthúzások és versengések 
mutatkoznak, az önfegyelmezés erénye pedig mindjobban gyöngül. Én a 
Krisztus szeretetével kérek mindenkit, hogyha már e hazában, e szomorú 
átmeneti korban, bizonyára csak átmeneti jelenségképen, a keresztyén egyházak 
a nemzet építése, a kultura fejlesztése, a társadalom békessége, az ellentétek 
tompítása, a szeretet és megértés uralomrajuttatása érdekében egymással 
összefogni nem képesek, legalább mi, ezidőszerint egészen magunkramaradt 
evangélikusok forrjunk össze a szív meleg szeretetével, a versenyző egyház-
hűség buzgalmával, az egyéni és társadalmi élet tisztaságával és egymásnak 
önzetlen támogatásával. Csak az öntudatos és fegyelmezett életben van jeleni 
gyümölcsöztető és jövendőket kivívó erő. Evégből a lelkész- és tanítóegyesü-
leteknek, valamint a Luther-Szövetségnek különösen is figyelmébe ajánlom, 
az utóbbi időkben meglanyhult építőmunka újrafelvételét, de sőt fokozását, 
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hogy annak nyomán egyházunkban új élet sarjadjon. Hogy ezt a célt megközelít- 8 . 
hessük, kívánatos, hogy az említett egyesületek munkaterveiket, egész tevékeny-
ségüket a jövendő érdekében mielőbb revízió alá vegyék és új mederbe tereljék. 

Belsőéletünk ugyanis ma sajátságosan ellentétes képet mutat. Egyrészt 
megdöbbent az egyház élő fájáról lemáló sok száraz gally látása, akik, mint 
hitehagyók, vagy mint reverzálisadók szomorítják az egyház Urának a lelkét. 
Elszomorít az a sok gyümölcstelen élet is, melyet lelkészeink és tanítóink 
nagyrésze eltölt úgy, hogy utánuk semmiféle eredmény nem marad. Általában 
fájdalommal illet az a szomorú látvány, hogy a legtöbb gyülekezetünk 
legfeljebb, ha öröklött kincseit tartja meg, de az evangélium örökké élő fájáról 
új alkotások csemetéibe egyetlen rügyet bele nem olt. Sok helyen már vissza 
is fejlődik az egyház és annak minden intézménye, mert mint a gazdátlan 
kert, a Gondviselő szeretet áldozatos munkáját nélkülözi. Én az egyházért 
remegő féltés esedezésével kérem kerületünk lelkészeit, tanítóit, felügyelőit és 
presbitériumait, hogy az egyház építésének és erősítésének, valamint az 
egymást is óvó vigyázás munkáinak elhanyagolt mezején szorgalmasabban 
forgolódjanak s ahol még ma sincs belsőmisszió, ott a munkát sürgősen 
vegyék fel, hogy az Úr szőllője minél gazdagabb legyen gyümölcsökben. 
Hogy mi történt a belsőmisszió terén, arról a kerületi missziói bizottság és 
a Luther-Szövetség, valamint a Lelkészegyesület jelentései fognak beszámolni. 
Én általánosságban csak annyit jegyzek meg, hogyha valahol, úgy az egyházi 

» életben nem szabad egy pillanatra sem szem elől téveszteni ezt a követel-
ményt: imádkozz és dolgozz. Az imádságos és munkás élet dísz és jutalom 
önmagában is. 

Szinte általános már az a nézet, hogy csak az új zsinat teremthet majd 
köztünk új életet. A megváltozott életviszonyok számára, azt mondják, a régi 
alkotmány köntöse már szűkös, a szabadosabbá fejlett élet számára a régi 
rend már szegényes. Tisztelt Közgyűlés! én is bizalommal várom a zsinat 
megnyílását, mert minden kívánatos és értékes előttem, amitől egyházunk 
megerősödését remélhetjük. Nem hallgathatom el azonban azt a meggyőződé-
semet, amelynek megszívlelésére különösen nagy súlyt helyezek, hogy az 
egyetemes keresztyénség történelmének tanulsága szerint, az életet új törvény, 
vagy új alkotmány csak akkor változtathatja meg, ha áthatja a megújhodott 
lélek tavaszi lehelete. Az új zsinatnak az eredménye csak akkor lesz áldásos, 
ha annak minden alkotását a Szent Lélektől újjászült hívő lelkek egyház-
szerető buzgalma és jövendőbe néző bölcsessége irányítja. Ennek előfeltétele 
pedig az a lelkiegység és az az evangéliumi szellem, melynek megtartására és 
ápolására egyházkerületünk minden egyes tagját szeretettel és bizalommal kérem. 

Örvendetes jelenségül említem meg, hogy az elmúlt közigazgatási esztendő 
folyamán az úgynevezett szektáskodás nem keserítette egyházunk életét és 
hogy e bántó és kellemetlen jelenséggel szemben egyházközségeink legtöbb-
jében bibliai órákat tartottak. Kétségtelen, hogy a Bibliával való foglalkozás 
és a hívek lelkiszükségletének mindenirányú kielégítése nemcsak a szek-
táskodás ostromát hárítja el, hanem egyúttal az egyház építésének is leg-

. alkalmasabb eszköze. 
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E cél szolgálatában áll az Egyetemes Egyház intézkedése alapján 
bevezetett Biblia-vasárnap megtartása is, amelynek ünnepélyes formában 
való, minél bensőségesebb kihasználása egyházunknak feltétlenül csak javára 
szolgálhat. 

Minthogy a különböző belmissziói munkákkal foglalkozó egyesületek, 
más alkalmas helység hiányában, rendesen a templomot szokták vallásos 
előadásaik céljaira felhasználni, de a templom használatának korlátait nem 
mindenkor és nem mindenütt tartották meg, indíttatva éreztem magamat 
arra, hogy a templom méltó használásának dolgában körlevelet bocsássak ki. 
Amint a templom szentsége nem türi meg a zajos és modortalan közgyűlé-
seket, éppen úgy a modern szellemű előadások, szavalgatások és hasonló 
szereplések bevitelét sem engedheti meg. 

Ugyancsak körlevelet bocsátottam ki a képviselőválasztások idején, hogy 
egyházunk a mindennapi és közönséges politikai vitatkozásokba és párt-
harcokba bele ne vonassék. 

Felhívtam a lelkészek figyelmét arra is, hogy az egyházközség minden 
közigazgatási esztendejének lezárásakor évijelentést készítsenek, azt a köz-
gyűlésen felolvassák, a jegyzőkönyvbe felvegyék és az illetékes esperesnek 
egész terjedelmében küldjék be. Meg vagyok győződve, hogy ezzel az 
intézkedéssel az egyházszeretet és az egyházépítés érdekeinek kiváló szolgá-
latot teszünk. 

Ugyancsak felhívtam az egyes egyházközségeket, hogy valamennyi 
egyház helyi történetét röviden összefoglalva, az egyháztörténeti tanítás keretébe 
illesszék bele, mert erős a hitem, hogyha az ifjúság az egyház történetét 
megismeri, egyházát ezzel meg is szereti. 

Felhívtam a gyülekezeteket arra is, hogy miután sok helyen vannak 
igen értékes régi írások, szerződések, jegyzőkönyvek, amelyek az elpusztú-
lásnak vannak kitéve, ezeket eredetiben küldjék be a kerület, vagy az 
Egyetemes Egyház levéltárába, a hitelesített másolatot pedig tartsák meg 
a helyi gyülekezet levéltárában. 

Az egyházépítés érdekében kívánatosnak és igen nagyjelentőségűnek 
tartom, hogy a belmisszió munkájában a tanítók minél intenzívebben részt-
vegyenek. Ezért tanítóegyesületünk elnökéhez e tárgyban felhívást intéztem, 
amit most a közgyűlés színe előtt is bizalommal megismétlek. 

Ugyancsak az egyházépítés és a vallásos szellem mélyítése érdekében 
feltétlenül kívánatos, hogy a presbitériumok minden egyes tanácskozásán 
legyen legalább egy-egy tárgy, amely az egyház belsőéletének és az 
evangéliumi szellem erősítésének szolgálatában áll. Felhívom azért a kerület 
összes egyházközségeit, hogy ezentúl minden egyes presbiteri gyűlésen 
a folyó ügyeken kívül belmissziói, történeti vagy jogi kérdésekkel is foglal-
kozzanak. Az így megtárgyalt témákról az évijelentés számoljon be. 

Nagy hátránya a mi egyházi életünknek az istentiszteletben való sok-
féleség. Ennek a jelenségnek a megszüntetése érdekéből az evangélikus 
világkonferenciához is nyújtottam be indítványt. A magunk visszás állapotának 
megszüntetése érdekéből pedig javaslom: bízza meg a közgyűlés a kerület 
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belmissziói bizottságát, hogy a magyar evangélikus egyházban szokásos 8 . 
istentiszteleti formákról átnézetes kimutatást készítsen és a szokások egy-
öntetűvé tétele dolgában tegyen véleményes javaslatot. Hiszem, hogy ezzel 
sok visszásság megszűnik és sok áldás hárul egyházunkra. 

Hogy híveink egyházhűségét még a szórványokban is növelhessük, a 
„Jöjjetek Énhozzám" című belmissziói lapunkat a műit évben is kiadtuk. Az 
esperesekkel tartott tanácskozásnak ugyanis az volt az egyhangú megállapo-
dása, hogy miután ezt a lapot mindenütt szeretik és óhajtják, további ki-
adását megszüntetnünk nem szabad. Ezért a kiadással járó nagy költségek 
dacára is megjelent a lap, de ha azt tovább is fentartani kívánjuk, kény-
telen vagyok lelkészeinket és tanítóinkat nyomatékosan felhívni, hogy annak 
terjesztésében az eddiginél nagyobb buzgóságot fejtsenek ki. Minthogy pedig 
vannak, akik a lapot megrendelik ugyan, de mégcsak szét sem osztják, az 
ilyeneket kénytelen leszek a megrendelt lapok árának megtérítésére kötelezni. 
A tehetősebb egyháztagokat felkérem, hogy e kerületi missziói lap fentar-
tására adományokat küldjenek és gyűjtsenek, mert áldozatukat Istennek 
tetsző munkára fordítják. Ezzel kapcsolatosan sajnálkozással jelentem, hogy 
a lap eddigi szerkesztője Dr. Varsányi Mátyás budai lelkész úgy e lap szer-
kesztéséről, mint a kerület belmissziói bizottságának elnökségéről lemondott. 
Javaslom, hogy a kerületi közgyűlés Varsányinak eddig kifejtett buzgó fára-
dozásáért elismerését fejezze ki, a szerkesztői és a belmissziói bizottság elnöki 
állásának betöltéséről pedig gondoskodjék. 

A szórványok gondozása terén és az új szervezésekben, Istennek legyen 
hála, az elmúlt közigazgatási esztendőben nagy haladást tettünk. Békés-
megyében a Nagymágocs-Árpádhalma területén lévő evangélikus híveket Fürst 
Ervin szervezi és elismerésreméltó buzgalommal és ügyességgel gondozza. 
Kardoskút többévi kényszerű szüneteltetés után Jancsó András személyében 
ismét betöltötte lelkészi hivatalát. Csabacsüd is teljesen megszervezve készül 
első lelkészének megválasztására. Gyulamező, Csanádapáca és Kiscsákó szer-
vezése még mindég csak folyamatban van, míg Újváros és Cserepes, vala-
mint Rákóczi-telep, Nagyatádi-telep, továbbá Békésszentandrás és Öcsöd 
most kezdik meg a szervezkedés munkáját. Mulasztást követnék el, ha a 
békési egyházmegye érdemes esperesének, Kovács Andornak, az egyházszer-
vezés terén kifejtett példás és eredményes fáradozásaiért a közgyűlés előtt is 
ki nem fejezném őszinte elismerésemet és köszönetemet és nem javasolnám, 
hogy e köszönet jegyzőkönyvünkben is megörökíttessék. 

Az arad-békési esperességben Gerendás anyásodott s első lelkészévé 
múlt év októberében Kiss Kálmánt választotta meg. Úgy őt, mint Jancsó 
Andrást is az Úr szolgáinak testületében meleg szeretettel üdvözlöm. 

A csanád-csongrádi egyházmegyében Battonyán alakúit meg az evan-
gélikus missziói egyház, melynek gondozását Benkóczy Dániel eddig pitvarosi 
segédlelkész látja el. Sajnálatos, hogy a mezőhegyesi egyházat véglegesen 
önállósítani még most sem bírjuk, mert a földművelésügyi minisztérium ezt 
a kérdést bizonyos szűkkeblűséggel kezeli és a teljes joggal igényelt anyagi 
támogatástól elzárkózik. A cél eléréséről azonban nem mondtunk le és hisz-
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szük, hogy megértőbb idők megértőbb lelkei támogatásával Mezőhegyest is 
sikerülni fog Istennek tetsző állapotba juttatni. Csépán, a reformátusok saját-
ságos magatartása miatt, az eddig közös protestáns egyházból kénytelenek 
voltunk önálló evangélikus missziói egyházat szervezni. Gondozását Tátrai 
Károly ker. segédlelkészre biztam, akinek helyére a szegedi egyházba Szabó 
Gábor táborilelkészt kértem fel, kinek e szolgálatra a katonai hatóság a 
szabályszerű engedélyt megadta. 

A budapesti egyházmegyéhez tartozó Budafok anyásítását a belső viszo-
nyok hátráltatták, de reményünk van rá, hogy a felmerült nehézségek a kelen-
földi anyaegyház bölcs irányítása mellett lassanként elsimulnak és Budafok 
is eléri rég óhajtott célját. 

A jászsági hívek gondozásának a kérdése rendkívül nehéz. Ennek a 
munkának természetes középpontja csakis Szolnok lehet. Ez a város azonban 
a tiszai egyházkerülethez tartozik. Minthogy kerületünk nagyobb részébe 
Szolnokon vezet át az út, s minthogy a tiszai egyházkerület valamennyi 
egyházközsége olyan távol esik Szolnoktól, hogy e fontos missziói pontot 
nem gondozhatja, s arról ma is az egyetemes egyház gondoskodik, már 
egyízben kértem Szolnok átengedését, de az amúgy is nagyon megcsonkított 
kerület a várost nem hajlandó átadni. Minthogy azonban a jászvidéki evan-
gélikusok gondozása elsőrendű érdek és kötelesség, felhatalmazást kérek a 
kerületi elnökség számára, hogy Szolnok megszerzéséért a tiszai kerület elnök-
ségével, esetleg megfelelő csere felajánlásával is, a tárgyalást lefolytathassam. 

r 

Uj egyházközségünk is alakúit Komádiban, ahol a református egyház-
ból csaknem ezer ember lépett ki s ezek közül, a felnőtteket számítva, 500 
főnyi sereg a mi egyházunkhoz fordúlt azzal a kéréssel, hogy vegyük fel 
őket, mert ha nem, akkor más keresztyén egyházba lépnek be, de a refor-
mátus egyházban megmaradni semmiképen nem akarnak. Bármennyire fáj-
laljuk és helytelenítjük is az egyházakból való tömeges kilépéseket, bármeny-
nyire igyekeztünk is a komádii atyafiakat apáik egyházában való megmara-
dásra bírni, a hívek hajlíthatatlansága arra kényszerített, hogy a kilépetteket 
megszervezzük és az evangélium számára megtartsuk. Az így alakúit missziói 
egyház gondozásával, Dr. Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkész irányítása 
mellett, Kirner Gusztáv segédlelkészt, a békéscsabai főgimnázium helyettes 
vallástanárát bíztam meg. A gyülekezeti élet Komádiban igen eleven, a rend 
példás, a buzgóság áldozatos. Mi nem kerestük a komádii híveket, ők keres-
tek és kényszerítettek minket, hogy gondozásukat Isten nevében felvegyük. 
Legyeil meg Isten akarata, munkánkon pedig legyen Isten áldása. 

Az egyházi élet örvendetes fellendülését mutatja a reformáció emlékeze-
tének széltében való megünneplése. Ma már alig van gyülekezet, amely nem 
október 31-én tartaná meg a reformáció ünnepét. A budapesti ünnep számára 
még a Vigadó nagyterme is szűknek bizonyúlt és a hívek ezrei maradtak ki 
nemcsak onnét, hanem a hamarosan megnyitott deáktéri templomból is. Ez 
alkalommal Dr. Ohlemüller Gerhardt hálára kötelező módon és igen épüle-
tesen szólaltatta meg közöttünk a németországi testvérek velünk ünneplő 
lelkét. Az ilyen alkalmakon, de a közönséges istentiszteleteken is, mindenütt 
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állva énekeljük már Luthet énekét, amely egyúttal evangélikus hitvallásunknak 8 . 
is kifejezője. Kevés önmegtagadás kellene hozzá, hogy az „Erős várunk" 
szövegét és dallamát valamennyi gyülekezetünkben egyformásítsuk. Ennek a 
célnak elérését bizonyosan döntőleg fogja befolyásolni az az énekeskönyv, 
melyet a pesti magyar evang. egyház készül kiadni hangjegyekkel és litur-
gikus formulákkal. 

Az egyházi élet örvendetes fellendülésének kétségtelen bizonyítékai az 
egymásután emelkedő templomok, a széltében megújuló egyházi épületek, az 
újból megszólaló harangok és a lassanként mindenütt megújuló orgonák. 
Mogyoród október havában kívánta renovált templomát ünnepi formák közt 
átadni istenes rendeltetésének. Sajnos, hogy az útközben rámszakadt vihar 
következtében beállott autóbaleset miatt nem juthattam el a bizalommal váró 
hívek körébe. Ugyanakkor a budai várbeli egyházból is emiatt kellett elma-
radnom. Novemberben a csepeli templom alapkövét tettem le, decemberben 
előbb a mezőtúri, majd a pesterzsébeti új templomot adtam át istenes ren-
deltetésének. Ez év májusában pedig a kispesti egyház díszes templomát 
avattam fel. 

Igen örvendetes, hogy a szarvasi Luther-árvaház hat tanteremmel és 
egy tanítói lakással is ellátott épülete már a befejezéshez közeledik. Olyan 
alkotás ez, amellyel maradandó emléket emel a szarvasi egyház önmagának. 

Komoly mederbe térült a Luther-szobor tervének az ügye is. Folkusházy 
* Lajos, Budapest székesfőváros első alpolgármestere, 500 pengőt juttatott hoz-

zám azzal a kéréssel, hogy a Luther-szobornak a Deák-téri templom előtt 
leendő felállítását országos gyűjtés megindításával és bizottság alakításával 
kezdjük meg. Amidőn ezért az adományért és a benne rejlő egyházszeretetért 
hálás köszönetet mondok, egyúttal kérem a kerületi közgyűlést, hogy a Luther-
szobor ügyében a maga részéről is a kerületi bizottságot alakítsa meg. 

A Luther-szövetség múlt évi működéséről a kerületi jelentés külön kerül 
a közgyűlés elé. Én itt csak általánosságban mondok köszönetet mindazok-
nak, akik a szövetség irányításában és munkálkodásában tevékenyen részt 
vettek. Különösen is hálásan emlékezem meg arról az örvendetes jelenségről, 
hogy a budapesti Deák-téri Luther-szövetség rendezésében megtartott felolvasó-
estéken evangélikus egyházunk valamennyi püspöke személyesen vett részt 
és vonzotta egyházunk lelki körébe a minden jóra szomjas lelkeknek táborát. 
Minthogy a Luther-szövetség az esperességekből beérkezett jelentések szerint 
vagy csak nagyon szórványosan, vagy nagyon lagymatagon végzi egyházépítő 
munkáját, szeretettel és bizalommal felkérem az egyházak vezetőit, hogy a 
szövetség ügyét felkarolni és munkáját eredményessé tenni igyekezzenek. 

Iskoláink életéről majd a tanügyi bizottság tesz részletes jelentést, de 
a következő ügyekre már most rá kell mutatnom. Elsőbb is ki kell emelnem 
azt a változást, mely a másfélszázados aszódi Petőfi-főgimnázium tulajdon-
jogában beállott. Az intézet tulajdonosa, az aszódi evang. egyházközség, ezt 
a szép múlttal dicsekvő intézetet a kerület tulajdonába adta át, amelyre 
vonatkozó szerződés a mostani közgyűléstől várja jóváhagyását. Az intézetnek 
új épületben leendő elhelyezésére a kerület elnöksége már megtette a kellő 
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lépéseket és az ecélból nyújtott anyagi segítségért az államkormánynak 
köszönetmondást javaslom. Minthogy ilyen módon Aszódon a kerületnek két 
intézete van, javaslom azt is, hogy az aszódi iskolabizottság az űj helyzetnek 
megfelelő módon újból alakíttassák meg. 

Örvendetes eseménye az elmúlt közigazgatási esztendőnek, hogy a buda-
pesti fasori főgimnázium az immár öt év óta tartó középiskolai versenyen, 
az összes középiskolák fölé emelkedve, a legelső helyet nyerte el. Midőn 
e kiváló eredményért az intézet tanári karának és fentartó hatóságának 
ezúton is köszönetet és elismerést mondok, egyúttal örömmel jelentem azt is, 
hogy ugyanezen kiváló intézetünk a folyó tanévtől kezdve internátust nyitott, 
amelynek élére a fentartó egyházközségek Dr. Klaniczay Sándort állították. 
Az internátus felállítására az állam is hálára kötelező módon nyújtott anyagi 
segítséget. 

A békéscsabai evang. Rudolf-főgimnázium internátusának a felépítésére 
is megtette a fentartóbizottság a döntő lépéseket, amiért a közgyűlés fejezze 
ki hálás elismerését. 

A budapesti Deák-téri testvéregyházak a most meginduló tanévvel 
nyitják meg az első evang. leánykollégiumot. Miként ismeretes, a leányiskolák 
új típusairól szóló törvény most lép életbe. Mi a gimnáziumi és líceumi tipus 
mellőzésével a kollégiumi formát fogadtuk el, annál is inkább, mert ennek 
a típusnak a Veres Pálné-féle intézet átvételekor az új tanítási módszer 
bevezetésével mi adtunk életet. Most a magyar egyház, mint a Veres Pálné-
féle intézet vezetője régi társával, a német egyházzal abban egyezett meg, 
hogy a közösen fentartott Deák-téri polgári leányiskolát és a magyar egy-
ház által vezetett Veres Pálné-liceumot kollégiummá egyesítik. Ennek az 
intézetnek első és ötödik osztálya most nyílik meg. Igazgatójává a fentartó-
testület Dr. Böhm Dezsőt választotta. Az intézet internátussal van összekötve 
és így annak működésétől az evangélikus leánynevelés terén Isten után még 
sok jót várhatunk. 

A szarvasi kerületi nőtanítóképezde is örvendetes fellendülést mutat. 
Minthogy a tanulók száma annyira megszaporodott, hogy őket sem az inter-
nátusban, sem megbízható külső szállásokon elhelyezni nem bírtuk, a ker. 
elnökség felhatalmazást adott a helyi felügyelőbizottságnak arra, hogy a 
szarvasi egyházközség eladásra kerülő egyik iskolaépületét internátus céljaira 
megvásárolja. E vásárláshoz kérem a kerület hozzájárulását. 

Ezzel kapcsolatosan ismételten felhívom a kerület közgyűlésének szíves 
figyelmét a tanító- és tanítónőképző kérdésére. Évek óta sürgetem már ered-
ménytelenül ennek a kérdésnek egyelemes megoldását. Ismételten javaslom, 
hogy a kerületi közgyűlés a tanító- és tanítónőképzés egyetemessé tétele 
érdekében keresse meg az egyetemes közgyűlést. 

Az elmúlt tanév végén megtartott érettségi vizsgálatokon Budapesten 
személyesen végeztem az elnöki tisztet, megbízásomból pedig Aszódon Bezegh 
Sámuel ker. titkár, Békéscsabán Dr. Kirchknopf Gusztáv ker. lelkész, Szarvason 
Blatniczky Pál esperes, a szarvasi tanítónőképző-intézet képesítő vizsgálatán • 
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pedig Bartos Pál lelkész elnökölt. Az aszódi ker. polgári leányiskolát hivatalos 8. 
~ minőségben Mikolik Kálmán nyug. igazgató látogatta meg. A jelentések 

szerint a tanítás mindenütt megfelelő módon és megfelelő eredménnyel történt. 
A megbízásból eljárt elnököknek ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki. 

Köszönettel tartozom a kerületi tanítóegyesület elnökének, Uhrin Károly 
igazgatónak is, aki buzgó tanítótársaival előkészítette és a kerület közgyűlés 
folyamán bemutatja evangélikus népiskoláink rajzkiállítását. E kiállításra az 
illetékes minisztérium figyelmét is felhívtam s annak megtekintésére a köz-
gyűlés tagjait tisztelettel meghívom. Ez az első kiállítás ezen a téren, melyet 
remélem több is fog követni. 

Az elmúlt közigazgatási esztendőben ismét több egyházközséget láto-
gattam meg. Voltam Hartán, ahol a belmisszió miként való gyakorlása kérdé-
sében a gyülekezet nyugalma érdekéből kellett megjelennem. Ennek körében 
az állami fegyintézetet is meglátogattam és ott a foglyoknak az Úr szent 
vacsoráját istentisztelet keretében kiosztottam. Azután Albertit látogattam meg, 
ahol a gyülekezeti élet lazulóban van és az egyházhűség is erősen megingott. 
Majd Gyónra mentem, ahol a filiálisok és szórványok jogi viszonyai még 
mindég tisztázatlanok és ahol az iskola ügye sürgős megoldásra vár. Később 
Maglódot kerestem fel, ahol az évek óta sok zavart okozó párbér ügyét sike-
rült kellő megoldáshoz juttatni. Utána Bényét és annak társegyházát Káv$t 
látogattam meg. Mindkét helyen az iskola kérdése volt a legkényesebb pont, 
amely megoldásra várt. Végül Cinkotán és Nagytarcsán jelentem meg, 
amelyeknek iskoláit már előbb külön-külön megvizsgáltam. Tapasztalataimról 
és rendelkezéseimről az illetékes esperesekhez intézett leveleim szólnak. Itt 
csak annyit kívánok nagy általánosságban megjegyezni, hogy ahol a lelkészek 
és a tanítók buzgón dolgoznak, ott annak a munkának áldásos következménye 
az egész gyülekezet képén, hangulatán, gondolkodásán, sőt az épületein is 
visszatükröződik. Ahol pedig nincs meg a munkálkodásnak a lelke, ott a 
meddő élet jelenségeit még a virágos külsőségek sem tudják eltakarni. 

Külön kellett kiszállanom Tápiószentmártonba, ahol a lelkészi meghívó-
levél okozott és okoz még ma is bajt, úgy, hogy ez a fennakadás még az 
üresedésben lévő lelkészi állás betöltését is hátráltatja. Sajnálatos dolog, hogy 
ebben a gyülekezetben a zavarok még most sem szűntek meg és a lelkészi 
állás még mindég betöltetlen. 

Az elmúlt év folyamán még a következő nyilvános ünnepségeken 
vettem részt. Októberben megjelentem és előadást tartottam a kerületi taní-
tók egyesületének Orosházán tartott gyűlésén. Ugyanazon hónapban részt 
vettem a báró Baldácsy-féle alapítvány fennállásának félszázados emlékünnepén. 
Majd Aszódra szálltam ki elnöktársammal és az ecélra felkért urakkal az 
aszódi főgimnázium átvételének megbeszélésére. Novemberben, a kiskőrösi 
Petőfi-kör felkérésére, a nemzet e nagy költőjéről s egyházunk e nagy fiáról 
mondottam méltató beszédet. Ugyanakkor a kiskőrösi egyházban isten-
tiszteletet tartottam. A Bethania-egylet, diákszövetség és leányegyesület 
együttes nyilvános gyűlésén elnököltem. Január havában a ceglédi százas 
küldöttségnek Pestvármegye székházában tartott ünnepélyén hazánk és 
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egyházunk nagy fiáról, Kossuth Lajosról emlékeztem meg. Május havában a 
Petőfi Társaság nyilvános ülésén Gyóni Géza költői jelentőségét méltattam. 
Ugyancsak májusban résztvettem Monoron Dr. Lehóczky Antal esperességi 
felügyelő ünnepségében és őt a kerület nevében üdvözöltem. Júniusban pedig 
a vitézek avatásán mondottam beszédet. 

Külföldön az elmúlt esztendő folyamán, főként egészségi okokból, nem 
igen vettem részt s úgy a berni, mint a winchesteri üléseken Báró Kaas 
Albert volt szíves helyettesíteni. Vele együtt vettem azonban részt a múlt 
hónapban Lausanneban tartott világkonferencián, ahol az egyik plenáris 
ülésen az egyház természetéről előadást is tartottam. Mint kerületünket is 
érdeklő fontos jelenségről jelentem, hogy Abbáziában a húsvéti ünnepkör 
alatt Kuthy Dezső lelkész, egyetemes egyházi előadónk, most a nyár folyamán 
pedig Blatniczky Pál esperes tartott evangélikus német- és magyarnyelvű 
istentiszteleteket. Remélem, hogy ez a missziói pontunk állandó marad. 

Kerületünkből indult ki az a gazdasági vállalkozás is, mely a múlt év 
folyamán a kerületi Luther-Szövetség keretében fa és szén szállításával kezdte 
meg működését. Minthogy a gazdasági működés körét más térre is ki akarta 
terjeszteni, a kerületi Luther-Szövetség nem tarthatta meg azt a gazdasági 
vállalatot, amely most Evangélikus Gazdasági Szövetkezet néven folytatja 
működését. Ezt az intézményt úgy a kerületi közgyűlésnek, valamint az egész 
evangélikus közönségnek támogatásába ajánlom. 

Mint nagyon örvendetes dolgot jelentem a közgyűlésnek, hogy a háborús 
idők gazdasági összeomlása következtében anyagilag tönkrejutott egyetemes 
lelkészi nyugdíjintézetünket komoly és beható tárgyalások után végre sikerült 
újból megszerveznünk. Bízunk benne, hogy a nyugdíjintézet már a következő 
polgári esztendő elején ismét felveszi a múltban olyannyira áldásos működését. 
Ezt a nemes intézményünket minden hívő szeretetébe és Istennek megáldó 
kegyelmébe ajánlom. 

A kerületet általánosan érdeklő közérdekű ügyek egyöntetű intézése 
végett ez évben is összegyűjtöttem külön tanácskozásra az espereseket, akik-
kel igen sok fontos kérdést megtárgyaltunk és elintéztünk. Ugyanilyen módon 
a középiskolákat közösen érdeklő ügyekben az illetékes igazgatókkal is tar-
tottam tanácskozást. Úgy tapasztaltam, hogy az ilyen összejövetelek egyházunk 
lassúmenetű közigazgatását nagyon örvendetesen és eredményesen meg-
gyorsítják. 

Nemcsak kerületünket, hanem az egész egyetemes egyházat érinti az a 
kérés, amelyet most valamennyi egyházközségünkhöz intézek. Újabban min-
den kis javításért is országos gyűjtésre kérnek engedélyt, amivel, míg egy-
részt a híveket terhelik, másrészt azoknak a testvéreknek és egyházaknak a 
helyzetét nehezítik meg, akik igazán komoly és erejüket meghaladó egyház-
építő munkák végzésére óhajtják az országos gyűjtést igénybevenni. Ki-
jelentem, hogy amennyiben ez a rossz szokás továbbra is gyakorlatban 
marad, kénytelen leszek a kellően meg nem okolt beadványokat közérdekből 
egyszerűen visszaküldeni. 
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Ugyanezzel függ össze az a másik kérésem, hogy az egyházközségek, 8 . 
vagy azok vezetői ne nyújtsák be országgyűlési képviselők vagy más protek-
torok révén a polgári hatóságokhoz közvetetlenül a beadványaikat, mert ezzel 
az eljárással egyházunk rendje és méltósága ellen vétenek. Amennyiben bárki 
részéről az illetékes egyházi hatóság mellőzését fogom tapasztalni, a hely-
telenül eljáró lelkészeket, illetve egyházi vezetőséget a kerület fegyelmi 
választmánya elé fogom utalni. 

Kerületünkben a foglyok gondozása mindenütt kellő ellátásban részesül. 
A budapesti fogházakban Majba Vilmos, Moór Henrik, Gaudy László és 
Báró Podmaniczky Pál, Vácott pedig Sornmer Gyula lelkész látja el egyházunk 
letartóztatott híveinek lelkiszükségletét. Sajnálattal kell azonban megemlé-
keznem arról, hogy Hartán az evangélikusok ellátása nem megfelelő, amennyi-
ben a protestánsok együttesen inkább a református lelkész gondozása alá 
adattak, a Markó-utcai fogházban pedig ismételt megkeresés dacára sem 
sikerült olyan helyiségre szert tenni, amely istentisztelet tartására méltó és 
alkalmas volna. Ez utóbbi ügyben javaslom, hogy a kerület közgyűlése keresse 
meg az igazságügyminiszteriumot az istentisztelet méltó helyének kijelölése 
végett. Viszont javaslom: mondassék köszönet az igazságügyminiszter úrnak, 
hogy a szegedi börtönlelkészi állást megszervezte és arra Kuntz Henrik volt 
zombori evangélikus lelkészt nevezte ki. 

\ Meg kell még említenem, hogy az elmúlt év folyamán köztünk ülésezett 
április havában az első zsidó missziói konferencia, amelyre képviselőkül, mint 
az egyetemes egyház külügyi bizottságának ügyvezető elnöke, D. Szeberényi 
Lajos Zsigmond esperest, Báró Podmaniczky Pál, Kuthy Dezső és Gaudy 
László lelkészeket kértem fel. Ugyancsak köztünk ülésezett augusztus havá-
ban a Christian Endeavor V. európai konferenciája, melyen egyházunkat Báró 
Podmaniczky Pál és több vidéki lelkésztársunk képviselte. Járt köztünk több 
idegen egyházférfiú is, akik különböző egyházközségeinket is meglátogatták. 

A kerületünkkel szoros összefüggésben lévő norvég misszió a múlt év-
ben is folytatta áldásos működését. Johson Gisle lelkész, aki a misszió élén 
áll, egyházunkkal nemcsak barátságos testvéri közösségben áll, hanem nagy 
szolgálatot is tesz azzal, hogy a misszió imaházát híveink részére istentisz-
telet tartására átengedi. A misszió célja a keresztyén érzületnek és gondol-
kozásnak a zsidó népbe való átültetése és úgy a keresztyén, mint a zsidó 
közönség figyelmének felhívása a zsidó nép külső és belső sorsának tartha-
tatlan voltára. A misszió nem űz lélekhajhászatot, hanem csupán és egyedül 
a keresztyén világnézet egyedül megnyugtató voltának a megismertetésére 
törekszik. 

A közigazgatási ügyek befejezéséül van szerencsém jelenteni, hogy az 
idei közgyűlésünkre tanítóképviselőkül Molnár Imre orosházai és Országh 
József szegedi tanítók választtattak meg, akiket szeretettel üdvözlök. Kerüle-
tünk népmozgalmi adatait statisztikai táblázatban ez évijelentés melléklete-
ként van szerencsém bemutatni. A statisztikai táblázatot 1. 24. oldalon. 

Jogi természetű kérdéseinkről majd a jogügyi bizottság tesz előterjesz-
tést, én csak arra kívánom felhívni a kerület közgyűlésének szíves figyelmét, 
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hogy az ingatlanok általános rendezése keretében némely helyen már meg- 8 . 
indult, de azt hiszem széltében meg fog indulni a tulajdonjog rendezésének 
a kérdése. Már néhány évvel ezelőtt felhívtam az összes egyházközségeket, 
hogy a tulajdonukban lévő ingatlanok telekkönyvi állapotát, amennyiben ren-
dezésre szorulna, feltétlenül és sürgősen rendezzék és az összes ingatlanokat 
az egyházak nevére Írassák, nehogy az egyházak valami kárt szenvedjenek. 
Javaslom, hogy a közgyűlés zároshatáridő alatt rendelje el az összes egy-
házi ingatlanok telekkönyvi állapotának a revízióját. 

Nagyon kívánatos, hogy esetleges és további félreértések vagy kilengé-
sek meggátlása végett a mai közgyűlés a parokiális jogok és a törvényes 
ellenőrzés határai dolgában is tegyen határozott rendelkezést. Ez a kérdés a 
budai egyház rádióesete kapcsán követeli a tisztázást, mely felebbezés útján 
kerül a közgyűlés elé. 

Maga a rádió kérdése felfogásom szerint az egyetemes egyház döntése 
alá tartozik, mert, nézetem szerint, csak az egyetemes egyház engedheti meg 
az istentiszteletekben történő újításokat és gyökeres változtatásokat. Minthogy 
pedig az istentisztelet berendezésének és továbbításának módja az egyetemes 
egyházat a maga egészében érdekli, ezért kívánatos, hogy a rádió kérdésében 
az egyetemes közgyűlés rendelkezéséig semmiféle döntő lépés ne történjék. 

Ugyancsak az egyetemes egyház elé tartozik a lelkészek nősülésének a 
kérdése is. Ebben az ügyben a múlt évi egyetemes gyűlés bizottságot küldött 
ki, melynek az a feladata, hogy az elvi szempontokat és a gyakorlati kivitel 
módját javaslat formájában az egyetemes gyűlés elé terjessze. 

Minthogy már maga ez a kérdés is a fegyelmezés körébe tartozik, nem 
mulaszthatom el, hogy erre a kiválóan elsőrendű szükségletre rá ne irányítsam 
a közgyűlés figyelmét. Evangélikus egyházunk egész élete és szervezete az 
öntudatos evangéliumi egyéniség önmagát fegyelmező szabadmozgására és 
érvényesülésére van felépítve. A lelkészekkel szemben is csak egy elengedhetetlen 
korlátot állít fel, hogy paphoz méltó módon viselkedjenek. Sajnálatos tapasztalá-
sunk, hogy ennek a korlátozásnak csak normális időkben és viszonyok között van 
megfelelő fékező ereje. Ma a lelkimeghasonlások és erkölcsi ingadozások 
ideién némelyek az olyan magatartást is a paphoz méltónak gondolják, amely-
nek megtartása és követése úgy a lelkész tulajdon állása, mint a felsőbbség 
tekintélye, sőt az egyház közhitele rovására esik. Ezen az úton csak a rom-
lás és a bomlás lejtője várhat ránk. Meg vagyok róla győződve, hogy a köz-
gyűlés helyeselni fogja azt az elnöktársammal együtt megállapított elhatározá-
somat, hogy mindazokat, akik egyházi vezetői tisztükben az egyházhoz és 
állásukhoz nem méltó magatartást tanúsítanak, ezentúl minden esetben a 
kerület fegyelmi választmánya elé fogom utasítani. Ezzel egyrészt féket kívá-
nok vetni a mindjobban terjedő szabadosságnak, másrészt elejét óhajtom 
venni a nagyon is hosszadalmas és költséges törvénykezéseknek. 

A törvénykezésekről emlékezvén, kénytelen vagyok fájdalmas megüt-
közésemnek kifejezést adni a mind szélesebb körből érkező panaszok felett, 
amelyek nagyrésze törvényszéki tárgyalásra jut, vagy arra sajnálatosan 
alkalmas. . Szeretettel kérem az Úrban szolgatársaimat, akik akár mint lelké-
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8 . szek, akár mint tanítók munkálkodnak az Úr örökében, hogy éljenek és 
viselkedjenek úgy, amint szent hivatásukhoz illik. Senki se felejtse el az 
apostol ama követelését: „Ne szabjátok magatokat e világhoz". Mert ami a 
világ felfogása és szokása szerint a mindennapi élet embere számára meg-
szokott és menthető, az Úr szolgáira nézve tűrhetetlen. És aki akár mint pap, 
akár mint tanító az egyházi szolgálat korlátait és kötelezéseit magára nézve 
terheseknek tartja vagy el nem ismeri, az önmaga és egyháza ellen vét, ha 
meghasonlott lélekkel olyan munkakörben forgolódik, amelyben csak az em-
ber és az Isten megítéltetését vonja magára. 

A kerület pénzügyi viszonyaira vonatkozólag nagy általánosságban csak 
annyit kívánok megjegyezni, hogy az államsegélynek a múlt évi egyetemes 
közgyűlésen kimondott aránylagosabb felosztása most jut kivitelre. Ebből azt 
a reménységet merítem, hogy a szórványok gondozására és a missziói pontok 
rendezésére az eddiginél több anyagi áldozatot hozhatunk s egyházkerületi 
tisztviselőink megfelelőbb díjazásáról is gondoskodhatunk. 

Ezzel kapcsolatosan meg kell említenem, hogy az arad—békési esperes-
ség a közigazgatás egyszerűsítésének a megvalósítását javasolja, amely kérdés 
az egyetemes közgyűléshez lesz felterjesztendő. 

A folyó közigazgatási évre adóalapi segély címén 4,800 pengő áll a 
kerület rendelkezésére, aminek szétosztására vonatkozólag a pénzügyi bizott-
ság tesz majd javaslatot. 

Nagy sajnálkozással jelentem, hogy a Baldácsy-féle alapítványból mind-
ezideig semmi kiutalás nem történt, minélfogva a Baldácsy-segélyek ki-
adására kell, hogy a kerületi közgyűlés a Baldácsy-bizottságot hatalmazza fel. 

Sajnálattal jelentem azt is, hogy a kerület egyházközségeinek szükség-
letére tervezett külföldi vagy belföldi kölcsön felvétele, különösen azért nem 
sikerült, mert e szándékával kerületünk egymagára maradt. Ezért a vállal-
kozó pénzintézetekkel abban állapodtunk meg, hogy minden egyes kölcsönt 
kívánó egyházközség közvetlenül lépjen a pénzintézetekkel érintkezésbe. 

A személyi ügyeket illetőleg jelentem, hogy a pesti evangélikus német 
egyház érdemes felügyelőjét, Hein Jánost, a kormányzó úr őfőméltósága köz-
életi tevékenysége elismeréséül, gazdasági főtanácsosi címmel, Ziermann 
Lajos egyetemes gyámintézeti elnököt kormányfőtanácsosi cimmel, Paulik Já-
nost, a MELE elnökét érdemkereszttel tüntette ki, a budai egyház kiváló 
vezérférfiát, Hermann Miksát kereskedelmi miniszterré nevezte ki. A jólmeg-
érdemelt kitüntetésekhez szívből gratulálunk. 

A hasznos munkával megszolgált érdem méltó jutalmául a nekem adott 
jog alapján Liptay János acsai és Klimek Rezső soltvadkerti tanítókat igaz-
gatókká neveztem ki. 

Meleg szeretettel üdvözlöm Reviczky László kondorosi lelkész, kiérde-
mült esperes és Bezegh Sámuel kerületi titkár testvéreinket, akik most töl-
tötték be lelkészi szolgálatuknak negyvenedik esztendejét. Javaslom, hogy a 
kitüntetett és jubiláló testvéreinket a kerület közgyűlése Isten áldásának kívá-
násával melegen üdvözölje. 
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Egyházi közérdekből kívánatosnak és helyesnek ítéltem, hogy Dr. Hitrich 8 . 
Ödön főigazgatót és Dr. Tólh Kálmán főgimnáziumi tanárt szolgálatukban 
még egy tanévre visszatartsam. Ez a miniszter hozzájárulásával meg is tör-
tént. Kutlik Endre szarvasi főgimnáziumi tanárt azonban, aki nekem is hálá-
san tisztelt mesterem volt, saját óhajtásának megfelelően, kénytelen voltam 
nyugdíjba engedni. Hálával emelem azonban ki, hogy a szarvasi főgimnázium 
anyagi ügyeinek intézésében eddig kifejtett érdemes szolgálatát, kérésünkre, 
ezután is folytatni fogja. Nyugalomba ment a szegedi egyház elfáradt és el-
aggott lelkésze, az evangélikus papok egyik tiszteletreméltó patriarkája, Tho-
may József is, kit mindnyájunk áldása és jókívánsága kísér megérdemelt 
pihenésébe. A szarvasi evangélikus tanítóképző-intézet volt igazgatóját, Nikel-
szky Zoltánt is nyugdíjba engedtük. A minisztérium ugyanis e kiváló mun-
kaerőt ötévi igénybevétel után, ismét visszabocsátotta az egyház szolgálatába, 
azonban érthető okokból inkább nyugdíjba vonult. Hisszük, hogy buzgalmát 
és kiváló munkaerejét készséggel bocsátja majd egyháza rendelkezésére. 

Kegyelettel emlékezem meg egyházunk halottairól is. Elhunyt a szarvasi 
főgimnázium mindnyájunk előtt rokonszenves vallástanára, Mendöl Lajos, 
majd a tápiószentmártoni hosszasan betegeskedett Terényi János, utána a 
domonyi egyház öreg lelkésze, Szilárd János. Kerületünk volt püspökének öz-
vegye s mostani főjegyzőjének édesanyja, a mindenki által tisztelt agg mat-

i róna, Sárkány Sámuelné is elköltözött közülünk. Itt hagyott a kerület ügyé-
sze, Dr. Szmik Lajos is, akinek helyét a mai közgyűlés fogja betölteni. 
Kegyelettel emlékezem meg a csömöri egyház ifjú felügyelőjéről, Dr. Kovácsy 
Mártonról, valamint a maglódi egyház nyugalmazott tanítójának, Kardos 
Sámuelnek elhunytáról is. Legutóbb ismét egy gyászhír szomorított el bennün-
ket, amikor Mezőberény tudós és lelkes papjának, Jeszenszky Károlynak el-
költözéséről értesültünk. Midőn az elhunytak távozó alakja az örökkévalóság 
felé vivő út kanyarulatában szemünk elől eltűnik, fejezzük ki távozásuk 
felett őszinte részvétünket, őket pedig és emléküket ajánljuk az Istennek örök 
kegyelmébe. 

A többi keresztyén egyházak nagy halottairól is emlékezzünk meg őszinte 
rézvéttel. A református testvéregyháznak két nagy halottja is volt. Egyik a 
dunamelléki református egyházkerület főgondnoka és bölcs patriarkája, Dr. 
Darányi ígnác, volt miniszter, a másik az egyetemes református konvent el-
nöke, Gróf Dégenfeld József, akik mindketten nemcsak a saját egyházuk ve-
zérférfiai voltak, hanem az egész magyarhoni protestántizmus díszei és örök 
értékei. Kérem, fejezze ki a közgyűlés úgy a konventnek, mint a dunamelléki 
református egyházkerületnek is őszinte együttérzését. 

A magyarhoni római katholikus egyházat is két jeles vezérétől fosztotta 
meg a halál angyala. Előbb Dr. Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök, 
utóbb Dr. Csernoch János esztergomi érsek és hercegprimás tért meg az 
örökkévalóságba. Mindkét férfiúban a keresztyén testvériség megértő ápolóját 
tisztelhettük s ezért elvesztésüket a türelmetlenségre és szeretetlenségre han-
golt e mai világban kétszeresen siralmasnak tartom. Isten irgalmassága 
fogadja és a mi áldásunk kísérje őket az Úr elé. 
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Végül egy nagy és emlékezésre mindenképen méltó történelmi esemény-
ről kell megemlékeznem. Szülővárosom, Cegléd mindkét protestáns egyháza 
e hó 18-án ünnepli meg az első ceglédi evangélikus egyház megalakulásának 
négyszázados évfordulóját. Ezt az alkalmat mindkét egyház püspöke arra fogja 
felhasználni, hogy a közös sorsban közös célért eltöltött múlt és a szent 
munka folytatását követelő jövő nevében a hálás tiuneplés keretei között egy-
másnak testvérjobbot nyújtson. Ezt az évfordulót egész kerületünknek, sőt 
egész egyetemes egyházunknak is meg kell ünnepelnie. A magyar reformáció 
igazolható kezdetei mellett nem mehetünk el anélkül, hogy hálával ne emlé-
kezzünk meg az evangéliom Urának mindezideig megtartó szent segedelmé-
ről, az evangélium küzdő hőseinek példás megállásáról és az ezekben rejlő 
komoly elkötelezésről. Nekünk ez alkalomból nyílt vallást kell tennünk e ne-
héz időkben is megálló hithűségünkről. Ügy legyen és nyugodjon meg raj-
tunk istennek áldása, amint becsületes hűséggel megtartjuk és diadalra se-
gítjük őseinktől öröklött legdrágább kincsünket, az evangéliomot! Javaslom, 
keresse meg a kerület az egyetemes egyház közgyűlését, hogy miután a 
Lutheránus Világkonferencia elnöksége éppen a reformáció évfordulója idején 
köztünk tartja majd tanácskozásait, ezt a kiválóan kedvező alkalmat használ-
juk fel a magyarhoni reformáció jubiláris megünneplésére is. 

A kegyelem jóságos istene ebben az évben is gondoskodott arról, hogy 
új munkások álljanak az ő szőllőjébe. Váczi János, Chovan József, Liska Fe-
renc, Sólyom Jenő, Ruszicska László és Szalay Pál, ezek az új munkások, 
akiket egyházunk törvényei által rendelt módon a szent szolgálatra felavat-
tam és kibocsátottam, Legyen rajtuk és minden munkájukon Istennek bősé-
ges áldása. De legyen rajtunk is mindnyájukon, akik lelkünk igaz buzgósá-
gával és hűségével szolgáljuk az Urat és az Ő szent és egyedül üdvösségre 
vezérlő evangéliuma által munkáljuk a lelkek egységét és az Isten dicsőségét. 
Legyen áldás a mi mai tanácskozásainkon is, hogy az a maga egészében az 
anyaszentegyház építésére szolgáljon. 

Ez áldás kívánásával kérem jelentésem tudomásulvételét. 

A kerületi közgyűlés a püspök jelentését köszönetének és elismerésé-
nek kifejezése mellett helyeslőleg tudomásul veszi, azt egész terjedelmében 
jegyzőkönyvébe iktatja. A püspöki jelentéssel kapcsolatosan a kerületi köz-
gyűlés a következő határozatokat hozza: 

1. A felsőházról szóló törvényben egyházunkat ért sérelem dolgában 
megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy történelmi jogaink visszaállítása 
érdekéből az államkormánynál a szükséges törvényes lépéseket tegye meg. 

2. Megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy a tanítói nyugdíjjáruléknak 
az iskolafentartó egyházközségekről a politikai községekre való áthárítása 
dolgában az államkormányt keresse meg. 

3. Felkéri az egyetemes egyházat, hogy egyházunk és az általános köz-
művelődés érdekében evangélikus gimnáziumainkban a humanisztikus és a 
modern nyelvtanítás párhuzamos bevezetésének megengedése ügyében az 
államkormánynál járjon el. 
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4. Minthogy a miskolci evang. jogakadémiára vonatkozó miniszteri ren-
delkezés egyházunk autonómiájának sérelmére szolgál, a kerületi közgyűlés 
felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a miniszteri rendelet visszavonása és 
egyetlen akadémiánknak törvényben biztosított önállósága és szabad fejlődése 
érdekében a hivatalos lépéseket tegye meg. 

5. A kerületi közgyűlés felhívja az egyetemes közgyűlés figyelmét arra 
a veszedelemre, amely az ország kulturtartományokra való osztásának tervé-
ben reánk hárulhat és kéri, hogy ennek megakadályozása érdekében tegye meg 
a törvényes lépéseket. 

6. A kerületi közgyűlés felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a kor-
pótléknak az összes lelkészekre minden korlátozás nélkül való kiterjesztése 
érdekében írjon fel az államkormányhoz. 

7. A kerületi közgyűlés felhívja a kerület összes egyházközségeit, hogy 
ezentúl minden egyes presbiteriumi gyűlésen a folyó ügyeken kívül belmisz-
sziói, történeti vagy jogi kérdésekkel is foglalkozzanak és az így megtárgyalt 
témákról évenként az illetékes esperesnek jelentést tegyenek. 

8. A közgyűlés a kerületi belmissziói bizottságot felhívja, hogy az 
egyházakban szokásos istentiszteleti formákról átnézetes kimutatást készítsen 
és azok egyöntetűvé tétele dolgában tegyen véleményes javaslatot. 

9. A kerületi közgyűlés Dr. Varsányi Mátyás, budai lelkésznek, a bei-
missziói bizottság elnöki állásában és a kerületi missziói lap szerkesztésében 
kifejtett munkálkodásáért elismerését fejezi ki. 

10. A kerületi közgyűlés Kovács Andor, békési esperesnek, a szórvá-
nyok és filiálisok gondozása és szervezése terén kifejtett példás fáradozásá-
ért elismerését fejezi ki. 

11. A kerületi közgyűlés az összes egyházi ingatlanok telekkönyvi álla-
potának a revízióját rendeli és a jelentések beküldésének határidejét 1928. 
február 1-ére állapítja meg. 

12. A kerületi közgyűlés Hein Jánost, Ziermann Lajost, Paulik Jánost, 
kitüntetéseik alkalmával, Hermann Miksa felügyelőt kereskedelmi miniszterré 
történt kinevezése alkalmával, Keviczky László, kondorosi lelkészt és Bezegh 
Sámuel kerületi titkárt, 40 éves szolgálatuk évfordulóján melegen üdvözli. 

13. A kerületi közgyűlés őszinte részvétét fejezi ki Mendől Lajos, Terényi 
János, Szilárd János, Sárkány Sámuelné, Szmik Lajos, Dr. Kovácsy Márton, 
Kardos Sámuel és Jeszenszky Károly elköltözése alkalmából. Ugyancsak rész-
vétét fejezi ki és ezt hivatalos formában is tudatja, a dunamelléki egyház-
kerület főgondnokának, Dr. Darányi Ignác volt miniszternek és a tiszai egy-
házkerület főgondnokának, illetőleg az egyetemes református konvent elnö-
kének, Gróf Dégenfeld Józsefnek elhunyta alkalmából. 

14. A kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul a ceglédi evangélikus 
egyházközség négyszázados fennállásának a bejelentését és a jubiláló egyház-
községet Isten áldásával köszönti. Egyúttal felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez, hogy a magyarországi reformáció négyszázéves évfordulójának 
megünnepléséről a lutheránus világkonferencia ittidőzése folyamán, az ezévi 
reformációi emlékünneppel kapcsolatosan, intézkedni szíveskedjék. 
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8 — 9 . 15. A kerületi közgyűlés bizalommal köszönti a lelkészi szolgálatra fel-
avatott új munkásokat: Váczi Jánost, Chován Józsefet, Liska Ferencet, Sólyom 
Jenőt, Ruszicska Lászlót és Szlany Pált. 

8/a. Dr. Raffay Sándor püspök javaslatára 
a kerületi közgyűlés tisztelő kegyelettel emlékezik meg 

az 1527. évi augusztus 22-én, illetve 24-én hitéért vértanúhalált 
szenvedett Nikolai Fülöp, libetbányai lelkészről és Gregori, libet-
bányai tanítóról. Emléküket hálás kegyelettel örökíti meg. 

8/b. A püspöki jelentéshez történt hozzászólások kapcsán 
a kerületi közgyűlés Dr. Kaas Albert báró, egyházmegyei felügye-
lőnek, egyházunk jogainak védelme érdekében, képviselői minősé-
gében, az ország házában kifejtett lankadatlan ügybuzgóságáért 
elismerését fejezi ki. 

9. A jogügyi bizottság beterjeszti a budapesti egyházmegye 1927. 
júl. 7-iki közgyűlésének 12. jkvi p. alatti határozata alapján a felsőházi sére-
lem tárgyában kidolgozott alábbi javaslatot: 

Az 1926. XXII. t.-c. megokolása azon általános elvből indul ki, hogy a 
törvény a régi főrendiház értékes elemeit meg akarja tartani a felsőházban 
is; a megokolás szerint ezen értékes elemekhez tartozik a régi főrendiház-
nak az egyházi méltóságon és hivatalon alapuló csoportja is. Ezek ugyanis 
nem születés, vagy örökölt vagyon alapján jutottak be a törvényhozásba, 
hanem mint egyházaiknak tehetség által különösen kiváló, kiválasztott veze-
tő, akik a törvényhozáshoz szükséges képességekkel magas méltóságukból 
folyólag és megszerzett tekintélyüknél fogva különösképen rendelkeznek. 

A keresztyén egyházak Magyarországon mindig fontos állami alkotó 
tényezők voltak. Ezért a felsőház újabb életre hívása alkalmából lehetetlen 
figyelmen kívül hagyni ép ezen egyházak kiválasztott fejeit és lehetetlen meg-
szüntetni azok történelmi előjogait, mikor ezek a történelmi előjogok a magyar 
társadalomban igen számottevő tekintélyt, komoly értéket képviselnek. A 
keresztyén egyházak és a magyar állam viszonya a forradalmak vallásellenes 
törekvései után bensőségesebb lett, mint amilyen a forrodalmakat meg-
előző korszakban bármikor volt. Ezt az állam szempontjából is rendkívüli 
erkölcsi erőt képviselő kapcsolatot a magyar társadalom túlnyomó többsége 
semmiesetre sem akarja megszakítani, sőt bizonyára ápolni, fejleszteni 
kívánja. 

Ezt mondja a törvény megokolása; nézzük most már, hogy ezen nemes 
elvek miként érvényesülnek gyakorlatilag a törvényben. 

A római katholikus egyház nagyjai közül csupán azon 10 megyés 
püspök nem került be a felsőházba, akiknek egyházmegyéi a magyar állam 
területének megcsonkítása folytán idegen impérium alá kerültek, továbbá a 
nádorfehérvári és tinnini címzetes püspökök, jászói prépost és aurániai per-
jel, akik ma is megszállott területen élnek. 
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Viszont, az 1885. VII. t.-c.-ben rendezett jogállapottal szemben a 
római katholikus egyház dignitariusai közül ujabban helyet kaptak a felső-
házban a két premontrei rend főnöke, a zirci apát, a kegyestanítórend magyar 
főnöke és a székesfőkáptalanok nagyprépostjai, szám szerint heten. 

Ezen adatok összetevéséből a következő statisztikai eredményekre jutunk: 
Nagy Magyarország kapcsolt részeit, Horvátországot és Boszniát is ide-

számítva, a régi főrendiházban a római katholikus egyház 26 taggal volt 
képviselve. 

Az 1926. XXII. t.-c. alapján a római katholikus egyház részéről tagja a 
felsőháznak a hercegprímás, az egri és kalocsai érsekek, 7 megyés püspök, 
ugyanennyi nagyprépost, a pannonhalmi főapát, a két premontrei rend főnöke, 
a zirci apát, a kegyestanítórend főnöke, összesen 22 taggal. Tehát dacára 
annak, hogy az ország területének majdnem 3 A részét, népességének pedig 
2/3-át elveszítette, a római katholikus egyház a régi 26 taggal szemben 
ma 22 taggal van képviselve a felsőházban, tehát a trianoni katasztrófa 
után a felsőházban csak 4 helyet veszített. 

Az 1926. XXIII. t.-c. 5. §-a értelmében pedig olyan egyházi méltóság 
feléledése esetében, amely a főrendiház legutolsó működésének idejében 
főrendiházi tagságra jogosított, e méltóság vagy hivatal viselője a felsőháznak 
automatikusan tagja lesz. Tehát, ha az ország területi integritását visszanyeri 
a római katholikus egyház automatikusan 10 új főrendet nyer, sőt, ha a görög 
szertartású katholikus egyház felsőházi tagságot nyert méltóságait is számításba 
vesszük, amely egyházat a római katholikus egyháztól, köztudomás szerint, 
dogmák tekintetében differenciák el nem választják, — a két egyházban 
csupán a liturgia nyelve különböző, — úgy a katholikus egyházak idővel a 
békebeli 33 taggal szemben 44 taggal lesznek a felsőházban képviselve. 

Fájdalommal kell megállapítanunk tehát, hogy az evangélikus egyház 
a felsőházban a katholikus egyházakkal szemben tért vesztett, a törvény-
hozás pedig ezen jogfosztás által megsértette az egyenlő elbánás elvét. 

Még kirívóbb az evangélikus egyház mellőzése az unitárius egyházzal 
szemben. Itt ugyanis a törvény megokolása maga rámutat azon körül-
ményre, hogy a magyar unitárius egyház lélekszámban nagyon megfogyat-
kozott; ma mindössze 6224 lelket számlál. Eddigi főtisztviselői az elsza-
kított területen székelnek ugyan; azonban ezen megállapítás dacára a 
törvény tiszteletben tartja az unitárius egyház szerzett jogait, és az eddigi 
helyzetnek megfelelően az unitárius egyház hivatalban idősebb egyik elnöke 
felsőházi tagságot nyert. 

A görögkatholikus és görögkeleti egyházban a törvény a szerzett jogokat 
— a területi veszteségek dacára — respektálja és csak azon dignitáriusok 
nem nyertek helyet a felsőházban, akik megszállott területen székelnek. 

Nyilvánvaló tehát, hogy a felsőházi törvény egyedül az evangélikus 
egyház szerzett jogait nem respektálja, miáltal a jogfolytonosság elvén súlyos 
sérelmet ejtett. 

Utalunk továbbá azon körülményre, hogy az 1926. XXII. t.-c. a jog-
kiterjesztés elvéből indul ki; helyet nyertek a felsőházban a vármegyei és 
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9 — 1 0 . városi törvényhatóságok, a mezőgazdaságnak, az iparnak, kereskedelemnek, 
a tudománynak, a művészetnek, a közművelődésnek, a különböző élethivatá-
soknak (ügyvédek, közjegyzők, orvosok) képviselői; felsőházi tagságot kaptak 
a római katholikus egyház tanítórendjei is, ezen nagymérvű jogkiterjesztés mellett 
egyedül az evangélikus egyház az, amely a régi jogállapottal szemben tért vesztett. 

Van azonban ennek a kérdésnek még egy oldala, amit fölötte aggodal-
masnak tartunk. / 

A törvényhozás ugyanis, az evangélikus egyház felsőházi tagjainak 
csökkentésével kapcsolatban, az evangélikus egyház híveinek csonka Magyar-
ország területén való nagymérvű megfogyatkozására hivatkozik. 

Ez a felfogás azonban megalkuvást, belenyugvást jelent a jelenlegi 
állapotokba, Magyarország megcsonkításába. Már pedig nekünk jogfeladást 
deklarálnunk soha nem szabad. Mi elszakított testvéreinket nemcsak örökké 
gyászolni fogjuk, hanem az ország megcsonkítását időlegesnek tekintjük és 
hittestvéreinket is visszavárjuk. 

Ezen hitben, ezen meggyőződésben a következő határozati javaslatot 
terjesztjük be: 

Mondja ki az egyházkerületi közgyűlés, hogy a budapesti evangélikus 
egyházközségnek és a budapesti evangélikus egyházmegyének a felsőházi 
törvénnyel kapcsolatos felterjesztését magáévá teszi; az evangélikus egyházat 
ért jogfosztással kapcsolatban mélységes elkeseredésének és fájdalmának ad 
kifejezést és felterjesztést intéz az Egyetemes Egyházhoz, kérve, hogy az 
Egyetemes Egyház intézzen feliratot az Országgyűléshez az 1926. XXII. t.-c. 
egyházunkra sérelmes rendelkezéseinek sürgős megváltoztatása érdekében. 

A kerületi közgyűlés a javaslatot egyhangú helyesléssel 
elfogadja, határozati erőre emeli és az Egyetemes Egyházhoz 
felterjeszti. 

10. Az 1848. XX. t.-c. végrehajtása ügyében jelenti a jogügyi bizottság, 
hogy a lefolyt közigazgatási év alatt új fordulatot vett ez a nagyfontosságú 
kérdés azáltal, hogy a r. kath. egyház követeli — ámde a maga javára — a 
törvény végrehajtását, mert szerinte a protestánsok a törvény eddigi végre-
hajtása révén aránylag már nagyobb állami anyagi támogatásban részesülnek, 
mint a róm. katholikusok. 

A r. kath. püspöki kar terjedelmes memorandumot intézett a vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. miniszterhez, a melyben azt vitatja, hogy a r. kath. 
egyháznak a főpapi, szerzetesrendi és alapítványi vagyonból, valamint évi 
államsegélyéből eredő jövedelme lélekszámarány-alapon számítva kevesebb, 
mint a prot. egyházaknak az 1848. XX. t.-c. alapján nyújtott állami támogatás 
együtt az egyházi célokra szolgáló ingatlan- és tőkevagyonuk jövedelmével. 

„Kiáltó igazságtalanság" állott tehát elő, mondja a memorandum, s 
ennélfogva az egyenlő elbánás követelményének megfelelően, legalább évi tíz 
millió pengő újabb állami támogatást igényelnek, mert lelkészeik nyugdíjazása, 
templomépítés, theol. tanárok megfelelő díjazása stb. tekintetében fedezetlen 
szükségleteik vannak, holott ezen szükségletek a protestánsoknál az 1848. 
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XX. t.-c. végrehajtása révén már kielégítést nyertek. Vitatják továbbá, hogy 10. 
vagyoni helyzetük a trianoni elcsatolás folytán viszonylag annyira megrendült, 
hogy saját erejükből a jelzett szükségletek fedezésére képtelenek. 

Ezt a memorandumot a miniszter megvizsgálás és véleményezés végett 
egy kebelbeli minisztériumi bizottságnak adta ki, amely jelentésében a r. kath. 
püspöki kar memorandumában kifejtett jogalapot és támasztott igényt magáévá 
tette s az állam jelenlegi teljesítőképességének megfelelő újabb segélynek a 
költségvetési törvénybe való beállítását javasolja. 

Mindezek után a miniszter a prot. egyházak képviselőit értekezletre hívta 
meg s átadta nekik a r. kath. püspöki kar memorandumát, valamint a 
minisztériumi bizottság véleményes jelentését észrevételeik megtétele céljából. 

A református és az ág. hitv. evangélikus egyházak vezetősége a / . kath. 
memorandumra adandó válasz megszerkesztése végett, a legkiválóbb szak-
férfiak bevonásával, egy vegyesbizottságot kért fel, amely 62 oldalra terjedő 
igen alapos és hivatalos statisztikai adatok alapján készült emlékiratot dol-
gozott ki. 

Ebben elvitathatlanul beigazolást nyert az, hogy a r. kath. állami eredetű 
vagyon jövedelmezősége egészen más, mint azt a r. kath. memorandum föl-
tüntetni igyekszik; a r. kath. egyház anyagi vesztesége Tnianon következtében 
aránylag sokkal kisebb, mint a protestánsoké; kegyúri jövedelmeiket nem is 
számítva, egyházi szükségletekre rendelkezésre álló jövedelmök viszonylag 
— még lélekszám-alapon számítva is — tetemesen nagyobb, mint a protes-
tánsoké ; mindezeknél fogva csak akkor lehetne jog szerint szó arról, hogy a 
r. kath. egyház az 1848. XX. t.-c. alapján újabb állami támogatásban része-
síttessék, ha előzőleg a protestáns egyházak viszonylagosan még mindig infe-
rioris jövedelmi helyzete további állami támogatással egyensúlyba hozatnék. 

Mindezeknél fogva a prot. emlékirat javasolja, hogy a kormány által 
mielőbb kiküldendő regnikoláris bizottság által — melyben úgy az állam, 
mint az érdekelt egyházak megbízottai résztvesznek — állapíttassák meg: 

1. A r. kath. egyházi és egyházi célú mindenfajta vagyonoknak a helyes 
gazdálkodás folytatása melletti értéke és jövedelme, valamint a protestáns 
ugyanily vagyonok értéke és jövedelme. 

2. Az összes kegyúri kötelezettségekből folyó szolgáltatások. 
3. Ezeknek megtörténtével foganatosíttassák törvényhozásilag az 1848. 

XX. t.-c.-nek szelleme szerinti végrehajtása minden vonatkozásban és pedig 
az államsegélyek tekintetében olyképen, hogy ezeknek megállapítása ne szo-
ruljon ezentúl a mindenkori kormány évenkénti mérlegelésére. 

Az egyházkerületi közgyűlés az előadó által részletesen ismer-
tetett javaslatot helyesli, okfejtését elfogadja és a regnikoláris 
bizottság kiküldését a maga részéről is elodázhatatlannak tartja. 

Egyben felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a vegyes-
bizottság emlékiratában terjeszkedjen ki az evang. egyháznak az 
állammal való mindennemű jogviszonyára, különösen azon adatok 
felhasználásával, melyeket az egyetemes egyház 1902. és a követ-
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kező években a kormányhoz felterjesztett, valamint tegye tudomá-
nyos kutatás tárgyává az ú. n. közalapok jogi természetét is. 

Kimondja továbbá a közgyűlés, hogy jóllehet, lélekszám-
alapon való számítás mellett is, a r. kath. egyház viszonylagos 
állami ellátottsága messze túlhaladja a protestáns egyházét, mégis 
a jövőben bekövetkezhető arra az eshetőségre való tekintettel, 
miszerint az 1848. XX. t.-c. további fokozatos végrehajtása révén 
a prot. egyházak állami ellátottsága lélekszám-alapon a r. kath. 
egyházéval egyensúlyba juthat: Követeli, hogy az 1848. XX. t.-c. 
végrehajtásánál a törvényhozó igazi akaratának megfelelően, ne a 
lélekszám, hanem más igazságosabb arány s mindenesetre a hívek 
teherviselésének aránya is tekintetbe vétessék. 

Végül megkeresi a közgyűlés az egyetemes közgyűlést az 
iránt, hogy jelölő-bizottság közbenjöttével sürgősen válasszon meg-
felelő szakbizottságot oly célból, hogy az — a regnikoláris bizott-
ság remélhető kiküldésére való tekintettel — az evang. egyetemes 
egyház kötelékében álló valamennyi egyházközségének és taninté-
zetének vagyoni viszonyairól, egyházi és iskolai teherviseléséről, 
nemkülönben az evang. hívek által r. kath. egyházi és iskolai 
célokra tényleg szolgáltatott kegyúri járulékokról kimerítő munká-
latot dolgozzon ki. 

11. Világi főjegyző bemutatja a beérkezett fontosabb miniszteri rende-
letek jegyzékét. 

Tudomásul szolgál. 

12. Világi főjegyző bemutatja az egyetemes egyház elnökségének az 
1927. évi október 27-ére Budapestre kitűzött egyetemes közgyűlésre szóló 
meghívóját. 

A kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés összehívását 
tudomásul veszi és képviselőkül megbízólevéllel kiküldi: br. Prónay 
Dezső, br. Kaas Albert, Landgráf János, Dr. Haberern J. Pál, 
Sándy Gyula, Dr. Pesthy Pál, Tolnay Kornél, Purgly Emil világiakat; 
Dr. Szeberényi L. Zsigmond, Kovács Andor, Kruttschnitt Antal, 
Saguly János, Bódy Pál, Blatnicky Pál, Broschkó G. Adolf és 
Bartos Pál egyháziakat, végül az egyházkerületben levő főgim-
náziumok kiküldöttjeiként Dr. Hittrich Ödön bpesti és Dr. Oravecz 
Ödön aszódi igazgatót. 

A fentieken kívül jegyzőkönyvi kivonattal, tanácskozási és 
helyettesítési joggal az alábbi sorrendben kiküldi: Hermann Miksa, 
br. Prónay György, Földváry Elemér, Lehoczky Antal, Dr. Melich 
János, Dr. Sailer Vilmos, Dr. Bikády Antal, Dr. SzontaghAntal, 
Krompecher Jenő, Dr. Paraszkay Gyula, Folkusházy Lajos, 
Dr. Kunos István, Benyó Vilmos, Rosenauer Lajos, Hein János, 
Korossy László, Hegedűs Béla, Lelbach Oszkár, Sárkány Ernő, 

10—12. 



35 

Dr. Pazár István, Sárkány László, Dr. Mázor Elemér, Rátz László 12 
Dr. Szigethy Lajos, Dr. Zimmermann Ágost, Glück Frigyes, 
Csengey Gyula, Zsigmondy Géza, Zsigmondy Dezső, Arató Frigyes, 
Mikolik Kálmán, Dr. Tomcsányi V. Pál, Mátéffy László, Sass János, 
Dr. Mészáros Gyula, Dr. Böhm Dezső, Font Henrik, Dr. Papp 
Elek, Szeszlér Hugó, Reil Lajos, Saskó Samu, Dr. Németh Ödön, 
Zsilinszky Mihály, Dr. Haviár Gyula, Dr. Mikler Gusztáv, Czitó 
Győző, Dr. Tepliczky Aladár, Dr. Wangyel Endre, Moór Jenő, 
Uhrin Károly, Csizmadia András, Kirner Gusztáv, Lahmann György, 
Kiss Sándor világiakat; Galle István, Holéczy János, Majba Vilmos, 
Hüttl Ármin, Reif Pál, Sommer Gyula, Bárdy Ernő, Korén Márton, 
Draskóczy Lajos, Kálmán Rezső, Kelló Gusztáv, Törteli Lajos» 
Chugyik Pál, Geduly Lajos, Biszkup Ferenc, Szűcs Gábor, Noszkó 
István, Gaudy László, Rohály Mihály, Csermák Elemér, Kemény 
Lajos, Dr. Kovács Sándor, Lipthay Lajos, Dr. Masznyik Endre, 
Vidovszky Kálmán, Reviczky László egyháziakat. 

13. Betöltendő lévén, Dr. Szmik Lajos elhunyta folytán, az egyház-
kerület ügyészi tisztsége, 

arra a közgyűlés Dr. Mészáros Gyulát választotta meg, ki az 
ügyészi esküt nyomban letette. 

14. Az elnökség előterjesztésére: 
a közgyűlés a báró Baldácsy-alapítványi és missziói-bizottság 
elnevezését báró Baldácsy-alapítványi és segélyosztó-bizottság név-
vel cseréli fel és a missziói ügyeket az eddig csupán belmissziói 
bizottságnak nevezett s a jövőben missziói-bizottságnak nevezendő 
bizottság hatáskörébe utalja át. 

Egyben a közgyűlés ezen utóbbi bizottság egyházi elnökévé, 
Dr. Varsányi Mátyás lemondása folytán, Kovács Andor esperest 
választja meg és a bizottságot az összes esperesekkel és egyház-
megyei felügyelőkkel, valamint Vidovszky Kálmán, Kemény Lajos, 
Szuchovszky Gyula, Abaffy Gyula, Rimár Jenő Kálmán Rezső 
és Raskó Kálmán új tagokkal kiegészíti. 

15. Az elnökség előterjesztésére, miután az aszódi Petőfi-főgimnázium 
az egyházkerület által átvétetett és az aszódi leánynevelőintézeti bizottság 
mandátumát letette — 

a kerületi közgyűlés, a két aszódi kerületi tanintézet ügyeinek 
felügyeletére Aszódi középiskolai bizottság névvel új bizottságot 
alkot, melynek tagjai lesznek: a kerületi elnökség, a két kerületi 
főjegyző, a kerületi ügyész, az iskolai bizottság elnökei, a közép-
iskolai kerületi tanfelügyelő, az aszódi leánynevelő-intézetnek és 
az aszódi Petőfi-főgimnáziumnak igazgatói, a pesti felső egyház-
megye esperese, az aszódi egyház lelkésze, a két intézet tanári-
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testületének egy-egy tagja, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, 
továbbá Dr. Mikler Károly és Mikolik Kálmán. 

A két tanintézet ügyeit intéző aszódi helyibizottság tagjai 
lesznek : Micsinay Ernő elnöklete alatt az aszódi lelkész, az aszódi 
egyházközség felügyelője, vagy II. felügyelője, Sárkány Ernő, az 
intézet igazgatói, vallástanárai és mindazon tanártagjai, kik a fenn-
álló tanügyi szabályzatok értelmében a bizottság munkájában részt-
venni kötelesek. 

V 

A püspöki jelentés kapcsán kiküldött Luther-szoborbizottság 

a közgyűlés, a kerületi elnökség elnöklete alatt az egyházmegyék 
espereseit és felügyelőit, továbbá Dr. Rásó Lajost, Hoepfner Guidót, 
Haberern J. Pált és a két kerületi tanfelügyelőt választja meg. 
Egyben elvárja a közgyűlés, hogy a Luther-szoborbizottságot az 
egyházmegyék és az iskolák is megalakítják. 

17. Tárgyaltatott Sándy Gyula budai egyházközségi felügyelő és Dr. Glatz 
Erich budapesti egyházmegyei ügyész felebbezése a budapesti egyházmegye 
közgyűlésének a budai egyház által a rádió-istentiszteletek ügyében hozott 
határozata tárgyában hozott döntése ellen: 

Az egyházkerületi közgyűlés a budapesti egyházmegyei köz-
gyűlés határozatát megváltoztatja, s kimondja, hogy 

a) az 1926. évi egyetemes közgyűlésnek az arról felvett 
jegyzőkönyv 35. pontjában foglalt határozata helyesen másként 
nem értelmezhető, mint, hogy az egyetemes közgyűlés e tárgyban 
való újabb döntéséig az egyetemes egyház joghatósága alá tartozó 
ev. egyházközségek rádió-készülékkel továbbított istentiszteleteket 
nem tarthatnak; 

b) kimondja a közgyűlés, hogy a rádió-istentiszteletek tar-
tása a parochusi jog kereteit meghaladja azért, mert a rádió-
készülékkel továbbított istentisztelet elsősorban éppen azt a célt 
kívánja szolgálni, hogy a legtávolabb lakó és a lelkész parochusi 
illetékessége alá nem tartozó hívek részére továbbíttassék a 
parochus székhelyén tartott istentisztelet; 

c) ugyanebből az okból az egyházkerületi közgyűlés a rádió-
istentiszteletek tartását az egyetemes egyház által szabályozandó 
ügynek tartja, s a szabályozás megtörténtéig egyetlen parochust 
sem tart jogosítottnak arra, hogy a saját templomában tartott isten-
tiszteleteket rádió útján terjessze; 

d) ezekből az okokból, valamint azért is, mert a parochusi 
jog, annak természeténél fogva, másra semmiféle szerződéssel át 
nem ruházható, a budai ev. egyházközség elnökségének a rádió-
istentiszteletek tartására vonatkozó határozatát, valamint az e tárgy-
ban kötött szerződést hatálytalannak nyilvánítja. 

15—17. 

16. 
tagjaivá 
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Egyben pedig felterjesztést intéz az egyházkerületi közgyűlés J.7 
az egyetemes közgyűléshez aziránt, hogy a rádió-istentiszteletek 
tartásának feltételeit és módját közgyűlési határozattal vagy szabály-
rendelettel végérvényesen sürgősen szabályozza. 

18. Bemutattatott a Báró Baldácsy-alapítvány igazgató-tanácsának az 
1926. évről szóló jelentése, mely szerint az alapítványi pénztár forgalma 
2,474.644,276 K bevételt és az egyházkerületeknek juttatott 1.815.000,000 K-t 
kitevő 1925. és 1926. évi osztalékokat beleértve 2,262.543,101 K kiadást 
tüntet fel, a pénztári maradvány pedig az év végén 212.101,175 K volt. 
Az alapítvány ingó vagyonértéke az 1926. évi december hó 31-én 358 885,628 
K-át tett ki. Az 1927. évre a rendes bevételek 509,970 P 78 f.-rel, 
a kiadások pedig — beleértve az előre nem láthatókra 1000 P-t és az egyház-
kerületi osztalékokra szánt 294,800 Pengőt — 508,369 P 20 f.-rel vannak 
előirányozva, míg 295,800 P mint pénztári maradvány jelentkezik. 

A kerületi közgyűlés az igazgatósági jelentést tudomásul 
veszi; egyben pedig az egyházkerület meghatalmazottjaivá Dr. Sár-
kány Bélát, Dr. Szelényi Aladárt és póttagul Dr. Scholtz Oszkárt 
az 1928—30. évekre újból megválasztja. 

19. Az iskolai bizottság bemutatja a népiskolai kerületi tanfelügyelőnek 
a népiskolai ügyekre vonatkozó 1926—27. évi jelentését. 

1. A közgyűlés az isk. bizottság jelentése és előterjesztései 
alapján mindenekelőtt bensőséges örömmel és a Gondviselő iránt 
érzett mély hálával állapítja és örökíti meg jegyzőkönyvében a 
következőket: 

A tanév nagy általánosságban zavartalan lefolyású volt; 
néhány helyen enyhe természetű influenza, Galgagyörkön járvány 
lépett fel, mely utóbbi két és fél hónapra megakasztotta a tanítást. 
Egyébként nyugodt és eredményes volt a munka. 

Az egyházi iskolákban lefolytatott munkáról a körlelkészi 
jelentések a legtöbb helyen a teljes elismerés és dicséret hangján 
emlékeznek meg. 226 egyházi tanítónk 11,255 elemiiskolai és 3063 
továbbképzőiskolai növendéket oktatott. A közgyűlés elismerését 
fejezi ki a hivatása magaslatán álló hűséges tanítói karnak. Ev. 
népiskolai tanulóink létszáma: 14,318. Nem evangélikus elemi 
népiskolákban 181 hitoktatónk 10,119 elemiisk. tanulót oktatott, 
a továbbképzőkben 5028 ev. gyermekünk, a polgári, mezőgazdasági, 
iparos- és kereskedőtanonc-iskolákban összesen 5219 ev. vallású 
tanulónk nyert a vallástanban oktatást. Nem ev. iskolákban ev. 
hitoktatásban részesült tanulóink teljes létszáma 21,858. Bár a hit-
oktatás tekintetében ezen a területen még sok a teendő, a beér-
kezett jelentések alapján sok odaadó és lelkiismeretes munkásunk 
fárad nem ev. iskolákban az Úr kicsinyei körül, s a közgyűlés 
elismerését fejezi ki minden hűséges fáradozónak munkájáért. 
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1 9 — 2 0 . 2. A közgyűlés megújítja a statisztikai ívek kitöltésére és a 
hozott határozatok felterjesztésére vonatkozó multévi határozatát 
és az iskolaszéki elnököknek, a körlelkészeknek és az egyház-
megyei előadóknak kötelességévé teszi, hogy az előző fokozatú 
tanügyi tényezőtől az ívek pontos és teljes kitöltését megkívánják 
és ugyanezt az íveken feltüntetett időre a következő fokozat részére 
teljesítsék. 

3. Az új tantervre vonatkozó észrevételeket a közgyűlés az 
egyetemes tanügyi bizottsághoz terjeszti fel. 

4. A közgyűlés idevágó egyházmegyei határozatok nyomán 
az esperesek útján felhívja a kerület összes egyházközségi isk. 
bizottságait, hogy 

a) a felsőbb egyházi hatóságok tanügyi határozatait idejében 
vegyék tárgyalás alá és az azokban foglalt utasításoknak igye-
kezzenek haladéktalanul eleget tenni; 

b) vizsgái jutalomkönyvekről (különösen az erre alkalmas 
új testamentomokról) idejében és mennél nagyobb mennyiségben 
gondoskodjanak; 

c) a tantermeknek olajozás útján való portalanításáról a 
lehetőséghez képest gondoskodjanak; 

d) ahol az iskolai felszerelés hiányos, annak pótlásáról 
fokozatosan gondoskodjanak; a békési egyházmegyei isk. bizottság 
által ajánlott felszerelési tájékoztatót a közgyűlés ezen jegyzőkönyv 
mellékleteként kinyomatni rendeli, mint ajánlatos felszerelési 
zsinórmértéket; 

é) az iskolai bizottságok vezessék be a téli gyermekisten-
tiszteleteket, a tanévet istentisztelettel kezdjék, de ugyanígy 
zárják is; 

/ ) az iskolaszékek gondoskodjanak róla, hogy az eleminél 
magasabb fokú népiskoláknál, a polgáriiskoláknál és hasonló 
fokozatú egyéb intézeteknél — az illetékes igazgatók hozzájárulá-
sával — a mi vallástani vizsgáink továbbra is az eddig szokott 
módon, ünnepélyes formában tartassanak meg; 

g ) az igazolatlan mulasztásokkal szemben a VKm. 130700/1922. 
sz. rendeletének 30—35. §-ait alkalmazzák és alkalmaztassák; 

h) felhívja azokat az egyházközségeket, melyekben nem ev. 
tanítóképző működik, hogy ebben az ev. vallástan, különösen az 
ének oktatására kiváló gondot fordítsanak. 

20. A békési egyházmegye indítványozza, hogy az egyházkerület a köz-
vetlen és könnyebb ellenőrzés céljából a középfokú (polg. iskolai, gimnáziumi 
és más hasonló) nem ev. tanintézetek hitoktatása feletti felügyeletet utalja át 
az egyházmegyei esperesek és isk. bizottságok hatáskörébe. 

A közgyűlés magáévá teszi az indítványt, de azzal, hogy az 
eljáró egyházmegyék ezen intézetek hitoktatásáról minden tanév 
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lezárta után és a ker. közgyűlés előtt jelentést tenni kötelesek az 2 0 — 2 4 . 
egyházkerület püspökének. Egyúttal a közgyűlés kimondja, hogy 
az ilyen intézetekben működő hitoktatók, bármilyen címmel végzik 
a hitoktatást, kötelesek az illetékes esperesnek a tanév elején jelen-
tést tenni a beiratkozás eredményéről, bemutatni a hetekre beosz-
tott tananyagmenetet és az évzáró vizsgálat idejére nézve meg-
felelő időben előterjesztést tenni. Ez a határozat az egyetemes • 
tanügyi bizottsággal és a többi egyházkerületekkel közlendő. 

21. Az arad-békési egyházmegye jelentését, — mely szerint a bodzás-
ottlakai egyházközség iskoláját átadni készül az államnak, a medgyesegyházai 
pedig a régebben sürgetett egyházi iskolát kéri felállítani, 

a közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, és az ev. tanügy 
védelme és erősítése szempontjaitól vezettetve, utasítja az illetékes 
egyházmegyei elnökséget, hogy ezek körül az iskolák körül egy-
házunk érdekeit a legmesszebbmenőleg megvédeni törekedjék. 

22. Az egyházmegyei tanügynek egy külön felelős tisztviselő által való 
ellátásának kérdésével kapcsolatban az arad-békési egyházmegye alesperesi 
állást szervez és szabályrendeletét e célból módosítja, a békési egyházmegye 

i „egyházm. tanfelügyelői" állást szervez és ezt keresztülvezeti most egyébként 
is átdolgozott szabályrendeletén, a csanád-csongrádi egyházmegye „alesperes-
tanfelügyelői" állást szervez és határozatában megjelöli a tisztség betöltőjének 
kötelességeit, a pesti középegyházmegye továbbra is szükségtelennek tartja 
ily állás létesítését. 

A közgyűlés a határozatokat tudomásul veszi azzal, hogy a 
hatáskör-megállapításokat és a szabályrendelet-pótlásokat jóvá-
hagyja, a pesti középegyházmegyét pedig a többi egyházmegyéhez 
hasonló eljárásra hívja fel. 

23. Az arad-békési egyházmegye jelenti, hogy a város vezetőségével 
karöltve kérte a VKM-t, hogy a tanyai iskolaügy előmozdítása céljából az 
Alföldre tervezett állami férfi-tanítóképzőt Békéscsabán állítsa fel. 

A közgyűlés helyesli az egyházmegye lépését és amennyiben 
az intézet felállítása csakugyan időszerű volna, a kérelmet a maga 
részéről is támogatja. Erre való tekintettel pedig a közgyűlés az 
alföldi evangélikus tanítóképző felállítását sürgető felterjesztések 
tárgyalását — további nyilvántartás mellett — egyelőre szünetelteti. 

24. A közgyűlés az isk. bizottság előterjesztésére megkeresi az egye-
temes közgyűlést a következőkkel: -

a) Keresse meg az egyetemes közgyűlés a Vallás és Közok-
tatásügyi Minisztériumot, hogy az elemi népiskolákban a vallás-
tani órák régi számát állítsa vissza és adjon alkalmat arra, hogy 
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2 4 — 2 6 . általában a vallástani órák számát illetőleg az ev. egyháznak arra 
illetékes szerve, a tanügyi bizottság egyházunk óhajairól meghall-
gattassák. Egyben az egyetemes közgyűlés utasítsa az egyetemes 
tanügyi bizottságot, hogy foglalkozzék mielőbb behatóan a kér-
déssel és állapítsa meg, hogy minden fokozatú iskolánk minden 
lehetséges esetében mennyi volna az a heti óraszám, amely mel-
lett a valláserkölcsi oktatás megfelelő mértékben biztosítható. 

b) Keresse meg az egyetemes közgyűlés a VKM-ot, a 
hitoktatói díjaknak az egész vonalon való méltányos rendezése 
érdekében. 

c) Gondoskodjék az egyetemes közgyűlés megfelelő utasítás 
és intézkedések útján arról, hogy minden ev. iskola asztalán ott 
legyen a teljes biblia, falán pedig Jézus életének valamelyik moz-
zanatát megörökítő kép, valamint Dr. Luther Márton képe. 

d) Hívja fel az egyetemes közgyűlés az összes honi ev. 
egyházközségeket, hogy gazd. irányú továbbképző iskolák beveze-
tésével igyekezzenek ev. ifjúságunkat saját egyházuk nevelő hatása 
alatt megtartani. 

e) Forduljon az egyetemes közgyűlés újra és nyomatékosan 
a VKM-hoz és kérje a háborúban szerzett érdemek egyenlő és 
méltányos elbírálása elvének alapján, hogy a minisztérium a hadi-
pótlék tekintetében ne tegyen különbséget állami és felekezeti 
tanítók között és a felekezeti tanítóknak is adja meg azt, amit 
megad az állami tanítóságnak. 

/ ) Tegye a z egyetemes közgyűlés megfontolás tárgyává, mint 
lehetne az utóbbi években ismétlődő, gyakran igen mélyreható és 
súlyosan megterhelő állami beavatkozással szemben biztosítani, 
hogy az iskolafentartó egyházközségek a tanítói javadalmakhoz 
ne járuljanak többel, mint amenyit eredetileg az állami fizetés-
kiegészítés igénybevételekor vállaltak. 

25. A mult évi gyűlés jegyzőkönyvének 19. pontjával kapcsolatosan a 
tótkomlósi polg.-iskolai sérelemről a helyi lelkész jelenti, hogy — bár az 
iskola megszervezésekor az egyik elfogadott kikötés az volt, hogy a tanerők 
„csakis" evangélikusok lehetnek, — míg a mult évben 3 közül 2 volt róm. 
katholikus, — a folyó tanévben folytatódott a sérelem, mert most 6 tanerő közül 
3 róm. katholikus. 

A kerületi közgyűlés a sérelem orvoslása céljából ismét átír 
a VKM-hez és a helyzet tüzetes kivizsgálása céljából az ügyet ki-
adja az egyházkerület püspökének. 

26. A pesti alsóegyházmegye megkeresésének, hogy a népiskolák tan-
testületeinek és igazgatóinak hatásköréről szóló (1926. évi) szabályrendelet 
IX. k. pontjába ez a pótlás vétessék: „és az adott szabadságról az iskola-
széki elnököt értesíti", 
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a közgyűlés helyt ad és e pótlásnak a szabályrendeletbe 2 6 
való felvételét kimondja. 

27. Tárgyaltatott a VKM-nek, a kisebbségi tanítási nyelvű elemiiskolák 
egységes óraterveire, stb. vonatkozó 61784/1927. VIII. a. számú rendelete. 

A közgyűlés a rendeletet tudomásul veszi. 

28. Az orosházi egyházközség az ottani Rákóczy-telepen egyháziiskola 
létesítését határozta el, de mert egyrészt a már egyszer megajánlott telket a 
község visszakéri, másrészt a kultuszminisztérium sem nyújt állami segéd-
kezet az egyházközségnek terve keresztülviteléhez, panasszal fordul az egyház-
kerülethez és segítséget kér. 

A közgyűlés megütközéssel látja az esetből, hogy egyházi 
kulturális törekvéseink elé ismét egyike gördíttetett azoknak az 
akadályoknak, melyeknek jelentkezése szinte tervszerűen ismétlő-
dik és az ügyet, nem ugyan mint sérelmet, de mint nemes 
törekvéseink újabb szomorú akadályozását, orvoslás céljából az 
egyetemes közgyűléshez terjeszti fel. 

29. A közgyűlés elé terjeszti az isk. bizottság a Magyar Holland Kultur-
gazdasági R.-T. körlevelét, mely a VKM 56305/1927. III. sz. rendeletére 
hivatkozva, növendékeinktől kötelező filmelőadásokért T28 pengő szedését 
kívánja. 

A közgyűlés sajnálkozással látja, hogy a kötelező filmelőadá-
sok ügye üzleti kérdéssé kezd elfajulni és ezért nem tartja kívána-
tosnak, hogy az előadások látogatásának kötelezettsége fentartassék 
és a saját iskoláiban ilyen díjak szedését eltiltja. 

29./a A kántori javadalomnak a tanítói járandóságtól való elkülönítése 
érdekében, 

a ker. közgyűlés előző évi felterjesztései kapcsán újból felír az 
egyetemes közgyűléshez s kéri, hogy ennek a kérésnek kedvező 
elintézését a kormánynál továbbra is szorgalmazni kegyeskedjék-

30. Az iskolai bizottság szóváteszi azt a sérelmet, mely egyházunkat 
a jogakadémiai hallgatók számának korlátozására és a jogakadémiák vizsgáz-
tatási jogára vonatkozólag újabban kibocsátott és a mi egyetlen evangélikus 
jogakadémiánk helyzetét is veszélyeztető miniszteri rendeletek kiadásával érte. 

A kerületi közgyűlés a szóbanlevő miniszteri rendeleteket 
úgy egyházunk létének, mint a magyar társadalmi és felekezeti 
belső béke érdekében veszélyeseknek tekinti és reméli, hogy a 
megértő felfogás és az alkotmányos alapvető törvények tisztelete 
ebben a kérdésben is megfelelő megoldást találnak. 

I 
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3 1 — 3 4 . 31. Tárgyaltatott a rákosszentmihályi fiók-egyházközségnek panasza 
— mely szerint az ottani államilag segélyezett róm. kath. jellegű polgári fiú-
iskolában az evangélikus hitoktatónak vallástanítás céljaira helyiséget nem 
adnak — s a sérelmet bejelentő pestmegyei felsőegyházmegyének 1927. 
aug. 16-án 21. p. alatt hozott közgyűlési határozata. 

A kerületi közgyűlés e vallási sérelmet — az egyetemes köz-
gyűlés útján — a közös protestáns bizottságnak bejelenti azon 
kérelemmel, hogy ez ügyben közvetlenül a vallás- és közokt. 
miniszter úrnál panaszt tegyen és a sérelem orvoslását kérje. 

A határozatnak azt a részét azonban, mely szerint a hitoktató a 
szóbanlevő intézetnél csak abban az esetben végezzen vallástanítást, 
ha az iskolafentartó e célra az iskola falán belül számára helyiséget 
biztosít — a ker. közgyűlés megsemmisíti, mert a hitoktatási köte-
lezettség minden körülmények között teljesítendő. 

32. Tárgyaltatott a békési egyházmegyei tanfelügyelő hatásköréről szóló 
szabályrendelet. 

A kerületi közgyűlés a szabályrendeletet — azzal a változta-
tással, hogy a tanfelügyelő az esperesnek nem előterjesztést (2-ik 
szakasz 2-ik mondat) hanem jelentést tesz — jóváhagyja. 

33. Az iskolabizottság bemutatja a középiskolai kerületi tanfelügyelőnek 
a polgáriiskolák, főgimnáziumok és tanítónőképző 1926—27. évi működésére 
vonatkozó jelentését. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az elő-
terjesztett indítvány értelmében részvétét fejezi ki Király László 
békéscsabai nyugalmazott tanár és Mendöl Lajos szarvasi vallás-
tanár elhunyta felett. 

Elismerését és teljes megelégedését fejezi ki Kutlik Endre 
szarvasi tanár és címzetes igazgatónak 43 évi működés után való 
nyugalombavonulása alkalmából. 

Örömmel üdvözli Dr. Németh Ödön és Zimmermann Ágoston 
budapesti iskolai felügyelőket. 

Örömének ad kifejezést abból az alkalomból, hogy az orszá-
gos középiskolai tanulmányi versenyen a budapesti főgimnázium 
az első helyet vívta ki. 

34.' Az iskolabizottság az 1924. évi XI. t.-c. által a kerületi középisko-
láknak gimnázium és reálgimnáziummá való átminősítését egyházi és peda-
gógiai szempontból nem tartja előnyösnek, miért is javaslatára 

a kerületi közgyűlés megkéri a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 
urat, hogy tegye lehetővé, hogy a bányakerület négy középisko-
lájában az 1928—29. tanévtől kezdve a görög és a modern 
nyelvek fakultative taníttassanak, hogy az V. osztálytól kezdve a 
tanítás mind a négy iskolában bifurkációs legyen, hogy a tanulók 

/ 
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kényszer nélkül szabadon választhassanak a görög és az illető 3 4 — 3 6 . 
iskola fentartója által megállapított modern nyelv között. 

35. A mult évi egyházkerületi közgyűlés elhatározta, hogy az aszódi 
Petőfi reálgimnázium fentartásának kötelezettségét átvállalja s ennek folytán 
a nevezett tanintézet fentartó hatóságával való szerződés megkötése és ezt 
követőleg az aszódi reálgimnázium szabályszerű átvétele céljából az egyház-
kerületi elnökség vezetése alatt bizottságot küldött ki. 

Jelenti az előadó, hogy a kiküldött bizottság Aszódra kiszállott; az ottani 
fenntartó-hatóság képviselőivel az átvétel feltételeit és módozatait letárgyalta, 
jegyzőkönyvbe vétette s ennek értelmében a szerződést 1927. évi április hó 
10-én megkötötte, illetve azt mindkét fél aláírta. Az ekként megkötött szer-
ződést a pestmegyei felső egyházmegye 1927. évi augusztus hó 16-án tartott 
ülése 20. jkvi pont alatt hozott határozatával jóváhagyta. 

Az egyházkerületi közgyűlés, a jogügyi bizottság javaslatára, 
a bemutatott szerződést jóváhagyólag tudomásul veszi és az 
egyházkerületivé lett aszódi Petőfi-reálgimnáziumnak, valamint az 
ottani leánynevelő-intézetnek együttes felügyeletére kiküldött bizott-
ságot utasítja, hogy a reálgimnázium összes ingatlan és ingó 
vagyonát pontos leltár mellett vegye át. 

36. Tárgyaltatott az aszódi leánynevelő-intézeti bizottság jelentése, az 
igazgatónő évi jelentése, az intézet évi zárszámadása és 1928. évi költség-
vetése. A kerületi közgyűlés 

a) a beterjesztett jelentéseket a számadást és költségvetést 
jóváhagyólag tudomásul veszi; 

b) az intézeti tartásdíjak körül mutatkozó hátralékok tekinteté-
ben, azoknak kimutatását és behajtását elrendelő bizottsági intéz-
kedéseket, továbbá az intézeti tornateremnek más célokra való át-
engedését korlátozó rendelkezéseket, valamint a biztosításokra és 
az intézeti orvos tiszteletdíjára vonatkozó, végül az intézeti kedvez-
mények tekintetében hozott bizottsági határozatokat és azt a be-
jelentést, mely szerint az intézeti bizottságok jövőben a tanév első 
felének lezárása után is ülést fognak tartani, helyeslőleg tudomá-
sul veszi; 

c) a bizottságnak azt az intézkedését, mely szerint Czigán 
Ilona végzett növendéknek, méltányossági szempontból egy évre és 
minden további kötelezettség és precedens kizárásával, engedélyt 
adott arra, hogy az intézet internátusában az aszódi Petőfi-gim-
náziumba való felvétele esetén is benmaradhasson — kivételesen 
tudomásul veszi; 

d) az igazgatónő igazgatói tiszteletdíját — további intézke-
désig — évi 408 pengőben állapítja meg; 

é) Pröhle Mártha tanárnőt — próbaszolgálatának letelte foly-
tán — f. évi szept. 1-től véglegesíti s a részére folyósítandó állam-
segély kieszközlésével kapcsolatban felterjesztést intéz a kormány-
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3 6 — 3 7 . hoz aziránt, hogy a nevezett tanárnő helyén működött s évek óta 
ideiglenes nyugállományban levő Rucsinszky Ilonának nyugdíjaz-
tatását végleg intézze el; 

f ) az 0 . F. B. útján nyert intézeti földnek felesbe való ki-
adását, továbbá az intézet tatarozásáról tett jelentést tudomásul 
veszi és Schulek János műépítésznek fáradozásáért és körültekintő 
ügybuzgóságáért köszönetet mond; végül 

g) Mikolik Kálmán nyug. polgáriiskolai igazgatónak a tan-
intézet ismételt meglátogatásáért köszönetét fejezi ki és őt az eddig 
teljesített buzgó felügyeleti tevékenységre újból felkéri. 

37. Világi főjegyző bemutatja a szarvasi tanítónőképző-intézet igazgatójá-
nak 1926/27. évi jelentését, a felügyelő-bizottság jelentését, a felügyelő-bizott-
ság üléseinek jegyzőkönyveit, az intézet 1926/27. évi számadását és 1927/28. 
évi költségvetését. A pénzügyi-, iskolai- és jogügyibizottságoknak, valamint a 
kerületi számvevőszéknek javaslatai alapján a kerületi közgyűlés 

1. az intézeti növendékek számának újabb emelkedését öröm-
mel tudomásul veszi, a szarvasi egyházközség egy felszabadult 
iskolai épületének az intézeti internátus kibővítése végett történt 
megvásárlását jóváhagyja s a szerződés jóváhagyó záradékolására 
a kerületi elnökséget felhatalmazza; 

2. az intézet számadását, költségvetését, a felügyelő-bizottsági 
és igazgatói jelentéseket és az intézet tanárikarában történt válto-
zásokat jóváhagyólag tudomásul veszi, egyben Kiss Sándor igaz-
gatót újbóli megválasztatása alkalmából bizalommal és örömmel 
üdvözli; 

3. tekintettel továbbá arra, hogy egy új intézeti épületnek 
— lehetőleg Szarvasnál alkalmasabb helyen való — felépítése, 
egyetlen tanítónőképzőnknek híveink részéről jövőben még foko-
zottabb mértékben várható igénybevétele következtében immár 
elodázhatlan szükséggé vált, annál is inkább, mert az intézet régi 
Tessedik-féle épületére a szarvasi főgimnáziumnak — saját inter-
nátusának berendezése végett — szüksége van; felterjesztést intéz 
az egyetemes közgyűléshez aziránt, hogy a tanítónőképzés egyete-
mesítésére is kiterjedő korábbi felterjesztéseink alapján az intézet-
nek átvételét, egyetemessé tételét még a folyó év őszén határozati-
lag kimondani és az új intézeti épületnek államsegéllyel való fel-
építtetése iránt a szükséges lépéseket sürgősen megtenni kegyes-
kedjék. A ker. közgyűlés egyúttal felhatalmazást ad a kerületi 
elnökségnek arra, hogy a tanintézet átadása tárgyában az egyete-
mes egyházzal kötendő szerződést egyházkerületünk nevében 
megkösse; 

4. utasítja a felügyelő-bizottságot, hogy a főgimnázium fen-
tartótestülete által a tanítónőképző részére szerződésileg biztosí-
tott készpénzbeli segély valorizálásánaK kérdését a főgimnáziumi 
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felügyelő-bizottsággal — szükség esetén a kerületi ügyész jogi 37 
véleményének kikérésével — testvériesen és véglegesen rendezze; 

5. felhatalmazza a felügyelő-bízottságot arra, hogy az új 
internátusi épület megvétele folytán támadt költségvetési hiány 
fedezése érdekében — szükség esetén — kölcsönt vehessen fel. 

38. A pénzügyi-bizottság beterjeszti a kerületi pénztárosnak az 1926. 
évről szóló számadásait és jelenti, hogy azokat a számvizsgáló-bizottság át-
vizsgálta és a számadásokra vezetett záradéka szerint teljesen rendbenlevők-
nek találta: 

A kerületi közgyűlés a számadásokat jóváhagyja s a pénz-
tárosnak és ellenőrnek a felmentvényt a szokásos fentartással meg-
adja. Egyben a közgyűlés felhatalmazza a ker. elnökséget, hogy a 
püspöki hivatal átrendezésével felmerült költségeket a tartalék-
alapból fedezze. 

Végül tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a pénzügyi-bizott-
ság a számadásoknak jövőbeni előzetes megvizsgálására saját kebe-
léből albizottságot küldött ki, melynek tagjai: Benyó Vilmos, Zsig-
mondy Dezső és a világi főjegyző. 

39. A pénzügyi-bizottság bemutatja az egyházkerületnek 1928. évi költ-
ségvetését, a személyi és intézeti segélyek iránt beérkezett kérvényeket, végül 
a kathedratikum mérséklése és az államsegélyek igazságosabb felosztása tár-
gyában beérkezett egyházmegyei javaslatokat. A közgyűlés 

1. a már múltévben is megismételt előző felterjesztései kap-
csán újból felír az egyetemes közgyűléshez, hogy a közigazgatási 
államsegély felosztásának kulcsát az egyetemes közgyűlés most 
már okvetlenül újból állapítsa meg és figyelembevéve a bányai 
egyházkerület magas lélekszámát és az alföldi missziói egyházak 
szervezésével és gondozásával járó különleges szükségleteket, az 
államsegélyt az egyetemes igazgatás és a négy egyházkerület között 
igazságosabb arányban ossza meg; 

2. abban a reményben, hogy a kerület részére járó köz-
igazgatási államsegély legalább olyan összegben fog kiutaltatni, 
mint a minővel az a kerületi költségvetés fedezeti oldalán a VI. 
tételben előirányoztatott, a fedezet II. tétele alatt felvett egyház-
megyei hozzájárulásoknak, vagyis a kathedratikumnak összegét 
felére leszállítja, s ennek, valamint a kérvényeknek s egyéb újabb 
szükségleteknek figyelembevételével készült 1928. évi költségvetést 
tudomásul veszi; 

3. felhatalmazza a pénzügyi-bizottságot arra, hogy amennyi-
ben az egyházkerületnek fenti méltányos kérelme netán teljes mér-
tékben nem teljesíttetnék, a költségvetést, megfelelő átdolgozás 
után, újból megállapíthassa és szükség esetén a leszállított kathe-
dratikumot ismét magasabb összegben irányozhassa elő, mely nem-



A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület 
1928. évi költségvetése. 

5 
6 
7 
8 
9 

Szükséglet. 

I. Évi segélyek. 

1 A M. E. L. E.-nek 
2 Luther-Otthonnak 2 kedvezményes helyre ... 
3 Luther-Társaságnak.. 
4 Luther-könyvtár és múzeumnak -
5 Szarvasi Luther-árvaháznak 
6 Soproni Theol. Otthonnak 

» 
II. Évi fizetések. 

1 Püspök tiszteletdíja és átalánya 
2 Kerületi lelkész 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért 5,880 
Kerületi missziói lelkész 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért 2,880 
Püspöki irodavezető lelkész 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért 5,080 
Lakáspénz 1,600 

Kerületi segédlelkész 
Világi főjegyző irodaátalánya 
Kerületi levéltáros (havi 32 p) 
Pénzt. hiv. (hozzájárulás az évi járandósághoz) 
Püspöki irodaszolga 

III. Napidíjak és útiköltségek 

IV. Vegyesek. 

1 K. I. E. titkár segélye 
2 Egyet, nyugdíjint. járulékok -
3 Nyomtatványok 
4 Magyar Prot, irodalmi Társaságnak.. 
5 Különféle előre nem látható kiadások 
6 Személyi segélyekre 

V. Szarvasi ker. tanítónőképző. 

Az orsz. tanári nyugdíjjárulék fedezésére ... 

Átvitel 

Egyenként Összesen 

200.— 
100.— 
100.— 
160.— 
800 — 
200.— 1,560 

1,920.— 

6,000.-

3 ,000. -

6,800.— 
2,400.— 

200.— 
384.— 

1,926.— 
120.— 22,750 

3,000 

4 8 0 . -
5,000.— 
1,500.— 

1 6 . -
1,537.— 
2,000.— 10,533 

• 

3,508 

41,351 



Egyenként Összesen 

Áthozat 41,351 

VI. Aszódi ker. nőnevelő-intézet. 

1 Költségvetési hiány fedezésére. 200 
• - ' 

VII. Egyet, közalapsegélyből. 

1 Szegény egyházak, missziók és vallásoktatók 
segélyezésére 640 

VIII. Báró Baldácsy prot. alapból. 

s 

1 Az alapítványi oklevél rendelkezése értel-
mében 10,000 

IX. Egyházirodalmi célokra. 

1 
2 

„Jöjjetek Énhozzám" missziós lapra 
Az „Evangélikusok Lapja" támogatására .. . 

1,000.— 
100 — 1,100 

X. Missziói célokra. 

1 Szórványok gondozására — 3,000 

XI. Egyházmegyéknek közigazg. célokra. . 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Arad-békési egyházmegyének 
Békési „ . - -
Budapesti „ -
Csanád-csongrádi „ 
Pestmegyei felső „ — 
Pestmegyei közép „ ... -
Pestmegyei alsó „ 

567.50 
873.50 
6 1 4 . -
177.50 
236.50 
2 3 6 . -
295.— 

» 

3,000 

- Összes szükséglet Pengő 59,291 

r 

I 
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l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 

Fedezet. 

I. Kamatjövedelem 

II. Egyházmegyéktől 

Arad-békési egyházmegyétől 
Békési „ 
Budapesti „ 
Csanád-csongrádi „ 
Pestmegyei felső „ 
Pestmegyei közép „ 
Pestmegyei alsó „ 

III. Báró Baldácsy prot. alapitványból 

1928. évi részesedés 

IV. Egyetemes egyházi közalapból 

Vallásoktatók, egyházak és missziók részére 
A missziói lelkész javadalmazására.. . 

V. Kerületi államsegélyből 

VI. 1848/XX. államsegélyből 

VII. Vegyes bevételekből 

Összes fedezet 

Egyenként Összesen 

1,135.-
1,747.50 
1,227.50 

3 5 5 . -
472.50 
472.50 
5 9 0 . -

640. 
240, 

Pengő 

320 

6,000 

10,000 

880 

16,576 

25,000 

515 

59,291 

Budapest, 1927. szeptember hó 14-én. 

Dr. Raffay Sándor s. k. 
püspök. 

Bendl Henrik s. k. 
egyházkerületi pénztáros. 

Szelényi Gyula s. k. 
p. ellenőr. 
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remélt esetben az egyházmegyék ezt a hozzájárulást a bizottság 39 
által megszabandó magasabb összegben lesznek kötelesek tel-
jesíteni ; 

4. az arad-békési egyházmegyének engedélyt ad a közgyűlés 
arra, hogy hátrálékát három éven át egyenlő évi részletekben 
törleszthesse; 

5. Kaas Albert bárót és Magócs Károlyt a ker. pénzügyi-
bizottságba tagként megválasztja; 

6. felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, egy, a 
kopenhágai lutheránus világkonferenciára való képviseltetésünket 
megkönnyítő pénzalap előteremtése érdekében. 

40. A pénzügyi-bizottság ismerteti az Ócsai Balogh Péter, egykori nagy-
nevű egyetemes felügyelőnk síremlékének felállítása érdekében megindított 
mozgalmat. 

A kerületi közgyűlés a kegyeletes javaslatot magáévá teszi 
és felhatalmazza az elnökséget, hogy ecélra a kerületi pénztárból 
megfelelő összeget utalványozzon. 

41. A pénzügyi-bizottság bejelenti, hogy a Protestáns Sajtóiroda fen-
tartási költségeiből a bányai egyházkerületre eső összeg a kerület állam-
segélyéből fog levonatni. 

Tudomásul szolgál. 

42. A pesti alsóegyházmegye a Zsedényi-féle ösztöndíjra Mertz Gyula 
apostagi tanítót ajánlja. 

A közgyűlés, az alapítvány vagyonának elértéktelenedése 
miatt, ösztöndíjat nem utalhat ki, az alapítvány ügyét azonban 
a viszonyok megjavulásáig nyilvántartja. 

43. A békési ev. egyházmegye az újvárosi híveknek önállósításuk ügyé-
ben az egyházmegyéhez intézett beadványára 1927. évi augusztus 16-án tar-
tott közgyűlésében azt a határozatot hozta, hogy az újvárosi hittestvéreknek 
hitbuzgóságukból táplálkozó ama fáradozását, hogy Isten dicsőségére és a 
hősök emlékére templomot építsenek, örömmel veszi tudomásúl. Ami azonban 
külön missziói egyházzá való szervezkedésüket illeti, miután ezen ügyük még 
kellőképen előkészítve nincs, kimondta, hogy ez ügyben később fog hatá-
rozni. Kérvényüket állásfoglalás végett kiadta Gádorosnak. 

Az érdekelt evangélikus egyházhívek a békési egyházmegyének fenti ha-
tározatát megfelebbezték és kérik az egyházkerületet, hogy mondja ki Gádo-
rostól való különválásukat és engedje meg, hogy a Külsőderekegyháza újvá-
ros-pusztai és cserszentlászlói részén, valamint a most parcellázott Sváb-bir-
tokon lakó, nagyrészben orosházi evangélikus hívek megalakíthassák a külső-
derekegyházi evangélikus missziói egyházat Újváros székhellyel és az 1927. 
évi egyházi adót már az újvárosi missziói egyház pénztárába fizethessék be. 
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4 3 — 4 6 . Hivatkoznak a múltévi ker. gyűlésnek 59. jkvi pont alatt hozott határozatára, 
melyben kimondla, hogy a külsőderekegyházi szórványban élő hittestvéreket 
Gádorosnál hagyja addig, míg csak lelkigondozását Gádoros megfelelően el-
látja. Panaszolják, hogy Gádoros hitéletük ápolásával sohasem törődött, ellen-
ben meghallgatásuk nélkül súlyos terheket rótt ki rájuk. Miért is kérik, hogy 
a kerület önálló missziói egyházzá való alakulásukat engedélyezze. 

A kerületi közgyűlés a békési egyházmegye határozatát indo-
kainál fogva helybenhagyja s amidőn maga részéről is örömmel 
üdvözli felebbező híveknek azon törekvését, hegy önálló missziói 
egyházzá kívánnak alakulni, felhívja a békési egyházmegye elnök-
ségét, hogy a külsőderekegyházi misszió ügyét készítse elő és a 
jövőévi kerületi közgyűlésnek tegyen indokolt előterjesztést. 

44. A csanád-csongrádi egyházmegye 1927. július 3-án tartott közgyű-
lése az érdekelt nagybánhegyesi, szentesi és tiszaföldvári egyházak meghall-
gatásával, a nagybánhegyesi egyház köréből a battonyai missziói egyházhoz 
csatolta a Tompa- és Szionda- pusztán, továbbá a Domhiratos, Kúnágota, Ke-
vermes, Dombegyháza és Nagykamarás községekben lakó evangélikus híve-
ket; a csépai missziói egyházhoz pedig a Szelevény, Kúnszentmárton, Tisza-
sas, Tiszaroff, Tiszaimola, Tiszaug, Tiszakürt és Nagyrév községekben lakó 
evangélikus híveket. 

A közgyűlés az egyházmegye határozatát az E. A. 30. §-a 
alapján jóváhagyja. 

45. Tárgyaltatott Szrnka J. János és társai felebbezése a szarvasi pres-
bitérium egyes tagjainak kizárása ügyében, a békési egyházmegye 1927. évi 
augusztus 16-án 31. sz. alatt hozott s a kizárást helybenhagyó közgyűlési ha-
tározata ellen. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyének ezügyben 
1927. évi augusztus 16-án hozott 31. számú közgyűlési határoza-
tát megsemmisíti. Eltekintve ugyanis attól, hogy jogfosztó határo-
zatok az érdekelt személyek megnevezése nélkül nem hozhatók és 
eltekintve attól, hogy' az egyházmegye közgyűlése a szarvasi egy-
házközség szabályrendeletének ezügyben alkalmazott szakaszait 
helytelenül értelmezte, a határozatot megsemmisíteni kellett, mert 
az ellenkezik az egyházi alkotmány 268. §-ával, mely kifejezetten 
rendeli, hogy az egyházi adóval hátrálékosokat a fizetésre fel kell 
hívni és annak teljesíthetése végett új határnapot kell kitűzni. Az 
ezen rendelkezés figyelmen kivül hagyásával hozott határozat tehát 
megsemmisítendő. 

46. Tárgyaltatott a szarvasi ev. egyházközségnek a békési ev. egyház-
megye 1927. évi aug. 16-án 42. jkvi p. alatt, a szarvasi IV. lelkészi állás 
tárgyában hozott határozata ellen beadott felebbezése. 
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A kerületi közgyűlés az egyházmegye határozatát jóváhagyja 4 6 — 5 0 . 
és elvárja a szarvasi egyházközségtől, hogy a IV. lelkészi állás 
szervezésének elodázhatlan voltát belátja s az állást mielőbb betölti. 

47. Tárgyaltatott a szarvasi ev. egyházközségnek a békési ev. egyházmegye 
1927. évi aug. 16-án 59. jkvi p. alatt, a szarvasi lelkészi fizetések valorizálása 
tárgyában hozott határozata ellen beadott felebbezése. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegye határozatát az elkésett 
felebbezést visszautasító részében jóváhagyja; egyébként pedig a 
határozatot, valamint a szarvasi egyháztanácsnak 1927. évi aug. 
2-án 17. pont alatt hozott határozatát feloldja és felhívja az egyház-
tanácsot, hogy a szarvasi egyházközségi szabályrendelet 7. §-ában 
biztosított hatáskörénél fogva — miután nem a meghívó és díj-
levelek módosításáról, hanem csak az eredeti javadalmaknak 
valorizálásáról van szó — hozzon e kérdésben végleges határozatot. 

48. Tárgyaltatott a szarvasi ev. egyházközség tanítói meghívó és díj-
leveleinek, a múltévi egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 47. pontjában 
foglaltak szerint, a múltévi közgyűlésen már tárgyalt ügye. 

Minthogy Falusi Pál és Pataki János szarvasi ev. egyház-
községi tanítók az egyházmegyei közgyűlés határozata elleni 
felebbezésüket visszavonták, s mivel egyébként is a békési ág. 
hitv. ev. egyházmegye 1927. augusztus 16-án tartott közgyűlésén 
a módosított tanítói meghívó és díjleveleket jóváhagyta és ez ellen 
a határozat ellen újabb felebbezés be nem adatott, az egyház-
kerületi közgyűlés ezt az ügyet, mint tárgyalást nem igénylőt, a 
napirendről leveszi és az összes iratokat az egyházmegye útján 
a szarvasi ág. hitv. ev. egyházközségnek visszaküldi. 

49. Tárgyaltatott Csabacsüd anyásítása s a jogügyi-bizottság javaslata. 
A ker. közgyűlés a csabacsüdi hívek önálló szervezkedését 

örömmel üdvözli, a missziói egyház megalakulásához elvben 
hozzájárul, de miután a lelkész megélhetését biztosítva nem látja, 
felhívja a békési egyházmegye elnökségét, hogy a csabacsüdi 
hívekkel együtt ezt a kérdést a jövő évi ker. közgyűlésig rendezze 
és a véglegesen megállapított lelkészi meghívó és díjlevelet a jövő 
évi ker. közgyűlésnek mutassa be. 

50. A jogügyi-bizottság bemutatja a budapesti egyházmegyének a pestszent-
lőrinczi leányegyház anyásítása tárgyában 1927. szept. 7-én 2. sz. a. hozott 
határozatát, mely szerint az anyaegyházzá való alakulást ezidőszerint még • 
anyagilag biztosítottnak nem látja, de a leányegyháznak, valamint a soroksár-
péterii fiókegyháznak a kispesti anyaegyházból való kiválását jóváhagyólag 
tudomásul veszi és megengedi, hogy Pestszentlőrincz és Soroksárpéteri 
missziói egyházzá alakíttassanak át s annak keresztülvitelével az egyházmegyei 
elnökséget megbízza. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegye határozatát jóváhagyja. 
, 4* 
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5 1 — 5 6 . 51. Olvastatott a pesti alsó-egyházmegye határozata, melyben megálla-
pítja, hogy a Páhi, Kaskantyú, Csengődön létesítendő missziói egyház meg-
szervezése mindezideig nem sikerült s megbízza a szervezés folytatásával 
Kruttschnitt főesperest és Korén Márton lelkészt. 

A kerületi közgyűlés a határozatot s az esperes bejelentését, 
mely szerint a szervezés érdekében minden lehetőt el fog követni, 
tudomásul veszi. 

i 
52. A jogügyi bizottság jelenti, hogy a szolnoki missziónak és jászvi-

déki szórványnak átcsatolása érdekében a múltévi 67. a. határozat alapján 
tett lépések egyelőre meghiusúltak, mert a tiszai egyházkerület az átcsatolás-
hoz hozzá nem járult. 

A kerületi közgyűlés műltévi határozatát fentartja s az egy-
házi érdekeknek megfelelő és halasztást nem tűrő átcsatoltatási lé-
pések megtételére a kerületi elnökséget felkéri. 

• 
53. A pesti felső-egyházmegye határozati javaslata és Kovács Andor es-

peres indítványa alapján 
a kerületi közgyűlés arra kéri az egyetemes közgyűlést, hogy 

a kormányhoz intézendő felterjesztésében kérje, hogy a lelkészi 
korpótlék, minden korlátozás nélkül, valamennyi lelkészre terjesz-
tessék kí. 

54. A jogügyi bizottság bemutatja a pesti felső-egyházmegyének az öz-
vegy papnék kongruája tárgyában 1927. évi augusztus 16-án 19. sz. alatt 
hozott közgyűlési határozatát. 

A kerületi közgyűlés a pestmegyei felső-egyházmegye felter-
jesztését magáévá teszi s megkeresi az egyetemes közgyűlést, has-
son oda, hogy a VKM a lelkészözvegyeknek a kegyelmi félévre a 
kongruát folyósítsa. 

55. A jogügyi-bizottságnak az egyházkerület biztosítási szerződése tár-
gyában tett javaslata alapján 

a közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy az 1928. évben lejáró, 
az Első Magyar Általános Bizt.-Társ.-gal kötött szerződés tárgyában 
lépjen érintkezésbe úgy az Első Magyar Általános Bizt.-Társ.-gal, 
valamint a jelentkezett Első Keresztény Biztosító-Társasággal s a 
biztosítók anyagi megbízhatóságára és a feltételek kedvezőbb 
voltára való tekintettel, azzal kösse meg újabb 10 évre a szerződést, 

* amelyik az egyházak anyagi érdekeire való tekintettel kedvezőbbnek 
mutatkozik. 

56. A jogügyi-bizottság bemutatja az egyetemes nyugdíjintézeti-bizottság 
által megküldött nyugdíjintézeti szabályrendeletet. 

A kerületi közgyűlés örömét fejezi ki afelett, hogy a nyugdíj-
intézet végre megalakul s csupán azokra az észrevételekre hívja 
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fel az egyetemes közgyűlés figyelmét, melyeket a bányai egyház- 56-
kerület 1926. évi közgyűlése 68. sz. jkvi pont alatt a szabály-
rendelet néhány szakaszának szövegezése tekintetében tett. 

57. A jogügyi-bizottság bemutatja az „Egyesült Protestáns Egyházak" 
jogviszonyainak megvizsgálására az 1925. évi ker. közgyűlés által 60. jkvi 
p. alatt (1926. évi közgyűlés 80. jkvi p.) kiküldött bizottság jelentését. 

A ker. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kiküldött 
bizottságot — mandátumának meghosszabbítása mellett — utasítja, 
hogy az összes közösségben volt, vagy még most is bizonyos 
közösségben élő egyházak viszonyait továbbra is figyelemmel 
kísérje, észleleteiről és javaslatairól a jövő évi közgyűlésnek tegyen 
jelentést. 

58. Tárgyaltattak az egyházmegyei közigazgatási szabályrendelet terveze 
tének elkészítésére az 1925. évi ker. közgyűlés által 62. jkvi p. alatt (1926. 
évi közgy. 80. pontja) kiküldött bizottság jelentése s a folyó évi egyház-
megyei közgyűléseknek erészben hozott határozatai. 

A ker. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a békési, 
budapesti és a pesti felsőegyházmegyék által elfogadott szabály-
rendeleteket jóváhagyólag megerősíti s a nevezett egyházmegyéket 
felhívja, hogy szabályrendeleteiket 3 példányban kiállítva, a kerületi 
elnökséghez jóváhagyó záradékolás végett terjesszék fel. Egyben 
a pesti közép-, pesti alsó- és a csanád-csongrádi egyházmegyéket 
felhívja, hogy szabályrendeleteiket jövő évi közgyűléseiken alkossák 
meg s a ker. közgyűlés elé terjesszék be. 

59. A jogügyi-bizottság jelenti, hogy az egyházi közigazgatási évnek 
megváltoztatását, nevezetesen a naptári év helyett jul.-tól jul.-ig terjedő meg-
állapítását az egyházmegyék többsége nem tartja kívánatosnak. 

Tudomásul szolgál. 

60. A jogügyi- és belmissziói-bizottságok jelentést tesznek a reverzálisok 
elleni védekezés tárgyában hozott egyházmegyei közgyűlési határozatokról. 
(Dr. Varsányi javaslata; 1926. évi ker. közgy. jkv. VI. függeléke.) 

A ker. közgyűlés kimondja, hogy a ki egyházunk kárára 
reverzálist ad, az semmiféle egyházi tisztségre meg nem választ-
ható és az illetőnek házasságkötési szándéka a szószékről ki nem 
hirdethető, házassága egyházi megáldásban nem részesíthető. Egy-
ben a közgyűlés jelen határozatát azzal a kéréssel terjeszti fel az 
egyetemes közgyűléshez, hogy annak az egész egyházban való 
jogerőre emeltetése mellett, tegye meg a szükséges lépéseket aziránt 
is, hogy a gyermekek vallásáról szóló 1894. évi XXXI. t.-cikk 
hatályon kivül helyeztessék és az 1868. évi LIIÍ. t.-cikk érvénye 
visszaállíttassék. 
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62. Végül a kerületi közgyűlés ismételten és nyomatékosan fel-
hívja a lelkészek figyelmét a belmisszió fokozott gyakorláséi meg-
követelő kerületi közgyűlési határozatokra és felkéri az egyház-
kerület püspökét, hogy a belmisszió tekintetében, lelkészeink 
számára, különös figyelemmel a reverzálisok megakadályozásának 
követelményére s a budapesti egyházmegye f. évi julius 7-iki köz-
gyűlésének 15. a. határozatában 1—.7. pontok alatt foglalt javas-
latokra, részletes és a hitélet minden ágazatára kiterjedő utasítást 
dolgoztasson ki. 

61. Világi főjegyző bemutatja a kerületi számvevőszék jelentéséi, mely 
szerint az összes egyházmegyék számadásait, vagyonkimutatásait és költség-
vetéseit rendben találta. 

A kerületi közgyűlés a jelentést és az egyházmegyéknek a 
számadásokra, vagyonkimutatásokra és költségvetésekre vonatkozó 
jelentéseit jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Jr , j 

62. Olvastatott a Báró Baldácsy-alapítvány jövedelmének felosztására ki-
küldött bizottság jegyzőkönyve: Jegyzőkönyv felvéve Budapesten 1927. szep-
tember 13-án, a Báró Baldácsy-alapítványból a bányai ev. egyházkerületre 
eső jövedelem felosztására kiküldött bizottság ülésén. 

Jelen vannak: Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Zsigmondy Jenő egy-
házkerületi felügyelő elnöklete alatt Saguly János, Szeberényi Lajos, Kovács 
Andor, Broschko G. Adolf, Blatniczky Pál, Bódy Pál, Kruttschnitt Antal es-
peresek, Báró Kaas Albert, Dr. Lehotzky Antal, Dr. Szontágh Antal egyház-
megyei felügyelők, Törtely Lajos ker. jegyző, Bezegh Sámuel püspöki titkár 
és Sárkány Béla kerületi egyházi főjegyző, mint előadó. 

1. Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő üdvözli a megjelent bizottsági 
tagokat és az ülést megnyitja. 

2. Püspök jelenti, hogy a Baldácsy-alap jövedelméből eddigelé még 
semmi sem lett átutalva a kerület pénztárába s így ezidőszerint szétosztás 
végett még semmi sem áll a kerület rendelkezésére. 

A befolyandó osztalék miként leendő felosztására nézve javasolja, hogy 
az, az eddigi gyakorlattól eltérőleg, úgy osztassék fel, hogy abból az egy-
házak kéthatodrészt, a püspök és a lelkészek együtt kéthatodrészt, vagyis a 
püspök egyhatodrészt és a lelkészek is. egyhatodrészt és az özvegyek és ár-
vák is kéthatodrészt kapjanak, minthogy Báró Baldácsy Anlaí alapítólevelé-
nek VIII. pontjában három pontban jelöli meg alapítványa célját: 

a) pusztúló egyházak megmentése, ínséges egyházak segélyezése és 
építkező egyházak gyámolítása, 

b) superintendens urak illő díjazása és csekélyebb fizetésű lelkészek ja-
vadalmazása és 

c) a lelkészek özvegyei és árvái ínséges sorsának némi enyhítése. 
A bizottság, beható megvitatás után, a püspök úr javaslatát 

magáévá teszi és a kerületi közgyűlésnek elfogadásra ajánja, azzal, 
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hogy az alapítvány befolyó jövedelmének a fenti felosztási kulcs 
szerinti felosztásával bízza meg a kerületi elnökséget. 

3. Előadó kerületi főjegyző bejelenti, hogy a Báró Baldácsy segélyért a 
következő kérvények érkeztek be : 

a) pusztuló, ínséges és építkező egyházak közül folyamodtak: Gerendás, 
Gyula, Nagymágocs-Árpádhalma, Mezőtúr, Szentetornya, Gádoros, Kardoskút, 
Bodzásottlaka, Pesterzsébet, Kispest, Óbuda-Újlak, Makó, Battonya, Csépa, 
Csővár, Rákosszentmihály, Újpest, Galgagyörk, Veresegyháza, Mende, Nyár-
egyháza, Tápiószele, Kerekegyháza, Gyón, Baja és a szarvasi Luther-árvaház, 
összesen 26-an. 

A bizottság javasolja a kerületi közgyűlésnek, hogy a nehéz 
anyagi gondokkal küzdő kerekegyházi egyesült protestáns egyház-
nak utaljon ki 100 pengőt, a fenmaradó összeget pedig egyenlő 
aranyban ossza szét Battonya, Kispest és Mende között. 

b) A szegény lelkészek közül segélyért folyamodtak: Bánszky György, 
Fürst Ervin, Zoltán Emil, Wikkert Lajos, Csermák Elemér, Jancsó Andrájjf 
ifj. Kiss Kálmán, Komjáthy Béla, Szuchovszky Gyula, Benkóczi Dániel, TátraV 
Károly, Draskóczy Ede, Kertész Ferenc, Thomay József, Moczkovcsák Ernő, 
Liptay Lajos, Valent Márton, Szeberényi Zoltán, Geduly Lajos, Jeszenszky 
Gyula, Tóth Szöllős Mihály, Pröhle Sándor, Droba Márton, Schultz Aladár, 
Csaba Gyula, Rácz Gyula, Bódy Pál, Bakay Péter, Krón Ferenc, Kemény 
Gábor, Fúria Zoltán, Kuntz Henrik, Nandrássy Elek, összesen: 32-en. 

A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés szavazzon meg 
Kemény Gábor, Csermák Elemér, Moczkovcsák Ernő, Jeszenszky 
Gyula, Rácz Gyula, Bódy Pál, Liptay Lajos, Krón Ferenc és Fürst 
Ervin lelkészeknek 3—3 egységnek megfelelő segélyt, Bánszky 
György, Valent Márton, Droba Márton, Csaba Gyula, Bakay Péter, 
Benkóczi Dániel és Szeberényi Zoltán lelkészeknek 2—2 egység-
nek megfelelő segélyt, Thomay József, Tóth Szőllős Mihály, Kom-
játhy Béla, Fúria Zoltán, Szuchovszky Gyula, Pröhle Sándor 
lelkészeknek, illetőleg hitoktatóknak pedig 1—1 egységnek meg-
felelő segélyt. 

c) A szegény papözvegyek és árvák közül segélyért folyamodtak: Liffa 
Jánosné, Csepregi Györgyné, Szemian Gizella, Kicska Hermin, Lányi Anna, 
Lányi Hermina, Oertel Emilia, Dubovszky Nándorné, Chovan Viktorné, Freitag 
Jánosné, Placskó Istvánné, Scholtz Gyuláné, Kaczián Jánosné, Jeszenszky 
Ignácné, Kemény Dezsőné, Kemény Ödönné, Bán Miksáné, Leszich Lászlóné, 
Szilárd Jánosné, Szeberényi Lajosné, Riecsánszky Endréné, Melczer Dezsőné, 
Györy Vilmosné, Friedrich Zsigmondné, Koch Józsefné, Simkó Gyuláné, 
Fammler G. Adolfné, Klár Fülöpné, Greszler Gyuláné, Zvarinyi Jánosné, 
Dobronyovszky Gyuláné, Petrovics Sománé, összesen: 32-en. 
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63 . A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés szavazzon meg 
Győry Vilmosné, Kaczián Jánosné és Friedrich Zsigmondnénak 
3—3 egységnek megfelelő segélyt, Placskó Istvánné, Leszich 
Lászlóné, Szeberényi Lajosné, Liffa Jánosné, Chovan Viktorné, 
Riecsánszky Endréné, Simkó Gyuláné, Dobronyovszky Gyuláné, 
Fammler G. Adolfné, Koch Józsefné, Csepregi Györgyné, Szilárd 
Jánosné és Petrovics Sománénak 2—2 egységnek megfelelő segélyt, 
Freitag Jánosné, Zvarinyi Jánosné, Jeszenszky Ignácné, Bán Miksáné, 
Klár Fülöpné, Kemény Dezsőné, Kemény Ödönné, Greszler Gyuláné, 
Melczer Dezsőné, Dubovszky Nándorné, Kicska Hermin, Oertel 
Emilia, Lányi Anna, Lányi Hermina és Szemian Gizellának 1 — 1 
egységnek megfelelő segélyt. 

4. A bizottság javasolja, hogy a kerületi segélyt, a Székács-alap és a 
Geitz-féle segélyt, tekintettel a segélyek csekély voltára, a kerület ezévben 
ne ossza ki. 

A közgyűlés a javaslatokat határozat erejére emeli s a 
pénztárost a kifizetésekre utasítja. 

63. A missziói-bizottság jelenti, hogy a szórványokban élő evangéli-
kus híveink gondozásáról az esperesek beterjesztették jelentésüket, amelyek-
ből örömmel állapította meg a bizottság, hogy szétszórtan élő híveink évről-
évre fokozottabb gondozásban részesülnek az illetékes lelkészek részéről. 

Az arad-békési egyházmegyében a Sarkadon, Kétegyházán, Újkígyóson, 
Eleken és a sárréti községekben elszórtan élő híveinket az illetékes lelkészek 
lelkiismeretesen gondozzák. Gerendás anyaegyházzá alakult és megválasztotta 
első lelkészét. 

A békési egyházmegyében Mezőtúr templomát és paplakát felépítette, 
lelkésze híványát megjavította s f. évi február 6-án hozott határozatával anya-
egyházzá alakult és rendes lelkészt választott. Nagymágocs-Árpádhalmán 
1926. szeptember 12-én hivatalába be lett igtatva az első missziói lelkész; 
azóta az evangelizálás munkája szépen folyik. Csabacsüdön f. évi május 
22-én megalakult .a missziói egyház. Meg lett állapítva a lelkészi hívány, 
amelynek megerősítése ügyében a mai közgyűlés fog határozatot hozni. A 
derekegyházi és környékbeli hívek Gádorosról el akarnak szakadni és Újváros 
központtal önálló missziói egyházat óhajtanak alakítani. Csanádapáczán, 
Gyulamező-Békéssámsonon és Kiscsákón a szervezkedés és önálló egyházzá 
alakulás munkája nagyon lassan halad. Békésszentandrás és Öcsöd kellő gon-
dozása a szarvasi negyedik lelkészi állás szervezésével válik lehetővé. 

A csanádcsongrádi egyházmegyében a battonyai és csépai missziói egy-
házak külön lelkészt kapnak, akik hivatásukat nagy buzgalommal meg is 
kezdték. A nagylaki határnak hazánkhoz tartozó részében s a nagylaki 
kendergyárban lakó evangélikusokat a lelkiekben a pitvarosi egyház esperes-
lelkésze látja el. A mezőhegyesi evangélikusokat ugyancsak ő gondozza. 

A budapesti egyházmegyében a csepeli fiókegyház templomot épít. Az 
istentisztelet felváltva Csepelen és Űunaharasztin lesz megtartva, havonta 



egyszer Soroksáron is van ev. istentisztelet. Tököl és Ráczkeve szervezése a 63—64. 
folyó év őszén kerül sorra. Szentendrén és Pilisvörösvárt az egyházi élet ör-
vendetes fellendülést mutat. A csillaghegyi ev. hívek imaházat, vagy kisebb 
kápolnaszerü templomot akarnak építeni. Pomázon negyedévenként van isten-
tisztelet; a budakalászi hívek is sóvárognak az üdvösség igéje után. Pest-
újhelyen 1926. október 1 -je óta rendszeres lelkipásztori munka folyik. A 
vasárnapi istentiszteleteket a hívek szorgalmasan látogatják. Ez a főváros 
közvetlen szomszédságában levő, egyházi szempontból kiválóan fontos, élni 
és fejlődni akaró fiókegyház megérdemelné, hogy mielőbb templomhoz és 
rendes lelkészhez jusson. A váci anyaegyházhoz tartozó szórványok közül az 
alsógödi fiókegyházzá alakult. A felsőgödi és sződligeti szórványok hívei is 
rendszeres gondozásban részesültek. 

A pesti felső egyházmegyében az isaszegi hívek gondozását a pécel-
rákoscsabai fiókegyház látta el, Újpest pedig a dunakesz-alagi szórvány lelki-
gondozását vállalta magára. A rákosszentmihályi és a legújabban szervezett 
sashalmi fiókegyházakban az egyházi élet élénken buzog. Gödöllőn örömmel 
gyűlnek össze a hívek az istentiszteletre. Veresegyházán serényen munkálko-
dik a nőegylet és gyűjti az adományokat az építendő templomra. A rákos-
ligeti híveket a rákoskeresztúri lelkész gondoztatja. 

A pesti középegyházmegyében a dánszentmiklósi tanyákon szétszórtan 
élő, közel 300 lelket számláló hívek fiókegyházzá alakultak s azoknak jobb 
gondozhatása érdekében az egyházmegye e szórványokat az alberti egyháztól 
elcsatolta s a pilisi lelkész gondozása alá helyezte. Ugyancsak fiókegyházzá 
alakultak az üllői ev. hívek. A Szolnok és Jászberény határában lakó ev. hívek 
nincsenek kellően gondozva, s azoknak lelki gondozása csak úgy válnék 
lehetővé, ha a tiszai egyházkerületbe csatolt szolnoki missziókör a bányai 
egyházkerülethez csatoltatnék és annak gondozása a pestmegyei középegy-
házmegyére bízatnék.» 

A pesti alsóegyházmegyében a gyóni kánoni látogatás alkalmával a 
püspök úr elrendelte az ócsai és Örkényi hívek jogviszonyának rendezését 
és az ottani szórványok megszervezését. Kiskőrös nagy gondot fordít a 
kalocsai, páhii, kaskantyúi és csengődi hívek lelkigondozására. A bajai egy-
ház új lelkésze jelenti, hogy a bácsalmási szórvány feltétlen gondos és rend-
szeres kezelést kíván s ezt a munkát mielőbb megkezdi. 

A kerületi közgyűlés a jelentések felett megelégedésének ad 
kifejezést és a missziói célokra a költségvetésbe felvett összegnek 
a végzett munka és a mutatkozó szükséglet szerinl való szét-
osztására a püspököt kéri fel. 

64. A kerületi levéltáros jelenti, hogy a levéltár rendezése folyamatban 
van s az egyházkerület levéltárának anyagát — az egyetemes felügyelő úr 
hozzájárulása folytán — a levéltári helyiség előszobájából az egyetemes egy-
ház levéltárát magábanfoglaló — tűzmentes — helyiségbe fogja átvitetni. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi; egyben 
pedig felhívja az összes egyházi testületeket és tanintézeteket» 
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6 4 — 6 6 , hogy nyomtatványaik egy-egy példányát — külön felhívás nélkül — 
a kerületi levéltárba, megőrzés végett, küldjék be. 

65. Tárgyaltatott a belmissziói-bizottság jelentése. 
1. a ker. közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes egy-

házhoz annak kieszközlése iránt, hogy az igazságügyi kormány: 
á) a börtönökben látogatást végző evang. lelkészeket méltó 

díjazásban részesítse; 
b) az evang. istentiszteletek céljaira minden fegyintézetben 

megfelelő helyiséget biztosítson; 
c) az evang. foglyok, rabok és fegyencek lelkigondozása végett 

egy országos börtönügyi lelkészi állást szervezzen. 
2. a ker. közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul, hogy 

a belmissziói munkásság ez évben sem szünetelt; de múltévi 
45. sz. határozata kapcsán — mellyel a konfirmált ifjaknak egye-
sületekbe való szervezése elrendeltetett, — elvárja úgy a lelkészektől, 
mint a tanároktól és tanítóktól azt, hogy az ifjúsági munkában 
való részvételt és annak személyes tevékenységükkel való elő-
mozdítását is az 1925. évi 69. sz. közgyűlési határozat 4-ik bek. 
értelmében hivatalos kötelességüknek tekintik. 

3. Abaffy Gyula egyetemes missziói lelkésznek a Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület keretében országos titkárként való alkalmazását 
a közgyűlés örömmel tudomásul veszi, munkájára Isten áldását 
kéri és támogatására az összes gyülekezeteket felkéri. 

4. Az egyházkerület hetilapjának további kiadása tekintetében 
tett intézkedéseket helyeslőleg tudomásul veszi; 

5. Az evangélikus diákmissziói tanács megalakítása tárgyában 
beérkezett indítványt az egyetemes tanügyi-bizottsághoz pártolólag 
felterjeszti. 

•t. "l T- ' 

66. Tárgyaltatott az énekügyi-bizottság jelentése. A közgyűlés 
a) a bizottság világi elnöke, Zalánfy Aladár orgonaművész 

által beterjesztett és a bizottság által egészében magáévá tett ének-
ügyi művészi programm felett tetszését és elismerését fejezi ki, 

b) a békési egyházmegye f. évi rendes közgyűlésének 49. sz. 
határozatában foglalt azon javaslatát, mely a múltévi egyetemes 
közgyűlés által 85 jkv. pont alatt a Kapi-féle kofáikönyvnek a gyer-
mekek oktatásánál kötelező használata tárgyában adott utasítás 
módosítását kéri, elveti. 

c) A pesti felsőegyházmegye f. évi rendes közgyűlésének 
26. jkvi p. alatt előterjesztett javaslatát, mely szerint az egységes 
koráikönyv összeállítása céljából — a háromnyelvű egyházak 
érdekeinek szemelőtt tartásával — egy, az egyetemes egyház leg-
kiválóbb kántoraiból és zeneértő lelkészeiből álló bizottság alakít-
tassák, magáévá teszi és az egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 
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67. A bányakerületi Luther-Szövetség jelenti, hogy miután a Szövetség- 67 
nek eddigi szervezkedése a Szövetséghez fűzött várakozásokat teljes mérték-
ben nem elégítette ki, a Szövetség programmjának átdolgozását és a Szövet-
ségnek egyházvédelmi szervezetté való kiépítését tartja kívánatosnak. 

A kerületi közgyűlés a Luther-Szövetség választmányának 
intencióit magáévá teszi, jelentését és az országos evangélikus 
nagygyűlés előkészítése érdekében tett intézkedéseit tudomásul 
veszi. 

68. Bemutattatott a kerületi lelkészegylet f. évi szept. 14-iki közgyű-
lésének jegyzőkönyve. 

Tudomásul szolgál. 

69. Kruttschnitt Antal esperes, a ker. gyámintézet elnöke beterjeszti a 
gyámintézet közgyűlésének jegyzőkönyvét. 

Tudomásul szolgál. 

70. A kerületi felügyelő megállapítja, hogy a közgyűlés a tárgysorozatot 
letárgyalta; egyben a bizottságoknak, előadóknak és a jegyzői karnak a 
letárgyalt ügyek elkészítéséért s a közgyűlés tagjainak szíves türelmükért 
köszönetet mond. 

Dr. Raffay Sándor püspök a közgyűlés nevében hálás köszönetét fejezi 
ki elnöktársának az ülés bölcs és körültekintő vezetéseért s miután buzgó 
imában ad hálát Istennek, hogy a közgyűlés építőmunkáját az ő segedel-
mével befejezhette, 

a kerületi felügyelő az ülést berekeszti. 

Kmf. 

Dr. Zsigmondy Jenő s. k. Dr. Raffay Sándor s: k. 
egyházkerületi felügyelő. püspök. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. Sárkány Béla s. k. 
ker. világi főjegyző. ker. egyházi főjegyző. 

Dr. Lányi Márton s. k. Törteli Lajos s. k. 
ker. világi főjegyző. ker. egyházi jegyző. 

Hitelesítették: 

Kaas Albert báró s. k. Broschko G. Adolf s. k. 

Landgráf János s. k. Kemény Lajos s. k. 
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I. Függelék. 

A kerületi tisztviselők és állandó bizottságok tagjainak 
névjegyzéke. 

Püspök: Dr. Raffay Sándor (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Felügyelő: Dr. Zsigmondy Jenő (Budapest, V., Zrínyi-u. 14). 
Ügyész: Dr. Mészáros Gyula (Budapest, IV., Királyi Pál-u. 9). 
Püspöki irodavezető: Bezegh Sámuel (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Ker. lelkész: Dr. Kirchknopf Gusztáv (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Ker. missziói lelkész: Nandrássy Elek (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Pénztáros: Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Ellenőr: Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Számvevő: Sándy Gyula (Budapest, II., Toldy-u. 20). 
Levéltáros: Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51). 
Egyházi főjegyző: Sárkány Béla (Kecskemét). 
Világi főjegyző: Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII., Szentkirályi-u. 51). 
Egyházi jegyző: Törteli Lajos (Cegléd). 
Világi jegyző: Dr. Lányi Márton (Budapest, I., Ráth György-u. 18). 
Ker. tanfelügyelők: Bartos Pál lelkész (Szarvas) és Dr. Hittrich Ödön főigazgató 

(Budapest, Vilma királynö-út 51). 

A ker. törvényszék. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: Blatniczky Pál Cinkota (1923—1929), Kovács Andor Orosháza (1923—1929), 

Dr. Szeberényi Lajos Zs. Békéscsaba (1923—1929), Saguly János Pitvaros (1923—1929), 
Kruttschnitt Antal Soltvadkert (1926—1932), Dr. Sailer Vilmos Békéscsaba (1923—1929), 
Dr. Pósch Gyula Budapest (1923—1929). Dr. Szelényi Aladár Budapest (1923—1929), 
Papp Elek Budapest (1926—1932), Dr. Bikády Antal Orosháza (1926—1932), Mikola Sándor 
Budapest (1926—1932), Uhrin Károly Békéscsaba (1926—1932). 

Jegyzője: Dr. Sarudy István Budapest (1923—1929). 

A ker. fegyelmi választmány. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: Br. Prónay György (Budapest, Trefort-u. 3), Csengey Gyula (Budapest, 

IX., Csillag-u. 4), Blatniczky Pál (Cinkota), Geduly Lajos (Újpest), Broschkó G. Adolf 
(Budapest, IV, Deák-tér 4). 

Jegyzője: Dr. Lányi Márton világi aljegyző. 

A ker. számvevőszék. 
Elnökei: Landgráf János (Budapest, IX., Üllői-út 25) és Broschkó G. Adolf. 
Tagjai: Holitser Pál (Budapest, Vilma királynő út 28), Sándy Gyula, Rosenauer Lajos 

(Kecskemét), Geduly Lajos, Majba Vilmos (Budapest, X., Ihász-u. 5) és Szüts Gábor 
(Budapest, I., Villányi-u. 1). 

Jegyzője: Dr. Scholtz Oszkár világi főjegyző. 

A ker. pénzügyi bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: Landgráf János, Báró Kaas Albert (Budapest, VII., Izabella-u. 43). Földvári 

Elemér (Péteri), Benyo Vilmos (Budapest, VI., Hegedűs Sándor-u. 8), Zsigmondy Dezső 
(Budapest, IX., Imre-u. 3), Broschkó G Adolf, Kruttschnitt Antal, Jakabfi György (Békés-
csaba), Magócs Károly (Irsa), Saguly János Pitvaros és a jegyzői kar. 

Jegyzője: a ker. világi főjegyző. 

A ker. iskolai bizottság. 
Elnökei: Dr. Szigethy Lajos (Budapest, I., Csap-u. 3) és Blatniczky Pál (Cinkota). 
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Tagjai: Arató Frigyes (Budapest, VI., Andrássy-u. 65), Alexy Lajos (Cegléd), 
Dr. Hoffmann Frigyes (Budapest, VI., Szondy-u. 45), Bereczky Sándor (Budapest, ev. 
főgimn.), Dr. Németh Ödön (Budapest, VI., Izabella-u. 84), Sárkány Ernő (Aszód), Dr. Mikler 
Károly (Budapest, V., Rudolf-rakpart 9), Hg. Hohenlohe Egon (Budapest, Aréna-út 11), 
Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, VIII., Illés-u. 25), Dr. Szontagh Antal (Szada, Pest-m.), 
Dr. Haberern Pál (Budapest, V., Mária Valéria-u. 5), Zsigmondy Géza (Budapest, V., 
Zrínyi-u. 12) világiak; Vidovszky Kálmán (Budapest, VIII., Üllői-út 24), Dr. Kirchknopf 
Gusztáv (Budapest, Deák-tér 4), Majba Vilmos, Hütíl Ármin, Möhr Henrik és Uhrin Károly 
(Békéscsaba), egyháziak. A tanítói karból: Mikolik Kálmán (Budapest, I., Zenta-u. 5), az 
aszódi leánynevelő igazgatója és a két tanító-képviselő. Hivatalból: a ker. elnökség, a ker. 
jegyzők, a középiskolák, a tanítónőképző és felsőleányiskolák felügyelői és igazgatói. 

Jegyzők: a ker. két tanfelügyelője. 

A ker. jogügyi bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: Dr. Händel Béla (Budapest, IX., Ráday-u. 15), Dr. Haviár Gyula (Szarvas), 

Dr. Lehóczky Antal (Monor), Báró Kaas Albert (Budapest, VI, Izabella-u. 43). Dr. Konkoly 
Elemér (Budapest, IX., Lónyay-u. 36), Purgly Emil (Makó), Dr. Petrik Aladár (Budapest, 
IV., Molnár-u. 17), Dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József rakpart), Dr. Rásó 
Lajos (Budapest, IV., Kígyó-u. 2), Dr. Pesthy Pál és Dr. Mikler Károly (Budapest, V., 
Rudolf-rakpart 9), Dr. Wladár Gábor (Igazságügyi min.), Dr. Fabinyi Tihamér (Budapest, 
V., Hold-u. 21) világiak; Geduly Lajos, Kovács Andor, Dr. Szeberényi Lajos Zs. egyháziak. 

Hivatalból: a ker. ügyész és a jegyzői kar. 

Az aszódi középiskolai bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: a két kerületi főjegyző, a kerületi ügyész, az iskolai bizottság elnökei, 

a középiskolai kerületi tanfelügyelő, az aszódi leánynevelő-intézetnek és az aszódi Petőfi-
főgimnáziumnak igazgatói, a pesti felsőegyházmegye esperese, az aszódi egyház lelkésze, 
a két intézet tanáritestületének egy-egy tagja, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, 
továbbá Dr. Mikler Károly és Mikolik Kálmán. 

A báró Baldácsy-alapitványi bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: az esperesek és esperességi felügyelők: 
Jegyzője: a ker. egyházi jegyzők. 

A ker. énekügyi bizottság. 
Elnökei: Chugyik Pál (Aszód) és Zalánfi Aladár (Budapest, VIII., Práter-u. 59). 
Tagjai: Holéczy János lelkész (Csornád), Mikolik Kálmán, Moravcsik Géza, 

Dr. Kirchknopf Gusztáv, Perényi Rezső tanító (Aszód), Gajdács Pál lelkész (Tótkomlós) 
és Sántha Károly nyug. lelkész (Budapest, I., Krisztina-körűt). 

Jegyzője: .a ker. egyházi aljegyző. 

A szarvasi tanitónöképzőintézeti bizottság. 
Elnökei: Dr. Sziráczky János (Szarvas) és Bartos Pál (Szarvas). 
Alelnök: Dr. Haviár Gyula (Szarvas). 
Tagjai: Két szarvasi lelkész, az intézet igazgatója, a tantestület egy kiküldöttje, 

a szarvasi egyház gondnoka, a szarvasi népiskola igazgató-tanítója, az arad-békési, a 
békési és csanád-csongrádi egyházmegyék esperesei, továbbá Mágocsy-Dietz Sándor 
és Kollár Lajos (Szarvas), Dr. Hittrich Ödön, Dr. Szigethy Lajos, Dr. Scholtz Oszkár, 
Mikolik Kálmán, Kovácsik István (Kondoros). 

A ker. missziói bizottság. 
Elnökei: Dr. Szigethy Lajos és Kovács Andor (Orosháza). 
Tagjai: Az esperesek és egyházmegyei felügyelők, továbbá Dr. Mázor Elemér 

(Szarvas), Dr. Haviár Gyula, Sándy Gyula, Halmi János, Rosenauer Lajos, Dr. Kirchknopf 
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Gusztáv, Sommer Gyula (Vác), Noszkó István (Rákoskeresztúr), Bárdi Ernő (Mezőberény), 
Vidovszky Kálmán, Raskó Kálmán, Kemény Lajos, Szuchovszky Gyula, Abaffy Gyula, 
Rimár Jenő és Kálmán Rezső. 

A főiskolai hallgatók segélyezésére alakult bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai: Bárdi Ernő, Kovács Andor, Kruttschnitt Antal, Zsigmondy Dezső, Purgly 

Emil, Rosenauer Lajos és Dr. Szigethy Lajos. 

Luther-szoborbizottság. 
Elnökei: a kerületi elnökség. 
Tagjai: az egyházmegyék esperesei és felügyelői, továbbá Dr. Rásó Lajos, Hoepfner 

Guidó, Haberern J. Pál és a két kerületi tanfelügyelő. 

\ 
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II. Függelék. 

Jegyzőkönyv, 
felvétetett az evang. bányakerület gyámintézetének 1927. évi szept. hó 14-én Budapesten 

tartott rendes évi közgyűlésében. 

A közgyűlésen Kruttschnitt Antal ker. gyámint. e. elnök és Rosenauer Lajos a pesti 
alsó egyhm. gyámint. v. elnöke elnökölt. 

Jelen vannak: Dr. Raffay Sándor püspök, Sárkány Béla, Dr. Szeberényi Lajos ; 

Broschkó Gusztáv, Bódy Pál, Saguly János, Blatnitzky Pál, Kelló Gusztáv, Bendl Henrik, 
Bakay Péter, Bárdi Ernő, Liptay Lajos, valamint még számos lelkészi és világi tag. 

1. Egyházi elnök buzgó imádság után a közgyűlést megnyitja és jelenti, hogy 
Dr. Pesthy Pál ker. gyámint. vil. elnök Ő Excellenciája sürgőnyileg bejelentette, mi-
szerint betegsége miatt nem jelenhet meg. 

Helyettes elnöknek Rósenauer Lajos kéretett fel. 
2. Elnök azon jelentésére, hogy a ker. gyámint. jegyzői állása megüresedett, a 

közgyűlés Bakay Pétert választja meg. A jegyzőkönyv hitelesítésére Blatnitzky 
Pál és Bódy Pál kérettek fel. 

3. Kruttschnitt Antal egyh. elnök évi jelentését a következőkben terjeszti elő r 
Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

Egy gyászos emlékű múlt romjain át vezet a mi ütünk. RcÄnokat takarítunk, új falak 
alapjait rakjuk. Ha nem is rohamosan, mégis úgy érezzük, hogy új életerő vize csörgedez. 

Közegyházunk vállaira három nagy és nehéz kérdés megoldása nehezül. 
Az első, lecsonkított egyetemes egyházunk és ezzel az egyes gyülekezetek nyomasztó 

anyagi helyzetének javítása. Kemény és nehéz munka, de erősen bízunk azokban, kik 
kezüket a kormányrúdra vetették. 

A másik a holtakból új életre kelő egyetemes nyugdíjintézet. Öregkorig, késővén-
ségig szolgál az evangélikus pap. Mentőnk és biztatónk volt a mi nyugdíjintézetünk. Meg-
sirattuk, eltemettük. Új életre kell kelteni. Elfáradott lelkészeink, özvegyeink, árváink 
helyzetét tűrhetővé tenni, gondjait enyhíteni, könnyeket törölni a feladata. 

A harmadik nagy feladat a gyámintézetre vár. Itt a könyörülni tudó szivek adnak a 
segítő, testvéri szeretet kiapadhatatlan forrásából. A mi gyámintézetünk bízik Istenünk 
megsegítő kegyelmében, uraink és úrnőink, hitbuzgó híveink elfogyhatatlan könyörületében. 
Amiként eddig zörgettünk, kértünk, gyűjtöttünk és adakoztunk, kérünk, gyűjtünk, zörge-
tünk, adakozunk ezentúl is. 

E téren minden bizodalmunk a jó Istenen kívül az egyetemes gyámintézet jelenlegi 
vezetőségében van. A jó Isten oly két egyént választott ki Ziermann Lajos és Báró Feilitsch 
Berthold személyében, kiknek lelkes, buzgó irányítása mellett már is új élet fakad gyám-
intézetünk munkamezején. 

Erről tanúskodik a mi bányakerületünk ezévi — a múltéveket messze túlhaladó — 
eredményes munkája. Itt emlékezem meg arról, hogy Ziermann Lajost, az egyetemes gyám-
intézet egyházi elnökét, az egyház és haza szolgálatában teljesített rendkívüli és felette 
kimagasló érdemei elismeréseül magas kitüntetés érte. Őt ezalkalommal is melegen 
üdvözöljük. Amikor 25 évi szolgálat után a plébános urak egész serege részesül ily 
magas kitüntetésben és a vármegyék fejei nagy ünnepséggel nyújtják azt át az illetőknek, 
szinte csodálkoznunk kell, hogy evang. lelkész is részesül ily kitüntetésben. 

A lefolyt közigazgatási évre vonatkozólag tisztelettel jelentem, hogy a békési egyház-
megyei gyámintézet egyházi elnökévé Kelló Gusztáv szarvasi lelkész választatott meg. 
Szívből köszöntjük és működésére, mely az elmúlt közigazgatási évben is már oly kedvező 
eredményt mutatott fel, Istennek megsegítő áldását kérjük. A csanád—csongrádi egyetemes 
gyámintézet vil. elnökének, Haasz Sándor elhalálozása folytán Jurenák Bélát válasz-
totta meg. 
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A múltévben az egyetemes gyámintézet útján kerületünkből a következők részesül-
tek segélyben: 

Gyula nagyszeretetadomány: 2650 P, Gyón 240 P, Tápiószele, Óbuda, Galgagyörk 
80—80 P. A Gustáv Adolf-Egylettől: Mezőtúr, Tápiószele, Kispest, Vácz, Mende 200—200 P. 

Serleggyüjtés: 143 P, kapta az aszódi ker. leánynevelőintézet. Ekkép tehát az 
egyetemes gyámintézettől és ennek közvetítésével a Gustáv Adolf-Egylettől kaptunk 4272 
pengőt. Adtunk 1586 pengőt. Meg kell még jegyeznem, hogy a turnus értelmében a múlt-
évben a mi kerületünk kapta a nagy szeretetadományt, ami önmagában véve is 2650 pengőt 
tesz ki. 

Ami most már a múltévi gyűjtés áldozatos munkáját illeti, a kapott értesülések alap-
ján előre látya, hogy ismét nagyon is a színvonalon alul maradunk, Dr. Pesthy Pál elnök-
társammal egyetértve, május havában kibocsátottuk, az iskolásgyermekek által pünkösd-
hetében eszközlendő házankénti gyűjtő-íveket. Csodálatos valami! Magam sem értem. De 
mégis értem! Ennek megvolt az eredménye. A sok közül egy eset. 10.000 lelket számláló 
egyház egészévi gyűjtésének, offertóriumának a végösszege kitesz 9—10 pengőt. Ugyanab-
ban az egyházban, ahol a lelkész, felügyelő, gondnok, sok tanító nem tudott gyűjteni úgy-
szólván semmit, az elnökség-kibocsátottá íven az iskolások négy nap alatt 53 pengőt gyűj-
töttek egy buzgó hitoktató vezetése mellett. És mélyen tisztelt Közgyűlés, elszomorító, de 
majdnem mindenütt ezt a közönyt kell látnunk. 

. Nem tudom, de a négy év alatt tapasztalt közöny, mely a mi bányakerületünkben a 
gyámintézettel szemben hosszú évtizedeken át megnyilatkozott és most is még észlelhető, 
abban leli a magyarázatát, hogy a 60.000, 30.000, 24.000, 10.000, 4000 lelket számláló gyü-
lekezet nyomort nem ismlrvén, elve : nem kérek, de nem is adok, az adakozás jókedvé-
ből nem kér, az adakozás és segélyujtás erényét olcsó áron, verseny nélkül azoknak engedi 
át, azon elven, ahogy elhangzott a szó: „Mi nem kérünk senkitől — de nem is adunk 
senkinek " 

Az egyetemes gyámintézetnek az egyetemes jegyzőkönyvhez csatolt jegyzőkönyvét 
sok lelkész és felügyelő talán el sem olvasta. 

A gyűjtésekből megállapítható, vannak kis egyházak, hol a gyűjtés lélekszám szerint 
16—20 fillért eredményezett, ezzelszemben nagy egyházakban alig 1—2 fillér esik egy lé-
lekre. Vannak egyházak, hol a gyűjtőíveken a felügyelők, gondnokok, az intelligens csalá-
dok egyetlenegy fillérrel sem szerepelnek. Nem lettek felkeresve, nem lettek megtisztelve. 

Innen, ebből következtetem, hogy hiányzik a gyámintézet iránti meleg érdeklődés. 
Reménylem, bizakodom, jövőben e bajon is segítve lesz. 

Ezévi munkálkodásunk eredménye tehát a múltévieket jóval túlszárnyalja. Ezért hála-
telt szívvel áldjuk a lelkeket átható, éltető isteni kegyelmet, a kegyes adakozóknak és a 
gyámintézet munkásainak meleg köszönetet mondunk 

Különös elismerés illeti a budapesti főgimnázium ifjúsági gyámintézet vezetőjét, 
Bereczky Sándor testvérünket. Ifjakalkotta kis seregével, mint annakelőtte is, úgy a múltévben 

Gyűjtésünk eredménye: 
Az egyházmegyei gyámintézetek bevételei: 

p. 
Arad -Békés 
Békés 
Budapest 
Csanád—Csongrád 
Pesti alsó 
Pesti felső 
Pesti közép 

• Pesti főgimn. ifjús. egylet 
Kerületi offertórium 

272.— 
1663.64 
980.73 
563.— 
570.— 
4 3 1 . -
693.14 
767.58 
113,06 

Főösszeg ... 6080.67 3330.15 P-vel több, mint 
a múlt évben. 
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is, bámulatos eredményt ért el. Szeretettel felkérem kerületünk többi középiskolájának val-
lástanárait: kövessék Bereczky testvér nyomdokát. 

Szép eredményt mutat fel a békési egyházmegyei gyámintézet is. A lélekszám sze-
rint legkisebb Csanád-Csongrád is megállotta a helyét. Általán mindenütt a múlt éveket túl-
haladó eredménnyel találkozunk. 

Szép jövővel biztat a ceglédi ifjúsági gyámintézet is. Áldásos munkájához a jó Isten 
megsegítő kegyelmét kívánjuk. 

A múltévi egyetemes gyámintézeti közgyűlés javaslata ellen, mely szerint a gyámin-
tézet „Gustáv Adolf Egylet" nevet nyerjen, kerületünk egyházmegyei gyámintézetei közül 
egynek van aggálya. 

A róm. katholikusoknál a különféle egyletek, szerzetek különféle elnevezéssel bírnak. 
Ha nálunk van Luther-, a reformátusoknál Kálvinegylet, miért ne lehetne Gustáv Adolf-
Egylet is? . . 

Idevonatkozólag a közgyűlés szíves határozatát kérem. 
Végül tisztelettel jelentem, hogy egyetemes gyámintézetünk ezévi közgyűlése október 

hó 9-én Salgótarjánban lesz megtartva. 
Gyámintézetünket jövőben az érző szívek szeretetébe és a jóságos Isten megsegítő 

kegyelmébe ajánlottan, vagyok szeretettel és tisztelettel 

Kruttschnitt Antal 
ker. gyámint. egyh. elnök. 

Egyházi elnök jelentése kapcsán bemutatja a segélyek iránt beérkezett kérvényeket: 

A) Kerülethez. 

Arad—békés egyházm. szeptember 10-ig nem érkezett be. 
Békés egyházm. 1. Szarvasi árvaház. A rendelkezésre álló egész összeget kéri. 

Egyszersmindenkorra. 2. Szentetornya, templomra, múlt évben nem kapott. 3. Gádoros, 
szegény, múlt évben nem kapott. 4. Mezőtúr, adósságtörlesztésre. Kapott múlt évben: 
kerülettől 196 P és egyetemestől 200 P. 5. Nagymágócs—Árpádhalma, most alakúit, eddig 
nem kapott. 

Budapesti egyházm. 1. Kelenföld, nem kapott a múlt évben. 2. Óbuda, templomra, 
múlt évben egyetemestől 80 P. 3. Kispest, adósságra, múlt évben egyetemestől 80 P. 
4. Pesterzsébet, adósságra, múlt évben egyetemestől 80 P. 5 Vác, iskolaépítésre, múlt 
évben egyetemestől 80 P. 6. Alsógöd, templomra, nem kapott eddig. 7. Rád, iskolára, múlt 
évben nem kapott. 

Csanád—csongrádi egyházm. 1. Csépa, missziói egyházm. reformátusoktól kiváltak, 
épületekre, tavaly nem kapott. 2. Battonya, templomra, múlt évben nem kapott. 3. Makó, 
adósságra, tavaly nem kapott. 

Pesti alsóegyházm. 1. Baja. A hívek száma 300. Temploma rozoga volt, 4 egyház-
tag 2400 pengővel rendbe hozta, a 14 községben hívek minden nélkül. A kisszeretet-ado-
mányt kéri, évekóta nem kapott. 2. Gyón, 8000 P adósság, 3 éven át elemi csapás, múlt 
évben 240 P-t. kapott. 3. Apostag. Szegény, évek óta nem kapott. 

Pesti felsőegyházm. 1. Galgagyörk, szegénységre hivatkozik, múlt évben kapott 
egyetemestől 80 P-t. 2. Újpest, orgona, harangra, nem kapott. Erős egyház. 3. Rákos-
szentmihály, templomra, nem kapott. 

Pesti középegyházm. 1. Mende, 4 éve alakúit, szegény, múlt évben nem kapott. 
2. Tápiószele, szegény, múlt évben egyetemestől 80 P. 3. Farmos, leányegyház, nem 
kapott, 4. Tápiószentmárton. 

B) Egyetemeshez. 

Arad—békési egyházm. Szeptember 10-ig nem érkezett be. 
Békési egyházm. 1. Szarvasi árvaház. 2. Nagymágócs—Árpádháza. 3. Szentetornya. 

.4 Mezőtúr. 
5 
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Budapesti egyházra. 1. Kelenföld. 2. Óbuda. 3. Kispest. 4. Vác. 5. Alsógöd. 6. Pest-
erzsébet. 7. Rád. 

Bognár-alapért. 1. Pesterzsébet. 2. Vác. 
Csanád—csongrádi egyházm. 1. Csépa. 2. Battonya. Nagyszeretet-adományért. Ez 

évben azonban a tiszai kerület kapja. 
Bognár-alapért. 1. Battonya. 
Pesti alsóegyházm. 1. Baja. Kisszeretet-adományért. 2. Gyón. 
Bognár-alapra. 1. Apostag. 
Pesti felsöegyházm. 1. Rákosszentmihály. 2. Újpest. 3. Mende. 4. Tápiószele. 

5. Farmos. 

C) Gustáv Adolf-Egylethez. 

Arad—békési egyházm. Szeptember 10-ig nem érkezett be. 
Békési egyházm. 1. Szarvasi árvaház. 2. Nagymágócs—Árpádhalma. 3. Mezőtúr. 
Budapesti egyházm. 1. Óbuda. 2. Vác. 
Csanád—csongrádi egyházm. 1. Battonya. 2. Makó. 
A közgyűlés az elnöki jelentést köszönettel tudomásul veszi és ennek a jegyző-

könyvbe való felvételét elrendeli. 
A segélyek kiosztása tekintetében a közgyűlés következőleg határoz: 
A kerületi gyűjtésből rendelkezésre áll 1089 P 49 f. Ebből kap a szarvasi árva-

ház, a gádorosi és battonyai egyház egyenként 360—360 P-őt. A szarvasi árvaház a 
budapesti gyám intézettől 10 P-őt. 

A fenmaradó 9 P 49 f a jövőévi számadáshoz átvitetik. 
Az egyetemes gyámintézet kap különböző címeken 2509 P 18 f. 
A f. év október hó 9-én Salgótarjánban tartandó egyetemes gyámintézeti rendes évi 

közgyűlésre az elnökség küldetik ki. Kerületünk gyámintézeti jóakarói pedig szeretettel 
meghivatnak. 

Az egyetemes gyámintézeti közgyűléshez a következő felterjesztések intéztetnek: 
A magyarhoni gyámintézet ezentúl: „Magyar Gustáv Adolf Gyámolító Intézet" 

nevet vegye fel. 
Összeirandók mindazon egyházak, melyekben ezideig gyámintézeti persely nincsen. 

A jelentés beérkezte után gondoskodjék megfelelő perselyeknek az egyházak költségén 
történő elkészítése iránt. 

Megkerestetik az egyet, gyámintézet, gondoskodjék idejekorán az egyházaknak még 
ádvent előtt kellőszámban megküldendő házankénti gyűjtőívekről. Ezen ívekkel gyűjtsenek 
egész éven át a gyülekezetekben, mely gyüjtőívek az egyházmegyei gyámint. elnökségnek 
elszámolás kíséretében az egyházm. gyámint. rendes évi közgyűléséig beküldendők. 

Ima után a közgyűlés berekesztetett. 

Bakay Péter s. k. Rosenauer Lajos s. k. Kruttschnitt Antal s. k. 
jegyző. h. v. elnök. egyh. elnök. 

Blatniczky Pál s. k. Bódy Pál s. k. 
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III. Függelék. 
Jegyzőkönyv, 

felvétetett a bányai ág. hitv. ev. egyházkerület lelkészegyesületének Budapest, 1927. 
szeptember hó 14-én tartott évi rendes közgyűlésében. 

Jelen voltak: Kovács Andor elnök, Dr. Raffay Sándor püspök, Dr. Kovács Sándor 
Kemény Lajos, Bartos Pál, Bakay Péter, Tomcsányi László, Dr. Br. Podmaniczky Pál, Gaudy 
László, Rimár Jenő, Lamnek Vilmos, Ruttkay Miklian Gyula, Tátrai Károly, Rohály Mihály, 
Nandrássy Elek, Szeberényi Zoltán, Id. Kiss Kálmán, Magócs Károly, Brosko G. A., 
Törteli Lajos, Jeszenszky János, Schultz Aladár, Csaba Gyula, Vitéz Lajos, Kron Ferenc, 
Kálmán Rezső Kelló Gusztáv, Bánszky György, Liptay Lajos, Dr. Szlávik Mátyás, Bezegh 
Sámuel, Bárdi Ernő, Dr. Mikler Károly, Dr. Szeberényi Lajos, Morhács Márton, Saguly 
János, Draskóczy Ede, Sárkány Béla, Bódy Pál és Fürst Ervin. 

1. Az Isten felséges adománya kezdetű ének eléneklése után Kovács Andor elnök 
buzgó imádsággal és irásolvasással a gyűlést megnyitja, üdvözli Dr. Raffay Sándor 
püspök urat, az egyesület megjelent tagjait; a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Fürst Ervin 
missziói lelkészt, hitelesítésére pedig Kálmán Rezső és Bartos Pál lelkészeket. 

2. Napirend előtt Landgráf János felhívja a lelkészek figyelmét az evangélikusok 
gazdasági szövetkezetére és felkéri őket, hogy látogassák meg az újonnan berendezett üzletet. 

3. Dr. Mikler Károly jogakadémiai dékán az egyetemes nyugdíjintézeti szabály-
rendelettervezet alapelveit ismerteti. Az értekezlet többek hozzászólása után előadónak 

az előadásért hálás köszönetet mond. 
4. Bárdi Ernő a belső fegyelmezés kérdéséről tartott tanulságos, a tagok érdek-

lődését lekötő felolvasást, melyért 
a közgyűlés köszönetét fejezi ki az előadónak. 

5. D. Kovács Sándor „Paróchiális jog" cím alatt fejtegeti, hogy a paróchiális jog csak 
a gyülekezettel egyetértésben és a törvény keretei között gyakorolható. 

A magas színvonalú előadásért a közgyűlés hálás köszönetet mond. 
6. Kemény Lajos az igehirdetésnek rádión való továbbításáról tart előadást és kifejti, 

hogy az nem ellenkezik az evangéliumi felfogással, a kor követelményeinek teljesen meg-
felel, de ezügyben egyetemes rendelkezést kíván s azért 

az ügyet az egyházegyetem hatáskörébe utalja. 
7. Magócs Károly „A püspök lelkészsége és székhelye" címen tartott szabadelőadást. 

Fejtegette, hogy a földreform útján kapott püspöki birtok lehetővé teszi, hogy a zsinat a 
jövőben olyan törvényt hozhat, mely szerint a püspök nem lesz parochus s így mentesítve 
lesz a lelkészi hivatal gondjaitól; esetleg egyetemes püspökség felállítását is megvalósíthatja. 

Előadónak a közgyűlés köszönetét fejezi ki. 
8. Noszkó István felveti azt a gondolatot, hogy az egyházközségek részéről fizetendő 

nyugdijintézeti alapítási díj helyett, az adócsökkentési államsegély megfelelő hányadát 
használják fel. 

Az egyhm. elnökségi értekezlet figyelmébe ajáltatik. 
9. Kelló Gusztáv indítványozza, hogy az egyetemes egyház az illetékes minisztériumban 

a hadi özvegyek ellátmányának felemelését szorgalmazza. 
A javaslathoz a közgyűlés hozzájárul. 

A tárgysorozat többi pontja az idő előrehaladottsága miatt a jövőévi közgyűlésre 
halasztatik. 

Elnök a közgyűlést buzgó imádsággal bezárja. 
Kmf. 

Kovács Andor 
elnök. 

Kálmán Rezső 
Bartos Pál 

• hitelesítők. 

*5 

Fürst Ervin 
jegyző. 
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II. Függelék. 

Jegyzőkönyv, 
felvétetett Budapesten 1927. szeptember 13-án a bányai ev. egyházkerület belmisszió 

bizottságának üléséről. 

Jelen voltak: Dr. Raffay Sándor püspök, Dr. Szigethy Lajos, Szuchovszky Gyula, 
Sándy Gyula, Bódy Pál, Noszkó István, Kálmán Rezső, Sárkány Béla, Broschko G. Adolf, 
Landgráf János, Kemény Lajos, Bezegh Samu, Abaffy Gyula és Dr. Scholtz Oszkár. 

1. Dr. Szigethy Lajos, mint elnök üdvözli a megjelenteket s az egyházkerület bel-
missziói viszonyairól beérkezett adatok alapján a következő összefoglaló Jelentést ter-
jeszti b e : 

A belmisszió terén a bányai egyházkerületben az örvendetes fejlődés sok jele mutat-
kozik. Nagy a haladás azóta, mikor még — mintegy másfél évtizede — az egyházi élet az 
igehirdetésben, a templomi istentiszteletben és némi lelkipásztori működésben jóformán 
ki is merült. 

Nőegyesületek, leánykörök, ifjúsági egyletek, a konfirmált ifjúságnak egyesületekben 
vagy szabad összejövetelekben való egyesítése szolgálnak az egyháziasság és a hitélet 
mélyítésére és állanak a jótékonyság szolgálatában. Az egyházi sajtó termékei, a vallásos 
könyvek elviszik a jó magot oda is és hintik akkor is, mikor és ahol a lelkész híveit fel 
nem keresheti. A lelkészeket a tanítók, tanárok, világiak is segítik munkájukban, amint ezt 
a jelentések is megállapítják. A belmissziói életnek ez a fejlődése maga után vonja a 
misszió fejlődését is. A hitben erősödő nép a szórványokban gyülekezetekbe tömörül és 
különösen a főváros környékén s az Alföld tanyai világában a templomok sorban épül-
nek, a lelkészi állások szaporodnak. 

A felnőtt ifjúság elevenen résztvesz a belmissziói munkában, így például a szegedi 
evangélikus egyetemi ifjak köre vidékre is ki-kijárva ünnepélyek rendezésére, a maga ifjú 
lelkesedésének tüzét messze elterjeszti. 

Az ifjúságnak az egyházi és a hitéletbe való bevonására fontos tényezők az egész 
ország evangélikus ifjúságára kiterjedő táborozások, illetve összejövetelek, amilyenek az 
elmúlt időszakban Ózdon, illetőleg Szigligeten tartattak. 

A gyülekezetek körében pedig vallásos estélyek egész sorozata vonja be a hitélet 
áldott közösségébe azokat is, akik a szorosabb értelemben vett istentisztelettől eddig meg-
lehetősen távol maradtak. 

A belmisszió terén áldott hatása van az egyházkerületi kis lapnak a „Jöjjetek 
Én Hozzám"-nak. 

Ez 1926. október 3-án indult meg kettős számmal a nyári szünetelés után, 12.000 
példányban. A szám hullámzott, a tavasztól állandóan 6000 felé járt. Egyes gyülekeze-
tekbe igen nagy számmal járt a lap, példáúl Orosházára 1000, Csabára, Tótkomlósra, Kis-
kőrösre 300—300 példányban. Lelkészek, egyszerű olvasók sok levele bizonyítja, hogy e 
kis lap nagy hivatást teljesít. 

Szerkesztője Varsányi Mátyás és Kálmán Rezső lemondása után — ez utóbbi az 
orosházi kis gyülekezeti lap szerkesztője lett — Szuchovszky Gyula volt, aki így a kiadó 
gondjai mellé a szerkesztői munka terhét is erős vállaira vette. Méltó az egyházkerület 
hálájára. Az egyházkerület elnökségének, karöltve a belmissziói-bizottság elnökségével kell 
gondosan megfontolva mindent elkövetnie, hogy e kis lap továbbra is megmaradjon és ami 
legfontosabb, erre alkalmas és lelkesen vállalkozó szerkesztőkiadó vezetése alatt továbbra 
is terjessze az evangélium világosságát és melegét. 

Ha örvendetes a kép a multakhoz képest, bizony igen sok kívánnivalót, sok 
hiányosságot mutat ahhozképest, amilyen a boldogabb nyugati nemzetek evangélikus 
világának belmissziói élete. 

Az ifjúság sokkal intenzivebb gondozása, egyesületekbe, országos szervezetbe való 
egyesítése elvitázhatatlan feladat. Nem szabad lennie gyülekezetnek nőegylet, ifjúsági 
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egylet és hasonló egyesülések nélkül. Az Úr lelkének kell éltető lehelletével végigvonulnia 
a vizek felett, hogy új élet pezsdüljön fel az egyházkerület sokat igérő, de jórészben 
bizony még csak igérő belmissziói mozgalmai terén. 

Adja Isten, hogy úgy legyen. 

A bizottság a jelentést köszönettel tudomásul veszi s annak a kerületi 
közgyűlés elé való beterjesztésére az elnökséget kéri fel. 

2. Az elnök előterjesztésére a bizottság javasolni fogja a közgyűlésnek, hogy a 
Dr. Varsányi Mátyás lemondása folytán megürült egyházi elnöki tisztségre Kovács Andor 
esperest válassza meg; továbbá, hogy jövőben a missziói-ügyek is ezen bizottságban 
tárgyaltassanak; végül, hogy tekintettel az utóbbi körülményre, valamint a belmissziói 
kérdéseknek megnövekedett jelentőségére, a bizottság az összes esperesekkel és egyház-
megyei felügyelőkkel, továbbá Vidovszky Kálmán, Kemény Lajos, Szuchovszky Gyula, 
Abaffy Gyula, Rimár Jenő, Kálmán Rezső és Raskó Kálmán tagokkal egészíttessék ki. 

3. Dr. Raffay Sándor püspök javaslatára a bizottság előterjesztést tesz majd a köz-
gyűlésnek, a börtönöket látogató lelkészek díjainak emelése, megfelelő istentiszteleti helyi-
ségek biztosítása, s egy országos börtönügyi lelkészi állás szervezése érdekében. Egyéb-
ként a bizottság Kunz Henrik lelkésznek a szegedi börtönhöz történt kinevezését örömmel 
veszi tudomásul. * 

4. Szuchovszky Gyula vallástanár a „Jöjjetek énhozzám" című hetilapról tesz je-
lentést. 

A bizottság a jelentést megnyugvással és elismeréssel tudomásul veszi, 
Kellner Ernő könyvnyomdásznak a lap előállítása körül kifejtett önzetlen tá-
mogatásáért köszönetet mond, a lap további fentartását s annak ingyenpéldá-
nyok útján is eszközlendő terjesztését szükségesnek nyilvánítja s a kiadónak 
köszönettel vett fáradozását megfelelő tiszteletdíjjal is kívánja honorálni, a 
szerkesztő-bizottságot Abaffy Gyulával kiegészíti, végül a Dr. Varsányi Má-
tyás lemondásával megürült szerkesztői tisztség betöltésére az elnökséget 
felkéri. 

5. Dr. Scholtz Oszkár ker. főjegyző, úgyis mint a Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
(K. I. E.) alelnöke jelenti, hogy egyházunk vezetői ezen egyesület keretében, az evang. 
ifjúságnak egyesületi szervezkedése és ifjúsági egyesületünknek az ifjúsági világszövetségbe 
való bekapcsolódása érdekében egy külön evangélikus országos titkári állást szerveztek, 
melyre Abaffy Gyula egyetemes missziói lelkész hivatott meg. Majd szól az ózdi és 
szigligeti ifjúsági konferenciákról, Sartorius Ernő genfi főtitkár magyarországi körútjáról, 
s kéri a ker. szellemű ifjúsági szervezkedések fokozottabb támogatását. 

Többek hozzászólása után Dr. Raffay Sándor püspök nyomatékosan hangsúlyozza, 
hogy ifjúságunknak vallásos irányú szervezetei még kiépítve nincsenek, s ezért mindenkit arra 
kér, hogy a magvetés nehéz munkáját szeretettel támogassák. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi, s az abban foglalt határozati 
javaslatokat a közgyűlés elé terjeszti. 

6. Főjegyző beterjeszti Abaffy Gyula missziói lelkésznek az „Evangélikus Diák-
missziói Tanács" megalakítása iránt tett indítványát. 

A bizottság az indítványnak az egyetemes tanügyi bizottsághoz pártoló-
lag leendő felterjesztését tartja szükségesnek. 

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

Kmf. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k., 
ker. v. főjegyző 
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V. Függelék. 

Jegyzőkönyv 

felvétetett a bányakerületi Luther-Szövetség választmányának 1927. évi szeptember 13-án 
tartott ülésében. 

1. Dr. Raffay Sándor püspök, mint elnök megnyitja az ülést és utalással püspöki 
jelentésének a Luther-Szövetségre vonatkozó részére s arra a tényre, hogy a Szövetség 
építőmunkája az utóbbi időkben meglehetősen meglanyhult, kívánatosnak tartja, hogy a 
Szövetség munkatervét vegye revízió alá s tevékenységét új mederbe terelve, iparkodjék 
kiépíteni azokat a kereteket, melyek között a Szövetség elsősorban, mint hitvédelmi szer-
vezet lesz hivatva egyházunk veszélyeztetett érdekelt megóvni s az evangélikus öntudatot 
tagjai körében megerősíteni. 

Báró Kaas Albert, Dr. Rásó Lajos, Szeberényi Lajos Zs. és mások hozzászólásai 
után, a választmány az elnöki megnyitót helyesléssel fogadja és a Szövetség szervezetének 
és munkaprogrammjának revízióját elhatározza. 

2. Dr. Scholtz Oszkár beterjeszti főtitkári jelentését, mely szerint az egyházmegyei 
szervezet ezideig még csak a békési egyházmegye területén működik s a Szövetség mun-
kája ott is lanyha, a többi egyházmegyében pedig csak itt-ott mutatkozik némi haladási 
egyedül a fővárosi — főleg a Deák-téri — szövetségi munka mondható kielégítőnek. A tag-
díjszedés általában véve szünetel s a működő szervezetek tagdíjbevételeit is saját belső 
szükségleteik kötik le; tehát a kerületi szövetség egyelőre anyagilag legfeljebb azokra a 
megtakarításokra támaszkodhatik, melyekre a bányakerületi szövetség kezdeményezése foly-
tán megalakult „Evangélikus Gazdasági Szövetkezet" — a hívek megfelelő támogatása és 
vásárlási készsége esetén — idővel szert tehet s a melyekből a Szövetkezet a kerületi 
Szövetségeket is támogatni szándékozik. 

Jelenti továbbá a főtitkár, hogy a múltévi határozatok értelmében megtartatni szán-
dékolt Országos jellegű evangélikus nagygyűlésre az előkészítő lépések megtétettek s a 
nagygyűlés megtartása felett a folyó év október havában ülésező országos választmány fog 
határozni. Egyben bemutatja a pesti alsóegyházmegyének határozatát, melyben az első or-
szágos jellegű nagygyűlés sikere érdekében a többi egyházmegyéket csatlakozásra szólítja fel-

Többek hozzászólása után Báró Kaas Albertnek, mint jelenlevő országos elnöknek 
felvilágosításai után Herceg Hohenlohe Egon, mint a kerületi Szövetség társelnöke, a vita 
eredményét összegezi és kimondja, hogy a választmány a főtitkári jelentést tudomásul 
veszi, a nagygyűlés előkészítése körül a kerületi Szövetségre háruló előkészítő intézkedé-
seket folytatólag megtéteti s az országos elnök belátására bizza annak eldöntését, hogy 
a nagygyűlés még a folyó év őszén megtartassék, vagy — szükség esetén — a jövő év 
tavaszára elhalasztassék. 

3. Landgraf János tájékoztatja a választmányt az Evangélikus Gazdasági Szövetkezet 
megalakulásáról s a Szövetkezetnek biztatóan megindult eddigi tevékenységéről. A választ-
mány a Szövetkezet ügyvezető elnökének jelentését megnyugvással és köszönettel tudo-
másul veszi. 

Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Kmf. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. 



I 
r 

TARTALOMJEGYZÉK. 

Jkvi pont Oldal 
1. Jelenvoltak névjegyzéke I 
2. A ker. felügyelő megnyitó beszéde - 4 
3. Rothermere lord üdvözlése 8 
4. A közgyűlés megalakulása 8 
5. Bizottsági tagok tanácskozási jogának megállapítása , 8 
6. Hitelesítők kiküldése 8 
7. A tárgysorozat módosítása - 8 
8. Püspöki jelentés — - 8 
8/a. Vértanúk emlékének megörökítése - - 30 
8/b. Báró Kaas Albert érdemeinek méltatása 30 
9. A felsőházi sérelem — - 30 

10. Az 1848: XX. t.-c. végrehajtása 32 
11. Miniszteri rendeletek bemutatása..( 34 
12. Kiküldöttek az egyetemes gyűlésre — — 34 
13. Kerületi ügyész választása 35 
14. A missziói bizottság hatáskörének szabályozása és kiegészítése - 35 
15. Aszódi középiskolai bizottság alkotása — 35 
16. Luther szobor-bizottság kiküldése 36 
17. Felebbezések a rádió-istentiszteletek tárgyában - 36 
18. Jelentés a Báró Baldácsy-alapítványról - 37 
19. A népiskolai ker. tanfelügyelő jelentése - - 37 
20. Hitoktatási felügyelet a nem ev. tanintézetekben 39 
21. Jelentés a bodzásottlakai és medgyesegyházai iskolákról - 39 
22. Egyházmegyei tanfelügyelői állások szervezése - 39 
23. Állami tanítóképző Békéscsabán - 39 
24. Vegyes népiskolai kérdések - 39 
25. A tótkomlósi sérelem — 40 
26. A népiskolai 1926. évi hatásköri szabályrendelet kiegészítése 40 
27. A kisebbségi tannyelvű iskolákra vonatkozó min. rendelet 41 
28. A Rákóczy-telepi iskola ügye 
29. Állásfoglalás a kötelező filmelőadásokkal szemben 
29/a. A kántori és tanítói javadalmak elkülönítése 
30. A jogakadémia körüli sérelem 
31. A rákosszentmihályi sérelem 
32. A békési egyházm. tanfelügyelői szabályrendelet . . . 
33. A középiskolai ker. tanfelügyelő jelentése... ... 
34 A görög és a modern nyelvek fakultativ tanítása ... 
35. Jelentés az aszódi gimnázium átvételéről 
36. Az aszódi leánynevelőintézeti bizottság jelentése .. . 
37. Jelentés a szarvasi tanítónőképző-intézetről 
38 Az egyházkerület 1926. évi számadásai 
39. Az egyházkerület 1928. évi költségvetése 
40. Ócsai Balogh Péter síremléke 

41 
41 
41 
42 
42 
42 
42 
43 
43 
44 
45 
45 
49 



72 

Ikvi pont Oldal 
41. A Protestáns Sajtóiroda költségei 49 
42. A Zsedényi ösztöndíj nyilvántartása 49 
43. A Derekegyháza—újvárosi missziói szervezkedés 49 
44. A battonyai és csépai missziók 50 
45. Szrnka J. János és társai felebbezése 50 
46. A szarvasi negyedik lelkészi állás 50 
47. A szarvasi lelkészi fizetések valorizálása 51 
48 A szarvasi tanítói díjlevelek 51 
49. Csabacsűd anyásítása 51 
50. Pestszentlőrinc anyásítása 51 
51. A Páhi—Kaskantyú—csengődi misszió 52 
52 A szolnoki misszió és a jászvidéki szórványok 52 
53. A lelkészi korpótlék kiterjesztése 52 
54 Özvegy papnék kongruája 52 
55. Az egyházkerület biztosítási szerződése 52 
56. A nyugdíjintézeti szabályrendelet— , 52 
57. Egyesült protestáns egyházak jogviszonyai 53 
58. Egyházmegyei közigazgatási szabályrendeletek .. 53 
59. A közigazgatási év megváltoztatása 53 
60. A reverzálisok ügye 53 
61. Számvevőszék jelentése T 54 
62. A Báró Baldácsy-alapítványi bizottság jegyzőkönyve 54 
63. A missziói bizottság jelentése 56 
64. Levéltáros jelentése 57 
65. Belmissziói bizottság jelentése 58 
66. Énekügyi bizottság jelentése 58 
67. Luther-Szövetség jelentése - 59 
68. Lelkészegyesület jelentése 59 
69. Gyámintézet jelentése 59 
70. A közgyűlés berekesztése 59 

I. Függelék. 
A ker. tisztviselők és bizottsági tagok névjegyzéke 60 

II. Függelék. 
A ker. gyámintézet közgyűlésének jegyzőkönyve 63 

III. Függelék. 
A ker. lelkészegyesület közgyűlésének jegyzőkönyve 67 

IV. Függelék. 
A belmissziói bizottság ülésének jegyzökönyve 68 

V. Függelék. 
A Luther-Szövetség választmányi ülésének jegyzökönyve 70 



VI. Függelék. 

Iskolai felszerelés-tervezet. 
I. Általános felszerelési tárgyak: Tájékoztató árak: 

1. Magyarország címere lemezpapírra felhúzva P 1.20 (L.) 
2. Himnusztábla keménypapíron „ 6.40 (C. E.) 
3. Hiszekegytábla keménypapíron - 2.24 (C. E.) 
4. Nemzeti zászló címerrel (rúdnélkül) 100X160 cm „ 20.— (E.) 
5. Gyászlobogó, 100X160 cm 18.— (E.) 
6. Luther képe , . „ —.— 
7. Métermértékek falitérképe papíron „ 3.— (E.) 
8. „ „ vászonra húzva „ 12.— (E.) 
9. Hőmérő . . . . . . . . . á „ „3.— 

10. Biblia .— 
II. Harmónium • „ —.— 

II. Az I—II. osztály számára. 

1. Színes olvasótábla, Urhegyi Alajos, 6 drb. 63X95 cm P 3.20 
2. Szemléltető képek a beszéd- és ért.-gyak.-hoz 65X90 cm, 10 drb á . „ 4.40 
3. Szemléltető képek a mesterségekről és a szerszámokról 90X65 cm á . „ 6.— 
4. Bibliai faliképek kartonon 42x32 cm á „ 2.56 

a 32 drb-ból legalább 14 d rb : 1. A paradicsomból való kiűzetés. 
2. Vízözön. 3. Szodoma és Gomora. 4. József eladása. 5. Saul és Dávid. 
6. Dávid és Góliát. 7. Jézus születése. 8. A 12 éves Jézus a templomban. 
9. Jézus mint tanító. (Hegyi beszéd.) 10. Jézus a háborgó tengeren. 
11. Jézus Pilátus előtt. 12. Jézus a keresztfán. 13. Jézus feltámadása. 
14. Jézus tanítványaival. 

5. Számológép 80X100 cm P 30.— 
6. Óraszámlap kartonból, 40 cm átm. mozgatható mutatókkal . . . . „ 4.— (C.) 

III. A III—IV. osztály számára. 

1. Békés vm. térképe 
2. Földrajzi falitábla alapfogalmakról 116x90 cm P 10.40 
3. Magyarország politikai térképe 36.— (E.) 
4. Magyarország hegy- és vízrajzi térképe 36.— (E.) 
5. Mi maradt nekünk, 21 drb kép 4.80 (E.) 
6. Európa politikai térképe „ 11.— (E. C.) 
7. Métermértékek gyűjteménye (Bopp-féle) 
8. Táblavonalzó 
9. Táblakörző 

IV. Az V—VI. osztály számára. 

aj Földrajz. 1. Magyarország hegy- és vízrajzi térképe P 36.— (E.) 
2. Magyarország politikai térképe 36.— (E.) 
3. Új-Európa térképe, lécekkel, vászonra húzva . . . . „ 11.— (C. E.) 
4. Európa hegy- és vízrajzi térképe 38.— (E.) 
5. A föld képe, féltekékben, vászonra húzva 45.— (E.) 
6. Földgömb I. sz. 255 cm átmérővel „ 35.— (E. C.) 
7. Tellurium, kisebb kivitelben „ 60.— (E. C.) 
8. A Nap és csillagok járása, 25 cm 3.— (E.) 
9. Világóra 3 . - (E.) 



Tájékoztató árak: 

b) Történelem. 1. Mi maradt nekünk, 21 drb kép P 4.80 (E.) 
2. Történelmi faliképek, 63X95 cm, 20 drb „ 52.— (E.) 

c) Egészségtan. 1. Az ember szervei, 80X90 cm falikép „ 8.— (E.) 
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jelzett áron beszerezhető 
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A BÁNYAI EV. EGYHÁZKERÜLET 1928. ÉVI OKTÓBER HÓ 
11-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 

1. A közgyűlésen Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Sailer Vilmos egyház-
megyei felügyelő elnököltek. 

Jelen voltak: 

Az arad-békési egyházmegyéből: Dr. Szeberényi L. Zsigmond esperes, Dr. 
Vangyel Endre, Tátrai Károly, Knyihár Károly, Dr. Hegedűs Béla egyház-
megyei megbízottak, Bárdy Ernő, Bánszky György, Biszkup Ferenc, Fabók 
Ferenc, Dr. Szeberényi Gusztáv, Pilisi János, Kerepeczky György, Bohus M. 
György, Zahoran Mihály, Kaczkó Mátyás, Kazár Pál, Kovács Sz. Mihály, Ba-
gyinka György, Aradszky György, Uhrin Pál, Dr. Lepény István, Hrivnyák 
János, Dr. Sailer Ferenc egyházmegyei kiküldöttek. 

A békési egyházmegyéből: Kovács Andor esperes, Kálmán Rezső, Horémusz 
Pál, Kunos István egyházmegyei megbízottak, Jeszenszky János, Dr. Jeszenszky 
Elek, Kellő Gusztáv, Csermák Elemér, Nandrássy Elek, Zoltán Emil, Rohály 
Mihály egyházmegyei kiküldöttek. 

A budapesti egyházmegyéből: Broschko G. Adolf esperes, Dr. Mikler Ká-
roly felügyelő, Haberern J . Pál, Sommer Gyula, Kemény Lajos, Tolnay Kornél 
egyházmegyei megbízottak, Dr. Szigethy Lajos, Dr. Lázár Ottó, Dr. Varsányi 
Mátyás, Szepessy Rezső, Maszny Sámuel, Dr. Szlávik Mátyás, Szeszlér Hugó, 
Reif Pál, Morhács M'árton, Dr. Pazár Zoltán, Dr. Petrik Aladár, Krompecher 
Szilárd, Dr. Bendl Alajos, Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Bereczky Sándor, Algő-
ver Andor, Landgráí János, Hüt t l Ármin, Zsigmondy Géza, Sándy Gyula, Dr. 
Holitscher Pál, Dr. Kaiser Szilárd, Dr. Farkas Béla, Röck Béla, Zsigmondy 
Dezső, Dr. Böhm Dezső, Benvó Vilmos, Günther Béla, Gally László, Lorch K. 
Lajos, Lahmann György, Majba Vilmos, Marek Ernő, Mikolik Kálmán, Dr. Né-
meth Ödön, Dr. Pözel István, Dr. Rásó Lajos, Rátz László, Gaudy László, Her-
ceg Hohenlohe Egon, Dr. Zimmermann Ágost, Sárkány László, Hitt ig Lajos, 
Szabó Aladár, Martonv Elek, Jancsovich Jenő, Dr. Zelenka Frigyes, Komjáthy 
Béla, Dr. Elischer Vilmos, Lamnek Vilmos, Dr. Hittrich Ödön, Hitzigráth La-
jos, Rimár Jenő, Móser Gyula, Martin Gyula, Dr. Schultz Ágost, Dr. Träger 
Zsigmond, Böhm Sándor, Gosztonyi Tibor, Falvay Jenő, Rapos Viktor, Petro-
vics Pál egyházmegyei kiküldöttek. 
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1—3. -4. csanád-csongrádi egyházmegyéből: Saguly János esperes, Purgly Emil 
felügyelő, Botyánszkv János, Draskóczy Ede egyházmegyei megbízottak. 

A pestmegyei felső egyházmegyéből: Blatniczky Pál esperes, Dr. Szontagh 
Antal Il.-felügyelő, Lipthay Lajos egyházmegyei megbízott, Chugyik Pál, Ho-
léezy János, Jeszenszky Gyula, Hamrák Béla, Nikelszky Zoltán, Dr. Hetzel 
Henrik, Benzing István, Geduly Lajos egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei közép-egyházmegyéből: Bódy Pál esperes, Dr. Lehóczky An-
tal felügyelő, Honéczy Pál, Magócs Károly egyházmegyei megbízottak, Zólyomi 
Pál, Dr. Konkoly Elemér, Földváry Elemér, Csaba Gyula, Dr. Mikler Gusztáv, 
Török József, Dr. Kovács Sándor, Dr. Raífay Géza, Kiszely János, Havács 
Mihály, Ponicsán Mihály, Dr. Gombos Lajos egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei alsó egyházmegyéből: Kruttschnitt Antal esperes, Báró Kaas 
Albert felügyelő, Galle István, Dr. Tepliczky Aladár egyházmegyei megbízottak, 
Lelbach Oszkár, Bakay Péter, Kirner Gusztáv, Font Henrik, Kemény Gábor 
egyházmegyei kiküldöttek. 

Mint tanítóképviselő: Lahmann György, Perényi Rezső. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Oravetz Ödön igazgató. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Reil Lajos igazgató. 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Mikola Sándor igazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Raskó Kálmán igazgató. 
A szarvasi tanítónőképző részéről: Kiss Sándor igazgató, Bartos Pál lelkész. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Szelényi Aladár, Papp Elek, Blat-

nicky Pál, Kovács Andor, Dr. Szeberényi Lajos Zs., Saguly János, Kruttschnitt 
Antal, Uhrin Károly törvényszéki bírák, Sándy Gyula számvevő, Sárkány Béla 
egyházi főjegyző, Dr. Scholtz Oszkár világi főjegyző, Törteli Lajos egyházi 
jegyző, Dr. Lányi Márton világi jegyző, Dr. Mészáros Gyula ügyész, Dr. vitéz 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi lelkész, Bezegh Sámuel püspöki 
titkár, Nandrássi Elek missziói lelkész. 

2. A közgyűlés tagja i az Isten házában egybegyűlvén, résztvettek az 
istentiszteleten és meghallgatták Sárkány Béla egyházkerületi főjegyző oltári 
imáját és Kellő Gusztáv szarvasi lelkész szószéki beszédét. Ezután a közgyű-
lés tagjai az ülésterembe vonultak, ahol Dr. Raffay Sándor püspök sajnálat tal 
jelenti, hogy az egyházkerület érdemes felügyelője, Dr. Zsigmondy Jenő 
súlyos betegsége folytán a közgyűlésen nem jelenhet meg. Felkéri tehát 
Saxler Vilmost, az arad-békési egyházmegye felügyelőjét, hogy az E. A. értel-
mében, mint hivatalára nézve legidősebb egyházmegyei felügyelő, a felügyelői 
széket foglalja el. 

3, Ez megtörténvén, egyházi főjegyző felolvassa Dr. Zsigmondy Jenő 
kerületi felügyelőnek írásban beküldött alábbi beszédét, mellyel a távollevő 
felügyelő a közgyűlést megnyitni szándékozott. 

Igen tisztelt Közgyűlés! 
Kevés kivétellel minden ember lelkében él az a vágy, hogy túltegyen 

embertársán. Ezt a vágyat ambíciónak nevezném. Már a gyermekkorban, ami-
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kor a gyermek egyéniségének tudatára ébred, megnyilatkozik ez az ambíció 3. 
akár jóban, akár rosszban. Normális emberekben, — és ezek túlnyomó több-
ségben vannak, — a jóra való törekvés az uralkodó és ezek sorából kerülnek 
elő az emberiség legnagyobb jótevői, akik a normális emberek tömegéből ki-
emelkedve, szellemi szuperioritásuk által akár találmányaik, akár eszméik 
által az emberiséget előbbre viszik. 

Egy másik lelki tulajdonsága az embereknek, de amely csak r i tkán for-
dul elő, az a vágy és készség, amely a jótevésben és mások nyomorának eny-
hítésében talál ja legfőbb örömét. Ezek azok az egyének, akikről azt szoktuk 
mondani, hogy al truisták; míg az előbbi kvalitású emberek a személyük iránti 
tiszteletet és hódolatot vívják ki maguknak, addig az utóbbiak embertársaik 
szeretetét nyerik el és ha valakiben az imént említett mindkét lelki tulajdon-
ság egyesül, azt embertársaik tiszteletükkel és szeretetükkel tüntet ik ki. 

Ma, amikor püspökünk 10 évi püspöki jubileumát ünnepeljük meg, nin-
csen senki közülünk, aki az ő kiváló szellemi fensőségét el nem ismerné és 
ezért őt feltétlen tiszteletben ne ta r taná és őt altruista érzelmeiért el ne 
árasztaná őszinte ragaszkodó szeretetével. Eta Dr. Raf fay Sándpr 10 évi püs-
pöki működését végigtekintjük, akkor lehetetlen meg nem állapítanunk, hogy 
nemcsak az általa felvetett nagyobbszabású eszméket sikerült megvalósítania, 
hanem minden ténykedésével úgy közegyházunk, mint különösen kerületünk 
és egyházközségünk jólétét sikerült előbbre vinnie. Az ő érdeme, hogy meg-
találtuk külföldi hitrokonainkkal a kapcsolatot, amely a kommunizmus gyá-
szos ideje alatt és akkor, mikor a legnagyobb szükséget szenvedtük, nagyobb 
összegű segélyek nyújtásában nyilatkozott meg. Hivatalba lépése első percétől 
kezdve kereste és megtalálta kormányunknál az érdeklődést egyházunk köz-
állapotai iránt, amely intézményeink hathatósabb támogatásával jár t . Nem 
vagyok abban a helyzetben, hogy püspökünk fáradhatat lan tevékenységét az 
egész vonalon kimerítően és pontosan mérlegeljem, de legyen szabad az általa 
alakított intézményeket felsorolnom. 

Az ő kezdeményezésére létesült a Damjanich-utcai magyarországi első 
internátus. Ugyancsak neki köszönhetjük, hogy a Deák-téri polgári leány-
iskola kollégiummá alakít tatott át. Az aszódi főgimnáziumnak átvétele a 
kerület által, szintén általa létesíttetett. Ezek mind oly nagyszabású dolgok, 
amelyek püspökünk akaratereje nélkül aligha lettek volna foganatosíthatók. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Űr! Tisztelt elnöktársam, kedves 
szeretett Barátom! Engedd meg, hogy úgy saját , mint a közgyűlésen jelen-
levők összessége nevében, szívem egész melegével 10 éves püspöki jubileumod 
alkalmával szeretetteljesen üdvözöljelek és megköszönjem mindazokat, ami-
ket ezen 10 év alatt Egyházunk és Kerületünk érdekében véghezvittél. 

Egy önérzetes férf inak nézetem szerint az a legnagyobb jutalma, ha ér-
demeit elismerik és megbecsülik. Kívánom, hogy további püspöki pályádon 
kísérjen Téged Isten áldása, adjon Neked állandó jó egészséget és frissességet, 
hogy a jövőben is zavaratalanul folytathassad áldásos tevékenységedet. 
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3 — 6 . Indítványozom, hogy püspökünk 10 éves jubileumát jegyzőkönyvünkben 
örökítsük meg és ad junk benne kifejezést hálánknak és legteljesebb elis-
merésünknek. 

Budapest, 1928. évi október hó 10.-én. 
Dr Zsigmondy Jenő 

kerületi felügyelő. 

A kerületi közgyűlés a nagy tetszéssel fogadott elnöki meg-
nyitó beszédet egész terjedelmében jegyzőkönyvbe véteti s a ke-
rületi felügyelő indítványa értelmében Dr. Raffay Sándor püspök 
10 éves jubileumát — a püspök iránt érzett hálás köszönetének és 
legteljesebb elismerésének kifejezése mellett — jegyzőkönyvileg 
is megörökíti, egyben pedig a jubiláns főpásztort felállással és 
lelkes tapsviharral köszönti. 

4. Világi jegyző bemutat ja a közgyűlés tagjainak névjegyzékét; jelenti, 
hogy a megbízólevelek rendben vannak és a közgyűlés a megjelentek számára 
való tekintettel határozatképes, minek alapján 

a helyettes felügyelő a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak 
jelenti ki. 

5. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen és a jegyzői 
karon kívül báró Kaas Albert, Landgraf János, Kemény Lajos és Broschkó 
G. Adolf közgyűlési tagokat kéri fel. 

5/a. Egyházi főjegyző indí tványára: 
a ker. közgyűlés Kellő Gusztáv szarvasi lelkésznek a közgyűlés 
reggelén ta r to t t szószéki beszédért köszönetét és elismerését nyil-
vánít ja . 

6. Kovács Andor, a békési egyházmegye esperese és a kerületi Lelkészegye-
sület elnöke az összes egyházközségek, iskolák és egyházi intézmények nevében 
lelkes szavakkal üdvözli a jubiláns püspököt; egyben átadja neki azt a díszes 
albumot, mely az egyházkerület tisztviselőinek, lelkészeinek, felügyelőinek, tan-
testületeinek, presbitereinek, templomainak, iskoláinak stb. fényképeit tartal-
mazza s amely látható és maradandó bizonysága akar lenni annak a mély tisz-
teletnek és szeretetteljes ragaszkodásnak, mellyel az egyházkerület főpásztora 
iránt viseltetik. 

Dr. Kiss Jenő a teológiai fakultás dékánja, az evang. hittudományi kar 
nevében, Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár, a Luther-Társaság nevében — 
utóbbi a társaság díszoklevelének átadása kapcsán — üdvözlik a püspököt; a 
bányakerületi papnék díszes küldöttsége pedig Blatniczky Pálné tolmácsolta 
meleg üdvözlettel s virágcsokorral járul a főpásztor elé. 
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Törteli Lajos, egyházkerületi jegyző, mint a püspök szülővárosának, Ceg- 6 — 7 . 
lédnek ev. lelkésze a ceglédi ev. egyházközség üdvözletét jelenti és egy gondos 
figyelemmel összeállított díszes fényképsorozattal idézi fel a mélyen megillető-
dött főpásztor lelkében ifjúkorának kegyeletes emlékeit. Végül Font Henrik egy-
házközségi felügyelő a püspök sikerült arcképének átadásával fejezi ki a soltvad-
kerti egyház tiszteletteljes ragaszkodását. 

Dr. Raffay Sándor püspök mély meghatottsággal köszöni meg az üdvözlé-
seket. Hálás szívvel emlékezik meg szüleiről, kiknek egész élete munka és szere-
tet volt; hogy a munkavágy és a szeretet hatalma, mint drága örökség birto-
kában maradt, azért egyedül Istené a dicsőség. Hangsúlyozza, hogy a lefolyt 
10 évet a jövőnek kívánja szentelni, mert úgy érzi, hogy munkáját még nem 
fejezte be. Kéri a híveket, hogy őt ebbeli törekvésében, a cél után való futásában 
továbbra is támogassák. 

7. Egyházi főjegyző felolvassa Dr. Zsigmondy Jenő kerületi felügyelőnek 
alábbi lemondó levelét : 

Igen tisztelt Közgyűlés! 

Székfoglaló beszédemben kijelentettem, hogy felügyelői állásomat csak 
addig fogom megtartani, amíg szellemi és testi erőim nem csökkennek. Ennek 
a kijelentésemnek konzekvenciájaként ma, amidőn érzem, hogy testi erőim 
tetemesen legyengültek és már az utóbbi időben is le kellett mondanom arról, 
hogy kerületemet reprezentáljam, elérkezettnek látom az időt, hogy kijelenté-
semet valóra váltsam és a tisztelt Közgyűlésnek felügyelői állásomról való 
lemondásomat bejelentsem. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy lemondásomat 
elfogadni és a felügyelői állás betöltése iránt a szükséges lépéseket e közgyű-
lésből megtenni szíveskedjenek. 

Kérem ez ügyet a napirend második tárgyaként felvenni és tárgyalni. 
Budapest, 1928. évi október hó 10.-én. 

Dr. Zsigmondy Jenő 
kerületi felügyelő. 

Ezzel kapcsolatban Dr. Raf fay Sándor püspök javasolja, hogy a köz-
gyűlés a ker. felügyelő lemondását, tekintettel a felügyelő családjának ismé-
telten kifejezett óhajára, fogadja el; egyben azonban Dr. Zsigmondy Jenőt 
az egyházkerület örökös tiszteletbeli felügyelőjének válassza meg. 

A ker. közgyűlés a javaslatot egyhangú lelkesedéssel elfo-
gadja és felkéri Kovács Andor és Szeberényi Lajos Zs. espereseket, 
Dr. Kaas Albert báró és Dr. Lehoczkv Antal egyházmegyei fel-
ügyelőket, hogy a megválasztást még a közgyűlés tar tama alatt 
Dr. Zsigmondy Jenőnek küldöttségileg juttassák tudomására s 
egyben kérjék fel őt arra, hogy a felügyelői teendőket a megvá-
lasztandó ú j felügyelő beiktatásáig egyelőre még ellátni kegyes-
kedjék. 
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7 — 8 . Egyben a ker. közgyűlés a megürült ker. felügyelői tisztség 
betöltését elrendeli, a szavazatok beküldésére határnapul 1929. évi 
január 31-ét tűzi k i ; a szavazatok felbontásával s a további teen-
dőkkel a püspök elnöklete alatt a jegyzői kar t és a kerületi ügyészt 
bízza meg. 

8. Dr. Raí fay Sándor püspök bemutat ja és felolvassa következő jelen-
tését : 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az elmúlt közigazgatási esztendőről szóló jelentésem tételekor szinte 

akaratlanul is emlékezetembe tóiul az a tíz esztendő, amelyet Isten kegyelmé-
ből a bányakerület püspöki székén eltöltöttem. 

Hogy ez a tíz esztendő milyen szokatlanul nehéz volt, mindenikünk tudja . 
Hiszen állandóan csak romokon jár tunk, külső és belső világunk romjain. 
Utunkat mindnyájan könnyekkel öntöztük, lelkünk vigasztalan bánatának 
fá jó könnyeivel. És e könnyekben az volt legfájdalmasabb, hogy senkisem 
akarta azokat megérteni és letörölni. És én együtt sírtam a sírókkal, együtt 
gyászoltam a gyászolókkal. 

De minél nagyobb volt r a j tunk a bánat, annál makacsabbul ragaszkod-
tam az Űrhöz. És mikor most az elmúlt tíz esztendő emlékeit felidézem, 
szinte elemi erővel tör fel szívemből a hálaadás: „Te vagy az én reménysé-
gem, óh Uram Istenem, én bizodalmam gyermekségemtől fogva! Reád tá-
maszkodom születésem óta, rólad szól az én dicséretem szüntelen! Szájam 
beszéli a te igazságodat, mindennap a Te szabadításodat, — mert számát sem 
tudom." (Zsoltár 71.) És én az elmúlt tíz esztendő folyamán szakadatlanul 
„az Istennek nagy tetteivel jártam, csak az 'ő igazságáról emlékezem!" Ha 
valamit szolgálhattam az idő alatt egyházamnak és hazámnak, ha tehettem 
valamit a közjó és a haladás érdekében, e természetes kötelességem teljesíté-
séért is neki legyen hála és dicsőség! 

Munkálkodásom a nyilvánosság megítélése alatt állt és én a megítéltetés 
örömeit és fá jdalmait egyaránt éreztem. Csak egyet nem éreztem soha: saját 
lelkem vádaskodását, mintha — már amennyire embertől telik — nem mindig 
a legjobbat és a legönzetlenebbül akartam volna. Ha gyarlóságból mégis vé-
tettem, azért az emberektől kérem, az Istentől pedig reménylem a bocsánatot. 

Annál nagyobb szüksége van pedig a közélet emberének az elnézésre és 
a bocsánatra, mert akaratlanul is belekerülhet olyan nehéz helyzetekbe, ame-
lyekben nemhogy az állásfoglalás, hanem még a puszta tájékozódás is rend-
kívül nehéz. Áll ez különösen a mi mai helyzetünkről, amelyben úgy az állam-
mal, mint a társadalommal és a többi egyházzal állunk. Ez a helyzet egyszóval 
minősítve: kedvezőtlen. 

Országos törvények biztosítják ugyan az egyházak egyenlőségét és vi-
szonosságát, de ez a gyönyörű elv, mely az egyházak testvéries együttélésé-
nek, a nemzet és a társadalom javára szolgáló együttes munkálkodásának 
és a felekezetek békességének egyedüli alapja és biztosítéka, a mi csonka 
országunkban ma inkább csak elmélet és nem gyakorlat. Mert amely államban 
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az egyik egyház az ország törvényei fölé emelkedik, míg a másik törvényben 8. 
biztosított jogait is csak kegyelemképpen kapja meg, ott egyenjogúságról 
nem beszélhetünk. Pedig amennyire gyenge az állani kormánya a nemzet 
társadalmában bármely téren és bármely formában jelentkező hatalmi törek-
vésekkel és elkülönző gőggel szemben, annyira gyengíti a törvények erejét, 
kockáztatja a társadalmi rendet és annyira veti prédára a felekezetek békés 
együttélését. 

Jelenségekre hivatkozni nem akarok, mert nem az a célom, hogy szítsam 
a parázsló tüzet, hanem, hogy a tagadhatat lanul ter jedő beteges jelenségekre 
a gyógyító erők birtokosainak figyelmét felhívjam. Felhívom abból a meg-
győződésemből kifolyólag, hogy ez a nemzet nem bír ja ki egy lelki Trianon 
átkait. Már pedig lelki Trianon az, ha egységünket megbontják, ha önma-
gunkban meghasonlunk, mert egy belsőleg meghasonlott nemzetre a bizonyos 
halál vár. Nekünk a társadalomban történelmi szükségszerűséggel kialakult 
és fennálló osztályokat és felekezeteket nem egymás ellen ingerelni, hanem 
egymással harmóniába melengetni nemcsak emberi, hanem hazafias köteles-
ségünk is. Ez a meggyőződés indított engem a szomorú összeomlás után arra, 
hogy az egyházak Ligájának ügyét támogassam. Ezért hangoztattam már hat 
évvel ezelőtt Londonban tar tot t egy beszédemben, hogy nem a Nemzetek 
Ligájától, hanem az Egyházak Ligájától kell várnunk a politikusok és a diplo-
maták tévedéseinek kiigazítását, a társadalmi osztályok kibékítését, minden 
jogos emberi, egyházi és nemzeti igény kielégítését. Szabad volt-e akkor csak 
elgondolnom is, de gondolhatta volna-e bárki is, hogy azt az eszményi egye-
sülést, mely akkor jöt t létre, mikor valamennyi egyház az eltöröltetés vesze-
delmének volt kitéve, a biztosabb idők beálltával némelyek majd egyoldalú 
és önző felekezeti érdekek eszközévé alacsonyítják és a nemzeti egység szol-
gálatára szánt tömörülést a nemzet nyugalmának és a felekezetek békés 
együttélésének kockáztatására használják fel? 

Egyedül csak ebből a nézőpontból kell megítélni és szabad józanul elbí-
rálni, ha mi protestánsok a Mortalium Animos-féle — pápai rendeleteket, 
vagy az újabban a vegyes házasságok ellen megindult, országos törvényt 
támadó és családok és egyesek tisztességét rontó mozgalmakat szóvátesszük. 
Gyarlóság azt hinni és rövidlátás, vagy szándékos ferdítés azt hirdetni, hogy 
mi ezzel más felekezet magánügyeibe avatkozunk. Nem egy felekezet ügye 
ez, hanem a nemzet egységének és a társadalom nyugalmának kérdése. És 
az ilyen ferdeségeket a nemzet nyugalma és a felekezeti békesség érdekében 
nemcsak jogunk, hanem egyenesen kötelességünk szóvátenni. 

De én még most sem tudok és nem is akarok letenni arról a reménység-
ről, hogy az egyházak végtére is megértik egymást és az összes bevett vallás-
felekezetek úgy, amint azt az országokat és lelkeket felforgató világháború 
előtt tették, testvéri türelemmel és megértéssel töltik be ismét társadalmat 
irányító, embert nevelő és nemzetet építő szép hivatásukat. Lelkem bizodal-
mával és szívem esedezésével kiáltom tehát a túlsó táborba át s még akkor is 
átkiáltom, ha gúny és kicsinylés lenne rá a visszhang: Emberek, magyarok 
becsüljük meg egymást, tiszteljük egymás vallásos hitét, őrizzük meg a fele-
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8. kezeti békességet, óvjuk meg a nemzet nyugalmát, kíméljük egymás tisztes-
ségét, ne becsméreljük egymás hazafiságát, ne csak ajkainkon éljen a Pax 
és a Justi t ia gyönyörű jelszava, hanem juttassuk azt diadalra a türelem és 
megértés gyakorlásával. Hiszen annyi ennek a szerencsétlen országnak az 
ellensége a határokon kívül, annyi az élet terhei miatt elégületlen szív a hatá-
rokon belül, olyan messze van még egymástól a különböző társadalmi osztá-
lyok lelke, annyi közöttünk az ellensége a vallásnak és a tiszta erkölcsnek és 
annyi boldogtalanság telíti meg a haza lakóinak szívét, hogy most minden 
egyháznak összes belső erőit és külső eszközeit az egységesítő szeretet kifej-
tésére, nem pedig a visszavonást szító ellentétek kiélezésére kell fordítania. 
És én erősen hiszem is, hogy az a háborús betegség, amely ma a népek, nem-
zetek, társadalmi osztályok, egyházak, érdekközösségek, irányzatok, csopor-
tosulások és egyes emberek szívében az önzést és a türelmetlen elfogultságot 
megtermi, csak átvonuló betegség, amelyből ismét ki fogunk gyógyulni. Leg-
alább is mi evangélikusok nagy türelemmel és igaz szívvel erre törekszünk. 

A türelemben és a ki tartásban azonban erőseknek kell lennünk, mert a 
Krisztus gyönyörű vallásának eszményei az utóbbi időkben széltében hát-
térbe szorultak. Az evangélium lelke, veszendőben van. A keresztyénség 
erkölcse és felfogása mindenütt veszti uralmát. Ma mindenféle eszmeáramlat-
nak nagyobb a kelete, mint annak, amely Jézus lelkéből áradt ki e világra. 
Az. egyoldalú és elfogult önzés, a türelmetlenség, szeretetlenség trónusokon 
ül, Krisztus lelke pedig száműzve bolyong. Ezért ter jed ma az anyagiasság, 
az örömliajhászat, a gyűlölködés, az erkölcsi hanyatlás és a babona. Azoknak 
kell hát a Krisztus leikét hathatósabban képviselniük, megszólaltatniok és a 
társadalomba beleoltaniok, akik a Krisztus híveinek t a r t j ák és nevéről neve-
zik magukat. Különösen azonban nekünk, akik a krisztusi léleknek az evan-
gélium által örökösei vagyunk. 

Nagy megnyugvásomra szolgál, hogy az esperesi jelentések megvigasz-
talnak, hogy az egyházmegyékben az apák lelke már ismét felébredt. Alko-
tások igazolják felébredését. Örömmel sorolom fel azokat az egyházközsége-
ket, amelyek az utóbbi tíz évben alakultak és azokat a templomokat, amelyek 
a háború óta felépültek. Csak azért teszem ezt, hogy szívünk bátorítást, lel-
künk bizodalmat nyerjen a jövendőre.: Kelenföld, Pesterzsébet, Mezőtúr, 
Gyula, Gerendás, Csabacsüd, Nagymágócs—Arpádhalma, Csépa, Kornádi, 
Budafok, Battonya, Mende már szervezkedtek, Pécel önállósult; szervezés 
alatt ál lanak: Kiscsákó, Csanádapáca, Mezőhegyes, Nagylak, Pestszentlőrinc, 
Páhi. — Templomot építettek: Gyula, Mezőtúr, Kispest, Kelenföld, Csepel, 
Veresegyháza, Budapest X. kerület. — Új intézetek és intézmények is léte-
sültek és pedig: A Veres Pálné-liceum, mely most alakul át kollégiummá és 
a budapesti főgimnázium internátusa. Szarvason és Békéscsabán pedig árva-
ház nyilt meg. 

Mindezek az alkotások azt igazolják, hogy egyházunkban él az evan-
géliumi buzgóság lelke. Ez a lélek szólaltatta meg az ú j harangokat és az ú j 
orgonákat is, amelyek a háború miatt elnémult harangok és orgonák helyére 
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léptek. Legyen áldott a hitbuzgóság, mely ezeket létrehozta és legyen áldott 
az alkotó egyházszeretetnek minden munkája és minden munkása. 

Az egyházmegyékből érkezett jelentésekből örömmel állapítom meg azt 
is, hogy a templom látogatása az evangéliumi szellem uralma, a híveknek 
egyesületi élete és az egyház iránt való érdeklődése mindenütt gyarapodóban 
van. Ennek fokozására sokat várunk a Luther-Szövetségtől, mely kerületünk-
ben 12 egyházat kivéve, ma már mindenütt nemcsak megalakult, hanem mű-
ködik is. Az erről szóló jelentésre már most felhívom a közgyűlés figyelmét. 
Sokat várunk az Evangélikus Papnék Szövetségétől is, mely lelkészeink mellé 
a legmegfelelőbb munkatársakat, a papnékat állítja a gyülekezet építésére. 
Sajnos, hogy az építőmunkában tanítóink még most sem fej tenek ki akkora 
buzgóságot, mint amekkorát tőlük egyházunk elvár. A javulás azonban náluk 
is örvendetesen észlelhető. Nem is azért említem fel a buzgóság hiányos voltát, 
hogy szemrehányást tegyek, vagy vádat általánosítsak, hanem csak azért, hogy 
o rendkívül jelentős munkás gárdát még nagyobb tevékenységre sarkaljam. 

De lelkészeinkben is fogyatékos még az evangélium lelke. Ezt igazolja 
az a sok kilengés, mely a fegyelmi ügyeket termi meg és az a sok gyümölcs-
telen élet, amely évtizedeken át legfölebb csak a rábízottakat t a r t j a meg, de 
az egyházat sem külsőleg, sem belsőleg nem képes ú j alkotásokkal és meg-
újul t buzgósággal gazdagítani. Pedig mikor körülöttünk minden egyes egy-
ház olyan nagy erővel és olyan céltudatosan dolgozik, akkor nekünk sem sza-
bad tétlenül néznünk azokat a törekvéseket, amelyek nem csupán a többi 
egyház erősödésére, hanem a mi gyengítésünkre is szolgálnak. 

De szóvá kell tennem azt is, hogy a mai világot uralmába igázott idegen 
szellem már a lelkészek és tanítók lelkébe és családjaik körébe is beférkőzött. 
Nincs meg többé az a puri tán evangéliumi szellem, az ideálokért élő és önzet-
lenül munkálkodó ama készség, mely elődeink életét olyan értékessé, családi 
körüket pedig olyan vonzóvá és tiszteltté tette. De nincs meg az a meleg 
testvéri szeretet sem, amely a még nem is olyan régmúltban egyházunk ve-
zetőit és híveit egy szent családdá fűzte össze. A Lelkészegyesület és a Tanító-
egyesület istenes munkát végezne, ha ezeket a jelenségeket a maga körében 
tanácskozás tárgyácá tenné és orvosolná. Mert csak lélekkel lehet lelkeket 
építeni és az életet széppé, bölccsé és boldoggá tenni. 

Én magam azzal leszek segítségükre, hogy folytatom az egyházak és 
iskolák hivatalos látogatását. Sajnálkozással vallom be, hogy szabályrendele-
teink ama rendelkezésének, hogy tíz év alatt a kerület összes gyülekezeteit 
meglátogatni tartozom, nem voltam, képes eleget tenni. Ennek oka pedig az, 
hogy én a kánoni látogatást nem egyszerű megjelenésnek, és ünnepi átvonu-
lásnak tartom, hanem napokig, sőt sokszor hetekig tar tó komoly megfigyelő 
munkának. Ezért az én hivatalos látogatásom néha nagyon is sok időt igényel 
és sok fáradsággal jár. — Mindazáltal reménylem, hogy a még fel nem kere-
sett egyházközségeket is rövidesen meglátogathatom. 

Egyébként az elmúlt közigazgatási évben Szentest, Csépát, Nagybán-
hegyest, Kecskemétet, Félegyházát, Lajosmizsét és Kerekegyházát látogat-
tam meg. Szentesen szép egyházi életet és igen kiváló iskolát találtam és csak 
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?v róni. kat. egyház teljes elmaradása rontotta meg a különben szép ünnepi 
találkozás hangulatát . 

* 

De ennél még többet tet t a kat. papság Félegyházán, ahol az állami taní-
tóképzőnek egyenesen megtiltotta, hogy engem falai között hivatalosan fogad-
jon. És az állami intézet igazgatója nem is bocsátott be. Hogy ez egy püs-
pökkel szemben eddigelé példa nélkül álló sérelem, azt hiszem, nem kell sokat 
bizonyítgatnom. Jelentésemre azonban az illetékes minisztérium eddig még 
nem adott választ. Pedig feltettem a kérdést, hogy a protestáns többségű 
városokban, az állami intézetekben meg lesz-e a protestáns papságnak is a 
róni. kat. püspökök látogatása alkalmával ugyanez a joga? Ha meg is lesz, 
kijelentem, hogy mi nem élünk majd vele. 

Kecskeméten az egyháznak ú j orgonáját is felavattam és örömmel láttam, 
hogy mindnyájunk előtt kedves, érdemes kerületi főjegyzőnk egyházában 
valóban minden ékesen és rendben folyik. A kecskeméti anyaegyházhoz tar-
tozó Lajosmizsén és Kerekegyházán híveink a református atyafiakkal közös 
egyházat alkotnak csakúgy, mint Félegyházán is és azt tapasztaltam, hogy 
az együttélésből semmi hátrányuk nincsen. Az illetékes ref. esperes velem 
együtt járt a hivatalos látogatáson, amiért neki itt is hálás köszönetet mondok. 
Csépán kevesen vannak az evangélikusok, akiknek a helyzetéről szóló jelentés, 
valamint egy sérelme a jogügyi bizottság jelentése során kerül majd közgyűlé-
sünk elé. Nagybánhegyes egyházi viszonyai egészében rendben vannak, de az 
ügyvezetésben túlságos lassúság és nehézkesség észlelhető, aminek nyomai az 
egyházi élet sok jelenségében mutatkoznak. 

Az elmúlt, közigazgatási esztendő folyamán történt hivatalos elfoglaltsá-
gomról is némi vázlatos képet akarván nyújtani, legyen szabad megemlítenem, 
hogy az 1927 októberében a Luther-Otthon megnyitásakor én végeztem az egy-
házi teendőket. Majd résztvettem az evangélikus világszövetség elnöki tanácsá-
nak ülésezése alkalmából felmerült teendőkben. Az egyetemes gyűlés alkalmával 
prédikáltam. A reformáció ünnepén a Vigadó nagytermében ünnepi beszédet 
tar tot tam. Résztvettem Darányi Ignác dunamelléki ref. fő gondnok emlék-
ünnepén és gróf Teleky József főgondnokká történt beiktatásán. Novemberben 
Kossuth Lajos szobránál 40 paptársammal megjelentem és egyházunk nevében 
beszéltem. Cegléden a hősök szobrának leleplezésén résztvettem. Decemberben 
Sztranyavszky Sándor dr. államtitkár felügyelői székébe való beiktatására Er-
zsébetfalvára mentem. Később felszenteltem a gyulai egyház ú j templomát. 
1928 januárjában Rákospalotán a templomalapra tartott ünnepen beszéltem. 
Ugyanezt tettem az Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség nagygyűlésén is. 
Résztvettem Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszterünknek a kelenföldi 
egyház felügyelői székébe való beiktatásán. Februárban egyetemes felügyelőnk-
kel és az egyetemes tanügyi bizottság elnökével együtt meglátogattam budapesti 
főgimnáziumunkat, később a leánykollégiumot is. Majd Kiskőrösre szálltam ki, 
hogy az iskolai kérdés ferde ügyét helyes mederbe térítsem. Azután Ferenc 
József unitárius püspök emlékünnepén vettem részt. Márciusban a Lutherániá-
val ünnepeltem együtt, majd az evangélikus középiskolák tanulóinak depreká-
cióján mondtam beszédet. Áprilisban a komádi-i egyház imatermét avattam fel. 
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Azután Goocli amerikai látogatónk előadásán elnököltem. Májusban a budapesti 
egyhazak presbitereivel tartottam összejövetelt. A református zsinat megnyitá-
sán egyetemes egyházunk képviselői sorában megjelentem. Aszódon a főgim-
názium ügyében tárgyaltam. Sopronban a teol. fakultás vizsgálatain egyetemes 
egyházunkat képviseltem. Júniusban a szarvasi főgimnázium nagynevű volt 
igazgatójának, Benka Gyulának szobra felállításánál ünnepi beszédet mondtam. 
A Nők Világszövetsége ülésein részt vettem, a f inn és észt fajrokonok látogatása 
alkalmából istentiszteletet tartottam. Lord Rothermere fiának Sir Harmsworth-
nak ünneplésében résztvettem. Dunaalmáson a Protestáns Patronázs Egyesület 
ügyében jártam. Majd Böhm Károly dr. emléktáblája ünnepén megnyitóbeszé-
det tartottam. A Vitézek avatásán egyházunk nevében beszéltem. A nagyszénási 
egyház harangavató ünnepén résztvettem. Pilisesabán a Fébe diakonissza Egye-
sület évi közgyűlésén beszédet tartottam és végül Sopronban a fakultás vizsgá-
latain egyetemes egyházunkat képviseltem. 

Ennyi munka után jól esett a nyári pihenés, de augusztus második felében 
már Hamburgba kellett utaznom, ahol az Allgemeine Lutherische Konferenz 
üléseivel kapcsolatosan prédikáltam és egyházunk mai helyzetéről előadást tar-
tottam. 

A csak most elmúlt szeptemberben résztvettem a budapesti egyházmegye 
tanítói egyesületének, valamint az egyházmegyének évi közgyűlésén, beszél-
tem a tanév megnyitása alkalmából, letettem a veresegyházi templom alap-
kövét, Váchartyánban a Rudnav-kastélyban megtartot tam a 30 évi jubiláris 
Istentiszteietet s végül felavattam Szarvason a Luther-Árvaházat. 

Az egyházközségekkel és iskolákkal való érintkezéseimben mindenkor 
megfelelő figyelmet és megértést tapasztaltam. Nemcsak az egyházi körök, 
hanem a közhatóságok részéről is. És ez a megállapítás nemcsak az elmúlt 
évre, hanem püspökösködésem egész idejére vonatkozik. Csak három gyüle-
kezetre nem áll ez a megállapítás: Tápiószentmártonra, ahova a lelkészválasz-
tással kapcsolatosan felmerült kellemetlenségek eloszlatása végett kiszálltam, 
de nem fogadták meg tanácsaimat. Kiskőrösre, ahol az iskolai ügyek rende-
zésére szálltam ki, de nem haj lot tak szavamra. Hartára , ahol még az ingyen 
küldött énekeskönyveket sem fogadták el tőlem, hanem visszaküldték. Az 
ilyen helyeken bizonyos, hogy a vezetésben is hiba van, de még bizonyosabb, 
hogy a háborús sülyedésekkel együtt járó lelki meghasonlás ül az embereken. 
Mert csak ennek a lelki meghasonlásnak a tünetei lehetnek a törvényes tekin-
télyekkel szemben tanúsított tiszteletlenség, valamint az engedelmesség meg-
tagadása. A budapesti várbeli egyház ismeretes és sajnálatos magatartását 
is ugyanígy ítélem meg. 

Sajnálom, hogy az amerikai Kossuth-szobor ünnepélyen, valamint ócsai 
Balogh Péter volt egyetemes felügyelőnk sírkövének felállításánál és Te-
leki—Roth Johanna grófnő emléktáblájának leleplezésénél nem jelenhettem 
meg. Amott Kapi Béla püspöktársam képviselte egyetemes egyházunkat, 
emitt pedig mindkét helyen nagyobbszabású küldöttség jelent meg. 

A mult évi közgyűlés határozatának megfelelően az egyetemes egyház 
elnökségével tárgyalásba bocsátkoztam a szarvasi tanítónőképző átadása ügyé-
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ben. A tárgyalás azonban nem vezetett eredményre. Ez a kérdés a tanügyi 
bizottság jelentései során a közgyűlés elé fog kerülni. 

Ami az iskola-ügyeket illeti, a tanügyi bizottság majd fe l tá r ja azokat, 
én csak annak a változtatásnak hátrányaira kívánok itt rámutatni, amelyeket 
a középiskolák ú j csoportosítása előidézett. A humanisztikus tanítás korláto-
zása nemcsak az egyetemi tanulmányok terén érezteti káros hatását, hanem 
teologiai .képzésünket is rendkívül megnehezíti: az egyik iskolánkból a má-
sikba való átlépést szinte lehetetlenné teszi. Nézetem szerint talán az segítene 
a bajokon, ha a középiskolák, melyekben ez kivihető, humanisztikus és modern 
irányú párhuzamos osztályokat tar tanának fönn. Javaslom, hogy az egye-
temes közgyűlés keresse meg a minisztériumot azzal a kéréssel, hogy a görög-
és a modern nyelvek valamelyike minden középiskolában fakultat ívvá tétes-
sék és az arra képes középiskolák a humanisztikus és a realisztikus tanítás 
céljára párhuzamos osztályokat tarthassanak fenn. 

Örömmel említem meg, hogy a szarvasi főgimnázium 1927 november hó 
..-án érte meg fennállásának 125 éves évfordulóját. Mint volt tanítványa is 
meleg szívvel üdvözlöm e derék intézetünket. 

Budapesti leánykollégiumunk ebben a tanévben már négy osztályt nyitott 
meg. Fejlődése elé bizalommal tekintünk. 

Az elmúlt évben tanáraink közül javaslatomra az egyetemes felügyelő 
Dr. Szigethy Lajost és Mikola Sándort igazgatóvá nevezte ki. 

Tanítói karunkból az illetékes esperesek előterjesztésére igazgatói címet 
adtam Országh József szegedi és Kirner Gusztáv apostagi tanítóknak. 

A V7I. fizetési osztályba léptek Mertz Gyula apostagi, Molnár János 
békéscsabai, Szlany Pál békéscsabai, Velky Pál kondorosi, Pataky János 
szarvasi, Brósz János és Molnár Imre orosházai tanítók. 

A kendet i közgyűlésre tanítóképviselőknek Lahmann György budapesti 
és Perényi Rezső aszódi tanítókat választották meg. 

Az érettségi vizsgálatokon másnemű fontos lekötöttségem miatt ebben az 
évben nem vehettem részt. Helyettem elnökül kiküldtem Budapestre vitéz 
Kendeh-Kirchxnopí Gusztáv dr-t, Aszódra Blatniczky Pál esperest, Csabára 
Jakabf i Györgyöt, Szarvasra Kovács Andor esperest. 

A tanítónőképző vizsgálatain vitéz Dr. Kendeh-Kirehknopf Gusztáv el-
nökölt. Az aszódi polgári leányiskolát ez évben is Mikolik Kálmán ny. igaz-
gató látogatta. Mindeniküknek hálás köszönetemet fejezem ki. 

Személyi változások a következők: Bárdy Ernő mezőberényi lelkészt al-
esperesnek, Brózik Károly tiszaföldvári lelkészt alesperesnek választották. 

A budapesti egyházmegyében Tolnay Kornél, lemondott egyházmegyei 
felügyelő helyébe Dr. Mikler Károly ny. jogakadémiai dékánt választották 
meg. 

A lelkészek közül a mezőberényi második kerületi egyházközségbe Fabók 
Ferenc kondorosi segédlelkészt rendes lelkésszé; az újonnan alakult Csaba-
csüdi missziói egyház lelkészévé Chovan József kondorosi segédlelkészt; a bu-
dafoki missziói egyházba Petrovics Pál hi toktatót ; a domonyi egyházba Torda 
Gyula esperességi segédlelkészt; Tápiószentmártonba Pál Béla pilisi hitok-
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ía tót ; Szegedre Kutass Kálmán zalaegerszegi lelkészt választották meg. 
A kiskőrösi egyházban nyugalomba vonult Blázy Lajos lelkész helye még 

•betöltetlen. 
Az iskolák közül a budapesti evang. főgimnázium érdemes igazgatója 

Dr. Hittrich Ödön főigazgató nyugalomba ment s helyét az igazgatói széken 
a tudós akadémikus, Mikola Sándor foglalta el. A szintén nyugalomba vonult 
Dr. Tóth Kálmán helyébe pedig Dr. Kerecsényi Dezső pápai főgimn. tanár 
választatott meg. Ugyanezen iskolánkhoz megerősítést nyert Faluba György, 
Ghimesi Mikó Imre és Ihász József. 

A szarvasi főgimnáziumban a leköszönt Saskó Sámuel igazgató helyét 
Raskó Kálmán foglalta el. 

A cselekvés addigi teréről eltávozók mindegyike megérdemli hálánkat 
és köszönetünket, a helyükbe jöttek pedig megérdemlik bizalmunkat. Amazo-
kat jutalmazza, emezeket segítse meg az Is ten! 

Lelkészekké avattam és szolgálatra kibocsátottam Szabó Lórándot, Pályi 
Dénest, Schulek Tibort. Viszkok jlánost, Dedinszky Gyulát és Sikter Andrást. 
Isten segítse és áldja meg őket nemescélú munkájukban! 

Az elmúlt év folyamán Magyarország Főméltóságú Kormányzója Bendl 
Henrik pénztárosunkat a kormánytanácsosi címmel, Sárkány Béla ker. fő-
jegyzőnket pedig a III. osztályú érdemkereszttel tüntet te ki. Mi a közhasznú 
és buzgó munkával kiérdemelt kitüntetésekhez lelkünk tiszteletét és szívünk 
szeretetét ad juk e kiváló testvéreinknek. 

Örömmel emelem ki, hogy kerületi felügyelőnk ez év nyarán ünnepelte 
boldog házassága 50 éves fordulóját . E r i tka és szép ünnepen személyesen 
adtam át neki a kerület meleg üdvözletét és hálás szívből fakadó jókíván-
ságait. 

Ugyancsak a kerület nevében üdvözöltem Geduly Henrik tiszakerületi 
püspöktársamat lelkésszé avatásának 40-ik évfordulóján, Kapi Béla dunántúli 
püspöktársamat pedig győri lelkésszé történt megválasztása alkalmából. To-
vábbá gróf Teleky József dunamelléki ref. főgondokot, Horthy István tiszán-
túli református főgondnokot beiktatásuk, és Dr. Antal Géza dunántúli ref. 
püspököt lelkészi szolgálatának 40-ik évfordulója alkalmából. Mindnyájukon 
nyugodjék meg az Isten áldása! 

Szomorú szívvel és bensőséges fájdalommal emlékezem meg a gyászról 
is, mely értékes munkatársaink elköltözése miatt szívünkre borult. Elhúnyt 
Plenczner Lajos, a szarvasi főgimnázium tanára, Góbi Imre nyug. igazgató, 
Dr. Masznyik Endre a pozsonyi teol. akad. volt igazgató-tanára, Dr. Bikády 
Antal a békési egyházmegye felügyelője, báró Sclymossy Lajos volt egyete-
mes felügyelőnk, Sántha Károly a költő-pap. Mélységes fájdalommal, de az 
öiökéletben bízó hit vigasztalásával gondolunk az egyház ez érdemes és kiváló 
munkásaira. 

Ugyanilyen lélekkel emlékezünk meg az unitáriusok pátr iárkájáról ki-
lyéni Ferencz József unit. püspökről, akiben egyházunk is egyik legjobb , 
ba rá t j á t vesztette el. Emléke legyen mindörökké áldott! 

Jelentésemnek végére értem. Nem azért, mintha nem volna még sok ügy 
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és sok kérdés, amelyekre ki lehetne s talán ki ;s kellene térnem, hanem azért, 
mert szándékosan szabom rövidebbre jelentésemet. Jelentésemhez csatolom a 
szarvasi és békéscsabai árvaházaknak, valamint a FÉBE diakonissza intézet-
nek és a norvég missziónak jelentését. 

És most hadd tér jek vissza, amiből kiindultam: tíz éves püspöki szolgá-
latomra. Nagy hálával fogadom a kerület megtisztelő kegyes jókívánságait 
és bizalmának kedves tanúbizonyságait. Viszonzásul hadd adjak én is valami 
jubiláris ajándékot egyházamnak és nemzetem irodalmának. Egyházamnak 
egy fundamentum tételt arra, amire legnagyobb szüksége van: a kerületi 
missziói munka végezésére. Egyházamnak és nemzetem irodalmának pedig 
együttesen: Hadd adjam emlékül harminc esztendő komoly és most már a 
nyilvánosság számára is megérett munká j á t : az Űjtestamentom fordítását. 
Örül a lelkem és hálával telik meg a szívem az én jóságos Istenem iránt, hogy 
ezt az ajándékot most nyúj thatom át azoknak, akik között az Urat szolgálom. 
Fogadják tőlem ezt a jubiláris ajándékot szeretettel! 

Évi jelentésemnek pedig szíves tudomásvételét kérem. 
A kerületi közgyűlés a püspök jelentését köszönetének és el-

ismerésének kifejezése mellett helyeslőleg tudomásul veszi s azt 
egész terjedelemében jegyzőkönyvébe ikta t ja . 

A püspöki jelentéssel kapcsolatosan a ker. közgyűlés a következő határo-
zatokat hozza: 

1. A ker. közgyűlés felkéri az egyetemes közgyűlést: keresse 
meg a minisztériumot annak engedélyezése iránt, hogy a görög 
nyelv és a modern nyelvek valamejyike minden középiskolában 
fakultat ívvá tétessék és hogy az arra képes középiskolák párhuza-
mos osztályokat tarthassanak fenn a humanisztikus és realisztikus 
tanítás céljaira. 

2. A ker. közgyűlés a szarvasi főgimnáziumot 125 éves évfor-
dulója alkalmából melegen üdvözli s további fejlődésére Istennek 
áldását kéri. 

3. A ker. közgyűlés Bárdy Ernő mezőberényi lelkészt és Bró-
zik Károly tiszaföldvári lelkészt alesperesekké történt megválasz-
tatásuk alkalmából ú j tisztségükben üdvözli. 

4. A ker. közgyűlés az egyházmegyei felügyelői állásáról le-
mondott Toinay Kornélnak, továbbá a budapesti főgimn. igazgatói 
állásától nyugalomba vonult Dr. Hittrich Ödön főigazgatónak; a 
szarvasi főgimn. igazgatói állásáról leköszönt Saskó Sámuelnek és 
a nyugalomba vonult Dr. Tóth Kálmán, a budapesti főgimn. taná-
rának nagy buzgalommal viselt állásukról való lemondásuk, ille-
tőleg nyugalomba vonulásuk alkalmából elismerését és köszönetét 
fejezi ki. 

5. A ker. közgyűlés a budapesti egyházmegye felügyelőjévé 
megválasztott Dr. Mikler Károly ny. jogakadémiai dékánt ; to-
vábbá a budapesti főgimn. igazgatójává megválasztott Dr. Mikola 
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Sándort, valamint a szarvasi főgimn. igazgatójává megválasztott 
Raskó Kálmánt; a kelenföldi egyházközség felügyelőjévé megvá-
lasztott Hermann Miksa kereskedelemügyi minisztert és az erzsé-
betfalvai egyház felügyelőjévé megválasztott Sztranyavszky Sán-
dor dr. belügyi államtitkárt ú j vezetői állásukban melegen üdvözli 
és működésükre Isten bőséges áldását kéri. 

6. A ker. közgyűlés örömmel üdvözli szeretett és tisztelt, érde-
mes felügyelőjét, boldog házasságának 50 éves évfordulója alkal-
mából s további életére melegszívű jókívánatait fejezi ki. 

7. A ker. közgyűlés Sárkány Béla ker. főjegyzőt abból az al-
kalomból, hogy őt a Kormányzó Űr Őfőméltósága a III . osztályú 
érdemkereszttel és Bendl Henrik ker. pénztárost, akit Őfőméltó-
sága a kormánytanácsosi címmel tüntet te ki, melegen üdvözli és 
szívből jövő jókívánatait fejezi ki. 

8. A ker. közgyűlés hittestvéri és hitrokoni szeretettel üdvözli 
Geduly Henrik tiszakerületi és Antal Géza ref. dunántúli egyház-
kerületi püspököket, akik mindketten a folyó évben ünnepelték 
lelkészi szolgálatuk 40-ik évfordulóját s további áldásos működé-
sükre Istennek áldását kívánva, ezen üdvözlésének jegyzőkönyvi 
kivonat megküldése által is kifejezést ad. 

9. A ker. közgyűlés szívélyesen üdvözli Kapi Béla dunántúli 
püspököt, győri lelkésszé történt megválasztása alkalmából s to-
vábbi működésére Istentől erőt és áldást kérve, jókívánatának 
jegyzőkönyvi kivonat megküldése által kíván kifejezést adni. 

10. A ker. közgyűlés melegen üdvözli a dunamelléki ref. egy-
házkerület ú j főgondnokát: Teleky József grófot, valamint a 
tiszántúli ref. egyházkerület ú j gondnokát: Horthy István Őke-
gyelmességeiket és működésükre áldást kérve, jókívánatainak 
jegyzőkönyvi kivonat által is kifejezést ad. 

11. A ker. közgyűlés bensőséges fájdalommal emlékezik meg 
halottainkról, így első helyen: báró Solymossy Lajos volt egyete-
mes egyházi és iskolai felügyelőnk; továbbá Dr. Bikády Antal, a 
békési egyházmegye felügyelője és Sántha Károly, a költő-pap, 
valamint Dr. Masznyik Endre, a pozsonyi teol. akad. volt igazgató-
tanára, Góbi Imre nyug. budapesti főgimnáziumi igazgató és Plencz-
ner Lajos szarvasi főgimn. tanár elhúnytáról. Egyházunknak 
nagyérdemű munkásai, illetőleg vezérférfiai voltak. Emléküket a 
ker. közgyűlés jegyzőkönyvileg megörökíti. 

12. A ker. közgyűlés bensőséges részvéttel emlékezik meg az 
unitáriusok nagynevű halot t járól : kilyéni Ferencz József püspök-
ről, akiben egyházunk is egyik legjobb bará t já t vesztette el. Emlé-
két jegyzőkönyvileg megörökíti és az unitárius egyházat erről 
jegyzőkönyvi kivonaton értesíti. 

13. A ker. közgyűlés fájdalommal és megdöbbenéssel értesült 
arról a testvérietlen magatartásról, melyet Kiskúnfélegyházán a 

1 
I 
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8 — 1 0 . róm. kat. egyház papjai püspökünkkel szemben tanúsítottak. De 
még nagyobb megütközéssel értesült a félegyházai állami tanító-
képző intézet igazgatójának magatartásáról és ezt a kultuszminisz-
ter úr tudomására hozza azzal a kéréssel, hogy az állami intézetek-
nek a püspökök hivatalos látogatása alkalmából követendő egy-
öntetű eljárásáról intézkedést tegyen. 

9. Világi főjegyző bemutat ja a beérkezett fontosabb miniszteri rendele-
tek jegyzékét. 

Tudomásul szolgál. 

10. Világi főjegyző bemutat ja az egyetemes egyház elnökségének az 1928. 
évi november 16-ára, Budapestre kitűzött egyetemes közgyűlésre szóló meg- * 
hívóját. 

A kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés összehívását tu-
domásul veszi és képviselőkül megbízólevéllel kiküldi: báró Prónay 
Dezső, báró Kaas Albert, Dr. Sztranyavszky Sándor, Dr. Haberern 
J . Pál, Herrmann Miksa, Dr. Pesthy Pál, Dr. Mikler Károly, 
Purgly Emil világiakat; Dr. Szeberényi L, Zsigmond, Kovács An-
dor, Kruttschnitt Antal, Saguly János, Bódy Pál, Blatniczky Pál, 
Broschkó G. Adolf és Bartos Pál egyháziakat, végül az egyház-
kerületben levő főgimnáziumok kiküldöttjeiként Dr. Reil Lajos 
békéscsabai és Raskó Kálmán szarvasi igazgatót. 

A fentieken kívül jegyzőkönyvi kivonattal, tanácskozási és 
helyettesítési joggal az alábbi sorrendben kiküldi: Sándy Gyula, 
br. Prónay György, Földváry Elemér, Lehoczky Antal, Landgráf 
János, Dr. Sailer Vilmos, Dr. Székács István, Dr. Szontagh Antal, 
Krompecher Jenő, Dr. Paraszkay Gyula, Folkusházy Lajos, Kunos 
István, Bcnyó Vilmos, Rosenauer Lajos, Hein János, Dr. Pálka Pál, 
Hoepfner Guidó, Elischer Viktor, Dr. Pazár István, Sárkány 
László, Dr. Csermák Béla, Rátz László, Dr. Szigethy Lajos, Dr. 
Zimmermann Ágost, Glück Frigyes, Hohenlohe Egon herceg, Zsig-
mondy Géza, Zsigmondy Dezső, Nikelszky Zoltán, Mikolik Kálmán, 
Dr. Tomcsányi V. Pál, Dr. Istók Barnabás, Dr. Böhm Dezső, Font 
Henrik, Dr. Papp Elek, Dr. Szontagh Tamás, Szeszlér Hugó, Dr. 
Németh Ödön, Dr. Mikola Sándor, Dr. Hittrich Ödön, Dr. Oravecz 
Ödön, Zsilinszky Mihály, Dr. Tóth Pál, Dr. Mikler Gusztáv, Czitó 
Győző, Dr. Tepliczky Aladár, Dr. Wangyel Endre, Záborszky Zol-
tán, Uhrin Károly, Csizmadia András, Kirner Gusztáv, Lahmann 
György, Kiss Sándor világiakat; Galle István, Holéczy János, 
Majba Vilmos, Hütt l Ármin, Reif Pál, Sommer Gyula, Bárdy Ernő, 
Korén Márton, Draskóczy Ede, Kálmán Rezső, Kelló Gusztáv, Tör-
teli Lajos, Chugyik Pál, Geduly Lajos, Biszkup Ferenc, Szűcs Gá-
bor, Noszkó István, Gaudy László, Rohály Mihály, Csermák Ele-
mér, Kemény Lajos, Dr. Kovács Sándor, Lipthay Lajos, Dr. vitéz 
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Kendeh Kirchknopf Gusztáv, Vidovszky Kálmán, Zoltán Emil egy- 10—14. 
háziakat. 

11. Betöltendő lévén — Dr. Bikády Antal elhunyta folytán — egy egy-
házkerületi törvényszéki bírói tisztség, 

arra a közgyűlés Dr. Vladár Gábort választotía meg, ki a bírói esküt 
a közgyűlés folyama alatt letette. 

12. Elnökség javaslatára a közgyűlés 
az aszódi középiskolai bizottságot Dr. Szontagh Antal, egyházmegyei 
II. felügyelővel egészíti ki, s az énekügyi bizottságban néhai Sántha 
Károly helyét Keviczky Lászlóval tölti be. 

13. Bemutattatott a Báró Baldácsy-alapítvány igazgatótanácsának az 
1927. évről szóló jelentése, mely szerint az alapítványi pénztár forgalma 
408.790 P 2 f bevételt és az egyházkerületeknek juttatott 272.800 P-t kitevő 
1926. és 1927. évi osztalékokat beleértve 393.064 P 76 f kiadást tüntet fel, a 
pénztári maradvány pedig az év végén 15.725 P 26 f volt. Az alapítvány ingó 
vagyonértéke az 1927. évi december hó 31-én 36.645 P 28 fillért tett ki. Az 
1927. évre a rendes bevételek 321.490 P 74 f-rel, a kiadások pedig — beleértve 
az előre nem láthatókra 1000 P-t és az egyházkerületi osztalékokra szánt 
165.000 pengőt — 320.649 P 20 f-rel vannak előirányozva, míg 841 P 54 f 
mint pénztári maradvány jelentkezik. 

A kerületi közgyűlés az igazgatósági jelentést tudomásul veszi. 

14. Az iskolai bizottság bemutatja a népiskolai kerületi tanfelügyelőnek 
a népiskolai ügyekre vonatkozó 1927—28. évi jelentését. 

Elemi iskoláinkban 228 rendes és 4 helyettes tanerő 10.665 evangélikus 
és 926 más vallású növendéket, a továbbképzőkben 2290 ev. és 173 másvallású, 
Összesen 13.919 gyermeket oktatott. A tanév a legtöbb helyen szeptember 
közepén kezdődött, a vizsgák, amelyekről nagyobb számban sehol sem marad-
tak el a tanulók, a legtöbb iskolánál június első felében voltak meg. Kanyaró, 
-'agy vörhenyjárvány miatt néhány hétre szünetelt a tanítás Rákospalotán, 
Békéscsabán, Csanádapácán, Gádoroson és Tótkomlóson. 

Az elemi iskolákban igazolt mulasztás 13.6 esik egy gyermekre. Igazolat-
lan mulasztás a pesti közép-egyházmegyében volt igen nagymérvű, egy 
tanulóra esik 4.2 félnap, míg a többi egyházmegyében egyre-másra csak 0.8 
félnap. Iskolaépületeink közül 189 a jókarban és 7 rosszkarban levő. Egyház-
községeink 481.903 pengőt áldoztak a tanügyre és tanerőik 369.838 pengő 
államsegélyben részesültek. Az egyházközségek részéről a tanítók összesen 
633 kat. hold szántó és 111 hold egyéb földjavadalomban részesültek. 

Nem evangélikus iskolákban 218 hitoktatónk működött, ezek közül 83 
lelkészi, 135 tanítói képesítésű. A vallástani oktatásban részesült növendékek 
száma 20.527, kik közül elemi iskolás volt 9254, továbbképző és alsóbb gaz-
dasági iskolai 5525, iparos és kereskedőtanonc 2081, középiskolai 3667. Összes 

2* 



14 . e jelentés keretébe tartozó ev. tanulóink száma 35.482, kik közül 61% jár t 
nem ev. iskolába, vagy intézetbe, amiből élesen kitűnik nem ev. iskolai hitok-
tatásunk fontossága. 

Az egyházkerületi közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul, 
hogy az egyházmegyék gondozásában elemi iskolai tanügyünk és 
nem ev. iskolai hitoktatásunk az elmúlt tanévben általában meg-
felelő, igen sok helyen pedig kiváló eredménnyel zárult és a Gond-
viselő iránt való mélységes hálája mellett köszönetét fejezi ki az 
elért eredmény felett mindazoknak, akik a tanítói és hitoktatói 
karból odaadó buzgósággal végezték oktatói és nevelői munkás-
ságukat. 

Az egyházmegyei határozatokkal és felterjesztésekkel kapcsolatban az egy-
házkerületi közgyűlés a következő határozatokat hozza: 

a) A 8 osztályú népiskola felállításának kérdésében 
a közgyűlés tudomásul veszi, hogy a békési egyházmegye felhívta 
egyházközségeit a 8 osztályű népiskolának mielőbbi, legalább kí-
sérletképen való bevezetésére és megbízta tanfelügyelőjét a kér-
dés előkészítésével; minthogy az arad-békési egyházmegye kéri, 
hogy a felsőbb testületek legalább a vallástani tananyagra, nézve 
nyúj tsanak tantervet, a közgyűlés a kérdést egyetemes intézkedés 
céljából annál is inkább felterjeszti az egyetemhez, miután a múlt 
évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 56. pontja szerint a 8 
osztályú népiskola evangélikus vonatkozású tanterve már el is 
készült. 

b) A pesti közép-egyházmegye kéri, hogy a pilisi rendszeres hitoktatói állás 
haladéktalan megszervezése érdekében a közgyűlés tegyen felterjesztést, az arad : 

békési egyházmegye pedig azt, hogy/ilyen hitoktatói állások mindenütt rend-
szeresíttessenek, ahol az ehhez szükséges óraszám megvan. 

A közgyűlés megkeresi a VKM-t, hogy a pilisi hitoktatói ál-
lást, melyet átmenetileg félreértésből szüntettek be, állítsa vissza, 
az arad-békési egyházmegyének válaszolva felhívja az arra képe; 
egyházközségeket, hogy a hitoktatást helyi forrásokból igyekezze-
nek ellátni. 

c) A pestvármegyei felső egyházmegye tanítók, elsősorban leviták részérc 
gyakorlati teol. tanfolyamok rendezését kéri. 

A közgyűlés felhívja az egyházmegyei tanítóegyesületeket, 
hogy a kérdést évi közgyűléseik keretében alkalmas teologiai szak-
előadás behelyezésével oldják meg, az előadandó tárgyak és elő-
adók nyújtása céljából pedig fordul janak a püspöki hivatalhoz. 
Minthogy pedig a tanfolyam kérdése leghelyesebben a Budapesten 
létesítendő szeminárium felállításával oldható meg, a kerület felír 
az egyetemes közgyűléshez a teol. szeminárium mielőbbi felállí-
tása érdekében. 

/ 
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d) Sztik Gusztáv csanádalberti-i lelkész panaszát, hogy kántori teendőket 
is végző tanítói nem mutatnak hajlandóságot a kántori oklevél megszerzésére, 

a közgyűlés felterjeszti az egyetemes közgyűléshez állásfog-
lalás céljából. 

e j A pestvármegyei felső egyházmegyének a kántori és tanítói javadalmak 
különválasztására vonatkozólag hozott határozatára 

a közgyűlés utal az egyet, közgyűlés mult évi 71 sz. határozatának 
2. alpontjára, mely a sérelmes esetekben való eljárást szabályozó 
VKM rendelet tartalmazza. 

f ) A pestvármegyei középső egyházmegye felterjesztésére, hogy az egy-
házközségek a tanítói fizetésekhez az állások szervezésekor vállalt százalék ere-
jéig járuljanak hozzá, 

a közgyűlés megújí t ja mult évi 24. pont f ) alpont alatti határo-
zatát és kéri az egyetemes közgyűlést, hogy kedvező elvi döntés 
érdekében tegyen lépést e tárgyban a VKM-nél. 

(j) A békési egyházmegye felső gazdasági és hasonló ú j iskolák vallástaní-
tásához a tananyag megállapítását és megfelelő tankönyvek kiadását, vagy meg-
állapítását kéri. 

A közgyűlés a kérelmet felterjeszti az egyetemes tanügyi 
bizottsághoz. 

h) A pestmegyei középső egyházmegye felterjesztésére, hogy a községi gaz-
dasági iskola megmaradása és ev. vallású növendékeink hitoktatása mint volna 
Összeegyeztet het ő, 

a közgyűlés a kérdést szolgáltató kávai egyházközséget és a ha-
sonló helyzetben levő egyházközségeket felhívja, hogy az állami 
törvény értelmében fennálló községi, gazdasági vonatkozású to-
vábbképző iskoláknál az ev. hitoktatásról a legéberebben maguk 
gondoskodjanak, egyúttal megkeresi a VKM-ot, olyan rendelet ki-
bocsátása érdekében, mely biztosítaná, hogy a gazd. továbbképzők-
ben minden felekezet tanítói és lehetőleg a saját felekezetű növen-
dékeket tanítva alkalmaztassanak. 

i) A békési egyházmegye megkeresésére 
a közgyűlés a tótkomlósi óvódák kérdésében megúj í t ja mult évi 
határozatát, reámutat arra, hogy Tótkomlóson a tanügy és a kul-
turális haladás érdekében a mostani egy helyett 4—5 óvódára 
volna szükség és ezért megkeresi a vallás- és közoktatásügyi 
minisztert, hogy a községet e feladat megoldásában hathatósan 
támogatni szíves legyen. 
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14—15. j ) Az egyházkerület múlt évi közgyűlésének 22. pont alatt hozott határozata 
nyomán a pestmegyei középső egyházmegye nem ta r t j a sem időszerűnek, sem 
szükségesnek az alesperesi tanfelügyelői állás megszervezését és meghatalmazta 
az esperest, hogy tanügyi kérdésekben eljárva a tanfelügyelői címet is használ-
hassa. 

A közgyűlés ú j r a felhívja az egyházmegyét az állás megszer-
vezésére. 

k) A közgyűlés foglalkozott az egyetemes tanügyi bizottság elnöke által 
alkotmányos tárgyalás céljából az egyházkerületekhez áttett, az „egyházmegyei 
népiskolai szakfelügyelőre" vonatkozó szabályrendelet-tervezettel. 

Az iskolai bizottság előterjesztésére a közgyűlés mellőzhetet-
lennek ta r t j a , hogy e tervezettel az egyházmegyék, amelyeknek 
tanügyét és anyagi helyzetét ez a tervezet a legközvetlenebbül 
érinti, de maguk az egyházközségek is foglalkozzanak, amelyeknek 
tanítóit a szakfelügyelői teendők közvetlen hivatásuk teljesítésé-
től nagy mértékben elvonják, s ezért javasolja az egyetemes köz-
gyűlésnek, hogy a tervezetet hozzászólás és alkotmányos tárgyalás 
végett szállítsa le az egyházközségekhez, az egyházmegyékhez és 
legvégül az egyházkerületekhez. Egyúttal a közgyűlés megbízza a 
ker. iskolai bizottságot, hogy a tervezet bírálatával, esetleg átdol-
gozásával idejekorán foglalkozzék. 

I) A közgyűlés az iskolai bizottság javaslatára felhívja az egyházközségeket, 
hogy iskolai felszereléseiket a mult évi jegyzőkönyv függelékeként 
kinyomatott felszerelési tervezet figyelembe vételével a lehetőség-
hez képest egészítsék ki. 

ni) A közgyűlés felhívja az egyházmegyei iskolai bizottságokat, hogy a 
mult évi közgyűlés által az egyházmegyék hatáskörébe utalt nem 
ev. középiskolai hitoktatás tanévi eredményével külön is foglalkoz-
zanak és erre vonatkozó határozataikat és jelentéseiket terjesszék 
be a püspöki hivatalnak. 

n) Az iskolai bizottság javaslatára 
a közgyűlés a VKM-nek arra vonatkozó megkeresését, hogy a val-
lásoktatásnál a vetített képek alkalmazását helyesli-e, mint egye-
temes érdekűt, átteszi az egyetemes tanügyi bizottsághoz. 

V. 

15. Az iskolai bizottság bemutat ja a középiskolai kerületi tanfelügyelő-
nek a polgári iskolák, főgimnáziumok és a tanítónőképző 1927/28. évi műkö-
désére vonatkozó jelentését. 

A ker. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és Góbi Imre 
nyugalmazott budapesti igazgató és Plenezner Lajos szárvasi gim-
náziumi tanár halála felett részvétét fejezi ki. 

]..'. 1 n t i r raf i i i 
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Egyúttal köszönetét és elismerését fejezi ki a közgyűlés a 15—19. 
Szarvasi Öregdiákok Szövetségének a Benka szobor felállításáért, 
Dr. Szigethy Lajosnak a Böhm Károly emléktábla megvalósításá-
ért és Dr. Reil Lajosnak a Benka Gyula emlékkönyv megírásáért. 

16. Az 1924. évi XI. t.-c. a középiskolák három fa j á t állapítván meg, a gim-
náziumok megosztása folytán az egyházak iskolafentartási autonóm jogát 
közelről érintette, minek folytatása gyanánt jelentkezik az egyetemi tarto-
mányoknak közeljövőben való megvalósítása, ennek folytán 

a kerületi közgyűlés felkéri Dr. Raffay Sándor püspök urat, 
hogy a görög nyelv és középiskoláink érdekében megkezdett ak-
cióját tovább folytassa. 

17. Tekintettel a középiskolákban a tankönyvekkel kapcsolatban felme-
rülő különféle nehézségekre 

a kerületi közgyűlés felkéri az egyetemes gyűlést, hogy te-
gyen lépéseket a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnál a tan-
könyvek indokolatlan megváltoztatásának és drágításának meg-
akadályozása ügyében. 

18. A 40175/1928. V. sz. miniszteri rendeletre vonatkozólag, mely a közép-
iskolák minden osztályában egy harmadik tornaóra beállítását kívánja, 

a kerületi közgyűlés elismerve a tervezett óraszaporítás ne-
mes célját, egyelőre várakozó álláspontra helyezkedik, mivel a 
tárgybeosztás megbontását a tanév folyama alatt nem t a r t j a cél-
szerűnek, másrészt a dolog megvalósítása igen sok technikai nehéz-
séggel jár. 

19. Tárgyaltat tak az aszódi középiskolai bizottság jelentése, p,z aszódi 
leánynevelőintézet és az aszódi Petőfi-gimnázium számadásai és költségve-
tései. A kerületi közgyűlés 

1. a beterjesztett jelentést, a számadásokat és költségvetéseket 
jóváhagyólag tudomásul veszi; 

2. a főgimnázium átvételével kapcsolatban, továbbá az ú j fő-
gimnáziumi épület felépítése érdekében s az intézeti pénzkezelé-
sek rendezése körül te t t bizottsági intézkedéseket, úgyszintén mind 
a két tanintézetnél engedélyezett tandíj , illetve tartásdíj-mérsék-
léseket, végül a tanárok és tanárnők fizetésének rendezésére vonat-
kozó intézkedéseket helyeslőleg tudomásul veszi; 

3. Bentsok János főgimnáziumi pénztáros és egyházi II. fel-
ügyelőnek 40 évi buzgó tevékenységeért köszönetet mond; 

4. a leánynevelőintézet tatarozására vonatkozó jelentést tudo-
másul véve Sehulek János műépítésznek, ügybuzgó fáradozásáért 
köszönetet mond ; 

5. Mikolik Kálmán nyug. polgáriskolai igazgatónak, a tan-
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1 9 — 2 0 . intézet körül kifej tet t felügyeleti tevékenységét megköszöni s őt 
erre továbbra is felkéri. 

20. Világi főjegyző bemutat ja a szarvasi tanítónőképző-intézet igazgató-
jának 1927/28. évi jelentését, a felügyelőbizottság jelentését, az intézet 
1927/28. évi számadását és az 1928/29. tanévre készített költségvetését. Ezzel 
kapcsolatban tárgy altatott a békési egyházmegyének folyó évi augusztus hó 
28-án 25. jkv. f ) alatt hozott, a tanítóképző visszaállítását sürgető határozata. 
Az iskolai és pénzügyi bizottságoknak, valamint a kerületi számvevőszéknek 

* 

javaslatai alapján, a kerületi közgyűlés 
1. örömét fejezi ki az intézet fejlődése felett s egyúttal teljes 

elismerését nyilvánítja Kiss Sándor igazgatónak az intézet vezetése 
körül és hivatásának magaslatára emelése érdekében kifej te t t fá-
radhatat lan működéseért; 

2. köszönetet mond Nikelszky Zoltánnak, az intézet nyuga- ' 
lonibavonult volt igazgatójának, az intézet átszervezése és fejlesz-
tése körül tanúsított hűséges fáradozásáért ; ugyancsak köszönetet 
mond az intézet tanári karának, az éveken át tar tot t tanárhiány 
alatt kifej te t t fokozott mértékű munkásságáért ; 

3. Lipter Melánia tanárnő megválasztatását megerősíti s őt 
működése kezdetén bizalommal üdvözli. 

4. Megnyugvással veszi tudomásul a szarvasi gimnázium kor-
mányzóbizottságának a gimnáziumi igazgató ú t j án kifejezett ab-
beli készségét, hogy a saját intézete részére biztosított fentartói 
segélyeknek valorizálásához mérten a tanítónőképző-intézet irá-
nyában fennálló szerződéses kötelezettségeit is megfelelően valori-
zált mértékben szándékozik teljesíteni. 

5. Szarvas nagyközségnek az intézet részére újabb 6 évre 
nyúj to t t segélyért köszönetet mond. 

6. A felügyelőbizottság intézkedéseit, határozatait, végül a be-
mutatot t számadást és költségvetést jóváhagyólag tudomásul 
veszi. 

7. Tekintettel arra, hogy az intézetnek az egyetemes egyház 
részére történt felajánlása abban a feltevésben történt, hogy a 
tanítóképzés is egyetemes ügygyé tétetik, s ennek' a feltevésnek 
megvalósulása folytán a tanítónőképző átadása is tárgytalanná 
vált és az egyetemes egyház részéről sem szorgalmaztatik, tekin-
tettel továbbá arra, hogy az alföldi iskolák érdekei a tanítóképző 
visszaállítását is sürgetőleg követelik, szükségesnek ta r t ja , hogy 
egyrészről a három épületben, tarthatatlan viszonyok között működő 
tanítónőképző-intézetnek megfelelőbb s lehetőleg egy teljesen erre a 
célra szolgáló ú j épületben való elhelyezése, másrészről pedig a taní-
tóképző visszaállításának kérdése és lehetősége egy külön bizottság 
által tárgyaltassék. A bizottságnak, — melybe a ker. elnökség elnök-
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lete alatt Kovács Andor, Blatniezky Pál, Bartos Pál, Dr. Tóth Pál, 2 0 -
Dr. Mikler Károly. Mágócsy Dietz Sándor, Szigethy Lajos, Má-
zor Elemér, Uhrin Károly és Dr. Scholtz Oszkár küldetnek ki — 
feladatává tétetik, hogy mindezeknek a kérdéseknek megoldására 
s általában a tanítóképzés és tanítónőképzés ügyének teljes elinté-
zésére vonatkozólag a kerületi közgyűlés elé tüzetes javaslatot 
terjesszen be. 

21. Tárgyaltatott az egyházmegyék elnökségi értekezletének az egyház-
kerületi tanító- és tanítónőképzésre, valamint az aszódi főgimnázium építke-
zésére vonatkozólag tett indítványa. Tekintettel arra, hogy mind a három nagy-
fontosságú iskolapolitikai kérdés, közgyűlési részletes tárgyalás során a ma-
guk összefüggésében eredményesen alig, vagy legalább is csak évek során át 
oldható meg; ezzel szemben pedig mind a három kérdés az egyházi közigazga-
tási év keretén belőli számos anyagi vonatkozású, valamint a közokt. ügyi 
kormánnyal is letárgyalandó sorozatos intézkedést igényel, 

' a kerületi közgyűlés az indítvány elfogadásával kimondja, hogy 
az aszódi főminázium-épület felállítását, a tanítónőképző-intézet-
nek megfelelő helyen való létesítését, végül a szarvasi tanítókép-
zőnek visszaállítását szükségesnek t a r t j a s e ' célból az egyház-
kerületi elnökséget felhatalmazza arra, hogy az illetékes bizottsá-
gok meghallgatásával valamennyi kérdésre kiterjedő intézkedések 
megtételét legjobb belátása szerint sürgősen foganatosítsa; az egy-
házkerület, mint fenntartó hatóság tel jhatalmú képviseletében a 
szükségesnek mutatkozó jogügyleteket megkösse s eljárásának ered-
ményét a jövő évi egyházkerületi közgyűlésnek jelentse be. 

22. A pénzügyi bizottság beterjeszti a kerületi pénztárosnak az 1927. év-
ről szóló számadásait és jelenti, hogy azokat a számvizsgálóbizottság átvizs-
gálta s a számadásokra vezetett záradéka szerint rendbenlevőknek ta lá l ta ; 

a kerületi közgyűlés a számadásokat jóváhagyja s a pénztárosnak 
és ellenőrnek a felmentvényt a szokásos fenntartással megadja. 

23. A pénzügyi bizottság bemutat ja az egyházkerületnek 1929. évi költ-
ségvetését, a személyi és intézeti segélyek iránt beérkezett kérvényeket, a 
bizottság javaslatait, végül az egyházmegyék pénzügyi javaslatait. A köz-
gyűlés 

1. a pénzügyi bizottság javaslatait e l fogadja; 
2. az előző években tet t felterjesztései kapcsán újból felír az 

- egyetemes közgyűléshez, hogy a közigazgatási államsegély felosz-
tásánál a kerületek nagyságát és lélekszámát vegye figyelembe; 

3. ugyancsak az egyetemes közgyűléshez fordul azzal a kére-
lemmel, hogy az egyetemes adóalapi segély ne esetlegesen osztas-
sék ki, hanem az 1913-ban megállapított kulcs szerint -folyósíttas-
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2 3 — 2 6 . sék az egyházközségeknek oly százalékban valorizálva, amint azt 
ma az állam ad j a ; 

4. az 1929. évi költségvetést, mely az államsegélyeknek vál-
tozatlan összegű folyósítása következtében a szükségleti tételek-
nek csak csekély mérvű növelését tette lehetővé — tudomásul 
veszi (1. a I I I . Függeléket.) ; 

5. szükségét lá t ja annak, hogy jövőben a költségvetés úgy 
állíttassék össze, hogy az az egyházkerület egész tevékenységéről 
tiszta képet ad jon; miért is a költségvetés ú j rendszerének meg-
állapítására bizottságot küld ki, melynek tagjai Kaas Albert br., 
egyházmegyei felügyelő, mint elnök, Sárkány Béla, Benyó Vilmos, 
mint bizottsági tagok. A bizottság feljogosíttatik arra, hogy mun-
kálatainál szakértőket is alkalmazzon s kidolgozott javaslatáról a 
pénzügyi bizottság tagjait előzetesen tájékoztassa; 

6. felhatalmazza a ker. elnökséget arra, hogy az esetleges meg-
takarítások vagy az államsegély netáni többletének terhére úgy a 
ker. Luther-Szövetség javára, mint az 1929. évi kopenhágai luthe-
ránus világkonferencián résztvevő kiküldöttek útiköltségeinek fe-
dezésére segélyeket utalhasson ki. 

24. A csabacsüdi egyház az 1927. évi ker. jkv 49. pontjában hozott ha-
tározat értelmében bemutat ja a lelkész díjlevelét, amely szerint a lelkészi 
javadalom évi 100 pengő készpénzből, 10 q búzából és 25 kat. hold föld 
haszonélvezetéből áll és 800 aranykorona értéknek felel meg, minek folytán 

a kerületi közgyűlés a csabacsüdi egyház anyásítását jóváhagyja. 

25. Tárgyaltatott a csanád-csongrádi evang. egyházmegye felterjesztése, 
a csépai evang. missziói egyház ügyében. 

A ker. közgyűlés helyeslőleg tudomásul veszi a csépai evang. 
missziói egyház megalakulását s azt, hogy Dr. Raffay Sándor püs-
pök úr Csépára evang. missziói lelkészt küldött ki. — Mivel azon-
ban Csépán az evang., valamint a ref. hívek száma aránylag cse-
kély s magasabb egyházi érdekek kívánatossá tennék a pro-
testáns híveknek közös egyházi szervezetben való egyesítését, meg-
bízza az egyházkerület elnökségét, hogy a közös protestáns egyház-
községnek újból való szervezése, s amennyiben ez keresztülvihető 
nem lenne, a vitás vagyoni kérdéseknek rendezése végett fordul-
jon közvetlenül az illetékes ref. egyházkerület elnökségéhez. 

26. A jogügyi bizottság bemutat ja a pesti közép-egyházmegye 1928. évi 
július 12-én 5/b jkvi p. alatt hozott határozatát, melyben az egyházmegye az 
OFB által az egyházaknak jut tatot t földek tekintetében egyöntetű eljárási 
szabályok megállapítását kéri. 

A ker. közgyűlés kimondja, hogy mindaddig, míg a kérdés 
szabályrendeletileg rendezve nincs, az egyházkerület által 1926. 
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évi október 7-én 50. jkvi pont alatt hozott közgyűlési határozatnak 2 6 
rendelkezései az irányadók. 

Figyelemmel arra, hogy az OFB által jut ta tot t földek köriili 
eljárások egységes szabályozást igényelnek, a ker. közgyűlés fel-
hívja az összes jul ta tot takat , hogy a jut ta tásra vonatkozó határo-
zatokat és adatokat terjesszék fel a püspöki hivatalhoz, hogy a 
jövő évi közgyűlés elé megfelelő javaslat legyen terjeszthető. 

27. A kerületi közgyűlés tárgyalta Molnár János és neje, szül. Lassú Er-
zsébetnek, a veresegyházai evangélikus egyház tulajdonát képező ingatlannak 
árverés ú t ján történt eladása ügyében, a pestmegyei ágostai hitvallású evan-
gélikus felső egyházmegye 1928. évi augusztus 16-án meghozott határozata 
ellen beadott fellebbezését: 

A kerületi közgyűlés Molnár János és Lassú Erzsébet felleb-
bezését elutasítja, egyben Kutzián Géza veresegyházai egyházköz-
ségi felügyelőnek a kérdéses ingatlan eladásával kapcsolatban ki-
fe j te t t azon működéséért, melynek eredményeképen az ingatlan-
ért magasabb vételár volt elérhető, a kerületi közgyűlés elismeré-
sét fejezi ki. 

28. A 7. pont alatt kiküldött bizottság nevében Szeberényi Lajos Zsi je-
lenti, hogy Dr. Zsigmondy Jenő az egyházkerület örökös tiszteletbeli felügye-
lőjévé történt megválasztatását köszönettel fogadta és kijelentette, hogy fel-
ügyelői teendőit az ú j felügyelő megválasztásáig szívesen teljesíti s ha régi 
ereje visszatér, az egyházat továbbra is készséggel szolgálja. 

A kerületi közgyűlés az örökös tiszteletbeli felügyelő üzenetét 
lelkesedéssel tudomásul veszi. 

29. A jogügyi bizottság jelenti, hogy Dr. Melich János egyetemi tanár 
szülei nevére a szarvasi Luther-Árvaház javára 500 pengős alapítványt tett . 

A ker. közgyűlés az alapítónak köszönetét fejezi ki és felhívja 
a békési egyházmegyét, hogy az alapítólevelet az alapítványi sza-
bályrendeletnek megfelelő szövegezéssel és záradékolással állít-
tassa ki. 

30. Tárgyaitatott az arad-békési egyházmegye felterjesztése az egyház-
kerületek arányosítása tárgyában. 

Az egyházkerületi közgyűlés az előterjesztést az egyetemes 
közgyűléshez felterjeszti. 

31. A kerületi ügyész jelenti, hogy a ker. elnökség, az aszódi Petőfi gim-
názium tulajdonát képező vásárjognak kiterjesztése s egy ú j vásártérnek 
megszerzése iránt, úgyszintén az ú j főgimnáziumi épület mielőbbi felépítése 
iránt a szükséges lépéseket megtette és azok folyamatban vannak. 

A kerületi közgyűlés a jelentést és az elnökség intézkedéseit 
helyeslőleg tudomásul veszi. 
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32—33. 32. Tárgyaltatott a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 65598/1928. 
sz. II. ü. o. leirata. 

A kerületi közgyűlés a leiratnak azt a részét, mely szerint a 
m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, a budapesti fasori 
evang. gimnázium internátusa részére évi 3.600 P, az aszódi evang. 
reálgimnázium internátusa részére évi 11.800 P annuitásos állami 
segélyt engedélyezett, köszönettel tudomásul veszi. 

Sérelmesnek t a r t j a azonban a leiratnak azt a részét: 
1. mellyel az annuitásos állami segély alapján felveendő tör-

lesztéses kölcsönök garantálását, vagy az annuitások jövőben le-
endő kifizetésének biztosítását megtagadja; 

2. mely szerint az annuitások az egyházkerület részére nyúj-
tani szokott állami támogatások kiegészítő részének tekintendők. 

Miért is az ügyet felterjeszti az egyetemes egyház közgyűlésé-
hez, a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr sérelmes 
álláspontja megváltoztatásának kieszközlése végett, mert a kért 
biztosítások nélkül a kölesönök felvehetők és a tervezett építke-
zések végrehajthatók nem lesznek; ha pedig az annuitások a szo-
kott állami segély kiegészítő részének tekintendők, akkor a félre-
értések elkerülése végett megfelelőbb lenne, ha a szokott állami 
segélyek, minden feltétel nélkül, kellőképen felemeltetnének. 

33. Tárgyaltatot t Kovács Andor esperesnek alábbi jelentése és a jogügyi 
bizottság javaslata: 

„Az egyetemes felügyelő úr Őméltósága felkérte Püspök úr Őméltóságát, 
hogy a lipcsei misszió közgyűlésén történő képviseltetésünk ügyét megoldás-
hoz segítse. Püspök urunk e felkérésre azt válaszolta, hogy miután ez a kér-
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dés a mult évi kerületi gyűlés u tán vettetett fel s miután e kérdés eldöntése 
a ker. gyűlés joga, bevárjuk ez ügyben a ker. gyűlés döntését, így kerül ez 
ügy a ker. gyűlés elé. 

A lipcsei misszió közgyűlésén azelőtt a dunáninneni, dunántúli és a bá-
nyai egyházkerületeknek, illetőleg e kerületek püspökeinek biztosított egy-
egy szavazati jogot, ndvel e kerületek részéről rendszeres segélyezésben ré-
szesült. 

Mikor országos missziói egyesületünk megalakult, -alapszabályaiba fog-
lalta a lipcsei misszióval váló együttműködését s kötelezte magát jövedelme 
9/10-ed részével a lipcsei misszió segélyezésére. Ezért a lipcsei misszió orsz. 
missz. egyesületünknek is biztosított közgyűlésében egy szavazati jogot; egy-
ben azonban azon nézetének is adott kifejezést, hogy fentnevezett egyház-
kerületek, Inivel mint ilyenek most már nem segélyezik külön a lipcsei missziót, 
mondjanak le szavazati jogukról. Tarthatat lannak látszik ugyanis az a hely-
zet, hogy míg pld. a bajorországi Luther, egyház, amely évenként több mint 
100.000 márkát ju t ta t a lipcsei missziónak, annak a közgyűlésén csak négy 
szavazattal bír, addig a magyarországi ev. egyház csak néhány 100 márka 
segélyt küld évente a lipcsei missziónak, szintén 4 szavazattal bírjon. 

* 
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Igaz, hogy ezen szavazati joggal az egyházkerületek egyszer sem éltek, 33—35. 
néhai Gyurácz Ferenc volt püspök kezdeményezésére a/ dunántúli kerület 
annakidején szavazati jogáról lemondott, a dunáninneni kerületben pedig 
Dr. Baltik Frigyes püspök halálával ez a jog feledésbe ment. 

Fennáll szavazati joga a bányai egyházkerületnek, ami abból is kitűnik, 
hogy a lipcsei misszió közgyűlésére a meghívót s a missziói kollégium fonto-
sabb közleményeit Püspök urunk rendesen megkapja. Mivel azonban a szava-
zati jogával egyházkerületünk részéről eddig sem Püspök urunk, sem más 
megbízott nem élt, a lipcsei misszió egyesület azt a kérdést intézte Püspök 
urunkhoz, hogy egyházunk közvetetlenül avagy a missziói egyesület által kí-
vánja e magát képviseltetni. 

Az országos missziói egyesület elnöke azt a kérdést intézi Püspök urunk-
hoz : 

fentartja-e a bányai egyházkerület szavazati jogát továbbra is vagy 
szintén hozzájárul ahhoz, hogy az országos missziói egyesület által képvisel-
tesse magát. A lipcsei misszió mult évi közgyűlése ugyanis kimondta, hogy a 
szavazati jog kérdése revízió alá vétessék. 

Az egyetemes Felügyelő úr Őméltósága is felkérte Püspök urunkat, hogy 
a lipcsei misszió közgyűlésén történő képviseltetésünk ügyét megoldáshoz 
segítse. 

Püspök urunk e kérdésben a döntést az egyházkerületi közgyűléstől 
v á r j a . " 

A kerületi közgyűlés kimondja, hogy a lipcsei misszió köz-
gyűlésén való képviseltetési jogát magának fenntar t ja , ahhoz ra-
gaszkodik, s azt Püspöke álta gyakorolja. 

34. A jogügyi bizottság beterjeszti a pesti alsó egyházmegyének 1928. évi 
augusztus hó 7-én, 8. jkvi pont alatt hozott határozatát, mely a gyóni egyház-
község kötelékébe tartozó tatárszentgyörgyi híveknek r. kat. egyházi célokra 
történt megadóztatások miatt emelt panaszát bejelenti. 

• A ker. közgyűlés felhívja az érdekelt híveket, hogy az egyéni 
megadóztatás adatait bocsássa rendelkezésre, hogy az ügyben jog-
orvoslati úton megfelelő határozat legyen provokálható; egyúttal 
a sérelmi panaszt az egyetemes egyház elnökségéhez felterjeszti. 

35. A jogügyi bizottság ismerteti a csépai evangélikusok sérelmét, mely 
szerint az evangélikus iskola megszüntetése következtében kényszerűségből 
katolikus iskolába küldött gyermekeik tanít tatása címén katolikus egyházi 
célokra megadóztattak. 

A kerületi közgyűlés meglepetéssel és megütközéssel értesült 
arról, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr ahelyett, hogy 
az egyház jogait megvédené, az evangélikus híveknek a kat. egy-
ház által történt megadóztatását egyszerűen tudomásul vétel vé-
gett közli. 

/ ' 



3 5 — 3 9 . A közgyűlés felhívja a esépai híveket, hogy a jogtalanul ki-
vetett adó fizetését tagadják meg és éljenek jogorvoslattal. 

Az egyházmegyei ügyész feihívatik, hogy szálljon ki a hely-
színére, állapítsa meg a kivetés tényeit és indítsa meg az eljárást 
a jogtalanul kivetett adó törlése iránt. 

Az egyetemes egyházhoz felterjesztés intézendő. 
A m. vkir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz panasz 

intézendő azzal, hogy a váci róm. kat. püspök figyelme sérelmes in-
tézkedésének törvénytelenségére felhívassék. 

A közös protestáns bizottsághoz megfelelő intézkedés végett 
áttétetik. 

36. Tárgyaltatot t a pestvármegyei felső egyházmegye felterjesztése Incze 
István „Protestáns vagy Kalhol ikus?" című füzete alapján a szerző ellen in-
dítandó bírói eljárás folyamatba tétele tárgyában. 

Az egyházkerületi közgyűlés a felterjesztést, mint mindkét 
felekezetű protestáns egyházat érdeklőt, az egyetemes közgyűlés 
ú t j án átteszi a közös protestáns bizottsághoz. 

37. Tárgyaltatot t a csanád-csongrádi egyházmegye felterjesztése a nagy-
laki ev. leányegyház anyásítása tárgyában. 

Az egyházkerületi közgyűlés az ügyet kellően előkészítettnek 
nein lát ja , miért is azt a püspök úr utasításai értelmében leendő 
újabb tárgyalás és határozathozatal ' céljából a csanád-csongrádi 
egyházmegye ú t j án a nagylaki leányegyháznak leküldi. 

38. Tárgyaltat tak a csanád-csongrádi egyházmegyének folyó évi július 
27-én 13. pont alatt és október 4-én 3. pont alatt, a battonyai missziói egyház-
nak anyásítása és a nagybánhegyesi egyház szórványainak a battonyai egy-
házhoz való átcsatolása tárgyában hozott közgyűlési határozatai. 

Tekintettel arra, hogy az iratokból nem tűnik ki az, hogy a 
nagybánhegyesi egyházközség az átcsatolással foglalkozott és szór-
ványbeli híveit elbocsátotta volna és a Nagybánhegyeshez közel 
levő magyarbánhegyesi szórványnak átcsatolása nem is látszik 
célszerűnek, tekintettel továbbá arra, hogy a szórványbeli hívek-
nek lélekszáma községenként kimutatva nincsen, tekintettel végül 
arra, hogy sem a battonyai lelkészi hiványt megállapító határo-
zat, sem a battonyai egyház teherbíróképességét igazoló okmányok 
nem lettek felterjesztve — a kerületi közgyűlés az ügyet kellő elő-
készítés s újabb tárgyalás végett a csanád-csongrádi egyházme-
gyének visszaadja. 

39. Tárgyal tat tak az egyházmegyei közigazgatási szabályrendelet terve-
zetének elkészítésére az 1925. évi ker. közgyűlés által 62. jkvi pont alatt 
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(1926. évi kozgy. 80. p., 1927. évi kozgy. 58. p.) kiküldött bizottság jelentése 3 9 
s a folyó évi .egyházmegyei közgyűléseknek crészben hozott határozatai. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a pesti 
közép-egyházmegye és a esanád-csongrádi egyházmegye által el-
fogadott szabályrendeleteket, valamint a pesti alsó egyházmegye 
felügyelője által kidolgozott szabályrendelet-tervezetet érdemi 
felülbírálás előtt kiadja a jegyzői karnak azzal, hogy a pesti alsó 
egyházmegye felügyelőjének és a kerületi ügyésznek bevonásával 
az eddigi munkálatok összeegyeztetése mellett dolgozzon ki egy 
végleges szöveget, s azt a püspöki hivatalhoz terjessze be. A ker. 
elnökséget pedig felkéri a közgyűlés, hogy az ú j szabályrendelet-
tervezetet szabályszerű alkotmányos tárgyalás végett az összes 
egyházközségekhez küldje le. Végül az egyházmegyéket felhívja 
a közgyűlés, hogy szabályrendeleteiket az egyházközségek nyilat-
kozatainak figyelembevételével 1929. évi közgyűléseiken alkossák 
meg s jóváhagyás végett a ker. közgyűléshez terjesszék fel. 

40. A jogügyi bizottság bemutat ja az 1927. évi egyetemes közgyűlésnek 
a szarvasi IV. lelkészi állás betöltése tárgyában 20. p. alatt hozott és a ker. 
közgyűlés 1927. évi 46. jkvi pont alatti határozatának érdemi felülbírálatát 
függőben tartó határozatát és a békési egyházmegyének ezen egyetemes köz-
gyűlési rendelkezés alapján folyó évi augusztus 28-án 48. jkvi pont alatt ho-
zott közgyűlési határozatát. 

A ker. közgyűlés az egyházmegyének az egyetemes közgyűlés 
által tisztázandónak talált kérdésre vonatkozó megállapítását he-
lyeslőleg tudomásul veszi s az egyházmegyei határozat felterjesz-
tése kapcsán az egyetemes közgyűlést újból felkéri, hogy a ker. köz-
gyűlésnek mult évi 46. jkvi pont alatti határozatát hagyja jóvá, 
annál is inkább, mert a IV. lelkészi állás megszervezése már az 
1923. évi kánoni egyházlátogatás alkalmával a Csabacsüdön kívül 
fekvő tanyai körzetekben lakó hívek gondozása szempontjából is 
szükségesnek mutatkozott. 

41. A jogügyi bizottság bemutat ja az „Egyesült Protestáns Egyházak" 
jogviszonyainak megvizsgálására az 1925. évi ker. közgyűlés által 60. jkvi 
pont alatt (1926. évi közgyűlés 80. jkvi pont, 1927. évi közgy. 57. jkvi pont) 
kiküldött bizottság jelentését. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kiküldött 
bizottság mandátumát megúj í t j a ; felhívja továbbá a csanád-
csongrádi egyházmegyét, hogy a battonyai közös egyházi vagyon-
ból való részesedésünknek békés úton leendő biztosítása iránt in-
tézkedjék. Egyben a közgyűlés a pomázi református templomban 
tartandó evangélikus istentiszteletek biztosítása érdekében az ille-
tékes református, egyházkerülethez átír. 
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42—43. 42. Világi főjegyző bemutat ja a kerületi számvevőszéknek az egyház-
megyék számadásaira, vagyonkimutatásaira és költségvetésére vonatkozó je-
lentését. 

A kerületi közgyűlés a jelentést és annak alapján a budapesti, 
esanád-csongrádi, pesti felső-, pesti közép-, pesti alsó- és a békési 
egyházmegyék számadásait, vagyonkimutatásait és költségvetéseit 

. jóváhagyólag tudomásul veszi; a békési egyházmegyének részletes 
és mintaszerű alapossággal kidolgozott munkálataiért elismerését 
fejezi k i ; az arad-békési egyházmegye számadását az aláírások 
pótlása s a költségelőirányzat pótlása végett nevezett egyházme-
gyének visszaadja; végül az utóbbi egyházmegye okmányainak 
felülvizsgálatára és elfogadás esetén leendő jóváhagyására a ke-
rületi elnökséget felhatalmazza. 

43. Olvastatott a Báró Baldáesy-alapítvány jövedelmének felosztására ki-
küldött bizottságnak jegyzőkönyve: Jegyzőkönyv, felvéve Budapesten 1928. évi 
szeptember hó 9-én, a Báró Baldácsy-alapítványból a bányai ev. egyházkerületre 
cső jövedelem felosztására kiküldött bizottság ülésén. 

Jelen vannak: Dr. Raffay Sándor püspök elnöklete alatt Dr, Szeberényi 
Lajos Zsigmond, Kovács Andor, Saguly János, Broschko Gr. Adolf, Blatniczky 
Pál, Bódy Pál esperesek, Dr. Mikler Károly, báró Kaas Albert, Dr. Szontágh 
Antal egyházmegyei felügyelők, Dr. Scholtz Oszkár ker. világi főjegyző, Törteli 
Lajos ker. e. jegyző és Sárkány Béla kerületi egyházi főjegyző, mint előadó. 

1. Dr. Raffay Sándor püspök üdvözli a megjelenteket, sajnálattal jelenti, 
hogy a kerületi felügyelő gyenge egészségi állapota miatt nem jelenhetett meg 
az ülésen és az ülést megnyitja. 

2. Előadó egyházi főjegyző előterjeszti, hogy a Báró Baldácsy-alap jövedel-
inéből ez évben 14.000 pengő áll szétosztás végett a kerület rendelkezésére. Java-
solja, hogy ez összegből, a műit évben megállapított kulcs szerint az egyházak 
kéthatodrészt, a püspök egyhatodrészt és a lelkészek is egyhatodrészt, az özve-
gyek és árvák pedig kéthatodrészt kapjanak. 

A bizottság előadó javaslatát magáévá teszi és a kerületi köz-
gyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

3. Előadó kerületi főjegyző bejelenti, hogy a Báró Baldácsy-segélyért a 
következő kérvények érkeztek be: 

a) pvsztuló, ínséges és építkező egyházak közül folyamodtak: Gerendás, 
Gyula, Békéscsabai árvaház, Szentetornya, Kardoskút, Gádoros, Mezőtúr, 
Nagymágócs—Árpádhalma, Battonya, Csépa, Makó, Ambrózfalva, Vác, Rád, 
Alsógöd, Csepel, Soroksárpéteri, Veresegyháza, Rákoskeresztúr, Gödöllő, Pé-
cel, Újpest. Penc, Mende, Káva, Nyáregyháza, Tápiószele, Farmos, Baja, Gyón, 
Kerekegyháza, Kiskunfélegyháza és Kornádi, összesen 33-an. 

A bizottság javasolja a kerületi közgyűlésnek, hogy a rendel-
kezésre álló segélyt az egyházak közt következőképen ossza föl : 
Gyula, Szentetornya, Kardoskút, Battonya, Vác, Csepel, Veresegy-
háza, Penc és Mende kapjanak 400-^-400 pengőt, Káva és Farmos 
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300—300 pengőt, Kerekegyháza 266 pengőt, Kiskúnf él egyháza pe- 43 . 
dig 200 pengőt, összesen: 4666 pengőt. 

b) A szegény lelkészek közül folyamodtak: Csermák Elemér, i f j . Kiss Kál-
mán, Bánszky György, Fürst Ervin, Janesó András, Wikkert Lajos, Nandrásy 
Elek, i f j . Szlancsik Pál, Zoltán Emil, Draskóczy Ede, Moczkovcsák Ernő, 
Sztik Gusztáv, Benkóezi Dániel, Liska Ferenc, Sommer Gyula, Komjáthy 
Béla, Szucliovszky Gyula, Steuer Lajos, Sass Béla, Geduly Lajos, Szeberényi 
Zoltán, Liptai Lajos, Jeszenszky Gyula, Valent Márton, Pröhle Sándor, Droba 
Márton, Rácz Gyula, Bódy Pál, Csaba Gyula, Bakay Péter, Blázy Lajos, Ke-
mény Gábor, Krón Ferenc, Fúria Zoltán, Imreh Sámuel, Kuntz Henrik, össze-
sen: 36-an. 

A bizottság javasolja, hogy ,,a superintendens urak illő díja-
zása és csekélyebb fizetésű lelkészek javadalmazására" hagyomá-
nyozott kéthatod részből utal jon ki a kerületi közgyűlés a püspök 
úrnak egyhatodrészt, vagyis 2333 pengőt, a javaslatba hozott lel-
készeknek pedig szintén 2333 pengőt, a következő kulcs szerint: 
Csermák Elemér, Moczkovcsák Ernő, Jeszenszky Gyula, Rácz 
Gyula, Bódy Pál, Krón Ferenc, Fürst Ervin, Bakay Péter és Blázy 
Lajos lelkészeknek 3—3 egységnek megfelelő segélyt, Kemény Gá-
bor, Liptay Lajos, Bánszky György, Valent Márton, Droba Már-
ton, Csaba Gyula, Benkóezi Dániel, Szeberényi Zoltán és Imreh 
Sámuel lelkészeknek 2—2 egységnek megfelelő segélyt, Thomay 
József, Tóth Szöllős Mihály, Komjáthy Béla, Fúria Zoltán, Szu-
chovszky Gyula, Pröhle Sándor, i f j . Kiss Kálmán, Sztik Gusztáv 
és Steuer Lajos lelkészeknek 1—1 egységnek megfelelő segélyt. 

c) A szegény papözvegyek és árvák közül segélyért folyamodtak: Liffa 
Jánosné, Csepregi Györgyné, Scholtz Gyuláné, Placskó Istvánná, Frei tag Já-
nosné, Zvarinyi Jánosné, Kicska Hermin, Lányi Anna, Lányi Hermin, Sze-
mion Gizella, Oertel Emilia, Petrovics Sornáné, Leszich Lászlóné, Kaczián Já-
nosné, Győry Vilmosné, Klaar Fülöpné, Jeszenszky Ignácné, Kemény Ödönné, 
Kemény Dezsőné, Bán Miksáné, Szeberényi Lajosné, Szilárd Jánosné, Rie-
esánszky Endréné, Melczer Dezsőné, Dubovszky Nándorné, Simkó Gyuláné, 
Dobronyovszky Gyuláné, Koch Józsefné, Fammler G. Adolfné, Greszler Gyu-
láné, Friedrich Zsigmondné, Czinkóczky Jánosné, Koch Ilona, Kernueh 
Aranka, Soltész Mária és Braun Ilona tanító-árva, összesen 36-an. 

A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés szavazzon meg Győry 
Vilmosné, Kaczián Jánosné és Friedrich Zsigmondnénak 3—3 egy-
ségnek megfelelő segélyt, Placskó Istvánné, Leszich Lászlóné, Sze-
berényi Lajosné, Liffa Jánosné, Chovan Viktorné, Riecsánszky 
Endréné, Simko Gyuláné, Dobronyovszky Gyuláné, Fammler G. 
Adolfné, Koch Józsefné, Csepregi Györgyné, Szilárd Jánosné, 
Petrovics Sománé, Zvarinyi Jánosné és Scholtz Gyulánénak 2—2 
egységnek megfelelő segélyt, Freitag Jánosné, Bán Miksáné, 
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43— 4 4 . Klaar FülÖpné, Kemény Dezsőné, Kemény Ödönné, Greszler Gyu-
láné, Melezer Dezsőné, Dubovszky Nándorné, Czinkoczky Jánosné, 
Kieska líermin, Lányi Anna, Lányi Hermin, Oertel Emilia, Sze-
mian Gizella, Koch Ilona és Kernuch Arankának 1—1 egységnek 
megfelelő segélyt. 

4. A bizottság tárgyal ta a romániai zsinatpresbiteri ev. egyházkerület 
elnökségének megkeresését, amelyben a bányai ev. egyházkerülettől elszakí-
tot t egyházak részére a báró Baldácsy-alapból részesedést kér. Tekintettel 
arra, hogy a kerület az alapítványttevő rendelkezése értelmében osztja fel a 
rendelkezésre álló jövedelmet, a kérelmet a bizottság nem ta r t j a teljesít-
hetőnek. 

5. A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés az adóalapi segélyt következő-
képen ossza fel a folyamodó egyházak között : 

Szentetornya kapjon 600 pengőt, Gyula, Vác, Csanádalberti, Tápió-
szele, Kornádi 400—400 pengőt, Kispest, Makó, Szentes, Veresegy-
háza, Erdőkürt , Galgagyörk, Káva, Farmos 300—300 TJengőt, Bod-
zásottlaka, Mezőtúr, Nagymágócs, Gádoros, Rád, Csornád, Mende, 
Apostag, Baja, Gyula 200—200 pengőt, összesen 7000 pengőt. 

6. Végül javasolja a bizottság, hogy a kerületi segélyt, a Székács-alap és 
a Geitz-féle segélyt, tekintettel a segélyek csekély voltára, a kerület ez évben 
ne ossza ki. 

A közgyűlés a javaslatokat határozat erejére emeli s a pénz-
tárost a kifizetésekre utasí t ja . 

44. Olvastatott a kerületi missziói bizottság jegyzőkönyve: Jegyzőkönyv 
felvéve Budapesten 1928. szeptember hó 9-én a kerületi missziói bizottságnak 
ülésén. 

Jelen vannak: Kovács Andor és Dr. Szigethy Lajos elnöklete alatt Dr. 
Szeberényi Lajos, Broschkó G. Adolf, Saguly János, Bódy Pál esperesek, Ke-
mény Lajos, Kálmán Rezső, Sommer Gyula, Törteli Lajos, Szuchovszky Gyula. 
Sándy Gyula, Nikelszky Zoltán, Raskó Kálmán, Vidovszky Kálmán és Sárkány 
Béla ker. főjegyző. 

1. Kovács Andor elnök az ülést megnyitja és vázolja a mult évi belmissziói 
munkát, amely minden téren örvendetes haladást mutat s reményre jogosít, 
hogy továbbra is sikeresen fog fejlődni. 

2. Sárkány Béla előadó előterjeszti az esperesektől beérkezett jelentések 
alapján összeállított kimerítő jelentését, amelyből a bizottság örömmel állapí-
totta meg, hogy szétszórtan élő híveink évről-évre fokozottabb gondozásban ré-
szesülnek az illetékes lelkészek részéről. A jelentés szerint: 

Az arad-békési egyházmegyében a gyulai anyaegyházhoz tartozó Gyulavári, Kétegy-
hása, Doboz, Sarkad és Kötegyán szórványok ev. híveit Tátrai Károly gyulai lelkész gon-
dozta. Kétegyháza fiókegyházzá alakult, ahova a lelkész minden hónap 3-ik vasárnapján 
ki jár istentiszteletet tartani. Bárdy Ernő mezőberényi lelkész a békési, kőröstarcsai, körös-
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ládányi, szeghalmi és füzesgyarmati szórványbeli híveket személyesen meglátogatta és hitük-
höz való ragaszkodásra buzdította. Mintegy 400-ra tehető ev. híveink száma ezen diasporális 
gyülekezeteinkben. 

A békési egyházmegyében a vallási élet mindenütt emelkedőben van. Csa.bacsüdön a 
missziói lelkész meglátogatta az összes híveket. Az építőmunkában hűséges segítőtársa volt 
a gyülekezet buzgó tanítója. Csorváson a Luther-Szövetség és a leányegylet tag ja i ősztől 
pünkösdig biblia órákon épültek; minden az egyházbatérő egyénnek énekes könyvet és bibliát 
ajándékoztak. A lelkész híveit szorgalmasan látogatta, felkereste a majorban lakókat is. 
Különös dicséret illeti gróf Wenckheim Sándor nagybirtokost, aki cselédei templomlátoga-
tását azzal segítette elő, hogy őket vasárnaponként lóvasútial küldte be a templomba; a 
szegények részére pedig karácsonykor lisztet ajándékozott. A csorvási többi uradalomban 
azonban középkori türelmetlen szellem uralkodik. A róm. kat. földbirtokosok csak róm. kat. 
vallású cselédeket alkalmaznak, a más vallásúaknak pedig felmondanak és a szolgálatból 
elbocsátják őket. A kardoskuti egyházban az elmúlt közigazgatási év az egyházépítő munká-
nak esztendeje volt. A lelkész a hívekben az evangélikus öntudatot erősítette s őket az egyházi 
életben való tevékeny részvételre és áldozatkészségre buzdította. A papné tél idején a leányo-
kat a lelkészlakon magaköré gyűjtötte s őket egyházi énekre és kézimunkára tanította. Hat 
vallásos ünnepélyt tartottak. Mezőtúron a templomlátogatók száma szaparodik, a lelkész 
látogatja híveit. Pusztapón kétízben tartott istentiszteletet. Nagymágócs-Árpádhalmán a lel-
kész a kurapasztorálist gyakorolta. Esti áhitatosságokat tartott , amelyeken idegen vallásúak 
is résztvettek. Az istentiszteleteket felváltva tartotta Nagymágócson és Árpádhalmán. Nagy-
szénáson novembertől májusig rendszeres vasárnapi iskolát tar t a lelkész. A leventék isten-
tisztelet után a templomban valláserkölcsi tanításban részesülnek. Űjpusztán, az orosházi 
uti állami iskolában, minden vasárnap áhitatoskodás szokott lenni. A megalakult nőegylet 
már az első esztendőben 27 énekeskönyvet ajándékozott templomi használatin; ezenfölül 
szegény gyermekeket ruházott fel, 8 vallásos délutánt és 3 összejövetelt rendezett. Orosházán 
a kúra pasztoralist a lelkészek serényen gyakorolják. A hívek látogatása rendszeresen folyik. 
A vallási élet emelése és fejlesztése érdekében tevékenyen és nagy sikerrel dolgoznak a 
különböző egyesületek. Adventben és böjtben az eddig szokásban volt csütörtök esti isten-
tisztelet mellett kedden este is tartottak istentiszteletet. Vasárnap délután bibliai órák tar-
tattak. Kovács Andor lelkész indítványára a képviselőtestület kimondta, hogy a templom-
ajtók egész nap nyitva tartandók. A nőegylet karácsonyfa-ünnepélyt tartott és 150 gyermeket 
ruházott fel. A tanulóknak énekeskönyveket és bibliát ajándékozott. A községtől 500 négy-
szögöl telket vásárolt méltányos áron, hogy azon egyleti házat építsen. Pusztaföldváron az 
evang. i f j a k szövetsége révén a serdülő i f j a k mindinkább belekapcsolódnak az egyházi életbe. 
A leányegylet buzgón folyta t ja munkáját. Szarvason a lelkészeknek a belmissziói munkában 
segítségére voltak a Luther-Szövetség és a Protestáns Nőszövetség. A lelkészek rendszeresen 
látogatták a híveket. A Luther-Szövetség munkássága erős lendületet vett; vallásos estéket, 
a tanyai iskolakörökben pedig ismeretterjesztő előadásokat rendezett. A Protestáns Nőszö-
vetség folytatta hitmélyítő és jótékonykodó munkáját. Különösen buzgólkodtak a Lányi nő-
vérek, kik a felserdült hajadonokat összegyűjtve, a biblia tanulmányozásában gyakorolták 
őket. Különösen az árvaház érzi ez áldott szövetség áldozatkészségét. Az egyház Luther-
árvaházában biblia-olvasó, istenfélő, kötelességtudó nemzedéket igyekeznek nevelni. Elismerés 
illeti meg Dr. Melich János egyetemi tanárt, aki 500 pengős alapítványt tett az árvaház 
javára. Szentetornyán a lelkész a fősúlyt ezidén is az i f júság vallási nevelésére fektette. 
Bibliaórákat, vasárnapi iskolát tartott , az ismétlő iskolások és leventék valláserkölcsi nevelését 
előadásokkal igyekezett biztosítani. A békésvármegyei közművelődési egyesülettel karöltve 
ismeretterjesztő és népművelő előadásokat rendezett. Szegények, árvák és betegek gondozása 
a gyülekezetben rendszeresen folyik. Tótkomlóson a belmissziói munka a Luther-Szövetség 
keretén belül működő i f júsági egylet, leányegylet és egyházi énekkar által a tanítóság hat-
hatós közreműködésével eredményesen folyik. Az i f júsági egylet nemcsak tagja i részére tar t 
rendszeres heti önképző összejöveteleket, hanem felnőtt egyháztagok részére is vallásos mű-
soros estélyeket. Azonkívül havonként missziói utakat tesz a szórványokban s az ottlakó 
hívek számára istentiszteletekkel összekötött vallásos estélyeket tart . A szegények és árva-
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gyermekek ügyét nagy áldozatkészséggel és szeretettel a leányegylet l á t ja el. Csanádapáca, 
Gyulamező-Bckéssámson, Kiscsákó, Békés, Szentandrás-Öcsöd nehezen mozdulnak. Rákóczi-
telep evangélikusai még a település idejét élik. Ha kialakul a helyzet, rövidesen lelkészt köve-
telnek. Újvároson Szabó Pálné buzog fáradhatatlanul a munkában. Jár , kel, gyűjt, tervez s 
már az építkezést készíti elő. Telket iskolahelyül a község adott, most hát már téglát veret. 
A már eddig összegyűjtött 2140 pengő 50 fillér teljesen Szabó Pálné érdeme. 

A budapesti egyházmegyében a budafoki fiókegyháznak missziói egyházzá való szer-
vezése és megalakulása megtörtént. A lelkészi teendők ellátásával Petrovics Pál vallástanár 
lett megbízva, aki ott lelkes buzgalommal és hűséges odaadással működik. A szeptember 
12-iki egyházmegyei közgyűlés nevezett vallástanárt a missziói egyház lelkészévé választotta 
meg. A pestszentlőrici és soroksárpéteri fiókegyház is missziói egyházzá alakult. A lelkészi 
teendőket egyelőre Dr. Szlávik Mátyás nyug. teol. igazgató végzi. Az egyház felügyelőjévé 
Kuszenda Lajos községi főjegyző lett megválasztva, akinek köszönhető, hogy az egyház a 
község legszebb helyén, ellenszolgáltatás nélkül, templom és paplak céljaira telket kapott, 
valamint, hogy az OFB eredeti határozatának megváltoztatásával a kiutalt 15 hold földet 
közvetlenül a község határában kapta meg. Pestszentlőrincen minden vasárnap, Soroksár-
péterin pedig havonként két istentisztelet volt. Utóbbi helyen a vallásoktatást Ritter János 
nyug. tanító végzi elismerésre méltó buzgalommal. Szentendrén, Pilisvörösváron, Csillag-
hegyen és Pomázon havonként tartatott istentisztelet. A csillaghegyi hívek fiókegyházzá kí-
vánnak alakulni. A pesterzsébeti anyaegyházhoz tartozó csepeli-dunaliaraszti fiókegyházban 
örvendetes fejlődés tapasztalható. A missziói egyháznak Csepel központtal való megszervezése 
tervbe van véve. A csepeli missziói körben szép eredménnyel működik Oláh Károly vallás-
tanár. A csepeli templom már csaknem teljesen elkészült és még a folyó évben fel lesz 
avatható. A váci anyaegyházhoz tartozó Alsógöd fiókegyházban és a szöd-rákosi szórványok-
ban példás buzgalommal és lelkesedéssel fáradozik Sommer Gyula váci lelkész. A sződ-rákosi 
és sződligeti hívek fiókegyházzá kivannak alakulni. 

A csanád-csongrádi egyházmegye területén levő két missziói egyháznak, Battonyának 
és Csépának rendes lelkésze van, akik a hozzájuk tartozó nagy területeken elszórt híveinket 
is gondozzák. A battonyai hívek mielőbb templomot kívánnak építeni s e célra serényen 
gyűjtenek; hogy lelkészük kongrua-segélyt kaphasson, az egyházmegyei közgyűlés a battonyai 
misszióhoz csatolta a Mező- és Református Kovácsházán és Magyarbánhegyesen lakó evan-
gélikusokat is, kikkel együtt a misszió lélekszáma megközelíti az ezret s így a gyülekezet 
anyásítható lesz. 

A mezőhegyesi híveket, kiknek száma meghaladja a 800-at, a pitvarosi lelkész gondozza, 
havonként kétszer istentiszteletet és az iskolásokkal hetenként két alkalommal hittantanítást 
tartva. Szépen gyarapodik a nagylaki misszió lélekszáma is, mert a régi vasúti állomás mellett 
ú j község települ túlnyomóan evangélikus hívekből. Ezt a missziót is a pitvarosi lelkész 
gondozza, havonként egyszer istentiszteletet tartva úgy a kendergyári, mint az ugari iskolá-
ban. A gyermekek hitoktatását is ő lá t ja el a káplánjával. 

A pesti felső egyházmegyében egyetlen szervezett missziói pont van: Pécel—Rákoscsaba. 
A lelkészi állás még ma sincs betöltve, mert a vallás- és közoktatásügyi miniszter azzal küldte 
vissza az egyház felterjesztését, hogy kongruát csak az esetben hajlandó folyósítani, ha az 
érdekelt gyülekezetek a lelkész—javadalmához legalább 800 aranykoronával hozzájárulnak. 
Az egyházat jelenleg Noszkó István rákoskeresztúri lelkész gondozza. Az egyházmegye fel-
kérte a püspök urat, hogy a kongrua folyósítását eszközölje ki. 

A pesti középegyházmegye területén nagyobb szórványok Monoron, Dánszentmiklóson, 
Üllőn és Gyömrőn vannak. Monori fiókegyházat Kuthy Dezső egyetemes főtitkár gondozza 
nagy szorgalommal és dicséretes eredménnyel. A fiókegyházban vasárnapról-vasárnapra ren-
des istentiszteletet tart , úgyhogy a hívek állandóan gondozva vannak. Dánszentmiklós örven-
detes fejlődést mutat. A közel 300 lelket számláló szórvány fiókegyházzá alakult s már azzal 
a tervvel foglalkozik, hogy ev. felekezeti iskolát állit fel, hogy így a gyermekek vallásos 
neveléséről és a híveknek vasárnapi istentiszteletéről gondoskodhassék. Gyömrőn a közel 400 
lelket számláló híveket a inendei anyaegyház lelkésze gondozza, évenként 12 istentiszteletet 
tartva. Üllőn a szervezés munkája folyamatban van. 
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A pesti alsó egyházmegyében a nagyobb lélekszámú bácsalmási szórvány rendszeres 
gondozásban részesül, amennyiben a ba ja i lelkész, az ottani ref. lelkésszel havonként fel-
váltva tart istentiszteletet mindkét protestáns egyház hívei számára. Az istentiszteleteket 
gróf Teleky József úr egyik lakosztályában tar t ják, amelyeken sokan jelennek meg a róm. 
kat. hívek közül is. A jövőt illetőleg kilátás, sőt ígéret van arra, hogy gróf Teleky József 
úr templomot fog épífcpiii, melyben a két protestáns egyház istentiszteletei megtarthatók 
legyenek. A megszervezett Pusztavacson az ev. híveket a gyóni lelkész gondozza. Az isten-
tiszteleteket a református lelkésszel felváltva tar t ják, amikor is az uradalom készséggel 
bocsát fuvart a lelkészek rendelkezésére. Örkényben és Ócsán ugyancsak a gyóni lelkész gon-
dozza a híveket. 

A fogház-missziókról a jelentések beérkeztek, amelyekből megállapítható, hogy a foglyok 
lelki gondozása megfelelően történik. Legalább kéthetenkint istentisztelet tartatik s a fog-
lyok időközönként úrvacsorában is részesülnek. Az illetékes állami hatóságok jóindulatúlag 
támogatják a foglyokat gondozó lelkészek munkáját. . Az istentiszteletek helyiségei meg-
felelőek, kivéve a budapesti ügyészség fogházát, ahol br. Podmaniczky Pál lelkész jelentése 
szerint télen az átjáróul szolgáló folyosón, nyáron az udvaron tartatik az istentisztelet. 
Szegeden a kerületi börtön miniszterileg kinevezett börtön lelkésze panaszolja, hogy a X. 
fizetési osztálynak megfelelő, havi 170 pengő illetménye van. 

3. A jelentés kapcsán Szeberényi Lajos szóváteszi, hogy a missziók segélye-
zésére nagyon kis összeget vesz fel a kerület költségvetésébe. Rámutat arra, hogy 
a Luther-Társaság könyvkereskedése nagyon eldugott helyen van; kívánatosnak 
tartaná, hogy az a deáktéri ev. épület legforgalmasabb helyén helyeztessék el. 

A bizottság a javaslatot magáévá teszi és javasolja a ker. köz-
gyűlésnek, hogy o Luther-Társaság könyvkereskedésének a Deáktérre 
leendő áthelyezése tárgyában keresse meg a budapesti deáktéri egy-
házat. 

4. A bizottság sajnálattal veszi tudomásul, hogy a hartai egyházhoz tartozó 
állami fogházban az ev. hívek nem részesülhetnek saját lelkészük részéről lelki 
gondozásban, mert az illetékes miniszter a hartai lelkészt nem nevezte ki fegy-
liázi lelkésszé. 

A sérelem orvoslását a bizottság a kerületi közgyűlés figyelmébe 
ajánlja. 

5. Elnök jelenti, hogy a szarvasi Luther-árvaház felépült és nemes hivatásá-
nak át lett adva, 

amit a bizottság örömmel vesz tudomásul. 
« 

6. Elnök jelenti, hogy az istentisztelet egységesítése érdekében a püspök úr 
javaslat készítésével bízta meg őt, Javaslatát felolvassa azzal az indítvánnyal, 
hogy mivel az egyetem Dr. Kendeh Kirchknopf Gusztávot hasonló javaslat ké-
szítésével bízta meg, elkészített javaslata tétessék át az egyetemhez. Addig is, 
míg az istentiszteletek egységessé tétele megvalósítható lesz, szükségesnek tar t ja , 
hogy legalább az „Erős vá runk" szövege és dallama állapíttassák meg minden 
egyházra kötelező erővel. 

A bizottság a javaslatot pártolókig terjeszti a kerületi közgyű-
lés elé. 
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4 4 — 4 5 . Szuchovszky Gyula előterjeszti a „Jöjjetek énhozzám" című belmissziói 
lapra vonatkozó jelentését, amelyből kitűnik, hogy a lap 7000 családhoz jár és 
közkedveltségnek örvend. Alacsonyan megszabott előfizetési ára miatt — sajnos 
— folyton anyagi gondokkal küzd. 

A bizottság megkeresi a kerületet, hogy atlapot minősítse a ke-
rület lapjának, annak támogatására állítson he valamely összeget a 
kerület költségvetésébe, ugyanerre hívja fel az egyes egyházmegyé-

» ket és egyházközségeket és buzdítsa egyházunk tagjait a lap szellemi 
támogatására. A lap összeállítása és kiadása körüli buzgó fáradozá-
sáért a bizottság Szuchovszky Gyulának köszönetet mond. 

8. E ponttal kapcsolatban a bizottság szükségesnek ta r t j a a lap anyagi 
ügyeinek nyilvántartása és ellenőrzésére egy szám vizsgálóbizottság választását, 
amely a lap számadásait minden év végén átvizsgálja s a vizsgálat eredményéről 
jelentést tegyen. Elodázhatlannak ta r t j a Szuchovszky Gyula illő díjazását is. 

A bizottságba Kovács Andor és Dr. Szigethy Lajos elnöklete alatt 
Broschko G. Adolf, Kemény Lajos, Bendl Henrik, Szelényi Gyula 
és Szuchovszky Gyula választattak meg, azon megbízatással, hogy 
Szuchovszky részére már a jövő év elejétől állapítsanak meg illő 
tiszteletdíjat. 

9. Végül megkeresi a bizottság a kerületi közgyűlést aziránt, hogy intéz-
kedjék, miszerint a leventék minden lehető alkalomkor felvezettessenek a temp-
lomi istentiszteletekre. 

10. Püspök úr a misszió-alap megteremtésére 1000 pengőt adományoz azzal, 
hogy ezen alapot később növelni óhajt ja . A bizottság javasolja a közgyűlésnek, 
hogy ezen adományért a Püspök urnák köszönetét nyilvánítsa. 

A ker. közgyűlés a jegyzőkönyvben foglalt jelentéseket tudomá-
sul veszi, az előterjesztett bizottsági javaslatokat határozati erőre 
emeli s a Püspök úrnak a missziói alap megteremtéseért hálás kö-
szönetét nyilvánítja. 

Egyben a közgyűlés bizalommal felkéri a levente-intézmény 
vezetőségét, hogy a leventék egyházi érzületét esetleg sértő vagy a 
gazdatársadalom érdekeit esetleg gátoló időbeli s egyéb beosztásokat 
és intézkedéseket mellőzze s a leventéktől saját egyházaik istentisz-
teleteinek rendszeres látogatását múlhatatlanul megkövetelje. 

45. A kerületi levéltáros jelenti, hogy az egyházkerületi levéltár anyagá-
nak értékesebb részét, a levéltári iratoknak mintegy felét az egyetemes egy-
ház tűzmentes levéltári helyiségébe, az egyetemes egyház három e célra ki-
ürí tet t levéltári szekrényébe vitette á t ; míg a kerületi levéltárnak ily módon 
felszabadult szekrényeibe az egyetemes gyámintézet könyveit és irományait 
és az egyetemes egyház újabb keletű iratait helyezte el. 

Jelenti, hogy az egyházi testületek jegyzőkönyveinek és az iskolai érte-
sítőknek rendszeres beküldését nyi lvántar t ja s a hiányzók beküldését levélileg 
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is szorgalmazza; egyébként a levéltár folyamatban levő rendezéséről jövő 4 5 47. 
évben részletesebben is be fog számolni. 

Tudomásul szolgál. 

46. A bányakerületi Luther-Szövetség jelenti, hogy 
AJ az egyházkerületben — 12 egyházközséget kivéve — a Luther-Szövetség 

mindenütt megalakult és működését az 1927/28. évben három irányban foly-
tatta, és pedig: belmissziói, valamint általános kultúrális irányban, még pedig 
részben maguk a helyi Luther-Szövetségek, részben az állami népműve-
léssel kapcsolatban és harmadszor szociális irányban. — A 61 helyi Luther-
Szövetség kebelén belül 86 szakosztály működik és ezenkívül 45 különböző egy-
háztársadalmi szervezet kb. ugyanennyi egyházközségben. 

B) Belmissziói tevékenységükkel kapcsolatban 2141, kultúrális tevékeny-
ségükkel kapcsolatban, melynek célja a felnőttek hazafias, valláserkölcsi és köz-
hasznú oktatása volt, 745, s végül a népműveléssel kapcsolatosan helyi szövet-
ségeink vezetői, irányítói és tagjai 1547 előadást tartottak. Az összes előadások 
száma 4433. — A legtöbb előadást-a pesti középegyházmegyében tartották, még 
pedig 1056. — Részletesebb adatok a jelentésben foglaltatnak. » 

C) Szociális célra gyűjtés, előadás, offertórium és hasonló forrásokból 70404 
pengőt fordítottak. Ezt az összeget a helyi Luther-Szövetségek és keretükben 
dolgozó helyi evang. egyháztársadalmi szervezetek részben ruhában, részben 
készpénzben osztották ki a legszegényebb hívek között. Kéri a kerületi Luther-
Szövetség az egyházkerületi közgyűlést, 

a) hogy a kerületi Luther-Szövetség részére egy megfelelő összeget évi se-
gélyként költségvetésébe beállítani méltóztassék; 

b) hogy az 1925. évi ker. közgyűlés 70. és az 1926. évi ker. közgyűlés 85. 
jegyzőkönyvi pont alatt hozott határozatokra való utalással ismételten is hívja 
fel az egyházközségeket, hogy a Luther-Szövetség részére ugyancsak megfelelő 
évi segélyt költségvetésükbe beállítsanak. 

A ker. közgyűlés a jelentést örömmel tudomásul veszi; a szövet-
ség anyagi segélyezését a ker. elnökség hatáskörébe utalja (23. pont 
6. alpontja) s az egyházközségeket az évi segélyek költségvetési biz-
tosítására újból felhívja. 

47. Olvastatott a kerületi Lelkészegyesület közgyűlésének jegyzőkönyve: 

JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett a bányai egyházkerület lelkészi egyesületének 1928. évi okt. 10-én megtartott 
közgyűlésén. 

Jelen vannak: Kovács Andor békési esperes elnöklete mellett: Dr. E a f f a y Sándor püs-
pök, Kruttschnitt Antal, Sárkány Béla, Saguly János, Dr. Szeberényi Lajos Zs., Bódy Pál, 
Broschko G. Adolf és Blatniczky Pál föesperes, számos lelkész és érdeklődő. 

1. Kálmán Rezső orosházi lelkész beszéde és imádsága után elnök üdvözli a megjelen-
teket s a gyűlést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Fabók Ferenc mezőberényi 
lelkészt, hitelesítésére pedig Törteli Lajos és Horémusz Pál lelkészeket. 

2. Kovács Andor elnöki jelentésében vázolja egyházunk nehéz helyzetét, amelyet csak 
súlyosbít az államkormányzatnak egyházunkkal szemben tanúsított, többször autonómiánkat 
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4 7 . törvényes jogainkat is érintő csaknem merev magatartása. Kiemeli a lelkészeket ért sérel-
meket, különösen a korpótlék és a kongrua kiutalásával kapcsolatosan. 

Az elnöki jelentéshez többen hozzászólnak s e felszólalásokkal kapcsolatban a lelkészi 
egyesület közgyűlése a következő határozatokat hozza: 

Kerestessék meg a kerületi közgyűlés, hogy tegye meg a szükséges lépé-
seket aziránt, hogy az egyetemes közgyűlés felterjesztést intézzen a kultusz-
minisztériumhoz aziránt, hogy: 

a) az eddigi régebbi uzus aalpján és törvényben biztosított jog szerint 
minden önállósított egyháznak, amelynek anyásítását az egyházi szervek szük-
ségesnek minősítették és fentartásához az eddigi szokáshoz mért összegben az 
egyház hozzá tud járulni, a kultuszminisztérium adja meg a szükséges kongruát, 
tekintet nélkül arra, hogy a hívek lélekszáma a 800-at meghaladja-e, vagy sem. 
Föltétlenül kívánatosnak, sőt elengedhetetlenül szükségesnek t a r t j a a közgyűlés 
azt, hogy minden államsegélyt az állam az egyetemes egyházi pénztárba utal ja 
ki egy összegben; 

b) a lelkészi korpótlékot, amelyet törvény biztosít, legkésőbb 1929. é.í 
január 1 tői kezdve utal ja ki az állam teljes egészében, minden egyes szolgálati 
évei alapján jogosult lelkésznek, fizetésére való tekintet nélkül; 

c) a hitoktatói díjakat a régi szokás szerint a megtartott órák arányá-
. ban utal ja ki a hitoktatást végző lelkészeknek, mivel különösen a szórványbeli 

egyházaknak egyenesen életérdeke, hogy távollevő iskolákban a lelkészek a hit-
tanórákat megtarthassák s ezzel kapcsolatban kúra pastorálist is gyakorol-
hassanak ; 

d) a hiványokat az egyház állapítja meg, s miután azokat a felsőbb 
hatóság is jóváhagyja, a hiványokon semmi változtatás és módosítás eszközöl-

, liető ne lehessen, tekintet nélkül arra, hogy tanítói, avagy lelkészi hiványról 
van-e szó. 

3. Dr. Szeberényi esperes egy bizottság kiküldését a jánl ja , amely figyelemmel kíséri 
az egyházunk ellen irányuló támadásokat, és gondoskodik ezeknek kivédéséről. Tekintet nél-
kül, hogy egyházi szolgálatban lévő személy, vagy intézmény ellen irányul-e. Dr. Raf fay 
Sándor püspök javaslatára 

a közgyűlés elhatározza, hogy a bizottság létesítése mellőzhető, mivel erre a 
célra rendkívül alkalmas a Luther-Szövetség, mint egyháztársadalmi szervezet, 
amelyet kellő tartalommal kell megtöltenünk. 

4. Dr. Szeberényi esperes javaslatára és Dr. Raf fay Sándor püspök hozzászólása 
nyomán 

a közgyűlés kimondja, hogy a Magyar Protestánsok Lapjá t a lelkészi kar kész-
ségesen támogatja, amennyiben evangélikus társszerkesztőt alkalmaz. 

5. Következett Bartos Pál szarvasi lelkész előadása egy papi otthon fölállításának 
szükségességéről. Előadó javaslatára közgyűlés a következő határozatot hozza: 

1. kerestessék meg a MELE közgyűlése, hogy mondja ki egy evangé-
likus Papi-Otthon létesítésének szükségességét, amely otthonban 

a) elaggott szegény papi házaspárok, vagy özvegyek megfelelő foglalkoz-
tatás mellett hajlékot nyernének; 

b) arra reászolgáló papi árvák, ilyenek nem jelentkezése esetén evang. 
tanári és tanítói árvák ellátást nyerjenek és neveltetést is; 

c) szegényebb lelkészi családok gyermekei s amennyiben hely fenmaradna, 
ev. tanári és tanítói családok gyermekei középiskolai, ill. főiskolai tanulmányai 
ideje alatt a lehetőségig jutányos ellátás mellett megfelelő felügyelet és nevelés 
gyakorlásával otthont nyerjenek; 

d) kivételesen olyan szegény evangélikus gyermekek is nyerjenek magasabb 
neveltetést, akiknek kitaníttatása kiváló képességeikre való tekintettel az egy-
ház érdekében állónak látszik. 
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2. Mondja ki a MELE közgyűlése, hogy ilyen intézmény oly ev. egy- £ 7 4 8 . 
házközség területén létesítendő, ahol ev. egyházi humanitárius jellegű gimnázium 
működik, vagy ha ez nem lehetséges, ott, ahol ref. vagy állami említett jellegű 
középiskola van. Egyébként előadó javaslatát teljes egészében a MELE köz-
gyűlése elé terjesztendő. 

(5. Eabók Ferenc mezőberénvi lelkész az egyházi ének ügyéről tartott előadást. Előadá-
sában kívánatosnak tar t ja , a kántorképzés intenzívebbé tételét, a lelkészek zenei oktatását, 
egyetemes egyházunk összes értékes dallamait magában foglaló parti tura és a vallásos élet 
igényeit minden tekintetben kielégítő egyetemes, magyar énekeskönyv kiadását. Többek 
hozzászólása után a közgyűlés köszönetét fejezi ki Fabók Ferenc előadásáért Js kívánatosnak 
találja, hogy legalább is kisebb számú ének legyen, amelyet közös dallamra az egyház minden 
gyülekezete énekelni tud. 

A közgyűlés fentartani kívánja azt a régebben is fölmerült szándékot, 
hogy a magyar lutherániában közös énekek és közös dallamok legyenek. 

7. Elnöklő Kovács Andor esperes a lelkészi kar figyelmébe a jánl ja a Protestáns Nő-
szövetség amaz elhatározását, hogy jótékony célra bélyegeket bocsát ki. 

Tudomásul szolgál. 
8. Ugyancsak elnöklő esperes bejelenti a békési egyházmegye közgyűlésének ama hatá-

rozatát, mely szerint nevezett egyházmegye egy az alföldön felállítandó tanítóképző-intézet 
létesítését szükségesnek ta r t ja . 

Közgyűlés a határozatot helyeslőleg tudomásul veszi s annak végrehaj-
tását egyetemes egyházunk érdekében szükségesnek jelenti ki. 

9. Elnök mint a megjelenteknek, mint pedig az előadóknak köszönetét fejezi ki s a 
lelkészegyesület további működésére Isten áldását kéri. 

A ker. közgyűlés a jegyzőkönyvet helyeslőleg tudomásul veszi s 
az abban foglalt javaslatokat határozat erejére emeli. 

48. Kruttschnit t Antal esperes a ker. gyámintézet elnöke beterjeszti a 
ker. gyámintézet jegyzőkönyvét. 

JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett az evangélikus bányakerület gyámintézetének 1928. évi október hó 10-én Buda-
pesten tartott évi rendes közgyűléséről. 

A közgyűlésen Kruttschnitt Antal kerületi gyámintézeti egyházi elnök elnökölt. 
Jelen vannak: Dr. Ra f f ay Sándor püspök, Dr. Szeberényi Lajos, Broschkó G. Adolf, 

Saguly János, Blatniczky Pál, Ivelló Gusztáv, Bárdy Ernő, Liptai Lajos, Lelbach Oszkár, 
Mikler Károly, Szailer Vilmos, valamint még számos lelkészi és világi tag. 

1. Egyházi elnök buzgó imádsággal nyi t ja meg a közgyűlést és bejelenti Dr. Pesthy 
Pál ker. gyárnint. vil. elnöknek a megjelenésben való akadályoztatását. 

2. A jegyzőkönyv vezetésére Riinár Jenőt, hitelesítésére Blatniczky Pált és Broschkó 
G. Adolfot kéri föl. 

3. Kruttschnitt Antal egyházi elnök évi jelentését terjeszti elő: 
Nagyméltóságú és Nagytiszteletü Közgyűlés! 
Szívből fakadó meleg atyafiságos és hittestvéri szeretettel köszöntvén közgyűlésünk 

tagjait , áldva a lelkeket a szeretet munkamezején serkentő és irányító örök isteni kegyelmet, 
van szerencsém évi jelentésemet: előterjeszteni. 

A mult évben az egyetemes gyámintézet ú t ján egyházkerületünk következő gyülekezetei 
és intézményei részesültek segélyben: 

A kisszeretet adományban Baja . (300 P) 100 pengős segélyt kapott: Káva, Tápió-
szele, Gyón. 218 P 89 fillért kapott a szarvasi árvaház és a serleg gyűjtést, 131 P 30 fillért 
a szarvasi tanítónőképző-intézet internátusának jut tatot t . 
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Bognár-féle. segélyben részesült: Káva, Gyón, Tápiószele és Galgagyörk 100—100 és 
a szarvasi árvaház 50 pengővel. 

A Gnsztáv Adolf egyleti segélyből kapott : Alsógöd, Mende, Kispest, Nagymágócs-
Árpádhalom, Csépa 200—200 pengőt. 

A némethoni Gusztáv Adolf egylethez fel terjesztetett: Gyula, Kelenföld, Mezőtúr, 
Kispest és ú j felvételre Ba ja és a szarvasi árvaház. 

Az egyetemes gyámintézeti elnökség buzgó utánjárására Vass József miniszter úr 
10 lelkész özvegyünknek jut ta tot t egy-egy pár cipőt. Őexcellenciának bíztató kegyes jóindu-
latú hathatósabb támogatását szabad reménylenünk. 

Ha vannak segélyre szoruló gyülekezeteink, kell hogy legyenek segélyt nyújtó, áldozat-
kész híveink is. Boldogok, kik nem kénytelenek kéregetni, hanem adhatnak, még boldogabbak, 
akik adnak is. 

Ismerve a segélyre szorultak szánalmas, mostoha helyzetét, hogy segélyt nyújthassunk, 
némileg is segíthessünk rajtuk, igen tisztelt elnöktársammal ez év tavaszán megértő hangú 
felhívást intéztünk gyülekezeteinkhez és há l ' Istennek volt is eredménye, de ismét csak azt 
kellett látnunk, hogy igen-igen sok gyülekezetekben egyházi tisztségben álló és nem álló 
egyénekhez, tehetős és készséggel adakozó családokhoz a felhívások és gyüjtő-ívek nem jut-
nak el. Többektől hallottam: adakozásra nem kérettem fel, nem is tudok róla, hogy a gyám-
intézetre gyűjtés történt volna, pedig szívesen adtam volna. Különböző intézmények gyüjtő-
íveivel keresik fel híveinket, de éppen a mi gyámintézetünkről mit sem tudnak. Bizalommal 
küldött gyiijtő-ívemre egyik lelkész testvértől ezt a választ kaptam: „annyiféle címen gyűj-
tenek, nem adok és nem gyű j tők . " 

Lelkész testvéreim! Vegyétek lelketekre a gyámintézet ügyét, ne érjen titeket az a 
súlyos vád, hogy evangélikus egyházunk eme irgalmas szamaritánusa nem moshatja és nem 
kötözheti a tátongó sebeket, mert hát a ti nembánomságotok miatt kiapadott az ő olajos 
korsója. 

A sok helyütt tanúsított jóindulat, há l ' Istennek a mult évinél nagyobb gyümölcs 
termést érlelt. 

Gyüjtésünk eredménye: 
Az egyházmegyei gyámintézetek bevétele: 

Arad—Békés . 694 P 41 fü l . 
Békés . 1693 » 03 » 
Budapest . 1186 » 79 >t 
Csanád—Csongrád . 777 a 73 » 
Pesti alsó . 598 » — 

Pesti felső . 596 21 » 
Pesti közép . 747 a 19 » 
Budapesti főgimn. i f j . egylet . 804 V 20 » 
Kerületi offertórium . . . . . 125 » — » 

Összesen . . 7222 P 56 fäll. 

ez évben a ker. offertóriumon kívül 7097 P 56 fül . , az ez évi gyűjtés 1016 pengő 89 fillérrel 
meghaladja a mult évit. 

Mindenesetre örvendetes, de még mindig nem megfelelő eredmény. Különös elismerés 
illeti Bereczky Sándor testvérünket és a vezetése alatti budapesti főgimn. i f j . egyletet, a 
békési és budapesti egyházmegyét, a ceglédi i f júsági egyesületet, Sas Ferenc orosházi és 
Melis Mihály szarvasi tanítót, Báró Kaas Andort, ki saját gyüjtő-ívén példával j á r t elől és 
maga is gyűjtést eszközölt. Szelényi Aladár és Mikola Sándor 20—20 pengő napidíját a 
gyámintézetnek engedte át. 

Köszönet illeti a gyámintézet munkásait és áldozatkész adakozóit. 
Tisztelettel bemutatom a beérkezett segélykérvényeket. 
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A) Kerülethez 

Arad—Békés egyházm.: Gyula. 
Békési egyházm.: Szentetornya, Szarvasi árvaház, Nagymágócs—Árpádhalom, Mezőtúr, 

Gádoros. 
Budapesti egyházm.: Kelenföld, Kispest, Csepel. 
Csanád-csongrádi egyházm.: Battonya. 
Pesti alsó egyházm.: Gyón, Baja . 
Pesti felső egyházm.: Galgagyörk, Mogyoród, Újpest, Veresegyháza. 
Pesti közép egyházm.: Tápiószele. (Tápiószentmárton minden fokon kér egy kérvé-

nyen. Figyelembe nem vétetik.) 
Ezek közül segélyben részesült a mult évben: 
Kerülettől: A szarvasi árvaház, Gádoros és Battonya 360—360 P. 
Egyetemtől: Ba ja 300, Gyón, Tápiószele 100—100 és a szarvasi árvaház 218 P 89 f . 
Bognár-alapból: Gyón, Tápiószele 100—100 és a szarvasi árvaház 50 P. 
A Gusztáv Adolf segélyből: Nagymágócs—Árpádhalom 200—200 P. 

B) Egyetemhez. 

Arad;békési egyházm.: Gyula. 
Békési egyházm.: Gádoros, Szarvasi árvaház, Mezőtúr, Nagymágócs—Árpádhalom, 

Szentetornya. 
Budapesti egyházm.: Vác, Rád, Kelenföld, Kispest, Csepel, Alsógöd. 
Csanád-csongrádi egyházm.: Battonya, Csépa. 
Pesti alsó egyházm.: Baja , Gyón. 
Pesti felső egyházm.: Galgagyörk, Mogyoród, Újpest, Veresegyháza. 
Pesti közép egyházm.: Tápiószele, Mende. 
Ezek közül kapott mult évben: Alsógöd, Kispest, Mende, Csépa 200—200 pengőt. 
Bognár-alaphoz: Battonya, Baja . 
Kisszeretet adományért: Mende, Pencz. 

C) Gusztáv Adolf Egylethez. 

Felterjesztetnek az összes kérvények. 
I)r. Raf fay Sándor püspök úr Kecskeméten végzett kánoni látogatása alkalmával Kis-

kúnfélegyháza, Lajosmizse, Jászkerekegyháza közös protestáns gyülekezeteit is meglátogatta. 
Méltányos volna ezeket a magunk részéről is némi segélyben részesíteni. Talán ezidő szerint 
Kiskúnfélegyháza és Jászkerekegyháza 50—50 pengővel volna segélyezhető. 

Egyebekre nézve tisztelettel jelentem: 
A pesti alsó egyházmegyei gyámintézeti világi elnök Miskolcra távozott, helyébe a 

kecskeméti egyház felügyelője, Maurer Frigyes lett megválasztva. 
Az egyetemes gyámintézet egyházi elnökének, Ziermann Lajosnak mandátuma lejár-

ván, szavazatunkat a mai közgyűlésben fogjuk leadni. 
A békési egyházmegye a következő indítványt teszi: „megkeresi a ker. gyámint. elnök-

ségét, hogy a ker. gyámint. istentiszteletnél szíveskedjék az egyes egyházmegyék gyámintézeti 
gyűjtéseit kihirdetni, ami egyrészt dicsérő elismerésül, másrészt serkentő buzdításul, s általá-
ban a legnemesebb verseny fokozására szolgálhat." 

Jelentem, hogy az egyetemes gyámintézet ez évi közgyűlése sorrend szerint bánya 
kerületünkben október hó 20-—21. napjain, szíves meghívás folytán Békéscsabán lesz meg-
tartva. Egyházmegyei gyámintézetünk elnökségeit és hü munkatársait szeretettel kérem, hogy 
minél nagyobb számban megjelenni szívesek legyenek, ezzel is bizonyságát adván a gyám-
intézet szent ügye iránti odaadó, munkás és áldozatos szeretetének. 

A közgyűlésre utazók kedvezményes vasúti igazolvány iránt Kuthy Dezső egyet, titkár-
hoz fordulhatnak. 
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A holnap délelőtti 1^9 órai gyámint. istentisztelet alkalmával a szent beszédet Kellé 
Gusztáv békési gyámint. elnök, szarvasi lelkész fog ja tartani. Az istentiszteleten ott legyünk 
mindannyian. 

Az egyházmegyei gyámintézetek figyelmét a következőkre kivánom felhívni. Megtör-
tént, hogy az egyik gyámintézeti közgyűlés a hatáskörébe nem tartozó ügyekkel foglalkozott, 
nevezetesen: a gyülekezetek, lelkészek, özvegyek és árvák Baldácsy, Kerületi segély, Missziói 
és Adóalapi kérvényeit letárgyalta és azokat további eljárás céljából hozzám terjesztette. 
Ezek az ügyek az egyházmegyei közgyűlés és az esperes hatáskörébe tartoznak. Viszont az 
is megtörtént, hogy nem a gyámintézeti elnök, hanem az esperes készítette a jelentést, a kér-
vényeket ő láttamozza és terjeszti a ker. gyámintézethez. Ez pedig nem az esperes, hanem a 
gj-ámint. elnök hatáskörébe tartozik. 

Egyik-másik gyámint. elnök a kérvényeket nem csoportosítja, ajánlással, aláírással el 
nem látva terjeszti fel. Az ily eljárás az ügykezelést egyrészt meglassítja, másrészt elégület-
lenséget szül, hogy ez, vagy amaz egyház nem kapott segélyt. 

Ezeknek tiszteletteljes előterjesztése után gyámintézetünket a megértő lelkek szere-
tetébe és az Ür áldó kegyelmébe ajánlottan, vagyok szeretettel és tisztelettel 

Kruttschnitt Antal, ker. gyámint. elnök. 

4. Bendl Henrik egyházkerületi gyámintézeti pénztáros előterjeszti a pénztári szám-
adást, mely szerint szabad rendelkezésre befolyt; 

az arad-békési egyházmegyétől . . . . 470 P 25 fill. 
a békési egyházmegyétől 1199 „ 54 » 
a budapesti egyházmegyétől . . . . . 798 „ 10 » 
a csanád-csongrádi egyházmegyétől . . 493 „ 15 it 
a pestmegyei felső egyházmegyétől • 420 „ — f> 
a pestmegyei közép egyházmegyétől . 555 „ 09 M 
a pestmegyei alsó egyházmegyétől . . . 304 „ — » 
kerülettől 9 „ 49 » 

Összesen . . 1455 P 62 fill. 
\ 

A központi pénztárba fizetendő: 1590 P 52 fill. — szeretetadományra: 973 P 84 fill. 
Közgyűlési offertórium: a németországi Gusztáv Adolf egyl. javára: 21 P 15 fill. — Leopol-
dianumra 3 P. — jubiláris alapra: 51 P 11 fill. — szarvasi Luther-árvaháznak: 10 P — 
nyomdaköltségre: 144 P 38 fillér. 

Pénztáros jelentését a -közgyűlés köszönetének kifejezésével tudomásul 
veszi. 

5. Elnök előterjesztésére a közgyűlés a szabad felosztásra kerülő 1455 P 62 fillérből 
minden egyházmegye 1—1 segélyre szoruló egyházának 200—200 P-t szavaz meg, a szarvasi 
Luther-árvaháznak 50 P-t, 5 P 60 fillért a következő évre visz át. A segélyezett egyházak: 
Alsógöd, Szentetornya, Tápiószele, Pencz, Battonya, Gyula, Gyón. 

6. Elnök ajánlatára a többi kérvényt a beérkezett ajánlási sorrend szerint a közgyűlés 
az egyetemes gyámintézethez felterjeszti, ugyanígy a Gusztáv Adolf egylethez intézett kérel-
meket. 

7. Elnök előterjeszti, hogy Ziermann Lajos egyet, gyámint. elnök mandátuma lejárt. 
Nem t a r t j a szükségesnek, hogy Ziermann Lajos érdemeit, külföldi összeköttetéseit méltassa, 
hanem egyszerűen szavazásra bocsátja a kérdést. 

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel Ziermann Lajosra adja szavazatát. 

8. Krón Ferenc kérésére, hogy a gyüjtőívek mihamarabb kiküldessenek, elnök közli, 
hogy az egyetemes gyámintézet intézkedését be sem várva, maga bocsájtott ki gyűjtő-
íveket még március havában. 

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul. 
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9. Elnök újból fölhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy az egyetemes gyámintézeti 4 8 5 0 . 
közgyűlés ez évben Békéscsabán október 20—21-én lesz megtartva. 

Elnök zárószavaival a közgyűlést bezárja. 

Kmf. v 

49. Dr. Lehoczky Antal egyházmegyei felügyelő indítványára 
a ker. közgyűlés a 6-ik ponttal kapcsolatban elhangzott beszédeket 
a jegyzőkönyvbe függelékként felvéteti. 

50. Miután a tárgysorozat letárgyalása befejezést nyert 
a közgyűlés Dr. Raffay Sándor püspök buzgó imájával berekesz-

Eimár Jenő s. k. 
h. jegyző. 

Broscliko G. Adolf s. k. 
hitelesítő. 

Kruttschnitt Antal s. k. 
e lnök. 

Blatnicsky Bál s. k. 
hitelesítő. 

Tudomásul szolgál. 

tetett . 
Kmf. 

Dr. Saxler Vilmos s. k. 
egyházmegyei felügyelő, 

mint a ker. felügyelő helyettese. 

Dr. Raffay Sándor s. k. 
püspök. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. 
ker. világi főjegyző. 

Sárkány Béla s. k. 
ker. világi főjegyző. 

Dr. Lányi Márton s. k. 
ker. világi jegyző. 

Törteti Lajos s. k. 
ker. egyházi jegyző. 

Hitelesítették: 

Kaas Albert báró s. k. Landgráf János s. k. 

Broschko G. Adolf s. k. Kemény Lajos s. k. 

/ 
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I. FÜGGELÉK. 

A kerületi tisztviselők és állandó bizottságok tagjainak névjegyzéke. 

Püspök: Dr. E a f f a y Sándor (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Felügyelő: Választás alatt. 
Ügyész: Dr. Mészáros Gyula (Budapest, IV., Királyi Pál-u. 9). 
Püspöki irodavezető: Bezegh Sámuel (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Ker. lelkész: Dr. vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Ker. missziói lelkész: Nandrássy Elek (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Pénztáros: Bend] Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Ellenőr: Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Számvevő: Sándy Gyula (Budapest, II., Toldy-u. 20). 
Levéltáros: Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII. , Szentkirályi-u. 51). 
Egyházi főjegyző: Sárkány Béla (Kecskemét). 
Világi főjegyző: Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII. , Szentkirályi-u. 51). 
Egyházi jegyző: Törteli Lajos (Cegléd). 
Világi jegyző: Dr. Lányi Márton (Budapest, I., Ráth György-u. .18). 
Ker. tanfelügyelő: Bartos Pál lelkész (Szarvas) és Dr. Hittrich Ödön főigazgató 

(Budapest, Vilma királynő-út 51). 

A leer, törvényszék. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai : Blatniczky Pál Cinkota (1923—1929), Kovács Andor Orosháza (1923—1929), 

Dr. Szeberényi Lajos Zs. Békéscsaba (1923—1929), Saguly János Pitvaros (1923—1929), 
Kruttschnitt Antal Soltvadkert (192(1—Í932), Dr. Sailer Vilmos Békéscsaba (1923—1929), 
Dr. Pósch Gyula Budapest (1923—1929), Dr. Szelényi Aladár Budapest (1923—1929), 
Papp Elek Budapest (192(1—1932), Dr. Vladár Gábor Budapest (1928—1932), Mikola Sándor 
Budapest (1920—1932), Uhrin Károly Békéscsaba (1920—1932). 

Jegyzője: Dr. Sarudy István Budapest (1923—1929). 

A ker. fegyelmi választmány. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagja i : Br. Prónay György (Budapest, Trefort-u. 3), Csengey Gyula (Budapest, 

IX., Csillag-u. 4), Blatniczky Pál (Cinkota), Geduly Lajos (Újpest), Broschkó G. Adolf 
(Budapest, IV., Deák-tér 4). 

Jegyzője: Dr. Lányi Márton világi jegyző. 

A ker. számvevőszék. 
Elnökei: Landgráf János (Budapest, IX., Üllői-út 25) és Broschkó G. Adolf. 
Tagja i : Holitser Pál (Budapest, Vilma királynő-út 28), Sándy Gyula, Rosenauer Lajos 

(Kecskemét), Geduly Lajos, Majba Vilmos (Budapest, X., Ihász-u. 5) és Szüts Gábor 
(Budapest, I., Villányi-u. 1). 

Jegyzője: Dr. Scholtz Oszkár világi főjegyző. 

A ker. pénzügyi bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagja i : Landgráf János, Báró Kaas Albert (Budapest, VII., Izabella-u. 43), Földvári 

Elemér (Péteri), Benyo Vilmos (Budapest, VI., Hegedűs Sándor-u. 8), Zsigmondy Dezső 
(Budapest, IX., Imre-u. 3), Broschkó G. Adolf, Kruttschnitt Antal, Jakabf i György (Békés-
csaba), Magócs Károly (Irsa), Saguly János Pitvaros és a jegyzői kar. 

Jegyzője: a ker. világi főjegyző. 
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A ker. iskolai bizottság. 
Elnökei: Dr. Szigethy Lajos (Budapest, I., Csap-u. 3) és Blatniczky Pál (Cinkota). 
Tagja i : Arató Frigyes (Budapest, VI., Andrássy-u. (55), Alexy Lajos (Cegléd), 

Dr. Hoffmann Frigyes (Budapest, VI., Szondy-u. 45), Bereczky Sándor (Budapest, ev. 
főgimn.), Dr. Németh Ödön (Budapest, VI., Izabella-u. 84), Sárkány Ernő (Aszód), Dr. 
Mikler Károly (Budapest, V., Rudolf-rakpart 9), Hg Hohenlohe Egon (Budapest, Aréna-út 
11), Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, I., Márvány-u. 33), Dr. Szontagh Antal (Szada, 
Pest-m.), Dr. Haberern Pál (Budapest, V., Mária Valéria-u. 5), Zsigmondy Géza (Budapest, 
V., Zrinyi-u. 12) világiak; Vidovszky Kálmán (Budapest, VIII . , Üllői-út 24), Dr. vitéz 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv (Budapest, IV., Deák-tér 4), Majba Vilmos, Hüttl Ármin, Möhr 
Henrik és Uhrin Károly (Békéscsaba), egyháziak. A tanítói karból: Mikolik Kálmán (Buda-
pest, I., Zenta-u. 5), az aszódi leánynevelő igazgatója és a két tanító-képviselő. Hivatalból: 
a ker. elnökség, a ker. jegyzők, a középiskolák, a tanítóképző és felsőleányiskolák felügyelői 
és igazgatói. 

Jegyzők: a ker. két tanfelügyelője. 

A ker. jogügyi bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagja i : Dr. Händel Béla (Budapest, IX., Ráday-u. 15), Dr. Haviár Gyula (Szarvas), 

Dr. Lehóczky Antal (Monor), Báró Kaas Albert (Budapest, VI., Izabella-u. 43), Dr. Konkoly 
Elemér (Budapest, IX., Lónyay-u. 36), Purgly Emil (Makó), Dr. Petrik Aladár (Budapest, 
IV., Molnár-u. 17), Dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József rakpart) , Dr. Rásó 
Lajos (Budapest, IV., Kígyó-u. 2), Dr. Pesthv Pál, Dr. Mikler Károly (Budapest, V., 
Rudolf-rakpart 9), Dr. Wladár Gábor (Igazságügyi min.), Dr. Fabinyi Tihamér (Budapest, 
V., Hold-u. 21) világiak; Geduly Lajos, Kovács Andor, Dr. Szeberényi Lajos Zs. egyháziak. 

Hivatalból: a ker. ügyész és a jegyzői kar. 

Az aszódi középiskolai bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagja i : a két kerületi főjegyző, a kerületi ügyész, az iskolai, bizottság elnökei, a 

középiskolai kerületi tanfelügyelő, az aszódi leánynevelő-intézetnek és az aszódi Petőfi-főgim-
náziumnak 'igazgatói, a pesti felsőegyházmegye esperese, az aszódi egyház lelkésze, a két 
intézet tanári testületének egy-egy tagja , az aszódi helyi bizottság elnöke, az egyetemes tan-
ügyi bizottság elnöke, továbbá Dr. Szontagh Antal, Dr. Mikler Károly és Mikolik Kálmán. 

A báró Baldácsy-alapítványi bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagjai : az esperesek és esperességi felügyelők. 
Jegyzője: a ker. egyházi jegyzők. 

A . ker. énekügyi bizottság. 
Elnökei: Chugyik Pál (Aszód) és Zalánfi Aladár (Budapest, VIII . , Práter-u. 59). 
Tagja i : Holéczy János lelkész (Csornád), Mikolik Kálmán, Moravcsik Géza, Dr. vitéz 

Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, Perényi Rezső tanító (Aszód), Gajdács Pál lelkész (Tótkomlós) 
és Keviczky László lelkész (Kondoros). 

Jegyzője: a ker. egyházi jegyző. 

A szarvasi tanítónöképzőintézeti bizottság. 
Elnökei: Dr. Sziráczky János (Szarvas) és Bartos Pál (Szarvas). 
Alelnök: Dr. Haviár Gyula (Szarvas). 
Tagja i : Két szarvasi lelkész, az intézet igazgatója, a tantestület egy kiküldöttje, a 

szarvasi egyház gondnoka, a szarvasi népiskola igazgató-tanítója, az arad-békési, a békési 
és csanád-csongrádi egyházmegyék esperesei, továbbá Mágócsy-Dietz Sándor, Kollár Lajos 
(Szarvas), Dr. Hittrich Ödön, Dr. Szigethy Lajos, Dr. Scholtz Oszkár, Mikolik Kálmán, 
Kovácsik István (Kondoros). 
A ker. missziói bizottság. 

Elnökei: Dr. Szigethy Lajos és Kovács Andor (Orosháza). 
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Tagja i : Az esperesek és egyházmegyei felügyelők, továbbá Dr. Mázor Elemér 
(Szarvas), Dr. Haviár Gyula, Sandy Gyida, Halmi János, Rosenauer Lajos, Dr. vitéz Kendeh-
Kircliknopf Gusztáv, Sommer Gyula (Vác), Noszkó Igtván (Rákoskeresztúr), Bárdi Ernő 
(Mezőberény), Vidovszky Kálmán, Raskó Kálmán, Kemény Lajos, Szuchovszkv Gyula, 
Abaf fy Gyula, Rimár Jenő, Kálmán Rezső és az egyházi jegyzők. 

A főiskolai hallgatók segélyezésére alakult bizottság. 
Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagja i : Bárdi Ernő, Kovács Andor, Kruttschnitt Antal, Zsigmondy Dezső, Purgly 

Emil, Rosenauer Lajos és Dr. Szigethy Lajos. 

Luther-szoborbizottság. 
Elnökei: a kerületi elnökség. 
Tagja i : az egyházmegyék esperesei és felügyelői, továbbá Dr. Rásó Lajos, Hoepfner 

Guido, Haberern J . Pál és a két kerületi tanfelügyelő. 
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II. FÜGGELÉK. 

Dr. Raffay Sándor püspök 10 éves jubileuma alkalmával mondott 
beszédek : 

1. Kovács Andor esperes beszéde: 
„Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Ür! 
Általános és nagy volt az öröm 10 esztendő előtt, hogy Méltóságod foglalta el 

Egyházkerületünk püspöki székét. Most meg a fölött osztatlan és igaz az örömünk, hogy 
főpásztori munkálkodása 10 esztendős jubileumát erőben és egészségben ülheti meg. 

Olyan nehéz, annyi viharral tel jes esztendők után nagy isteni kegyelem, hogy 
Méltóságod mint törhetetlen szikla áll Egyházunk várának ormán s mint verhetetlen 
vezér hal lat ja közöttünk vezénylő szavát. 

Mikor szegény Hazánk fölött a legnagyobb vihar tombolt; mikor a vészes, sötét 
éjszakában halálos csönd borult nemzetünk életére, Méltóságod lelkéből akkor is fény 
lobbant fe l a sötétségben s hangjá t hallatta a zúgó viharban. 

S azóta az élete mi más volt, mint apostoli hitének és ősi magyar erényeinek a 
lobogtatása s életerejének a Haza és az Egyház oltárán történt szakadatlan áldozása. 

Méltóságod megértet te: mire taní t minket a mult, mire kötelez a jelen s mit kö-
vetel tőlünk a jövő; az a jövő, amelynek eljöveteléért oltáraink előtt naponként imád-
kozunk s amelynek kiküzdéséért az elmúlt 10 esztendő alat t Méltóságod minden magyar 
között talán a legtöbbet dolgozott. 

Mi csodálattal állunk meg végzett, nagy munkája fölöt t s csodálatunk fokozódik, 
ha szíve nemességére gondolunk, mert a lefolyt idő alat t Méltóságodban nemcsak az apos-
toli munka emberét, hanem a nemes szívű testvért is megismertük. 

Méltóságod apostoli lelke nemcsak kormányozni, rendelkezni tudott , de tudot t 
szeretettel elnézést gyakorolni és megbocsátani is. 

Az utóbbi időben sáncainkon kívül: gyermekes, kicsinyes tüszurásokkal kellemet-
lenkedtek egyesek Méltóságodnak. Az ilyen támadások nem érhetnek fel Méltóságodhoz. 

Ahol és akik azt merik állítani, a történelmi igazság ellenére, hogy a mi Magyar-
országon érték, az a rom. kat . egyháztól ered; akik leakar ják azt tagadni, hogy a magyar 
nemzeti kultúra és művelődés mezején a magyar evangélikus egyháznak elévülhetetlen 
érdemei vannak; akik leakar ják törölni a történelem táblájáról azt az igazságot, hogy 
a magyar nép művelődésének melegágyait századokon keresztül a protestáns egyházak 
létesítették, iskolákat ők építettek, ők t a r to t t ak fenn és ők fej lesztet ték; akik szemet 
húnynak az előtt, hogy a magyar felvidéket az evangélikus közép és felső iskolák gyö-
nyörű koszorúban fon ták körül és századokon keresztül a mi iskoláink neveltek intelli-
genciát az egész országnak: az én szülőfalum Osgyán, Sajógömör, Rimaszombat, Rozsnyó, 
Besztercebánya, Selmecbánya, Eperjes, Késmárk, Pozsony, nem a magyar nemzeti kultúra 
világító tornyai, fényszóró várai voltak-e e hazában századakon át? 

Akik ezeket nem tudják , azokat mi komolyan nem vehetjük. 
Méltóságod a mai időben a nemzeti és egyházi építőmunkát tekintve, első a mun-

kások között. 
Ünnepeljük, mint a munka, a hűség és a szeretet apostolát. 
Egyházkerületünk nevében átadom Méltóságodnak ragaszkodásunk, tiszteletünk és 

szeretetünk jeléül ezen a mi keriiletbeli templomainkról, iskoláinkról és egyházunk vezető 
embereiről készült fénykép-emlékalbumot. 

S kérem a jó Istent , hogy Méltóságodat Hazánk és Egyházunk javára teljes erőben 
és egészségben még sokáig é l t e s se l " 

3 
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2. Dr. Kiss Jenő egyetemi tanár beszéde: 
Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés! 
Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Űr! 
Gyermekéveim egyik legjobban lelkembe vésődött emléke az volt, hogy tenger part-

ján járva meglepődve tapasztal tam teljes szélcsend mellett a sima víztükör megmozdu-
lását, fodrozódását, majd erősebb hullámzását. Tudakozódó kérdésemre azt a választ 
kaptam, hogy valahol messze, bent a nyilt tengeren támadt szél mozgatta meg a víz 
felületét s a szél verte hullámok tolták, ha j to t t ák egymást, míg végül az utolsók a sziklás 
móló par t ja in törtek meg. 

A lelkek mélyét megmozdító s hullámzásba hozó hatalmas erő, amelynek hatását 
messze a perifériákon is érezzük, bár látszólag csendes, nyugodt minden, Bethesda tavá t 
megmozgató isteni Pneuma, amelyre epedve várnak a gyógyulást kereső betegek, már 
egyházunk körén belül is érezteti hatását . Az országszerte tapasztalható lelki ébredés, 
az egyházunk életében megnyilvánuló örvendetes megmozdulás ennek a bizonysága. Es 
ennek az Űr lelke által t i tokzatosan működő erőnek a forrásánál ott l á t juk egyházunk 
több vezérférf ia mellett Méltóságodat, akinek egyházáért égő lelke melegét érezzük az 
ország határán is, az evangéliumért lüktető szíve dobogását hall juk a messze távolban is. 

Szerencsétlen hazánk összeomlásával összeomlott egyházunk külső szervezete, ame-
lyet súlyosan megérzett az a legnagyobb kerülete is, amely a bányákról neveztetett el, 
elvesztve épen a nevét adó drága országrészt, a kincseket szolgáltató bányavidéket. 

Méltóságod szemben azokkal, akik ezen szörnyű veszteség lá t tára munkakedvüket, 
életenergiájukat vesztve, tompa letargiába süllyedtek, a csapások súlya alatt növekvő 
erővel fogott hozzá a romok eltakarításához, s ha veszve voltak a kincstermő bányák, 
megkereste és fe l ta lá l ta a léleknek aranynál-ezüstnél drágább kincsét, s a lelkek közt 
apostoli buzgalommal fáradozva, mint a szebb jövő munkása készítette elő s készíti elő 
egyre tépett hazánkban csonka, egyházunkat ú j fel támadásra. 

Az egyház kormányrúdja mellett töltött tíz esztendő normális viszonyok közt is 
megállásra, s kalaplevevésre készteti a csendes szemlélőt; az a tíz esztendő, amelyet 
Méltóságod töltött nem fogyó, de növekvő erővel s munkakedvvel egyházunk élén, a leg-
terhesebb decennium ezeréves hazánk történetében; szomorú következetességgel sorakoz-
tak ez idő alat t egymás mellé: vesztett háború, forradalom, bolsevizmus, megszállás, 
Trianon, gazdasági csőd s legutóbb végtelen fá jda lmunkra az egyre erősödő felekezeti 
ellentét; ezen időben nemcsak megállani, hanem a földre hullt zászlót újból magasra 
emelni s a káoszból kivezető útra segíteni csak Isten rendelte kiváltságos, egyházukat 
s hazájukat szerető nagy emberek képessége. E súlyos tíz esztendőben Méltóságod által 
az egyházvezéri állásban végzett áldásos, gazdag, eredményes munka muta t ja , hogy egy-
házunknak sikerült Méltóságod személyében a legmegfelelőbb embert á l l í t i ni a vezen 
polcra. 

Visszatekintve e tíz esztendőre, nyugodtan állapíthatja meg s vésheti a határkőre 
Méltóságod: eben ézer, segítség köve, mindeddig segítségül volt nékünk az Űr; de hang-
zik az Űr szava is egyházunk s hazánk, hit s tudomány érdekében folyta tot t áldásos 
munkájának elismeréseként, miként a philadelphiai gyülekezet angyalának: „tudom a te 
dolgaidat . . . aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában s felirom rá 
az én Istenemnek a nevé t . " 

Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Űr! A magyar királyi Erzsébet tudomány-
egyetem evang. teol. fakul tása nevében mély tisztelettel s szeretettel üdvözlöm, s további 
egyházépítő munkájára s életére Isten gazdag áldását kérem. 

3. Blatniczky Pálné beszéde: 
Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Űr! 
A Bányakerület mai nagy örömünnepén, a szeretet és hála virágaival köszöntjük 

Főtisztelendőségedet. Az elmúlott 10 esztendő sok történelmi eseménye, szenvedése, meg-
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aláztatása, küzdelmes fájdalma, majd újraéledő reménysége, felbuzduló hite, áldásos 
működése fűződik Főtisztelendőséged püspöki működéséhez. 

És mindez idő alat t , ha súj tot t vagy felemelt minket e Mindenható atyai keze, ott 
lá t tuk állani egyháza, magyarsága mellett rendíthetetlen élő hittel, f é r f i as határozott-
sággal küzdve, dolgozva, imádkozva a boldogabb jövőért. Talán épen ez a nemes példa-
adása, talán az a nagy célkitűzése, mellyel mindenkor és mindenütt emelni óhaj to t ta 
kerülete papságának színvonalát, tekintélyét, vi t t minket is papnékat a bensőségesebb 
belmissziói tevékenység felé, érlelte meg bennünk azt a tudatot , hogy ev. egyházunk 
erősségének, fejlődésének fundamentuma a papi családok, az ev. otthonok öntudatos, tiszta 
erkölcsű, vallásos életfelfogása. 

Az ev. papnék országos szövetsége két csendes, áldásos tevékenységben eltöltött 
évre tekinthet vissza. És mindez idő alatt mindenkor tapaszta lhat tuk Főtisztelendőséged 
atyai jóindulatát, szeretét. És mi papnék nem felejtünk! Mi számontartjuk, mi meg-
becsüljük a mi értékeinket! E mai örömünnepen is mélyen meghatott imádságos lélekkel 
arra kér jük a Mindenhatót, áldja meg Főtisztelendőségedet hosszú élettel, t a r t sa meg 
családjának derült boldogságában, hogy ebben a kedves légkörben végezhesse nagy alkotó, 
építő munkájá t egyházunk, hazánk javára, mindnyájunk dicsőségére. 

4. Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár beszéde: 

A Magyar Luther-Társaság egyszerű koszorúját hozzuk, nem a kormányzó püspök-
nek, hanem az írónak, aki az egyházi irodalom minden ágában fáradhata t lan , hűséges 
sáfárként munkálkodott életén által, s aki egyetlen talentumát sem ásta föld alá. Míg 
templomokat épített, gyülekezeteket gyűjtögetet t , gondoskodott hívei lelki táplálásáról 
is tudományos és épületes munkáival. Nem a dicsőséggel kecsegtető mezőket kereste, 
hanem azt az ugart, ahol szükség volt munkás kezére. Ügy érezzük, most jutot t el írói 
munkássága csúcspontjára, amidőn az ú j szövetség fordításával lép közönsége elé. Mintha 
ú j betűkkel akarná lelkünkbe vésni a régi igazságot, hogy a mi fegyvereiül: nem testiek, 
lianem hatalmasak az Istennél, hogy az Ige világossága és ereje nélkül terméketlen, puszta 
avarrá válunk, amelyet még az eltévedt vándormadár is sietten elkerül. A világválság nagy 
forgatagában, mely új, súlyos megpróbáltatást hoz a protestantizmusra, mely arra késztet, 
hogy tusába vigyük valamennyi istenadta tehetségünket és talentumunkat, csak az Ige fegy-
verére támaszkodva állhatunk meg, mint Dávid a Góliáttal szemben. Te jössz én ellenem 
dárdával és pajzzsal, én pedig megyek te ellened a Seregek Urának nevével. 

A Magyar Luther-Társaság a mai szép ünnep alkalmán az igazi érdem megbecsülése, 
a hűség tisztelete jeléül nyú j t j a át régi munkás tag jának ez oklevelet, amellyel tiszteleti 
tagjául ava t ja és köszönti. Forró óhajunk, tar tsa meg Isten kegyelme régi munkakedvé-
ben, hogy mint a folyó vizek mellé plántált termő fa még évek során át hullassa gyümöl-
csét egyházi életünk földjére. 

5. TÖrteli Lajos lelkész beszéde: 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ür! 
Ezen lélekben felemelő, s örökké emlékezetes ünnepségből ki óha j t ja venni részét, 

szerényen bár, de annál büszkébben és boldogabban a ceglédi kis evang. egyház is. Hogy mi 
külön is szót kérünk e díszes környezetben, arra feljogosít minket az a tény, hogy a mi 
kis fejlődő egyházunk bocsájtotta ki Méltóságodat magas ívelésű pályája felé, hogy gazdag 
érdemeket szerezve a tanári, a lelkészi, a professzori, majd ismét a lelkészi munkakörben 
és mindezeknek koronájául püspöki hivatásban: abból a fénykoszorúból, amely ma homlokát 
övezi, reánk is tükröződjék vissza egy meleg sugár. 

Figyelmünknek, hódoló tiszteletünknek, s hálás szeretetünknek jeléül egy tabló-képet 
hoztam Méltóságodnak emlékül e kedves napon egyházam nevében. 

*3 
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Ezen az emléken elsősorban elhelyezést nyert Főtisztelendőséged szülőházának képe. 
Azóta némileg megváltozott, de a fundamentum és a falak a régiek. Ebben a házban ajándé-
kozott meg az isteni Gondviselés egy felette igen buzgó vallásos családot egy kis gyermekkel, 
hogy az nekik örömük és büszkeségük, nekünk pedig zászlótartónk és vezérünk legyen. Ebben 
a házban ismerte meg Főtisztelendőséged még az iskola előtt a bibliát, amelyből az édesapa, 
mint igazi páter familias, olyan gyakran olvasott fel, még a kis gyermek lelkét is megfogó 
szép történeteket és tanításokat. I t t hallotta először a régi kedves lutheránus énekeket, és 
itt kulcsolta először imádságra kicsiny kezét. Bizonyára sokszor visszaszáll a lelke ebbe a 
házba, ahol a boldog családdal a vallásosság, a megelégedés és a békesség lakott egy fedél 
alatt. 

A régi, eredeti helyéről elhozott, de már lerombolt elemi iskolánk is köszönti Főtisz-
telendőségedet. I t t bontakozott ki — tudásra szomjasan az i f j ú lélek. I t t rajzolta le az első 
„ i ' '-betűt. Istenem, beh sok ezer, százezer és millió más betű követte azóta. A kis „ i ' ' 
betűből így az idők folyamán egy egész könyvtár keletkezett! — Az első iskola még romjai-
ból is köszönti FötisztelendŐségedet, mert ha mi nem beszélnénk akkor, amikor az kötelesség, 
úgy a kövek beszélnének csakugyan helyettünk a legkiválóbb tanítványt üdvözölve. 

A polgári fiúiskola most is úgy áll, mint annakidején. Régi épület, de épen azért sok-
sok kedves i f júkori emléknek a hordozója. A komolyabb munkának ideje itt kezdődött meg. 
Nemes szívű lelkésze és a tanári kar máris egy szép jövőnek igérelét látta az i f j ú diákban. 
Az annale3ek mindig kitűnő eredményről számoltak be, a prófécia bevált, s ez az iskola is 
mint legnagyobb tanítványára büszke méltóságodra. A régi falak sok kedves osztálytársról 
is emlékeznek. Az élet vihara szétszórta őket, sokan közülük el is költöztek már boldogabb 
hazába, de az élők ma mind it t vannak ebben az iskolában, hogy a régi szeretettel öröm-
ujjongva köszöntsék kedves volt pajtásukat. 

Elhelyezést nyert e tabló-képen Cegléd városának látképe is. Szülővárosa Méltóságod-
nak, mindig büszke és boldog volt, amikor ugyancsak legnagyobb f iá t láthatta vendégül 
falai között. Kossuth városa, amelyet régi évszázados, dicsőséges és szomorú történelmi 
emlékek tesznek gazdaggá, s amelynek minden kicsiny rögét a szorgalomnak verejtéke, az 
anyáknak könnye és az apáknak vére öntözött meg bőségesen, itt ünnepel most velünk vallás-
különbség nélkül, mert érzi és tudja , hogy Méltóságodnak lelkét ez az ősi szent magyar 
föld avatta törhetetlen, megalkuvást nem ismerő, minden áldozatra kész magyar lélekké. 
Fogadja általam is büszke szülővárosának hódoló tiszteletét és meleg köszöntését. 

S végül itt van e képen az áldott emlékű szülőknek sírhalma. Egymásután mentek el, 
valóban egyek voltak ők az életben és halálban. Ami a képen látszik az egy hideg fekete 
márváifykő, de egykor a szeretettől sugárzó meleg szíveket takar. Csillag-szemeikkel lenéznek 
most reánk és a soha el nem múló szülői szeretetnek áldását küldik le az Űr zsámolya elől 
kedves fiúknak . . . A sírhalom csak néhány négyszögöl, a porszemnek még csak milliomod 
része sem a nagy mindenségnek, mégis ez a kicsiny hely a legdrágább Méltóságodnak, — 
azért keresi fel olyan gyakran a fiúi szeretet hálás megemlékezésével és imádságos lélekkel, 
—- hiszen ez a néhány négyszögöl a legnagyobb értékeket rej t i magában . . . 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Űr! 
Ezeket a régi emlékeket hoztam magammal szerény ajándékul. Űgy hiszem azonban, 

hogy ennek az öt képnek az objektuma elszakíthatatlan kötelékkel fűzi szülőegyházához és 
szülővárosához és sok kedves, bús emléket idéz fel lelkében. Fogadja tőlünk avval az elgon-
dolással és szeretettel, amellyel hoztuk. 

Viszont nem szűnünk meg imádkozni s ebbe az imádságba belevegyítem az én hálás 
tanítványi fohászomat is, áldja meg a jóságos Isten Méltóságodat kegyelmének végtelen 
gazdagságával, adjon erőt, egészséget, további ideálizmust, munkakedvet, hogy az elkövet-
kezendő decenniumokban is pazar bőkezűséggel szórhassa közénk lelkének kincseit, munkál-
kodhassék egyházunk javára szegény vérző hazánk felvirágoztatására és mindenek előtt és 
mindenek fölött az örök Istennek dicsőségére! 
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6. Font Henrik beszéde: 
Méltóságos Püspök Űr! 
Kegyes Főpásfltorunk! 
A soltvadkerti ev. egyliázgyülekezet történeti fejlődésére döntő hatással bíró, — egy-

házközségünk minden egyes tag já t nemcsak bensőleg, hanem külsőleg is egymásba forrasztó, 
— éppen ezért reánk nézve felejthetetlenül szép, 1926. évi szeptember havi canonica visitatió 
napjaira való visszaemlékezéssel fogadja Méltóságod szívesen tőlünk egyházgyülekezetünk 

"igaz háláját szimbolizáló eme művészi alkotást! 
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III. FÜGGELÉK. 
A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület 

1929. évi költségvetése. » 
Egyenként Összesen 

Szükséglet. 

I. Segélyek. 

1 A M. E. L E.-nek 200.— 
2 Luther-Otthonnak 2 kedvezményes helyre . . . 1 0 0 . -
3 Luther-Társaságnak 100.— 
4 Luther-könyvtár és múzeumnak ... 160.— 
5 Szarvasi Luther-árvaháznak 800.— 
6 Soproni Theol. Otthonnak 200 — 
7 Kerületi tanitóegyletnek 200.— 1,760 

II. Évi fizetések. 

1,760 

1 Püspök tiszteletdíja és átalánya 1 ,920 . -
2 Kerületi lelkész 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért 5,880 6,000.— 
3 Kerületi missziói lelkész . . . ... 120 • 

Missziói és egyéb szolg.-ért 2,880 3,000.— 
4 Püspöki irodavezető lelkész 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért 5,080 
Lakáspénz 1,600 6,800.— 

5 Kerületi segédlelkész ... 2,400.— 
6 Világi főjegyző irodaátalánya 2 0 0 . -
7 Kerületi levéltáros (havi 32 p) 384.— 
8 Pénzt. hiv. (hozzájárulás az évi járulékhoz) . . . 2,000.— 
9 Püspöki irodaszolga 120.— 22,824 

III. Napidíjak és útiköltségek 3,000 

IV. Vegyesek. 

1 K. I. E. titkár segélye 960.— 
2 Egyet, nyugdíjint. járulékok 5,000.— 
3 Nyomtatványok 1,500.— 
4 Magyar Prot. Irodalmi Társaságnak 16.— 
5 Különféle előre nem látható kiadások 1,410 — 
6 Személyi segélyekre 2 , 0 0 0 - 10,886 

V. Szarvasi ker. tanítónőképző. 

1 Az orsz. tanári nyugdíjjárulék fedezésére . . . 3,590 

Átvitel 
• i 

42,060 
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Áthozat 

VI. Aszódi ker. nőnevelő- intézet . 

Költségvetési hiány fedezésére .. . . _ 

VII. Egyet, közalapsegélyből . 

Szegény egyházak, missziók és vallásoktatók 
segélyezésére -

VIII. Báró Baldácsy prot. alapból. 

Az alapítványi oklevél rendelkezése értel-
mében 

IX. Egyházirodalmi célokra. 

1 „Jöjjetek Énhozzám" ker. missziói lapra 
2 Áz „Evangélikusok Lapja" támogatására 

X. Missziós célokra. 

Szórványok gondozására 

XI. Adóalapi segé lyek. 

XII. Egyházmegyéknek közig , célokra. 

1 Arad-békési egyházmegyének .. 
2 Békési „ — 
3 Budapesti „ .. . — .. 
4 Csanád-csongrádi „ — "... 
5 Pestmegyei felső „ . . . \ ... 
g Pestmegyei közép „ 
7 Pestmegyei alsó „ 

Összes szükséglet 

Egyenként Összesen 

1,000. 
100, 

567.50 
873.50 
614.— 
177.50 
236.50 
236.— 
295.— 

Pengő 

42,060 

200 

640 

14,000 

íTioo 

3,000 

7,200 

3,000 

71,200 
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Egyenként Összesen 

Fedezet. 

I. Kamatjövedelem 5 0 0 . -

II. Egyházmegyéktől 

1 Arad-békési egyházmegyétől _. . . . ... 1135.— 
2 Békési „ .. . ... . . . . . . . . . 1747.50 
3 Budapesti „ .. . . . . . . . 1227.50 
4 Csanád-csongrádi „ 355.— 
5 Pestmegyei felső „ .. . ... ... ... . . . 472.50 
6 Pestmegyei közép „ .. . 472.50 
7 Pestmegyei alsó „ .. . 590.— 6 , 0 0 0 . -

III. Báró Baldácsy prot. alapítványból 

6 , 0 0 0 . -

1 1928. évi részesedés 14,000.-

IV. Egyetemes egyházi közalapból 

14,000.-

1 Vallásoktatók, egyházak és missziók részére 640.— 
2 

% 

A missziói lelkész javadalmazására 240.— 880.— 

V. Kerületi á l lamsegélyből 16,912.— 

VI. 1848/XX. ál lamsegélyből 

1 Közigazgatási célokra ... ... . . . 25,000.— 

VII. Adóalapi segé lyekre 7,200.— 

VIII. Vegyes bevételekből 7 0 8 . -

Összes fedezet : Pengő 71 ,200 . -

Budapest, 1928. október 9-én. 

Szelényi Gyula s. k. • Bendl Henrik s. k. 
p. ellenőr. egyházkerület i pénztáros. 
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IV. FÜGGELÉK. 

A bányakerületi Luther-Szövetség 1927—28. évi működéséről szóló igaz-
gatói jelentés kivonata. 

Beszámolómnak komoly tar ta lmat a Luther-Szövetség kiépítése tárgyában kiadott 
püspöki körlevelek ismertetése adna, mégis elállók e szándékomtól; és pedig két okból: 
először azért, mert minden lelkészi hivatal annakidején megkapta s bizonyára tárgyaltattak 
is, másodszor azért, mert e körlevelek legfontosabb intézkedéseire beszámolóm folyamán 
úgyis többször utalnom kell. Az említett püspöki körlevelekből megállapíthatjuk, hogy az 
alapszabályok célkitűzései szerint a L.-Sz-re az alábbi hivatás betöltése háramlik: 

1. a belmissziói munka; 
2. általános irányú kultúrinunka, melynek ellátásáról ev. egyháztársadalmi szerve-

zeteink gondoskodnak; 
3. tervszerű bekapcsolódás az állami népművelési tevékenységbe; 
4. szociális és gazdasági irányú munka. 
E célkitűzéssel indult meg a L.-Sz-nek a püspök úr Őméltósága által egységesen és 

tervszerűen irányítot t munkája az egész egyházkerületben s annak legtöbb egyházközsé-
gében. A cél az 1927—28. évben az volt, hogy egyfelől a szervezés, ill. ahol ez már meg-
történt, az átszervezés munkája a gyakorlati élet kívánalmai szerint tényleg úgy történ-
jék, hogy a L.-Sz. valóban szövetség, még pedig az összes ev. egyháztársadalmi szervezetek 
(egyesületek) szövetsége legyen, amelybe az ev. öntudat és alkotó erő összefolyik, hogy 
az egyház erősségét és nemzetünk talpraállását tervszerű irányítás mellett egységes 
akara t ta l és erővel szolgálhassa, — másfelől, hogy az imént említett hármas célkitűzéssel 
(a 2. és 3. lényegileg azonos) a munka megindulhasson. Az 1927. november 21-iki körlevél 
a fent i szempontok szemelőtt tar tásával minden munkalehetőséget teljesen részletez, mely-
ről általánosságban már az u. a. évi november 19-iki püspöki körlevél is szól. A körlevelek-
nek ez a részletezése nem azt jelenti, hogy mindazt egy év alat t meg kell valósítani, ha-
nem azt, hogy a helyi viszonyok szerint minden helyi L.-Sz. azt veszi évi programjába, 
amit a munka megindítása, ill. most már folytatása szempontjából legcélszerűbbnek és 
komoly eredmény elérése szempontjából a legmegfelelőbbnek vél. Amennyiben a község-
ben alapszabályokkal bíró egyháztársadalmi szervezetek vannak, azok a püspök úr tájé-
koztató körlevele szerint a L.-Sz-ben hivatalból bírnak megfelelő képviselettel s az évi 
munkaprogramot közös megbeszélés alapján ál lapít ják meg, akként, hogy mindegyik tudni 
fogja, hogy mit; mikor és hogyan kell végeznie, mit vállalt a közös megbeszélés alapján 
magára és a L.-Sz-ben egyesület, ill. szövetkezett egyesületek most már azért is, hogy 
immár saját tervük a L.-Sz-hez illő módon megvalósuljon, egymást teljes odaadással és 
szeretettel támogatni fogják. Ez úton magától küszöbölődik ki a féltékenység s az a 
néha nem nagyon kívánatos egyéni ambíció, mert a közösen megállapított terv végre-
hajtásában csak egy akarat : a közös akarat érvényesül, a hazafias és egyházi, valamint a 
szociális cél szolgálatában. Az eredmény most már t isztán attól függ, hogy az évi munka-
terv jól készült-e el? Szamot vetettek-e a munkaterv elkészítésénél a helyi viszonyokkal? 
A lakosság élethivatásával? Szellemi nívójával? Jól megválasztották-e az előadókat? 
stb . . . 

A szervezés munkája a lefolyt évben nemcsak megkezdődött, hanem nagyrészt be 
i:; fe jeztete t t , kivéve 12 egyházközséget. A szervezéssel meg van adva a keret, melybe 
lelket és tar talmat kell beleoltani. A lelket az egyházközségek lelkészei adják, a tartal-
mat az ő irányításuk és közreműködésük mellett a munkatársak, kik közül elsősorban 
egyházunk tanítói veendők számba. Ha a lelkész lelkiismereti kérdést csinál e hivatás-
szerű kötelezettségből, ha szívvel-lélekkel dolgozik a L.-Sz. felvirágoztatásán, ha -komoly 
egyházépítő munkát akar végezni, amihez kétség sem férhet , . s tudja , hogy amilyen az 
egyház társadalma, olyan maga az egyház: bizonyos, hogy célt érünk, bizonyos, hogy 
egyházunkat erős várrá fe j leszt jük s nemcsak egyházi, hanem társadalmi és nemzeti 
vonatkozásban is igazán értékes és eredményes munkát végzünk. A mai megszervezett 
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helyi L.-Sz-ek csakis így fejleszthetők tovább, — azzá, amivé lenniök kell: egyházunk 
öntudatos és evangéliumi szellemtől á thatot t munkás és ha kell, harcias testületévé. Az 
a 12 egyházközség, ahol a L.-Sz. még megszervezve nincs, rövidesen szintén megszervezi. 

A helyi L.-Sz-ek működésűket meg is kezdték. Ez a munka egyházközségenként 
más és más volt. Helyes, mert hiszen mindenütt a helyi viszonyokhoz kell alkalmazkodni. 
.A hol a lelkész komolyán akar t eredményt elérni, el is érte. Minden helyi szövetség mun-
káján meglátszott, hogy küzd a kezdet nehézségeivel. Ahol a nehézségeket bejelentették, 
ott a püspök úr Őméltósága nyomban segítséget nyúj tot t s szinte kivétel nélkül sikerült 
ezeket eloszlatni és a munkát a megkívánt rendes mederbe terelni. 

Áttérek az ez évben k i fe j t e t t munka részletezésére, megjegyezvén, hogy ez az év 
csonka év volt, mert majdnem karácsony lett, míg a munkához vidéken komolyan hozzá-
lá that tak, holott már októberben hozzá kellett volna látni. A helyi egyháztársadalmi 
szervezetekkel megalakultak a helyi L.-Sz-ek s ott, ahol ilyen egyháztársadalmi 
szervezetek nincsenek, de szüksége mutatkozott a munka célszerű megosztásának, ott 
megfelelő szakosztályokat létesítettek. Pl. nőegylet helyett női szakosztályt, i f j . egyl. 
helyett i f j . szakosztályt, leányszakosztályt, stb. 

ó rák hosszat kellene beszélnem, ha a mult évi munka eredményét részletezném, 
miért is csupán a legfontosabb összegező adatok felsorolására és ismertetésérc szorít-
kozom. 

Az egyházkerület 73 egyházközsége közül a L.-Sz. (51 egyházközségben meg van 
szervezve. Ezekben 86 szakosztály, ill. egy részében szakosztályként működő különböző 
ev. egyháztársadalmi egyesület van. Ezeken kívül 45 társadalmi egyesület is működik. 
A hívek száma az egész egyházkerületben, a lelkész urak jelentése szerint 231.336. Az 
evang. iskoláinkban működő tanítóink száma, ugyancsak a lelkész urak bejelentése szerint 
205, a más jellegű iskolákban működő, de evang. vallású tanítók száma 221. 

A belmissziói irányú tevékenység legfőbb adatait az alábbiakban ismertetem: 
vallásos estély volt 385 
adventi est 161 
böj t i est 211 
egyházi ünnepély 91 
iskolai ünnepély 150 
katekizáció 289 
karácsonyi ünnepély 63 
ó-újévi ünnepély 24 
vallásos összejöv. 630 
egyéb belmissziói 137 

A bclniissziós irányú előadások száma az egész egyházkerületben 2141. Az egyházmegyék 
közül a legtöbb ilyirányú előadás volt a budapesti egyházmegyében, és pedig 435, második 
helyen van a békési egyházmegye 361 s harmadik helyen Arad—Békés 308 előadással. 
Legkevesebb volt Csanád—Csongrádban: 188. Az egyházközségek közül első helyen áll 
Békéscsaba .144 előadással, utána következik Csepel 108 előadással. Legkevesebb volt a 
következő egyházközségekben: Domonv 4; Bénye 2, Gyoma 2, Makó 2, Iklad semmi, 
Rákóczi-út 1. 

Az általános művelődést célzó munkásság adatai a következők: 
ismeretterjesztő előadás . . . 429 
műkedvelő előadás 80 
hangverseny 26 
hazafias ünnepélyek 130 
alkalmi ünnepélyek 35 
szülői értekezlet 31 
egyéb. 14 

/ 
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A kulturális előadások összes száma az egyházkerületben: 745. Az egyházmegyék közül 
első helyen áll Arad—Békés, utána Pest felső egyhm. következik; előbbi 160, utóbbi 159 
előadással. A legkevesebb ilyen előadás volt Csanád—Csongrádban: 70, Pest közép egy-
házmegyében 49. Az egyházközségek közül első helyen áll Békéscsaba 99 előadással. 
Utolsó helyen állnak: Mezőberény, Battonya, Csorvás 1—1 előadással és Kondoros, Mező-
túr, Pitvaros, Szentes és a Rákóczi-úti egyház, ahol egyetlen ilyen kultúrális előadás 
sem volt. 

Népmüvelődési előadások és tanfolyamok, melyeket lelkészeink, tanáraink és tanítóink 
az állami népművelési tevékenység keretei között tartottak. Ezek száma az egész egyház-
kerületben: 1547. E tekintetben a Pestvármegyei egyházmegyék vezetnek. Első helyen 
áll a Pestvármegyei közép egyházmegye 780 előadásával, vagyis több előadás volt ebben 
az egyházmegyében, mint a többi hat egyházmegyében (757) együttvéve. Békésben 169 
ily előadás volt, míg a legkevesebb (48) a Csanád—Csongrádi egyházmegyében volt. A 
községek közül első helyen áll Pilis. 

Ha a belmissziói, a kultúrális és a népmüveléssel kapcsolatosan megtartott előadásokat 
összegezzük, a következő kép tárul elénk: 

Arad—Békésben volt összesen . . . 510 előadás 
Békésben 672 előadás 
Budapesti egyházmegyében . . . . 609 előadás 
Csanád—Csongrádon 306 előadás 
Pest felső egyházmegyében . . . . 759 előadás 
Pest közép egyházmegyében . . . . 1056 előadás 
Pest alsó egyházmegyében . . . . 521 előadás 

Mind a liárom irányban tartott előadások végösszege: 4423 előadás. 
Első helyen áll Pest közép 1056 előadással. Második helyen Pest felső egyházmegye 

759 előadással. Ennek az a magyarázata, hogy ez a két egyházmegye különösen erősen 
kapcsolódott be az állami népművelési tevékenységbe. Nagyon bölcsen és nagyon okosan 
tették, mert az mindegy, hogy az előadásokat hol tar t juk, a fontos az, hogy mi tart-
suk. Evangéliumi világnézetünket mindenütt érvényesíthetjük s az ekként megtar tot t 
előadások után még megfelelő t iszteletdíj is jár, melyet részben az állam, részben a tör-
vényhatóságok folyósítanak. 

Az előadások összes száma 4433. A népmüveléssel kapcsolatosan megtartatott 1547, 
az egyházkerület területén, de nagyon sok olyan község van, ahol lelkészeink és tanítóink 
e téren buzgó és aktív szerepre vállalkoztak. Ha csak a bejelentett számot vesszük is alapul, 
akkor is közel 18.000 (tizennyolcezer) pengő fizettetett ki ezen előadások megtartása ellené-
ben tiszteletdíj címén. V 

Ha az összes előadásokat vesszük számba, akkor az egyes egyházközségek így követ-
keznek egymásután: első Pilis, azután Békéscsaba, majd Tótkomlós és Alberti következnek 
200-nál több előadással. Pilis és Alberti lelkes tanítóinak a népmüvelés terén kifej te t t buz-
góságuk emelendő ki, ahol mindegyik valóban nagy munkát végzett. Rákoskeresztúr (157), 
Budapest—Fasor 160, Acsa 149, Soltvadkert 130, Szarvas 121, Orosháza 115, Anrbrózfalva 
161 előadással szerepel a kimutatásban, a többi egyházközségek százon alul vannak. Meg 
kell azonban azokat az egyházközségeket is említenem, ahol oly kevés volt az előadások 
száma, ami szinte a semmivel határos: Budapest—Rákóczi-út 1, Szentes 5, Domony 4, Nyár-
egyháza 1. A fel nem sorolt egyházközségek területén 15 és 30 között váltakozik egyház-
községenként az előadások száma. 

Mielőtt az előadások összegezéséből a következtetést levonnám és javaslataimat elő-
terjeszteném, ismertetni óhajtom azokat az adatokat, melyek a helyi L.-Sz-nek és a velük 
karöltve dolgozó ev. egyháztársadalmi szervezetek lefolyt évi szociális irányú tevékenységére 
vonatkoznak. 

A szociális segélyezés terén kifej te t t munkában az egyes egyházközségek az alábbi 
sorrendben következnek egymásután. 

1. Budapest Deák-téri magyar 9900 P 



Egyházmegyénkénti összefoglaló kimutatás a bányai ev. egyházkerület helyi Luther-szövetségeinek 
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1 Arad-Békés 4404 " — 1380 500 255 430 785 159 7913 3 • 2 1 1 1 1 14 

2 Békés 3717 307 1049 — 1351 720 3556 880 11580 7 6 5 7 — — 22 

3 Cs-Csongrád 906 120 534 239 274 242 1164 268 3747 6 4 4 2 — 1 8 

4 Budapest 4138 3467 864 4485 3871 410 18300 — 33535 8 5 5 • 6 2 4 4 

5 Pest-felső 740 110 358 225 720 50 4005 442 6650 10 6 5 3 2 4 7 

6 Pest-közép 501 40 110 — 101 100 3712 447 5011 5 1 2 1 — 5 10 

7 Pest-alsó 924 76 352 — 310 60 98 148 1968 4 2 1 3 — 2 6 

Összesen: 15330 4120 4647 5449 6882 2012 31,620 2344 70404 43 26 23 23 5 17 1 71 
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2. Budapest—Kelenföld 9900 „ 
3. Csepel 6850 „ 
4. Békéscsaba 6836 „ 
5. Orosháza 5656 „ 
6. Péteri 3270 „ 
7. Budapest—Fasor 2850 „ 

1000 és 2000 P közötti összegben fordí tot tak szociális célra a következők: Szeged 1922 P, 
Újpest 1670 P, Kőbánya 1624 P, Szentetornya 1510 P, Szarvas 1510 P, Csorvás 1501 P, 
Óbuda 1350 P, Főt 1300 P, Ivardoskút 1299 P, Rákoskeresztúr 1100 P. A többiek ezen alul 
vannak, de meg kell említenem azokat is, ahol e tekintetben semmi eredményt nem értek el. 
Nagyon szomorú, hogy ilyen egyházközségeink is vannak, de ha már vannak, én kötelesség-
szerűen felsorolom őket. Domony, Iklad, Budapest—Rákóczi-út, Kispest, Gyón, Nagybán-
hegyes, Gádoros, Kondoros, Mezőtúr, Gerendás, Gyoma, Medgyesegyháza és Nagymágócs. 

Az egyházmegyék szociális tevékenységének eredménye így alakul: Első helyen áll: 
1. Budapesti egyházmegye 33.535 P 
2. Békési egyházmegye 11.580 „ 
3. Arad—Békés 7.913 „ 
4. Pest-felső 6.650 „ 
5. Pest-közép 5.011 „ 
6. Csanád—Csongrád 3.747 „ 
7. Pest-alsó 1.968 „ 

Összesen . . . 70.404 P 

ÖSSZEFOGLALÁS. 
Általános áttekintés végett az alábbiakban közlöm az összefoglaló adatokat, me-

lyek természetesen az egész egyházkerületre vonatkoznak: 
1. Belmissziói előadás volt . . . . 
2. Általános kultúrális előadás . . 
3. Népműveléssel kapcsolatos előadás 

Összes előadások száma . . . . 

. . 2141 

. . 745 

. . 1547 

. . 4433 
Szociális célra fordíttatott . . . 70.404 pengő. 

Az egyházközségek nagyrésze külön is kifejezést adott afölött érzett örömének, 
hogy a püspök úr őméltósága kezébe vette a L.-Sz. tevékenységének irányítását , mert 
ebben és csakis ebben lá t j ák garanciáját annak, hogy a L.-Sz. erőhöz jusson és hivatását 
méltóan be tud ja tölteni. Ezt a célt el is fogjuk érni, ha a fokozatosan kiépítendő L.-Sz. 
jól lesz megszervezve és ezen jól kiépítet t szervezet keretei között nemcsak kötelesség-
szerűen, hanem őszintén átérzett lelkes hivatásérzéssel dolgozunk. 

Az 1927—28. év elért eredménye most már tisztán áll előttünk. Úgy vélem, hogy 
a kezdeten túl vagyunk, elvégeztük a munka legnehezebb részét: a tervszerű megindulást 
s most már csak erős elhatározással és lelkes hivatásérzéssel kell tovább haladnunk, hogy 
a jövő évben az ezévi eredménynek legalább kétszeresét érjük el. Ez az eredmény azonban 
nemcsak számszerűleg lesz kétszerese az ez évinek, hanem tartalomban is s hogy tényleg 
az lehessen, szeretettel és tisztelettel kérek mindenkit, hogy a püspök úr őméltóságának 
a munka tervszerűségét és céltudatosságát tartalmazó s már e napokban kiadandó kör-
leveleit oly hűséggel és lelkes hivatásérzéssel méltóztassék mindenki, akire e munkából 
bármilyen rész is esik, az életbe átvinni és megvalósítani. A jó szívvel, erős akara t ta l 
és ki tar tó munkával végzett tevékenységünkön meglesz a jó Isten gazdag áldása s meg 
vagyok győződve arról, hogy jövőre ilyenkor büszkén és boldogan fogjuk a beszámoló 
jelentés eredményét tudomásul venni. 

Nikelszky Zoltán, igazgató. 
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A BÁNYAI ÁGOST. HITV. EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET 
1929. ÉVI MÁJUS HÓ 14—15-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 
ELSŐ NAP. 

1. A közgyűlésen Dr. Ra f fay Sándor püspök és Báró Prónay György 
egyházmegyei felügyelő elnökölt. 

Jelen voltak: 

Az arad-békési egyházmegyéből: Dr. Szeberényi L. Zsigmond esperes, Dr. 
Vangyel Endre, Tátrai Károly, Knyihár Károly, Dr. Hegedűs Béla egyház-
megyei megbízottak, Bárdy Ernő, Bánszky György, Biszkup Ferenc, Fabók 
Ferenc, Dr. Szeberényi Gusztáv, Pilisi János, Iverepeczky György, Bohus M. 
György, Zahoran Mihály, Kaczkó Mátyás, Kazár Pál, Kovács Sz. Mihály, Ba-
gyinka György, Aradszky György, Uhrin Pál, Dr. Lepény István, Hrivnyák 
János, Dr. Sailer Ferenc egyházmegyei kiküldöttek. 

A békési egyházmegyéből: Kovács Andor esperes, Dr. Mázor Elemér 
másodfelügyelő, Dr. Székács István, Kálmán Rezső, IJorémusz Pál, Kunos Ist-
ván egyházmegyei megbízottak, Jeszenszky János, Dr. Jeszenszky Elek, Kellő 
Gusztáv, Csermák Elemér,, Dr. Haviár Gyula, Nandrássv Elek, Zoltán Emil, 
Hézer Béla, Rohály Mihály egyházmegyei kiküldöttek. 

A budapesti egyházmegyéből: Broschko G. Adolf esperes, Dr. Mikler Ká-
roly felügyelő, Haberern J . Pál, Sommer Gyula, Kemény Lajos, Tolnay Kornél 
egyházmegyei megbízottak, Dr. Szigethy Lajos, Dr. Lázár Ottó, Sze-
pessy Rezső, Maszny Sámuel, Dr. Szlávik Mátyás, Szeszlér Hugó, 
Reif Pál, Morhács Márton, Dr. Pazár Zoltán, Dr. Petrik Aladár, Krompecher 
Szilárd, Dr. Bendl Alajos, Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Bereczky Sándor, Algő-
ver Andor, Landgráf János, Hüt t l Ármin, Zsigmondy Géza, Sándy Gyula, Dr. 
Holitscher Pál, Dr. Kaiser Szilárd, Dr. Farkas Béla, Röck Béla, Zsigmondy 
Dezső, Dr. Böhm Dezső, Benvó Vilmos, Günther Béla, Gally László, Lorch K. 
Lajos, Lahmann György, Majba Vilmos, Marik Ernő, Mikolik Kálmán, Dr. Né-
meth Ödön, Dr. Pözel István, Dr. Rásó Lajos, Rátz László, Gaudy László, Her-
ceg Hohenlohe Egon, Dr. Zimmermann Ágost, Sárkány László, Hit t ig Lajos, 
Szabó Aladár, Martonv Elek, Jancsovich Jenő, Dr. Zelenka Frigyes, Komjáthy 
Béla, Dr. Elischer Vilmos, Lamnek Vilmos, Dr. Hittr ich Ödön, Hitzigráth La-
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\ 2 . Íos> Rimái* Jenő, Móser Gyula, Martin Gyula, Dr. Schultz Ágost, Dr. Träger 
Zsigmond, Böhm Sándor, Gosztonyi Tibor, Palvay Jenő, Rapos Viktor, Petro-
vics Pál egyházmegyei kiküldöttek. 

A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Saguly János esperes, Purgly Emil 
felügyelő, Botyánszky János, Draskőczy Ede egyházmegyei megbízottak. 

A pestmegyei felső egyházmegyéből: Blatniczky Pál esperes, Dr. Szontagh 
Antal II.-felügyelő, Lipthay Lajos, Noszkó István egyházmegyei megbízott, Chu-
gyik Pál, Holéczy János, Jeszenszky Gyula, Hamrák Béla, Nikelszky Zoltán, 
Dr. Hetzel Henrik, Benzing István, Geduly Lajos egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei közép-egyházmegyéből: Bódy Pál esperes, Dr. Lehóczky An-
tal felügyelő, Honéczy Pál, Magócs Károly egyházmegyei megbízottak, Zólyomi 
Pál, Dr. Konkoly Elemér, Földváry Elemér, Csaba Gyula, Dr. Mikler Gusztáv, 
Török József, Dr. Kovács Sándor, Dr. Raf fay Géza, Kiszely János, Havács 
Mihály, Ponicsán Mihály, Dr. Gombos Lajos egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei alsó egyházmegyéből: Kruttschnit t Antal esperes, Galle Ist-
ván, Dr. Tepilczky Aladár egyházmegyei megbízottak, Lelbach Oszkár, Bakay 
Péter, Kirner Gusztáv, Font Henrik, Kemény Gábor egyházmegyei kiküldöttek. 

Mint tanítóképviselő: Lahmann György, Perényi Rezső. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Oravetz Ödön igazgató. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Reil Lajos igazgató. 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Mikola Sándor igazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Raskó Kálmán igazgató. 

A szarvasi tanítónőképző részéről: Kiss Sándor igazgató, Bartos Pál lelkész. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Szelényi Aladár, Papp Elek, Blat-

nicky Pál, Kovács Andor, Dr. Szeberényi Lajos Zs., Saguly János, Kruttschnit t 
Antal, Uhrin Károly törvényszéki bírák, Sándy Gyula számvevő, Sárkány Béla 
egyházi főjegyző, Dr. Scholtz Oszkár világi főjegyző, Törteli Lajos egyházi 
jegyző, Dr. Lányi Márton világi jegyző, Dr. Mészáros Gyula ügyész, Dr. vitéz 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi lelkész, Bezegh Sámuel püspöki 
titkár, Nandrássi Elek missziói lelkész. 

2. D. Raf fay Sándor püspök a rendkívüli kerületi közgyűlést a megjelen-
tek üdvözlésével megnyi t ja s miután kegyeletes szavakkal emlékezik meg az 
egyházkerület lemondott, de időközben elhúnyt, érdemekben gazdag és álta-
lánosan tisztelt felügyelőjéről, Dr. Zsigmondy Jenőről, jelenti, hogy a rend-
kívüli közgyűlés összehívását a megüresedett felügyelői állás betöltése te t te 
szükségessé. Jelenti továbbá, hogy a hivatalára nézve legidősebb egyház-
megyei felügyelő, Dr. Sailer Vilmos, akinek az Egyházalkotmány 136. §-a 
értelmében tiszte és kötelessége volna a kerületi felügyelőt helyettesíteni, 
betegsége miatt a mai közgyűlésen nem jelenhetett meg, ezért felhívja 
báró Prónay Györgyöt, a pesti felső egyházmegye felügyelőjét, mint a jelen-
lévők közt hivatalára legidősebb egyházmegyei felügyelőt, hogy vele a köz-
gyűlés elnöki székét megosztani szíveskedjék. 
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3. Miután báró Prónay György a világi elnöki széket elfoglalta, világi 3 — 7 
főjegyző bemutat ja a közgyűlés tagja inak névjegyzékét és jelenti, hogy a -
közgyűlésnek a legutóbbi rendes közgyűlésen már igazolt tagja i az ügyrend 
7. §-a értelmében a jegyzői karnál jelentkeztek. 

Ezen bejelentés alapján a helyettes felügyelő a rendkívüli közgyűlést 
megalakítottnak és határozatképesnek jelenti ki. 

4. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen és a jegyzői 
karon kívül Tolnay Kornél, Landgráf János, Kemény Lajos és Brosehko 
Gusztáv Adolf közgyűlési tagokat kéri fel. 

5. Püspök felhívására az egyházkerületi világi főjegyző jelentést tesz az 
1928. évi okt. 11-én tartott rendes közgyűlés jegyzőkönyvének 7. pont ja alatt 
hozott határozata értelmében tet t intézkedésekről, melyekkel a néhai Dr. 
Zsigmondy Jenő lemondásával megüresedett kerületi felügyelői tiszt betöl-
tését a kiküldött bizottság végrehajtot ta . Bemutat ja az 1929. évi jan. 31-ig, 
mint a szavazásra kitűzött határidőig beérkezett szavazatok felbontására és 
elbírálására kiküldött bizottság 1929. évi febr. 5-én felvett jegyzőkönyvét. 
Végül jelenti, hogy a választás ellen beadott kérvények dolgában az egye-
temes törvényszék 363/1—1929. és 363/11—1929. számú végzéseket hozta. 

A kerületi közgyűlés a jelentést egyhangúlag tudomásul veszi és 
megállapítja, hogy a szavazatok felbontására kiküldött kerületi bi-
zottság minden tekintetben szabályszerűen járt el. A kerületi közgyű-
lés megállapítja azt is, hogy a kerület szavazásra jogosított egyház-
községeinek és iskoláinak 180 szavazatából 110 szavazat Dr. Pesthy 
Pál békési egyházmegyei felügyelőre esett. Minthogy pedig a vá-
lasztás megsemmisítését célzó keresetet az egyetemes törvényszék 
elutasította, a pesti magyar egyház által leadott 6 szavazat szintén 
keresettel megtámadott kérdése pedig a szótöbbség megállapítá-
sára semminemű kihatással nincsen, a közgyűlés Dr. Pesthy 
Pál egyházmegyei felügyelőt a bányai egyházkerület törvényesen 
megválasztott felügyelőjének nyilvánítja és hivatalába való beik-
tatására a következő napot, május 15, délelőtt 10 óráját tűzi ki 
és pedig olyan módon, hogy a Deák-téri templomban az istentisz-
teletet követő folytatólagos közgyűlésen ik ta t ja be az ú j felügyelőt 
hivatalába. 

6. Világi főjegyző jelenti, hogy az elnökség már elkészítette az egyház-
kerület 1930. évi költségvetését, amely előzetes tárgyalás és hozzászólás vé-
gett az egyházmegyékhez megy le. 

Tudomásul szolgál. 

7. Tárgyalás alá került a Protestáns Irodalmi Társaságnak az egyetemes 
felügyelő ú t j án a kerülethez küldött megkeresése, mely arra kéri a kerületet, 
hogy a magyar protestáns egyház történelmi igazságainak megvédése érdeké-
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7 — 1 1 . ben forrásmunkák nyilvánosságra hozatala céljából kerületünk 500 pengőt 
szavazzon meg évi támogatásul. 

A kerületi közgyűlés teljes mértékben méltányolja a Magyar Pro-
testáns Irodalmi Társaság törekvését és a szóban levő tudományos 
munkálatok céljaira 500 pengőt szavaz meg és utasí t ja a pénztárt, 
hogy ezt az összeget az előző pontban említett költségvetésbe 
állítsa be. 

8. Szelényi Gyula pénztári ellenőr arra kéri a kerületi közgyűlést, hogy 
neki 300 pengő évi személyi pótlékot engedélyezzen. 

Közgyűlés felhívja a pénztárost, hogy amennyiben az ellenőr 
kérésének teljesítésére pénztári fedezet mutatkoznék, a megfelelő 
összeget a költségvetésbe vegye fel. 

9. Az 1928. évi okt. 11-iki rendes közgyűlés 23. pontjának 5. alpontjával 
kapcsolatosan a kerületi közgyűlés a bizottsági tagságáról lemondott 
Kaas Albert bárót felkéri, hogy elhatározását megmásítva a költ-
ségvetés ú j rendszerének kidolgozásában, mint a javaslat indítvá-
nyozója vegyen részt. 

10. Az egyetemes nyugdí j intézeti szabályrendelet 18. §-a alapján szük-
séges kerületi nyugdíjintézeti bizottságot 

a közgyűlés megalakít ja s abba a kerület elnökségén kívül a 
kerület ügyészét, egyházi főjegyzőjét és a tárgyalás alá kerülő 
ügyek szerint illetékes főesperest küldi ki. Egyút tal felkéri a köz-
gyűlés a kerület egyházi főjegyzőjét, hogy az egyetemes nyugdíj-
intézeti bizottságban a kerületet továbbra is képviselje. 

11. A közgyűlés tárgyalás alá vette a szarvasi tanítónőképző-intézet fel-
ügyelőbizottságának és az intézet igazgatójának felterjesztéseit s ezekkel 
kapcsolatosan 

a közgyűlés kimondja, hogy egy férfi-tanítóképzőnek az alföldön 
újból való felállítását szükségesnek t a r t j a ; 

a mult évi rendes közgyűlés 20. pont alatti határozatának 7. 
alpontja alatt kiküldött bizottságot felhívja, hogy a tanítónő-
képző-intézet mostani épületének megrongált tetőzetét és egyéb 
fogyatékosságait az intézet felügyelőbizottságával egyetértőleg 
haladéktalanul hozassa rendbe; 

ugyanezt a bizottságot utasí t ja, hogy a tanítónőképző és a fő-
gimnázium szerződéses viszonyából kifolyó kölcsönös kötelezettsé-
geket tisztázza; 

készítsen az őszi közgyűlés elé javaslatot egyrészt a tanítónő-
képző-intézet részére szükséges ú j épület felállítására, másrészt egy 
ú j tanítóképző-intézet létesítésére vinatkozólag; végül lépjen 
érintkezésbe a szarvasi főgimnázium fenntartó testületével annak a 
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kérdésnek tisztázására, nem kívánja-e a főgimnáziumot is a kerület H — 1 5 . 
tulajdonába átadni? 

12. Világi főjegyző jelenti, hogy az aszódi főgimnázium ú j épületének 
felépítésére az elnökség a szükséges lépéseket megtette és reményünk van rá, 
hogy az épület építése Schulek János műépítész pályanyertes tervei alapján 
megkezdhető lesz. Egyút tal jelenti, hogy az egyházkerületre ebből az építke-
zésből előre láthatólag nem fog teher háramlani. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

13. Az iskolai bizottság elnöke, Dr. Szigethy Lajos igazgató beterjeszti 
a középiskolai tanárok szolgálati szabályzatának egyetemes tervét és ismerteti 
a kerületi iskolai bizottságnak a szabályzatra vonatkozó kívánságait. 

A közgyűlés a szabályzatot a következő módosításokkal fogadja el: 
a 6. § úgy módosítandó, hogy a tanári állásokra benyúj tot t pályá-
zatokról a választást megelőzőleg a püspökhöz jelentés teendő, 
hogy mint a lelkészválasztásoknál, a pályázók ellen megtehesse ki-
fogásait. A választásban a tanári kar véleményes javaslatának 
meghallgatása után az iskolafenntartó végérvényesen dönt. 

A 21. § a ref. egyháznak velünk szemben való intézkedése 
szerint és annak megfelelőleg a viszonosság elve alapján fogalma-
zandó meg. 

A középiskolák felett az intézkedés és felügyelet joga első 
fokon az iskolafenntartót illeti meg. Hogy ezt a jogot milyen bi-
zottság és testület vagy megbízott ú t j án gyakorolja, arra nézve 
az illető iskolafenntartóra érvényes szabályrendelet intézkedik. 

Végül a szabályrendeletben kimondandó, hogy ez a szabályzat 
megfelelő alkalmazással a leánytanítóképző-intézetekben, a polgári 
iskolákban és a fiú- és leányközépiskolákban egyformán érvényes. 

Ez a közgyűlési határozat az egyetemes egyházhoz felterjesz-
tendő. 

14. A középiskolai tanfelügyelőnek az oktatófilm-előadások látogatására 
vonatkozó előterjesztésére a közgyűlés kimondja, hogy 

idevonatkozó eddigi határozatát fenntar t ja , mely szerint a jövő-
ben is az illető középiskolák tanári karára bízza annak elhatározá-
sát, hogy mely oktató filmelőadásra kívánja az i f júságot elvezetni. 

.15. Középiskolai tanfelügyelő javasolja, hogy a játékdélutánokat a köz-
gyűlés ne tegye kötelezővé, hanem azoknak eddigi módon való fenntar tását 
bízza az iskolafenntartók belátására. 

A ker. közgyűlés a javaslatot, arra való tekintettel, hogy a 
múlt évi egyetemes közgyűlés határozata alapján a harmadik 
tornaóra úgy is beállítandó, elfogadja. 
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1 6 — 1 9 . 16- A középiskolai tanfelügyelő indítványát, hogy a nyári szünidőben a 
vidékről érkező középiskolai tanárok a budapesti internátusokban szállást kap-
hassanak 

a kerületi közgyűlés javaslattétel végett az Evangélikus Tanáregye-
sülethez teszi át. 

17. Világi főjegyző bemutat ja a Vkm. 86511/36—1929. sz. és az egyetemes 
felügyelő ú t j án a kerülethez juttatott megkeresését, melyben véleményt kér 
arra vonatkozólag, hogy a meg nem keresztelt és vallástani osztályzatot nem 
nyert gyermekek felsőbb osztályba engedhetők-e vagy nem? 

A közgyűlés a kerület területén lévő és különböző feleke-
zetű tanintézetekbe járó gyermekek vallástanítását, akik evangé-
likus szülőktől származnak, de akiknek szülei időközben a közös-
ségi mozgalmak egyházaiba léptek be, továbbra is vállalja és az 
ilyen gyermekeket ezután is részesíteni kívánja vallástanításban. 
Ez állásfoglalásában az az elv vezeti, hogy fennálló törvényeink 
értelmében az ilyen gyermekek egyházunk tagjainak tekintendők 

. és így az evangélikus vallás tanulására kötelesek. Evangélikus egy-
házunk különben is abban a reményben él, hogy amikor az ilyen 
gyermekek tanulmányi előmenetelét lehetővé teszi, nemcsak az 
államnak és a közművelődésnek tesz szolgálatot, hanem, hogy a szü-
lők tévedését és hibáit is jóváteheti a gyermekekben. 

18. A levente-szolgálatra kötelezett evangélikus i f júság vallásos nevelése 
érdekében 

a kerületi közgyűlés nélkülözhetetlennek t a r t j a az i f júság vallásos 
gondozását. Ezért is megkeresi a levente-intézmény országos köz-
pontját , hogy a serdülő i f júság levente-gyakorlatait olyan időre 
tétesse, amely az i f júságot a rendes istentiszteletek látogatásában 
nem akadályozza. Másrészt nyomatékosan figyelmébe a jánl ja az 
országos levente felügyelőségnek, hogy országos törvényeink ér-
telmében egyrészt minden i f j ú köteles a maga egyháza istentisz-
teletein részt venni, másrészt azonban senkit más egyház istentiszte-
leteinek látogatására kényszeríteni nem szabad. 

19. Az iskolai bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés határozatilag kimondja, és az egyetemes kö :-
gyűléshez felterjeszti, hogy Dr. Szigethy Lajos „Evangélikus 
szellemű nevelés és tanítás az állami tanterv kere tében" című 
tanulmánya, melynek pedagógiai értéke egyházunk egész életére 
rendkívül fontosnak látszik, minden evangélikus iskola tantestü-
lete részére ingyen megküldessék. Felkéri az egyetemes egyházat, 
hogy ezt a tanulmányt egyetemes költségen nyomassa ki. 
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20. Bódy Pál esperes szóvá teszi az egyházközségek ama terheit, melyek 2 0 — 2 3 . 
a tanítók után fizetett nyugdíjjárulékoknak hátralékos kamatokkal és pót-
díjakkal való tetézése következtében az egyes gyülekezetekre nézve mindinkább 
elviselhetetlenek lesznek. 

A kerületi közgyűlés megkeresi az egyetemes egyházat, for-
duljon újból nyomatékos kérelemmel a kormányhoz, hogy a ta-
nítók után fizetendő nyugdíj illeték háríttassék át a politikai köz-
ségekre, nemcsak azért, mert az egyházközségek ezt a súlyos ter-
het nem bírják, hanem azért is, mert a közoktatás áldásaiban nem-
csak az egyházak által fenntartot t iskolákhoz tartozó polgárok 
részesülnek. Hátrányos tehát, hogy a tanítók nyugdíjilletékének 
lerovásában csak ezek vegyenek részt, méltányos pedig az, hogy 
ezt a terhet az összes állampolgárok hordják. Az eddigi kivetések 
következtében mindenkire nézve nehézzé vált helyzet némi enyhí-
tésére pedig az egyetemes közgyűlés kérje az állam kormányát, 
hogy a gyülekezeteknek engedje meg, hogy a köteles illetékeket 
az év utolsó negyedében is kamatmentesen fizethessék le, tekin-
tettel arra, hogy az egyház jövedelmei rendesen csak ősz idején 
folynak be. Kérje továbbá, hogy amennyiben valamely egyházköz-
ség az év végéig se tudná tartozását megfizetni, a következő évben 
mérsékelt kamatot, de semmiféle más díjat ne fizessen. Végül az 
eddig felgyülemlett hátralékok összege kamat és pótdíjmentesen 
állapíttassák meg és törlesztésére nagyobb idő engedélyeztessék. 

21. Miután a tárgysorozat letárgyaltatott, a közgyűlés első napját D. 
Raffay Sándor püspök imádsággal berekeszti, azzal, hogy a folytatólagos köz-
gyűlés másnap, május 15-én délelőtt 10 órakor a Deák-téri templomban isten-
tisztelettel folytatódik. 

MÁSODIK NAP. 

22. A kerületi közgyűlés tagjai a meghívott vendégekkel együtt május 
15-én, délelőtt 10 órakor a Deák-téri templomba összegyülekeztek és meg-
hallgatták Sárkány Béla kerületi főjegyző oltári szolgálatát, melynek keretében 
Dr. Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő az úrvacsorát felvette. 

23. A közgyűlésen jelen voltak a közgyűlés tagjain kívül: Báró Rad-
vánszky Albert egyetemes felügyelő, Geduly Henrik és Kapi Béla püspökök, 
Dr. Zelenka Lajos ker. felügyelő, Dr. Szelényi Aladár egyetemes világi főjegyző, 
Dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, Taubinger Rezső tábori főesperes s sokan 
mások evangélikus egyházunk kiválóságai közül. A református egyház részé-
ről : Dr. Ravasz László püspök, Dr. Balogh Jenő és Gróf Teleky József egyház-
kerületi főgondnokok, Janka Károly, Medgyaszay Vince, Dr. Kovát s J . István 
ogyh. ker. lelkészi főjegyzők, Bernát István, Jalsovitzky Sándor, Dr. Lázár 
Andor stb. 
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2 3 — 2 6 - Az unitárius egyház részéről Józan Miklós püspöki vikárius és Dimény 
Mózes főgondnok. A hadsereg képviseletében Böckl tábornok. 

Az államrendőrség képviseletében Dorning Henrik főkapitányhelyettes. 
Továbbá 

Klebeisberg Kunó gróf kultuszminiszter, Petry Pál, Sztranyavszky Sándor, 
Darányi Kálmán, Tóth István államtitkárok, Tomcsányi Vilmos Pál volt 
miniszter, Bartos Róbert min. tanácsos, Puky Endre képviselőházi alelnök 
vezetésével Jánossy Gábor, Dukai Takács Géza, Éri Márton, Erdélyi Aladár, 
Tóth Pál, Maday Gyula, Jókay Ihász Miklós képviselők; Agorasztó Tivadar 
pestvármegyei alispán, Lamotte Károly tanácsnok a székesfőváros képviseleté-
ben, Sárkány Jenő ny. altábornagy, Folkusházy La.jos ny. alpolgármester, Dor-
ning Henrik főkapitányhelyettes, valamint Pesthy Pál szülőföldjének, Tolna-
vármegyének nagy küldöttsége, Jankó Ágoston főispán, Széwald Oszkár al-
ispán és vitéz Vende István szekszárdi polgármester vezetésével. 

24. Istentisztelet végeztével D. Raffay Sándor püspök felkérésére báró 
Prónay György pesti felső egyházmegyei felügyelő elfoglalja a világi társelnöki 
széket és a folytatólagos közgyűlést megnyitván, felhívja a világi főjegyzőt, 
tegyen jelentést az egyházkerületi felügyelő választás eredményéről. 

25. A jelentés felolvasása és az eredmény meghirdetése után D. Raffay 
Sándor püspök kérdésére Dr. Pesthy Pál kijelenti, hogy az egyházkerületi 
felügyelői tisztséget elfogadja és az Egyházalkotmányban megállapított hiva-
talos esküt hajlandó letenni. 

26. Az eskü letétele u tán D. Raffay Sándor püspök a következő beszéddel 
ik ta t ja be az ú j kerületi felügyelőt: 

„Kegyelmes Uram! 
Az imént elhangzott nyilatkozat, az azt megerősítő kézadás és a mindkettőt 

megszentelő eskü rátet te a koronát a bányai ágostai hitvallású evangélikus 
egyházkerület többségének bizalmára, mellyel Nagyméltóságodat vezérkedésre 
elhívta. A kerületi közgyűlés a tegnapi napon már megállapította, hogy Nagy-
méltóságod a bányai egyházkerület törvényesen megválasztott felügyelője. 
Midőn e magas tisztségébe mai ünnepélyes nyilatkozata és eskütétele alapján 
hivatalom és megbízatásom erejénél fogva e kijelentésemmel és hatalma jelvé-
nyének, a hivatalos pecsétnek átadásával ezennel beiktatom, teljes bizodalom-
mal és Őszinte tisztelettel fogadom Kegyelmességedet elnöktársamul s maga-
mat szíve szeretetébe, kerületünket pedig hívő lelkn munkás buzgóságába 
ajánlom. 

Kegyelmességed, mint vérbeli evangélikus ember, igen jól tudja, hogy 
evangélikus egyházunk mindenegyes tisztséggel nem annyira és nem csupán 
díszt és méltóságot kíván adni, mint inkább utat nyit és módot nyúj t az egy-
ház híveinek, hogy egyházuk iránt való szeretetüket szolgálattal és alkotó 
munkával igazolják. Ezért is egyházunkban valamennyi hivatal és tisztség kettős 
pilléren áll. Az egyik a szolgálatra elhívó hívek közbizalma, a másik az elhivott 
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hívő önkéntes és szabad akaraton alapuló elhatározása. Ebből a kettős forrás- 2 6 — 2 7 . 
ból ered és táplálkozik az Isten és emberek előtt való erkölcsi felelősség súlyos 
terhe, mely nálunk az elhívott hívők lelkére nehezül. És ez a felelősség nem-
csak a vezérkedők lelkiismeretét terheli, hanem az egyház valamennyi hívét. 
Mert mi az egyetemes papság elvét valljuk, amely elv a keresztyén egyház 
létrehozójának és egyetlen örök fejének Jézus Krisztusnak elhívó és elkötelező 
kijelentésein alapul. Mert minden hívő egyformán köteles Krisztus követésére, 
evangéliumának megtartására, az Isten igéjének vallására és terjesztésére, 
hogy a hívekből alakítsa meg és formálja ki az Űr azt a népet, amely mint 
királyi papság és szent nép, az egyház egyetlen Ura és feje Jézus Krisztus 
alatt szolgál és uralkodik az Isten országában. 

Az egyetemes papság evangéliumi elve alapján szólította most a hívek 
közbizalma az egyház vezérkedő szolgálatára Nagyméltóságodat. Ennek a szent 
szolgálatnak törvényét Pál apostolnak ebben a mondásában látom teljes egé-
szében kifejezve: „Akármit cselekesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úr-
nak és nem mint embereknek, tudván, hogy ti az Űrtól veszítek az örökség-
jutalmát, mert az Úr Krisztusnak szolgáltok." (Kol. 3,23—24.) 

Ebben a törvényben az egyházszolgálat minden erkölcsi értéke és minden 
isteni jutalmazása benne van. Az egyház ura adjon erőt, ki tar tást és buzgó-
ságot Nagyméltóságodnak, hogy köztünk való szolgálata egyházunk történeté-
ben emlékezetes, az Isten nevének pedig dicsőséges legyen. Az Űr áldja meg 
Kegyelmességednek közénk való bejövetelét, minden buzgó munkájá t és nemes 
törekvését ." 

27. A beiktató beszéd után a kerület ú j felügyelője elfoglalja világi elnöki 
székét és felolvassa az alábbi székfoglaló beszédet: 

„Meghatva ama bizalom által, amellyel a bányai egyházkerület a magas 
és megtisztelő kerületi felügyelői állásra elhívott, megilletődött lélekkel állok 
itt, hogy ezt a széket elfoglaljam. 

Teljesen átérzem ennek a szép és fontos, de különösen Trianon óta magyar-
honi evangélikus egyházunkra fokozott mértékben súlyosodó csapás által meg-
sokszorozódott felelősségű állás- gondját . 

Lelkem őszintesége parancsolja annak megvizsgálását, ha váj jon az én 
gyengeségem képes-e megküzdeni ennek a fényes, felelősségteljes, vezetőállás-
nak feladataival, hogy váj jon az én lelkem minden odaadó jóakarata és jó-
szándéka, tenni, cselekedni, élni, fejlődni akaró vágya képes lesz-e megküzdeni 
az elém tornyosuló feladatokkal? Fogom-e tudni irányítani ezt a kerületet 
oda, ahova irányítani szeretném: az Istenben való hit teljes diadalához, min-
den nemzetiségi kisebbségi törvényben biztosított jognak tiszteletben tartá-
sával a haza iránti köteles szeretet törhetetlenségéhez. 

Amikor erre a kérdésre a választ keresem, úgy érzem, hogy ezt nem 
csupán saját szerény erőim mérlegelésével találom meg. Úgy érzem, hogy en-
gem erre a helyre Isten parancsa állított. Bízó lélekkel, Isten akaratában való 
alázatos megnyugvással hiszem, hogy Isten e parancsának kivitelében engem, 
elhívott gyenge szolgáját mindenható hatalmával, kegyelmével irányítani, ve-
zetni fog, — a beléje vetett hit által meglátom a helyeset és megtalálom a jót. 
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27. A mindenható Isten az én lelkem világossága, — beléje vetett tántoríthatatlan, 
hitem az én lelkemnek ereje. 

De érzem azt is, hogy nagy erőtényezője és biztosítéka az én hivatali 
működésemnek az a bizalom, amely engem Isten rendeléséből erre a kimagasló 
polcra elhivott. Köszönöm az egyházkerületnek ezt a bizalmat, egyrészt mint 
személyem iránt megnyilvánult megbecsülést, másrészt azért, mert ebben meg' 
nyilatkozását látom annak, hogy működésemet az egyházkerület közönsége 
jóindulattal, megértéssel támogatni fogja. Ez a jóindulat és megértés ismét oly 
erő, mely a bizakodás és reménység által növeli, fokozza és tet tre serkenti 
véges képességeimet. 

Fogadja tőlem az egyházkerület azt az ünnepélyes kijelentést, hogy én a 
kezeimbe letett nagy egyházi hatalmat mindenkor és mindenhol csakis egy-
házam, kerületem és hazám szent ügyének érdeke, szempontja által vezérel-
tetve fogom kezelni és szolgáljon eme ünnepélyes kijelentésem zálogául az a 
szent eskü, amelyet csak az imént tettem le jószándékkal és becsületes lélekkel 
az Istennek szent hajlékában. 

Bízom abban is, hogy nehéz tisztem ellátásában segítő támaszom lesz az 
a férfiú, aki nagy tudásával, egy sokat látott és tapasztalt élet emberileg lehet-
séges teljes bölcsességével, törhetetlenül lelkes evangélikus meggyőződésével, 
izzó és megalkuvást nem ismerő hazaszeretetével, a háború előtti, a háború 
alatti és az azt követő idők eseményeit átfogó tekintetével ezt az egyház-
kerületet már hosszú idők óta bölcsen kormányozza: — bízom abban, hogy 
igen tisztelt és nagyrabecsült elnöktársam, Raffay Sándor püspök úr működé-
semben jóindulattal támogatásomra lesz. Kérem tőle ezt a támogatást közös 
szent célunk erdekében, de kérem azért is, mert ennek a támogatásnak és 
egyetértésnek tudata elhatározásaim erősségét, szilárdságát fokozza s műkö-
désemnek szintén hatalmas erőforrása lesz. 

Végül erőt ad, irányít, de kötelez is ez a szék, amelyet előttem egy szikla-
szilárd hitű, fáradhata t lan szorgalmú, puri tán férf i töltött be. Zsigmondy 
Jenő, nagynevű bölcs elődöm egész élete, munkássága, hite, vallásához, egy-
házához való megingathatatlan ragaszkodása beivódott ennek a széknek min-
dem atomjába s ezek az eszmék kisugározva erőt, irányt adnak, de kötelességet 
is szabnak utóda működésének. Mélységes tisztelettel, nagyrabecsüléssel, ke-
gyelettel hívom fel az ő emlékét Istenhez intézett azzal a kéréssel, árasszon 

» 

el engem az ő hitének erejével, az ő lelkének gazdagságával, bölcsességével, 
odaadásával, hogy méltó utóda lehessek e székben. 

Az Isten kegyelmében való bizakodás, az egyházkerület bizalma, elnöktár-
sam kért és remélt támogatása, nagv elődöm példaadó működése azok az erők, 
melyek feledtetve gyöngeségemet bátorságot adtak ahhoz, hogy e felügyelői 
szék betöltésére vállalkozni mertem. 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! Amikor mindeze-
ket mérlegelve megérett bennem az elhatározás, hogy a megtisztelő bizalom 
előtt meghajoljak, át kellett gondolnom azt, hogy melyek azok a feladatok, 
amelyek megoldása kötelességemet képezi, meg kellett fontolnom azt is, hogy 
ezeket mily irányú munkával tudom megoldani és biztosítani. 
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Én úgy vélem, hogy a kerületi felügyelő működésének iránya kettős. Az 27 . 
egyház belső életének ellenőrzése és irányítása, másodsorban az egyház külső 
viszonyainak vezetése oly irányban, hogy egyházunk emberi és történelmi ér-
tékének megfelelő elismertetése és jelentősége ne csak fennmaradjon, de ha 
lehetséges gyarapodjék is. 

Az egyház belső életének irányításánál ú j feladatot teremt a magyarhoni 
evang. egyháznak a trianoni béke által bekövetkezett megkisebbítése, erejének 
megcsökkenése. Számban és anyagi erőben Trianon lényegesen erőtlenebbé 
tet t bennünket. Egyházunk céljai és feladatai megvalósítása tekintetében 
tehát igen-igen megnehezült az idők járása felettünk. Ámde a mi egyházunk, 
a mi elődeink állottak már súlyos megpróbáltatásokat — az ő dicsőséges áldo-
zatkészségük, lelki odaadásuk példa és útmutató lehet arra, hogy mit és ho-
gyan cselekedjünk. Az Isten mélységes igaz szeretete, Krisztus tanításának 
teljes átérzése és követése volt az a hatalmas erő, amely diadalmassá tet te a 
gyengét az erős felett, amely egyházunk számára úgy itt a földön, mint min-
den hitem szerint Isten előtt is, örökössé tet te a dicsőséget. 

A példa íme itt van, ezt kell cselekednünk ma is! A hitélet kimélyítése, 
az Isten szeretetének bensőségesebbé tétele Krisztus tanításának mindenekben 
való követése az az erőforrás, amely a mennyiségileg megfogyatkozott magyar-
honi evang. egyházat tartalmi értékben oly méretűvé teszi, mely a csonkítatlan 
egyház erősségénél nem csekélyebb. 

A hitoktatói, lelkészi, tanári és tanítói kar nagy hivatása elsősorban e 
feladat valóraváltása. 

A Krisztus országáért folyó nagy küzdelem avantgárdája a hitoktatói kar. 
Ők ennek a küzdelemnek a pionérjai, ők a lelki vallási élet fundamentum 
rakói. Biztos vihart álló épület csak gondosan, erősen rakott fundamentumon 
épülhet fel. Ennek az alapvető hivatásnak mindennél nagyobb fontossága 
öntsön lelket, adjon lendületet a hitoktatói munkához s az e munka nyomán 
felvirágzó ú j vallási élet lesz az ő dicsőségük s lelki gyönyörűséget -acló jutal-
muk. A vallást ne csak tanítsák, de szerettessék is meg; s e szeretet által tegyék 
oly szilárddá az i f júság lelkében, hogy ennek erőssége bevehetetlen vár legyen 
az egész élet minden megpróbáltatása és viharával szemben. 

Felügyelői ellenőrző működésemben ezeket az elemeket fogom keresni s 
ennek a feladatnak a megvalósításánál egész lélekkel kész cselekedettel fogok 
a hitoktatói kar mellett állni. 

A küzdő tábor főcsapata a lelkészi kar. Kérő szóval fordulók ezért az igen 
tisztelt lelkész urakhoz, az emberi erkölcs, az Isten dicsőségének megmentése, 
az emberi fejlődés lehetőségének megvédése érdekében is. Az ő működésük ott 
folyik le, ahol már az élet csatái dúlnak. A világnézeti különbségek immár nyilttá 
vált és mind ádázabbá fajuló harcainak idejét éljük. Az istentagadás immár nyilt 
sisakakkal tör az Isten ellen, és talán öntudatlanul is megfosztással fenyegeti az 
embert a lélek felemelő, magasztos, a hit és bizodalom által megnyugvást teremtő 
tartalmától és lerombolással fenyegeti azt a kultúrát, amely valójában emberré 
teszi az embert. 
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Nem az élet emberiesebbé tétele iránti törekvés ellen emelem én fel tiltakozó 
szavamat, hisz egy életen át érzett, vallott és cselekedetekben követett parancsa 
volt a lelkemnek, hogy szerettem a felebarátomat, mint önmagamat. De intek, 
óvók és féltek mindenkit attól, hogy ezt az emberiesebb életet Isten képének le-
rombolásával igyekezzenek megteremteni, bert bizony, bizony, aki ezt cselekszi, 
önkezével pusztítja el önmagát. 

Egyenesen állítom, hogy ezt az emberies életet egyedül Krisztus tanításának 
mindenben való követése biztosíthatja csak az emberiségnek. Egyedül a krisz-
tusi szeretet az az arkánum, amely az emberiséget fenntarthat ja , megmentheti. 

Magyarhoni egyházunk erőben való meggyengülése egyrészt, másrészt az 
imént vázolt világnézeti harc teszi indokolttá, sőt egyenesen parancsolja, hogy 
lelkészi karunk fokozottan teljesítse kötelességét, hirdesse Isten igéjét s plán-
tálja a lelki egyensúly biztosítékaként ható erővé a tévelygő lelkekben. 

Örömmel állapítom meg, hogy lelkészi karunk ebben a vonatkozásban is 
hivatása magaslatán áll. Örömmel állapítom meg, hogy működését a szószéki 
funkció teljesítése által nem ta r t j a kimerítettnek, hanem mind intenzívebbé váló 
belmissziói működésével bizonyítékát adja annak, hogy teljesen átérzi, hogy 
mily nagy értéket képvisel a vallási és világnézeti eszmék káoszában eltévedt 
lélek megmentése. 

Való az, hogy fokozottan súlyossá vált e vonatkozásban a helyzet, különösen 
a mi kerületünkben azáltal, hogy a földbirtokrendezés folytán az alföldi nagy 
távolságok mellett nehezen elérhető nagy, többszáz lelket számláló szórványok 
keletkeztek. 

Ezeknek a lelkeknek a gondozása, istenfélelemben való megtartása nem ki-
zárólag egyházi kérdés. A közbiztonság és a közrend biztosítéka is az egyház 
által ébrentartott erkölcs. És ezért amennyire fokozott lelkészi kötelességnek tar-
tom egyházi szempontból e szórványok gondozását, époly szükségesnek tartom, 
hogy a közadminisztráció bölcsessége találja meg a módot, hogy ezt a teher-
többletet jelentő feladatot szegény egyházunk fennakadás nélkül elláthassa az 
ország belső rendje érdekében is. 

A megnehezült idők által diktált kötelességek számontartásában az itt el-
mondott szempontok szabják meg felügyelői működésem irányát és körét, tar-
talommal pedig a szeretetteljes igazság szerint való eljárás fogja megtölteni. 

Viszont amíg így szorgalmazója leszek e kötelességek teljesítésének, másrészt 
teljes mérvében érzem és vallom a magam számára azt a kötelességet, hogy az 
igen tisztelt lelkészi karnak úgy erkölcsi, mint anyagi vonatkozásban egyaránt 
első támogatója, szószólója és istápolója leszek. A szeretet és-a munkatársi biza-
lom teljes őszintesége és melegsége lesz irányítója a lelkészi karral való érint-
kezésemnek. 

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! Minden időkben, de a mai kor 
anyagi és szellemi csatáiban még fokozottabb mértékben a szellemi és 
erkölcsi fölény az az erő, amely a diadalt biztosítani, egyházat, államot 
a romlástól megmenteni képes. Az ország mai szomorú sorsában nemcsak a belső, 
de az államok közötti viszonylatokban is egyház- és országmentő erő és tényező 
kultúrfölényünk biztosítása. 
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A tudomány, a hazafias érzés, az erkölcsi emelkedettség ma mireánk szegény 27 . 
magyarokra nem csupán általános emberi szempontból bír értékkel, hanem, mert 
csak így biztosíthatjuk egyrészt további szűkös külön életünket, másrészt csak 
így remélhetjük, hogy a tőlünk elszakított testvéreinkben nem hamvad el a ma-
gyar lélek, amíg üt a feltámadás órája. 

Ennek a felfogásnak a folyománya a most folyó nagylendületű országos . 
kultúrpolitika s ennek a felfogásnak parancsszavát tartom én kötelezőnek a mi 
egyházunk tanintézetei számára is. 

Minden rangú iskolánk a történelem minden idejében hivatása magaslatán 
állt. Bölcsői és kútforrásai voltak az emberi szabadság, az emberi haladás és 
tökéletesedés nagy eszméinek és a hazaszeretet lángoló érzésének. Megnyugvással 
és bizalommal látom e nagy eszmék sorsát a kor színvonalán álló, tudományok-
ban kiváló, hazafias érzésben emelkedett tanári és tanítói karunk kezébe letéve. 
Tudom, hogy ők megértik a kor hívó szavát, fenntartói és továbbfejlesztői lesz-
nek annak az evangélikus kultúrdicsőségnek, amelyet eleink minden időkben ki-
érdemeltek s amelynek munkálására az ország mai sorsa oly bőséges alkalmat 
nyúj t . 

Istenfélelem, tudományszeretet, hazafias érzés töltse be minden tantermün-
ket. Amíg a magam részéről egyrészt szigorúan fogom kérni ezen eszmék fokozott 
terjesztését és diadalra juttatását, másrészt teljes erővel és támogatással fogok 
munkálkodni azért, hogy a tanári és tanítói kar minden egyéb gondtól mentesítve 
egyedül nagy és nemes hivatásának szentelhesse egész lelkét és minden tudását. 

Megingathatatlan meggyőződéssel vallom, hogy a világ lelki megújhodása 
csak a templom és az iskola által következhetik el. Ep ezért hangsúlyozottan 
jelentem ki ismét, hogy ezeknek erőssé, virágzóvá tételeért fáradságot nem ismerő 
munkássággal óhajtok dolgozni. • 

Ugyancsak kiválóan fontosnak tartom az egyházi élet bensősége és a társa-
dalmi rend biztosítása érdekében az egyháztársadalmi intézinényck hivatását. Az 
árvák gondozása., a szegények istápolása, a képességekkel megáldottak tanulási 
lehetőségének biztosítása, mind oly karitatív cselekedetek, amelyek a lelkek meg-
mentését, a hitélet bensőségesebbé tételét, hittestvéreink szellemi és erkölcsi ki-
művelését szolgálják, ép ezért minden ilyirányú egyháztársadalmi intézménynek 
és működésnek Krisztus szeretetének melegével és odaadásával kívánok szolgála-
tára lenni. 

Ezek azok a gondolatok és elhatározások, amelyeket én a belső egyházi élet 
irányítása szempontjából irányszabóknak tartok. A forradalom a közélet terén 
általában a lelkek erejét meggyengítette, a kötelességérzet lelki odaadását elhal-
ványította. Örömmel kell megállapítanom, hogy e lelki visszahatás s ennek folyo-
mányaként a kötelességteljesítés intenzitása a mi egyházunk kebelében meg nem 
lazult. Nem következhetik ez a jövőben sem el. Ép ezért a kötelességteljesítést 
minden időkben a legszigorúbban fogom ellenőrizni s erre kérem az ellenőrzési 
hatáskörökkel felruházott összes hatóságokat is. 

Ezek után tisztelettel kérem a tisztelt Közgyűlés türelmét ahhoz, hogy rövid 
egy pár szóval megemlékezzem az egyház külső viszonylatainak irányítása szem-
pontjából követni óhajtott gondolatokról. 
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2 7 28 . Vallásunk lényegét Jézus tanítása képezi, ez a tanítás pedig lényegében harc 
a valódi erkölcsi világrendért. Aki ennek a tanításnak követője, aki ennek az 
erkölcsi világrendért folytatott harcnak a katonája, az nekem testvérem a Krisz-
tusban. 

Az én igaz testvéri érzésem kötelez engem, hogy becsüléssel közeledjem min-
denkihez, ha más templomban dicséri is az egy igaz Istent! Ép ezért magatar-
tásomban soha nem fogok felekezeti elfogultság által vezéreltetve az erkölcsi 
világrendért küzdők táborában támadó szóval vagy cselekedettel harcot hirdetni 
vagy kezdeni. 

De ki kell jelentenem mélyen tisztelt Közgyűlés, hogy ez a testvéri kötelék 
parancs is számomra, amely megköveteli, hogy a testvéri egyenjogúság ellen 
intézett minden támadást visszautasítsak és visszaverjek, parancs, mely meg-
követeli, hogy a Krisztus tanításáért vívott harchoz részünkre akár isteni, akár 
emberi törvényekben biztosított jogainkat követeljem, parancs, mely Isten és 
ember előtt kötelez, hogy a Krisztus országáért küzdők seregét abban a részében 
is, melynek én állok az élén, a sereg többi részével egyenlő, harcképes állapotba 
hozzam és tartsam. Mások hitének, jogának tiszteletbentartása, a saját egyházam-
nak járó tisztelet és jognak evangélikus öntudattal és önérzettel való követelése 
lesz működésemnek irányítója úgy más felekezetek, mint az állammal való vonat-
kozásban is. 

Kitártam immár lelkemet a mélyen tisztelt Közgyűlés színe előtt. Nem hang-
zatos szavakat kívántam mondani, hanem azt óhajtottam kifejezésre juttatni, ami 
a lelkemben mint égő vágy, mint eltökélt szándék és akarat él. Ehhez a munkához 
mély tisztelettel kérem a magas kormány, a Méltóságos és Főtisztelendő Egyház-
egyetem, az Egyházkerület, az egyházkerület tisztviselői karának, az egyház-
megyék vezetőségének, az Egyházkerület tanintézeteinek és az egyházkerület 
minden egyes hívének odaadó támogatását, közös munkánkhoz pedig egyházunk 
boldogulására, hazánk felvirulására Isten bőséges áldását kérem." 

A nagy tetszést keltett felügyelői székfoglaló beszédet D. Raffay 
Sándor püspök azzal a kívánsággal köszöni meg, hogy adjon az Isten 
erőt kerületünk felügyelőjének, hogy imént előterjesztett szándékait 
megvalósíthassa s adjon neki időt, egészséget és segítséget, hogy nemes 
egyházépítő szolgálatát a kerület javára áldásosán elvégezhesse. Püs-
pök javaslatára kimondja a közgyűlés, hogy a felügyelő székfog-
lalóbeszédét egész terjedelmében felveszi a jegyzőkönyvbe. 

28. Ezek után az ú j felügyelőt üdvözlő testületek küldöttségei járul tak az 
elnöki emelvény elé és 

a magyarhoni evangélikus egyetemes egyház nevében báró Rad-
vánszky Albert egyetemes felügyelő; 

a református egyház konventje nevében Dr. Ravasz László 
püspök; 

a dunántúli evang. egyházkerület nevében Kapi Béla püspök; 
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a tiszai evang. egyházkerület nevében Dr. Zelenka Lajos ker. 2 8 — 29 . 
felügyelő; 

az unitárius egyház nevében Józan Miklós püspökhelyettes; 

Budapest székesfőváros polgársága nevében Dr. Lamotte Ká-
roly tanácsnok; 

Tolna vármegye és Szekszárd város nevében Jankó Gusztáv 
főispán; 

a kerülethez tartozó esperesek nevében Kovács Andor es-
peres ; 

a felügyelői kar nevében báró Prónay György; 

a ker. lelkészegyesület és a békési egyházmegye nevében Ko-
vács Andor esperes; , 

az Országos Luther-Szövetség nevében Dr. Rásó Lajos ; 

az evang. teol. fakultás és a Luther Társaság nevében D. Ko-
vács Sándor egyet, t aná r ; 

a ker. gyámintézet nevében Kruttschnit t Antal esperes; 
k 

az evang. tanárok és tanítók országos egyesülete nevében Dr. 
Szigethy Lajos igazgató; 

a Tolna—Baranya—somogyi egyházmegye nevében Schöll 
Lajos esperes; 

a szarvasi egyház nevében Kelló Gusztáv lelkész; 

a sárszentlőrinczi egyház nevében Fábián Imre lelkész; 

a gyönki választókerület nevében Illgen Aurél üdvözölte a 
kerület felügyelőjét. 

A kerületi közgyűlés lelki élvezettel hallgatta a szép gondola-
tokban és nemes érzésekben gazdag üdvözlő beszédeket, melyekre 
Dr. Pesthy Pál ker. felügyelő kedvesen, meghatottan és mély ér-
zésekkel felelt. 

29. Ezek u tán D. Raffay Sándor püspök a kerület nevében köszönetet 
mond báró Prónay Györgynek a helyettes felügyelői tiszt épületes betölté-
séért, továbbá a vallás és közoktatásügyi miniszter úr Őnagyméltóságának 
személyes megjelenéséért, valamint a miniszterelnökség és a többi miniszté-
riumok, törvényhatóságok, katonai hatóságok, egyházkerületek és egyháztár-
sadalmi intézmények képviselőinek megjelenéséért, amivel felügyelőiktató 
közgyűlésünk ünnepélyes voltát fokozták. 

2 
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Ezzel a közgyűlés püspök buzgó imádságával és a t Himnusz eléneklésével 
véget ért. 

Kmf. 

Dr. Raffay Sándor s. k. 
püspök. 

Báró Prónay György s. k. 
egyházmegyei felügyelő. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. 
ker. v. főjegyző. 

Dr. Lányi Márton 
ker. v. jegyző. 

Tolnay Kornél s. k. 

Landgraf János s. k. 

Hitelesítettük : 

Dr. Pesthy Pál s. k. 
egyházker. felügyelő. 

Sárkány Béla s. k. 
ker. egyh. főjegyző. 

Törteli Lajos s. k. 
ker. egyh. jegyző. 

Broschko G. Adolf s. k. 

Kemény Lajos s. k. 



A BÁNYAI EY. EGYHÁZKERÜLET 1929. ÉVI OKTÓBER HÓ 4-ÉN 

BUDAPESTEN TARTOTT KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 

1. A közgyűlésen Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Pesthy Pál egyház-
kerületi felügyelő elnökölt. 

Jelen voltak: 

Az arad-békési egyházmegyéből: Dr. Szeberényi L. Zsigmond esperes, Dr. 
Sailer Vilmos felügyelő, Dr. Szeberényi Gusztáv, Bárdy Ernő, Dr. Valentinyi 
Károly egyházmegyei megbízottak, Dr. Vangyel Endre, Tátrai Károly, Knyihár 
Károly, Kaezkó Mátyás, Kovács Sz. Mihály, Bagyinka András, Aradszky 
György, Hrivnyák János, Dr. Sailer Ferenc, Linder László, Botyánszky György 
egyházmegyei kiküldöttek. 

A békési egyházmegyéből: Kovács Andor esperes, Dr. Mázor Elemér másod-
felügyelő, Zoltán Emil, Rohály Mihály, Dr. Tóth Pál egyházmegyei megbízot-
tak, Jeszenszky János, Csermák Elemér, Jancsó András, Chován József, Süle 
László, Keviczky László, Motyóvszky János, Dr. Székács István, Káimán Rezső, 
Dr. Csermák Béla, Galáth István egyházmegyei kiküldöttek. 

A budapesti egyházmegyéből: Broschkó G. Adolf esperes, Dr. Mikler Ká-
roly felügyelő, Kemény Lajos, Tolnay Kornél, Möhr Henrik, Dr. Pazár Zoltán 
egyházmegyei megbízottak, Haberern J . Pál, Sommer Gyula, Dr. Szigethy La-
jos, Dr. Lázár Ottó, Maszny Sámuel, Dr. Szlávik Mátyás, Szeszlér Hugó, Reif 
Pál, Morháes Márton, Dr. vitéz Pétery Aladár, Krompecher Szilárd, Dr. Bendl 
Alajos, Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Bereczkv Sándor, Landgráf János, Hüt t l 
Ármin, Zsigmondy Géza, Sándy Gyula, Dr. Holitscher Pál, Dr. Farkas Béla, 
Zsigmondy Dezső, Dr. Böhm Dezső, Benyó Vilmos, Gally László, Majba Vilmos, 
Marik Ernő, Mikolik Kálmán, Dr. Rásó Lajos, Herceg Hohenlohe Egon, Dr. 
Zimmermann Ágost, Sárkány László, Hitt ig Lajos, Szabó Aladár, Dr. Zelenka 
Frigyes, Komjáthy Béla, Dr. Hittrich Ödön, Rimár Jenő, Dr. Schultz Ágost, 
Dr. Träger Zsigmond, Böhm Sándor, Petrovics Pál, Buza János, Krompecher 
Jenő, Kuszenda Lajos, Dr. Szuchovszky Lajos, Salfer Károly, Chotvács Herényi 
József egyházmegyei kiküldöttek. 

A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Saguly János esperes, Purgly Emil 
2 * 
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3 felügyelő, Kutas Kálmán, Dr. Wizinger Gyula, Sztik Gusztáv egyházmegyei 
megbízottak, Knefíel Sándor, Draskóezy Ede egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei felső egyházmegyéből: Blatniczky Pál esperes, Dr. Szontagh 
Antal Il.-felügyelő, Valent Márton, Szeberényi Zoltán egyházmegyei megbízot-
tak, Chugyik Pál, Holéczy János, Jeszenszky Gyula, Lipthay Lajos, Nikelszky 
Zoltán, Dr. Hetzel Henrik, Noszkó István, Torda Gyula, Thomay Ernő, Mar-
gócsy István, Liptai János, Geduly Lajos egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei közép-egyházmegyéből: Bódy Pál esperes, Dr. Lehóczky An-
tal felügyelő, Dr. Kovács Sándor, Csaba Gyula, Dr. Mikler Gusztáv, Schultz 
Aladár egyházmegyei megbízottak, Dr. Konkoly Elemér, Honéezy Pál, Magócs 
Károly, Földváry Elemér, Török József, Dr. Gombos Lajos, Gombos Ernő, 
Kümmerle Ottmár, Pál Béla, Doleschall Lajos, báró Kaas Andor egyházmegyei 
kiküldöttek. 

A pestmegyei alsó egyházmegyéből: Kruttschnitt Antal esperes, Báró Kaas 
Albert felügyelő, Korén Márton egyházmegyei megbízott, Dr. Tepliezky Aladár, 
Kirner Gusztáv, Font Henrik, Kemény Gábor, Pétermann Ádám, Bakay Zoltán, 
Mendelényi János, Hulvey István egyházmegyei kiküldöttek. 

Mint tanítóképviselő: Bartal Béla, Molnár János. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Oravetz Ödön igazgató. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Bálás Ádám tanár. 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Mikola Sándor igazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Raskó Kálmán igazgató. 
A szarvasi tanítónőképző részéről: Kiss Sándor igazgató, Bartos Pál lelkész. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Szelényi Aladár, Papp Elek, Blat-

nicky Pál, Kovács Andor, Dr. Szeberényi Lajos Zs., Saguly János, Kruttschnitt 
Antal, Uhrin Károly törvényszéki bírák, Sándy Gyula számvevő, Sárkány Béla 
egyházi főjegyző, Dr. Scholtz Oszkár világi főjegyző, Törteli Lajos egyházi 
jegyző, Dr. Lányi Márton világi jegyző, Dr. Mészáros Gyula ügyész, Dr. vitéz 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi lelkész, Bezegh Sámuel püspöki 
titkár, Ruttkay Miklián Gyula missziói lelkész. 

2. A közgyűlés tagja i az Isten házában egybegyűlvén, résztvettek az 
istentiszteleten és meghallgatták Chugyik Pál aszódi lelkész oltári imáját és 
beszédét, Ezután a közgyűlés tagjai az ülésterembe vonultak. 

3. Dr. Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő a közgyűlést az alábbi beszéd-
del nyit ja meg. 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Ma foglalom cl elsőízben az Egyházkerület rendes tanácskozásaiban az 

elnöki széket. 
Ebben a pillanatban is szükségét érzem annak, hogy az Egyházkerület-

nek irányomban megnyilvánult bizalmáért, személyemnek e bizalom által tör-
tént értékeléséért hálás köszönetemet nyilvánítsam, 

de szükségét érzem annak is, hogy itt, a kerület e rendes tanácskozása 
alkalmával is kinyilvánítsam, hogy a megtisztelő tisztemmel járó kötelessé-
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geket híven, a hazám és egyházam érdeke által parancsolt cél öntudatos és 
buzgó szolgálása által kívánom teljesíteni. 

Alig pár hónapja történt beiktatásom alkalmával a hivatali hatáskörömbe 
esö kérdések, intézmények egész komplexumával vonatkozásban volt szeren-
csém azokat a gondolatokat, és irányelveket, amelyek tisztemben vezérelni 
fognak ismertetni, egyrészt ebből az okból, másrészt azért, mert Egyházunk 
és hazánk érdeke ebben a pillanatban két vonatkozásban kíván különös 
figyelmet és gondosságot, méltóztassék nekem megengedni, hogy egy pár 
szóval, egy pár gondolattal rávilágítsak 

a hitélet, a hitbeli meggyőződés fokozásának szükségessége által paran-
csolt kötelességeinkre, 

másodsorban a mindinkább élénkülő felekezeti villongások káros és ve-
szélyes következményeire. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Ügy az egyénnek, mint bármely köztestületnek, így az egyháznak is, az 

emberi társadalomban való ranghelyét a kultúrált világban nem az egyén 
fizikai ereje, nem a testület számbeli mennyisége adja meg csupán, hanem 
úgy az egyén, mint a testület erkölcsi és kultúrális tartalma az az érték-
határozó tényező, amely a testileg gyenge egyént vezérli, a számbelileg ki-
sebb közületet szellemi irányítóvá teszi. 

Ma, amikor egy megcsonkított állami élet, modus vivendijének szabálya-
ként az emberek hovatartozóságuk % arányában állhatnak csak ki az életbe 
való megindulásnál, ma igen tisztelt Közgyűlés a csonkítás folytán elvesztett 
pozíciónk visszaszerzésének eszköze egyedül erkölcsi és szellemi javainknak 
a növelése. 

A több, a mélyebb, az igazabb hit és erkölcs, a bensőségesebb egyházi 
élet, a mind több és több tudás azok a tényezők, amelyek a mi számbeli 
erőink hiányát pótolhatják. 

Amikor én hitről, a vallásról szólok, ez alatt én az őszinte, igaz meg-
győződésből fakadó, öntudatos lelki állásfoglalást értem. 

Amikor pedig több tudásról beszélek, nem csupán a bizonyítvány által 
jelzett, hanem méginkább a gyakorlati élet által megmért, elismert, érvénye-
sülni képes tudást értem. 

Ebből a felfogásból kifolyólag az erőgyarapítás főeszközének a hitben 
való meggyőződést, a vallásos érzés mélyebbé, igazabbá válását tartom. 

A kötelességet tehát e téren abban keresem, hogy elsősorban inkább 
meglévő seregünk minőségének fokozására, mint ingatag meggyőződésű, lelki-
világában nem megállapodott ú j sereg szerzésére kell törekednünk. 

Hogy a mi egyházunk a több hit, a több meggyőződés és több cselekvésre 
vonatkozó kötelességének megfelelhessen, ahhoz az szükséges, hogy egyhá-
zunk tagja i hitükben öntudatosabbakká, cselekvésükben hatékonyabbá, ered-
ményesebbé váljanak. 

Napról-napra lá t juk, tapasztaljuk azt a munkát, amely más felekezeteken 
belül az egyház világi tagjainak bevonásával folyik, egyedül a mi területein-
ken honol méla csend, egyedül mi vagyunk azok, akik az egyházi élet renais-
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_ sance-át szinte ölhetett kézzel nézzük. Nekünk kötelességünk megkeresni, 
megtalálni annak a módját, hogy egyházunk világi tagja i részesévé váljanak 
annak az egyházias munkának, amely a mélyebb hithez, erösebb erkölcsök-
höz vezet, 

nekünk kötelességünk megkeresni azt az utat, amely minket is elvezet 
egyházunk világi tagjaihoz, 

kötelességünk megkeresni azt a módot, amellyel egyházunk tagjainak 
lelki egyesülését, összefogását biztosítani tud juk . 

Nem fényes ünnepségekre, nem parádés gyűlésekre gondolok én itt, ha-
nem azt gondolom, hogy a mi egyházunk puritánságának az felelne meg, 
hogy az egyházi téren a nagyobb testületek élén működő vezetőség felkeresné 
a kisebb közületeket, ahol is vallásos előadások, ismeretterjesztő felolvasások 
tar tása során a — hogy úgy fejezzem ki magam — reprezentatív látogatás 
alkalmával igyekezzék a meglátogatott hely hívőinek seregét a megismerés, 
a megbecsülés, a lelki összeolvadás erős láncaival az egyházhoz kapcsolni és 
te t t re serkenteni. 

Én ilyenirányú munkára a magam készségét ezennel kijelentem. 
Igen tisztelt Közgyűlés! 
Ennek a széknek a nyilvánosságát kívánom felhasználni arra, hogy egy-

házam minden t ag já t munkára kér jem és hívjam. 
Ha ezen a téren megtesszük a kötelességünket úgy, a m i n t a tudást gya-

rapító feladatának teljesítésében fasori gimnáziumunk az országos verseny 
igazolása szerint oly fényesen tette meg a maga kötelességét, úgy a hit, 
erkölcs és tudás számarányunkat meghaladó pozícióra biztosítanak igényt 
számunkra. 

Ismétlem, úgy érzem, kötelességem volt ezt a felhívást hangoztatnom s 
cselekedtem ezt azzal a meggyőződéssel és szándékkal, hogy más felekezetek-
kel vonatkozásban nem harci riadót, hanem nemes versenyre hívó hangot 
kívántam használni Jézus országának, az igazi erkölcsi világrend együttes 
megépítéséhez szükséges munkára. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Amint szavaim bevezető részében említettem, foglalkozni óhajtok, mert 

a dolgok fejlődése folytán beszélnem kötelesség, azokkal a veszélyes és káros 
következményekkel, amelyek a hovatovább villongássá fajuló felekezeti ver-
sengések által úgy magyar létünket, mint a Krisztus szeretetében élő hívők lelki 
nyugalmát egyaránt fenyegetik. 

Ma, ebben a megcsonkított országban az élet legelső feltétele, a köteles-
ségek legelseje az, úgy élni, úgy cselekedni, hogy szerencsétlen hazánk ezt 
az átmeneti időt, amely Európa eddigi politikai és gazdasági rendjének fel-
forgatása folytán a mi szerencsétlen hazánkra kétszeres súllyal nehezedik, ha 
szenvedve is, de átvergődje. 

Mondom, Európa háború előtti politikai és gazdasági rendjének meg-
változtatása, mireánk kettős súllyal nehezedik. Mi szenvedjük azoknak a ter-
heknek a súlyát, amelyek Európa eddig volt gazdasági pozíciójának meg-
gyengülése folytán a kontinens minden államát nyomják és emellett szenved-
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nünk kell azokat a megpróbáltatásokat is, amelyek Trianon igazságtalansága 3 
folytán súlyosodnak reánk. 

Nem akarom, de nem is szükséges, hogy e kettős eredő hatásaként létező 
sebeinket, bajainkat felsoroljam, hisz fájdalmasan ismeri ezeket mindenki. 

Meg kell azonban állapítanom, fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy 
ezek a bajok oly nagyok, ezek a terhek oly súlyosak, hogy ezeknek a remélt 
és várt megváltás idejének elkövetkeztéig való elviseléséhez a csüggedőbe 
lelket öntő, erőt, támogatást nyújtó, semmi által meg nem zavart, teljes 
nemzeti lelkiegységre, lelkiharmóniára van feltétlenül szükség. 

Figyelmeztetnem kell arra is, hogy a 11 évvel ezelőtt ugyancsak az idő-
előtti lelkimegroppanás és összeomlás e l ju t ta t ta már ezt a nemzetet egyszer 
a sír szélére. 

De figyelmeztetnem kell arra is, hogy még egy lelki megrendülés, még 
egy összeroppanás következménye ennek a nemzetnek végső pusztulását 
jelenti. 

Mindezekért figyelmeztetnem kell az ország minden felekezetű polgárát 
arra, extra et intra muros, hogy halálos bűn minden oly szó, minden oly cseleke-
det, amely a kitartási képességet gyöngíti, amely az erők egyesítését megaka-
dályozza. 

És amikor helyzetünk ennyire súlyos, sőt fenyegető, amikor a kezeknek 
mind szorosabban kellene összefogni kitartásra, egymás erősítésére, akkor 
vannak irányok, vannak egyének, akik a megváltást, a világ jobbra fordu-
lását a felekezeti preponderencia megteremtésétől várják. 

A történelem ismétlődéseként tűzzel való balga játék ez. 
A Krisztus születése előtti századokban, a perzsa háborúk nyomán Hellas 

községi államai szakadatlan harcot folytat tak egymással a hegemóniáért. 
A folytonos háborúskodásban meggyöngült görög államok életét megszüntette 
a macedón invázió s ezzel megszűnt, porbahullott az ó-görög kultúra minden 
dicsősége is. 

A görög államok ú t j á t követi Európa akkor, amikor a háború utáni 
európai államok versengést folytatnak a hegemóniáért, az ó-görög államok 
ú t j á t j á r j ák a magyarországi felekezetek, amikor az elsőbbségért versen-
genek. 

Ne feledje Európa, hogy a mai időknek is megvannak a maga macedónjai 
és gondoljon arra, hogyha az orosz birodalom helyén keletkezett ú j állam az 
alakulás küzdelmem túlesik, ha visszatér az emberi bölcsesség és ember-
szeretet ú t jára , az itt felbuzduló i f j ú állami élet ereje és lendülete végveszély-
lyel fenyegeti egész Európa sorsát, de ne feledje Magyarország se, hogy 
megvannak a mi macedónjaink is, akik felkészülve vár ják a pillanatot, hogy 
erre a szerencsétlen országra lecsapva elpusztítsák mindazt, ami magyar. 

Magyar lelkem minden aggódó érzésével kérek ezért mindenkit, küszö-
bölje ki lelkéből a felekezeti gyűlölség vészthozó érzését, rejtse hüvelyébe 
vissza a már-már kihúzott kardot s megbékélt lélekkel, törhetetlen és minden 
egyéb érzést uraló elhatározással csak azon munkálkodjék, hogy eljuttassuk 
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5. ezt a nemzetet, ezt az országot a mi igazságunk, a magyar igazság napjának 
hajnalhasadásáig. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Örömmel emlékezve meg arról a nagyon értékes kitüntetésről, amellyel 

a pécsi egyetem teológiai fakultása egyházunk fővezetőit, köztük a mi igen 
nagyrabecsült és szeretett püspökünket tiszteletbeli doktorrá választotta, a 
kitüntetetteket erről a helyről is mély tisztelettel és őszinte ragaszkodással 
üdvözölve, úgy hittestvéri szeretettel üdvözölve a kerületi gyűlésen megjelen-
teket, munkánkra Isten bőséges áldását kérve, a bányai egyházkerület mai 
napra összehívott rendes évi közgyűlését ezennel megnyitottnak jelentem ki. 

A kerületi közgyűlés a felügyelőnek őszinte békeszeretetről 
és eszményi kötelességérzetről tanúskodó, s nagy tetszéssel foga-
dott elnöki megnyitóbeszédét, Püspök indítványára egész terje-
delmében jegyzőkönyvbe véteti. 

4. Világi jegyző bemutatja a közgyűlés tagjainak névjegyzékét; jelenti, 
hogy a megbízólevelek és igazolványok rendben vannak s a közgyűlés hatá-
rozatképes, minek alapján 

a felügyelő a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak jelenti ki. 

5. Egyházi főjegyző bemutatja és felolvassa a tiszai egyházkerület elnök-
ségének alábbi üdvözlő levelét. 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Egyházkerületi Elnökség! 
Nagyrabecsült és szeretett Testvéreink! 
Az evangélikus testvéri szeretetnek és az igaz értékek által kiváltott igaz 

tiszteletnek legmelegebb üdvözletét tolmácsoljuk a Bányai Evang. Egyház-
kerület nagyméltóságú és főtisztelendő Elnöksége és illusztris Közgyűlése 
előtt abból az alkalomból, hogy újonnan választott világi vezére hivatalba 
lépett s Őnagyméltóságának szeretete, bölcsessége, nagy műveltsége és élő 
hite, mint Istentől adott áldott erő i rányít ja a nemes Kerület kormányzását. 

Mi, evangéliumi keresztyén életnézetünk szerint, az élő Isten gondviselé-
sének egyik beszédes bizonyságát lá t juk abban, hogy bányai Kerületünk 
vezéri zászlaja ily szerencsésen helyeztetett el. 

Azok a kiváló egyéni értékek, melyeknek gazdagságát csodáló lélekkel 
lá t juk a két elnöktárs illusztris személyében, a mi egyetemes egyházunk 
díszét, súlyát, méltóságát és tekintélyét gyarapít ják. 

Vajha e drága szívek egymáshoz simulva együtt buzognának a mi nehéz, 
küzdelmes sorsú Egyházunk jövő boldogságán és haladásán, fejlődésén és 
virágzásán, régi jogállományunk visszaszerzésén, sőt annak további teljes ki-
építésén. 

Az Űr a mi erős várunk legyen velünk! 
Bensőséges tisztelettel és testvéri szeretettel 

Dr. Zelenka Lajos Geduly Henrik 
egyházker. felügyelő. püspök. 
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A kerületi közgyűlés az üdvözletet nagy örömmel fogadja, 5 
annak szövegét egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe iktat ja s a 
tiszai egyházkerületnek igaz együttérzésről és együttműködésről 
tanúskodó testvéries üdvözletéért hálás köszönetét fejezi ki. 

6. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen és a jegyzői 
karon kívül 

Dr. Mikler Károly, Landgraf János, Kemény Lajos és Broschkó 
G. Adolf közgyűlési tagokat küldi ki. 

7. Egyházi főjegyző indítványára : 
a ker. közgyűlés Chugyik Pál aszódi lelkésznek a közgyűlés reg-
gelén tar tot t szónoki beszédért köszönetét és elismerését nyilvá-
ní t ja . 

8. Dr. Raffay Sándor püspök bemutat ja és felolvassa következő jelentését: 
Tisztelt Közgyűlés! 
Midőn a mult közigazgatási esztendőről szóló jelentésem megtétele vé-

gett az év eseményeit átgondolom, a legelső és legélesebb kép, mely lelkem 
táblájára vetődik, emlékezetében is örökké áldott kerületi felügyelőnk, Dr. 
Zsigmondy Jenő képe. Az ő elhúnytával lelkünkre nehezült gyász őszinte 
fájdalmát még most is érzi mindnyájunk szíve. Az egyház szolgálatában el-
fáradt és pihenni tért . Az egyház Űra úgy látta jónak, hogy bölcsességben 
kimagasló, egyházszeretetben példás, szolgálatban fáradhatat lan, szelídség-
ben és szerénységben megelőző, jóságban pazar, evangéliumi lélekben gazdag, 
kitartásban hűséges, nemes egyéniségével mindenkit meghódító kedves fel-
ügyelőnk félszázadot meghaladó buzgó egyházi munkálkodását bevégezze. 
Pedig nála mindvégig kész volt a lélek, csak a fest vált erőtelenné. De, mert 
Zsigmondy Jenő sohasem volt, lelkületénél fogva nem is lehetett, a félmunka 
embere, már előbb félrevonult a cselekvés mindennapi törődéssel járó munka-
teréről. Megsejtette a lelke, hogy közeledik a földi elmúlás. Vallásos megadás-
sal készült a nagy elköltözésre. És az Űrhöz való visszatérése nemsokára be 
is következett, Legyen emlékezete áldott, mint ahogyan áldott volt az egész 
élete! 

A sírbahanyatlott fáradt testet igaz részvéttel kísértük ki a föld pihen-
tető ölére, de a lelkét, azt a szelíd, jóságos, bölcs, munkás és egyházszerető 
lelket nem bocsáthatjuk el. Szükségünk van az ilyen lelkekre, mert általuk 
és bennük él az egyház. Zsigmondy Jenő lelke itt él továbbra is köztünk, 
nemcsak a mi szintén elköltözésre rendelt emberi lelkünk emlékezetében, ha-
nem azok szívében és tetteiben is, akik az ő lelke szerint élnek és cselekesz-
nek közöttünk. De itt él a magyarhoni evangélikus egyháznak újabbkori 
történetében is. Mert az utolsó nehéz félszázad folyamán egyházunkban nem 
történt olyan esemény, nem létesült olyan alkotás, nem virradt fel olyan öröm 
és nem sújtott le olyan bánat, melyből Zsigmondy Jenő tisztes részét ki nem 
vette volna. Ezért olyan fájdalmas mindnyájunknak, hogy ezentúl nélkülöz-
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8. nünk kell öt. Nekem pedig, aki bensőséges szeretettel és soha semmi által 
meg nem zavart bizalommal osztozkodtam vele kerületünk kormányzásának 
az utóbbi időben különösen nehéz, nem ritkán válságosán komoly és gondok-
kal terhes vitelében, nekem különösen f á j az ő elvesztése. De annál nagyobi) 
tisztelettel és kegyelettel őrzöm emlékezetét. És mélységes részvéttel arra 
kérem a közgyűlést, hogy hálánk és kegyeletünk jeléül áldozzunk pár fohász-
kodó csendes pillanatot Zsigmondy Jenő emlékezetének. 

(A közgyűlés tagjai egy percre feláílanak.) 
A mult évi kerületi közgyűlés rendelkezésének megfelelően, egyházunk 

törvényeinek és szabályrendeleteinek szigorú megtartásával betöltött kerü-
leti felügyelői székben most ú j vezért köszöntök. Hívő férfiút, aki csak kerü-
letünkre nézve a jövő embere, de evangélikus egyházunk sok tisztes munka-
terén már régóta a munkás jelené. S minden munkájából a hűségesen és 
önzetlenül végzett egyházi szolgálat tisztességének fénye sugárzik reá. Kerü-
letünk ú j felügyelőjére éppen az irányította a közfigyelmet, hogy még mikor 
a legmagasabb közéleti polcon ült is, egyetlen egyházi munkát sem tekintett 
másodrendűnek vagy jelentéktelennek, egyetlen munkateret sem tar tot t 
kicsinynek, ha szolgálni hívták. Midőn tehát kerületünk többségének bizalma 
őt az evangéliumi egyházak legmagasabb tisztségének egyikére elhívta, csak 
azt tette vele, amit az Űr szokott tenni a hűséges munkásokkal, mikor így 
szól hozzájuk: „Jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokat bízok rád 
ezu tán!" Űj felügyelőnket hivatalos beiktatása alkalmával már köszöntöttem, 
de most, az első rendes évi közgyűlésünkön, mint törvényes elnöktársamat 
ismételten bizalommal köszöntöm és arra kérem, zárja szívébe, magamat is 
beleértve, a kerület mindenegyes munkását, egyházszerető lelke munkás 
készségébe fogadja be ezt a kerületet és annak összes intézményeit. Viszont 
a kerületet arra kérem, hogy ú j felügyelőnket övezze az élen szeretettel, 
bizalommal és megbecsüléssel. 

Mert erre a kölcsönös szeretetre és bizalomra nagy szükségünk van. 
Nehéz időket élünk s még hozzá barátok és támogatók nélkül. Magunk le-
gyünk tehát egymás barátai és az Isten után legjobb támogatói. Mert 
szomorúan állapítom meg, hogy az elmúlt közigazgatási év folyamán sem az 
államhoz való viszonyunkban, sem a felekezetközi helyzetben nem állt be a 
nehezen várt és annyira sürgetett kedvező változás. Sőt nem egy jelenség azt 
mutat ja , hogy a helyzet mindkét vonatkozásban napról-napra romlik. Ügy 
látszik, az államkormány nem ért még rá komolyan foglalkozni azzal a tör-
ténelmi felelősséggel, amely őt a mai helyzet visszás elfajulásáért terheli. 
Pedig nyilvánvaló, hogy a felekezetközi viszony romlásának egyik legfőbb oka 
az, hogy az illetékes állami hatóságok az országos törvények rendelkezéseinek 
megfelelően nem őrködnek kellő éberséggel, kívánatos elfogulatlansággal és 
megfelelő szigorúsággal a felekezeti békesség, egyenjogúság és viszonosság 
megtartása és megtartatása felett. Sőt, nem egyszer azt a látszatot mutatják, 
mintha felekezetileg elfogultak volnának. Ezt én róluk nem állítom, meg sem 
engedhetem, elhinni sem akarom, de a látszatot tőlük én sem tudom elvitatni. 
És erős a meggyőződésem, hogyha a közhatóságok a régi tisztes szokásokhoz 
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híven, a bevett vallásfelekezetek törvényben biztosított egyenjogúsága és 
viszonossága követelményeit minden kedvezés és minden mellőzés kizárásával 
komolyan megvédenék, képviselnék, tiszteletben tar tanák és erre az 
elemi kötelességre mindenkit kivétel nélkül rászorí tanának: akkor 
már régen helyre állt volna a felekezeti béke, akkor már régen vissza-
tért volna ebbe az ezer bajjal küzdő szegény országba a háborúelőtti idők 
megértő, türelmes, nemzetépítő felekezetközi hangulata. A felekezetközi vi-
szonyok javítása érdekében nem egyszer intéztem már kérő szót kerületünk 
közgyűléséből nemcsak a közgyűlés tisztelt tagjaihoz, hanem a körünkön 
kívül állókhoz és a hatalmon levőkhöz is, de mindig hiába. Úgylátszik, hogy 
a rövidlátó elfogultságnak és a közönynek nagyobb a hatalma, mint a belá-
tásnak és a józanságnak. A felekezeti izgatás mind erősebb hullámokat vet 
és az illetékes hatalmi tényezők mind nagyobb közönnyel, hogy ne mondjam 
bíztató elnézéssel viseltetnek e nemzetrontó betegséggel szemben. És én az 
ebből keletkezett helyzetért a legjobb akarat ta l sem tudom a magyar köz-
hatóságokat a felelősség súlyos terhe alól mentesíteni. 

Pedig az állam és az egyház viszonyáról a mi tudós és kiváló kultusz-
miniszterünk olyan szépen nyilatkozott egyik legutóbbi beszédében, hogy 
szószerint kell azt itt idéznem: „Az egyház és az állani viszonya állandó 
ápolást igényel, megértést az állam részéről az egyház munkája iránt, meg-
becsülését a tanítói tevékenységnek; az egyház részéről is megbecsülést az 
állam ezeréves jogai iránt. Ez a harmónia jelenti a békét a felekezetek között 
is, mert ha valamiképpen meg lehet menteni a nemzetet, azt csak úgy lehet 
elvégezni, ha mindazt, ami ebben az országban érték, összefogjuk az új já-
építés nagyszerű m u n k á j á r a . " 

Bölcs szavak ezek, méltók a megszívlelésre és szükségesek a megtartásra. 
Hiszünk is bennük és nem kételkedünk, hogy ezeket a mi egyházunkra is 
vonatkoztatja a miniszter úr. Hisszük, hogy a mi egyházunkat is a nemzetet 
fenntartó értékek és az újjáépítéshez szükséges erők közé sorozza. Mint tör-
ténész és mint minden egyház minisztere nem is tehet másképpen. És én mos-
tantól kezdve teljesen bízom abban, hogy igazainkat ezentúl a minisztérium-
ban is megszívlelik és jogos kéréseinket meghallgatják. Bízom abban, hogy 
nem érkezik többé olyan sok panasz mindenfelől, hogy az újonnan épülő 
iskolákkal kapcsolatosan egyházunk úgy az építési segélyek kiosztásánál, 
mint különösen az ú j tanítói állások betöltésénél nyilvánvaló hátrányt szen-
ved, míg az amúgy is hatalmasabb másik egyház nyilvánvaló előnyökben 
részesül. Bízom benne, hogy nem kesergünk többé afelett, hogyha mi a szór-
ványokban a vallástanítás, vagy a kántori teendők ellátása érdekében evan-
gélikus tanerő kinevezését kér jük, kívánságunkat meg sem hal lgat ják és ha 
néha meg is hallgatják, olyan színezetet adnak neki, mintha az szívességtét 1-
nek és nem törvényes és erkölcsi kötelezettségnek dolga volna. Bízom abban, 
hogy az iskolák államsegélyét és a lelkészek kongruájá t a békebeli összegnek 
megfelelően teljes egészében valorizálják és kiutalják. Mert, ha hatalmas, de 
nem sürgős középületek megszerzésére és tatarozására nem hátráltató a mai, 
sokszor felpanaszolt gazdasági helyzet, hiszem, hogy a lelki épületek tataro-
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8. zására és rendbehozására is talál az állam megfelelő fedezetet. Bízom benne, 
hogy most már a kántori javadalmak elkülönítését is kegyesen meg fogja 
engedni az államhatalom, mert ez a mai makacskodás sem a történelmi, sem 
az állapotbeli igazságnak meg nem felel. A történelminek azért nem, mert a 
kántori javadalom a tanítóinak mindig mellékhajtása volt külön szolgálatért. 
Az állapotbeli igazságnak pedig azért nem felel meg, mert a kántori tevékeny-
ség ma is különálló munkája az egyháznak is, a tanítónak is. Nem helyes 
tehát, ha az állani az amúgy is igazán megterhelt egyháztagok kárára akar 
ezen a téren takarékoskodni. Bízom abban is, hogy a hitoktatók megfelelő 
javadalmazása és előléptetése, az olyan sokszor megismételt kérésre valósággá 
válik. Sőt bízom abban is, hogy a nemzetfenntartó értékeknek, az egyházak-
nak amaz évtizedes kérését, mely az államrendnek és a közerkölcsiségnek is 
elsőrangú érdeke, a miniszter úr kiharcolja és a vasárnapi vásározásnak és 
a szesztilalomnak kivívását mindnyájunk örömére és a nemzet közjavára 
elősegíti. Bízom abban is, hogy a vegyesházasságok kérdésében a római katho-
likus egyház hivatalos és most már a gyakorlatba is beleerőszakolt kíméletlen 
eljárásának megszüntetésére, míg arra idő van, minden lehetőt megtesz és a 
régi Lambruschini-féle kivételt Magyarországnak ismét visszaszerzi. Ennél 
jelentősebb történelmi szerepet és feladatot én elgondolni sem tudnék tehet-
ségben kiváló, nagy elgondolásokban ú j utakon járó, akarásban erős és cél-
tűzésekben öntudatos kultuszminiszterünknek. E szép történelmi feladatá-
nak megoldásával a felekezeti béke biztosítva volna és nem kellene Pannon-
halma és Debrecen jelszó alatt örökösen egymással vitázni azoknak, akik 
testvéri megértéssel és egymás támogatásával, mint nemzetfenntartó erők 
és tényezők, a nemzet közjavának munkálására vannak hivatva és elkötelezve. 

A miniszter úr legújabb kijelentései alapján bízom abban is, hogy a törpe-
iskolák bezárásával, államsegélyének elvonásával és községivé vagy államivá 
tételével s gyermekeinknek más iskolába való bekényszerítésével nem engedi 
tovább gyengíteni egyházunkat és keseríteni egyházunk híveit. Sőt, bízom 
abban is, hogy nem korlátozza többé az állam ú j evangélikus egyházközségek 
alakulását. Mert most nagyon korlátozza. Pedig az ú j egyházközségek ala-
kulása természetes jelenség. A háború után beállt társadalmi helyzetváltozás 
és az állami ú j földbirtokpolitika ugyanis a lakosság ú j csoportosulását ered-
ményezte. Ennek természetes következménye ú j közigazgatási és ú j egyházi 
községek alakulása. Az volna az egyedül helyes és a nemzet érdekében egyedül 
természetes kultúrpolitika, ha az ú j alakulásokat az államhatalom minden 
módon megkönnyítené és elősegítené. Mert az evangélium emlőin táplált 
egyik bölcs költőnk régen megállapította és mi nagyon sokszor hangoztatjuk 
a közéletben, hogy „minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs", de 
nem vonjuk le belőle a következtetést. Azt a következtetést, hogy a tiszta 
erkölcs munkatereit és lelki műhelyeit, az egyházakat nemzeti érdekből tá-
mogatni és erősíteni az államnak önmaga iránt való elemi és a köz java iránt 
való erkölcsi kötelessége. Természetesen nem egyoldalúlag, nem válogatva, 
hanem általánosan és egyetemlegesen, valamennyi olyan egyházzal szemben, 
amely a tiszta erkölcsöket igyekszik az állampolgárok szívébe beoltani és a 
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társadalom életében uralkodó és vezérlő hatalommá tenni. E természetes 8. 
kötelesség helyett a legújabb állami egyházpolitika az ú j egyházközségek 
alakulását egyenesen hátrá l ta t ja , sőt sokszor lehetetlenné teszi. És a nehéz-
ségek támasztásában még II. Józsefet is meghaladja, mert ő a türelmi ren-
deletben csak 100 család, tehát 300—400 lélek kimutatását kívánta meg egy 
protestáns egyházközség alakításához, míg a mai legújabb állami egyház-
politika 800 lélek kimutatását követeli. Ezzel a követeléssel pedig elsősorban 
ellenünk támad, mert mi evangélikusok, csekély kivételtől eltekintve, ország-
szerte szórványegyház vagyunk. Ezt a méltánytalan rendelkezést az állam 
gazdasági helyzetével mentegetik. Nézetünk szerint azonban az egyházaknak 
a törvényben biztosított államsegélyeket sohasem szabad és nem is lehet egy-
oldalú gazdasági megítélés szempontja alá helyezni, mert az államsegély ter-
mészete szerint mindig erkölcsi és kulturális dolog. Különben is az állam 
minden cselekedetét, még a gazdasági vonatkozásokban is, az állam hivatá-
sánál fogva, csakis magas erkölcsi szempontok i rányí that ják. Különösen az 
egyházakhoz való viszonyában, ahol elsőrendű erkölcsi és kultúrális javak 
megszerzéséről, gyarapításáról és biztosításáról van szó. Ezért nem nyugod-
hatunk bele az állam e téren elfoglalt álláspontjába. Nem nyugodhatunk bele 
azért sem~ mert egy élő egyházi szervezetnek folytonosan ú j és ú j gyerme-
keket kell a világra hoznia, hogy azokban tovább folytassa életét, Nem nyu-
godhatunk bele azért sem, mert az államhatalomnak ez érthetetlen korláto-
zása a vallás szabad gyakorlatának jogát is közelről érinti. Mindezek alapján 
javaslom, keresse meg a közgyűlés az egyetemes egyház ú t j án az állam kor-
mányát, hogy az ú j egyházközségek alakulását illető álláspontját a nemzet 
erkölcsi és kultúrális érdekéből tegye ú j megfontolás tárgyává és a nemzet 
közjava érdekében sürgősen változtassa meg. 

Az e tárgyban teendő felterjesztés egy másik fontos kérdésben teendő 
felterjesztéssel is összefügg. Es ez a gyenge egyházközségek kongruájának 
kérdése. A törvény álláspontjáról tekintve, a kongrua megadása éppen olyan 
kötelessége-az államnak, mint az államsegély akármelyik része. Ezért tartom 
nagyon fájdalmasnak, hogy a folyó évi költségvetésben a szabályos időben 
kért és szabályszerűen megokolt ú j kongruákról nem történt gondoskodás. 
Ez az eljárás velünk szemben annál fájóbb, mert egyetlen egyház sincs, amely 
aránylag annyi kongruáról mondott volna le önként, mint a mi egyházunk. 
Nagyon méltányos lett volna tehát, ha a most alakult, vagy az átmenetileg 
meggyengült egyházközségek a lelkészi kongruát már az idei költségvetésben 
megkapták volna. Bizonyos lehet az államhatalom, hogy mihelyt annyira 
megerősödünk, hogy megtehetjük, a kongruáról önként le fogunk mondani. 

Sajnálatunkra ugyanígy nem vették fel az idei költségvetésbe a Budapesten 
szervezett és már hat osztállyal működő evangélikus leánykollégium tanári 
államsegélyét sem s így abban a félszeg helyzetben vagyunk, hogy a kollé-
giumban az igazgatón kívül egyetlen rendes tanerő sincs. Ebben a tárgyban 
is felterjesztést kell intéznünk a kultuszminisztériumhoz. 

De van még pár igen fontos függő kérdés, melyek megoldását már ismé-
telten sürgettük. Az egyik a lelkészek fizetéskiegészítésére vonatkozik. Nem 
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3. t a r tha t juk helyesnek, hogy míg a népiskolai tanítók az állami 7-ik fizetési 
fokozatig felmehetnek, addig a magasabb képzettségű lelkészek az állami 
10-ik és 9-ik fizetési fokozat arányában kapnak fizetéskiegészítést. Ezen a 
téren a jó rend, a kívánatos békesség, a köznyugalom és a tekintélytisztelet a 
méltányos kiegyenlítést követeli. Természetesen nem a tanítói javadalom le-
szállítása, hanem a lelkészi fizetéskiegészítés felemelése révén. Hiszem ,hogy 
a kultuszminiszter úr, akinek van szíve és megértése a kultúra munkásaival 
szemben, méltányolni fogja érveinket; miért is e tárgyban felirat intézését 
javaslom. 

De feliratot kell intéznünk egy másik ügyben is, melynek rendezését már 
ismételten kértük. Ez a tanítói nyugdíj járulékok ügye. Ezektől az iskola-
fenntar tó egyházközségeket mielőbb mentesíteni kell, mert ez a teher úgy 
anyagi, mint erkölcsi szempontból tar thatat lan. Anyagi szempontból azért, 
mert az egyházközségek költségvetését annyira megterheli, hogy a vallás-
erkölcsi élet kifejtését megbénítja. Erkölcsi szempontból pedig azért, mert 
szemlátomást növeli az elégedetlenséget. Ennek a kérdésnek elintézetlen volta 
és a kultuszkormány már előbb is vázolt egyházpolitikai magatartása miatt 
az általános elégületlenség maholnap politikummá lesz. És nekem ezt a jelen-
séget közérdekből szóvá kell tennem. Mert kötelességem gátat vetni egy ki-
alakulóban lévő veszedelmes hangulatnak. Az egyházközségek szervezkedésé-
nek nehezítése, a kongrua elmaradása, az evangélikus tanerők kinevezésének 
mellőzése, a tanítók nyugdíj járulékának reánk hárítása és annak még kése-
delmi kamatokkal is megterhelése, más egyházaknak szinte pazar ellátása és 
erősítése, a mi egyházunknak pedig sokszor bántó mellőzése és gyengítése az 
evangélikus közvéleményben az államkormány felekezetieskedő magatartásá-
nak hitét táplálja. Az iskolákkal szemben tanúsított magatar tást is a nép 
hajlandó arra magyarázni, hogy az állam az iskolákról való lemondásra akar ja 
egyházunkat rákényszeríteni, csak azért, hogy azokat államosítsa és kato-
lizálja. Ezzel a ter jedő felfogással szemben úgy az államnak, mint az egyház-
nak sürgősen meg kell tennie kötelességét. Az állam kötelessége az, hogy 
tettekkel igazolja felekezeten felülálló elfogulatlanságát, az egyház köteles-
sége pedig az, hogy népünket kitartásra, józanságra, iskoláinak minden áron 
való megtartására buzdítsa. Végtére is a társadalom és az állam életéből majd 
elmúlik a rekatolizálni akaró láz és beáll ismét a józan, elfogulatlan, türelmes 
és összetöröttségünkhöz méltó megértő felfogás ideje, melyben minden egy-
ház nyugodtan fejlődhetik és az állam közönséges java és előmenetele érdeké-
ben kifej thet i és szabadon érvényesítheti a benne rejlő erkölcsi erőket. De 
ehhez elsősorban az kell, hogy az államhatalom olyan legyen, mint az édes-
anya: valamennyi gyermekét egyformán szeresse és gondozza s ha mégis 
különbséget tesz a gyermekei közt, tegye azt a gyengébb érdekében, akit 
nagyobb szeretettel vesz körül, több és nagyobb gondossággal erősít, mert a 
gyengébbnek van nagyobb gondviselésre és gyöngédebb szeretetre szüksége. 
És mi türelemmel és bizalommal várjuk ennek a bölcs szeretetnek megnyilat-
kozását. Addig azonban a nyugdíj járulékok ügyében az egyetemes egyház 
út ján, a református testvérekkel együtt ú j felterjesztést kell intéznünk, és 
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pedig egyenesen a minisztertanácshoz. Ebben a felterjesztésben rá kell mu-
ta tnunk a nyugdíj járulékoknak nemcsak elbírhatatlan terhére, hanem különö-
sen arra a nyugtalanságra és békétlenségre, melyet azok kivetése és behajtása 
széltében felidéz. Rá kell mutatnunk arra, hogy az iskoláztatás, még ha az 
iskolák felekezetek kezében vannak is, mindig egyetemes ügye a nemzetnek, 
mindig kultúrális politikum dolga. Terhében tehát az egész lakosságnak osz-
tozkodni kell. Ezért tehát vagy az állam vegye magára a tanítói nyugdíj-
intézet terheit, vagy hárítsa át a községekre, mert csak így részesedik a teher-
ből a gyermektelen és a felekezetnélküli állampolgár is, tehát így válik az 
iskoláztatás terhe egyetemessé. 

Államjogi és felekezetközi helyzetünk kedvezőtlen volta mellett is bíz-
tató és megnyugtató egyházunkra nézve, hogy kerületünk valamennyi egy-
házközségében él és nem egyben alkotó erővé izmosodik az egyházszeretet. 
Az egyházmegyékből érkezett jelentések szerint, Isten után mindenütt meg-
van a komoly törekvés az egyház fenntartására, megerősítésére és fejlesz-
tésére. 

Az Arad-békési egyházmegye nagy részletességgel, de kevesebb tárgyila-
gossággal és nyugodtsággal foglalkozott a kerületi költségvetéssel, amire vo-
natkozólag előterjesztést is nyúj to t t be, melynek tárgyalása folyamán bizo-
nyosan alkalmunk lesz a túlzásokat kellő megvilágításba helyezni. Egyébként 
az egyházmegyét a kerületek összevonásának, a zsinat elmaradásának, egy 
tótnyelvű egyházi lap alapításának és a lelkészek, illetőleg az egyházi alkal-
mazottak házassága ügyének kérdései foglalkoztatták. Dicséretes törekvés, 
hogy a csabai egyház az árvaház mellett diakonisszaképző intézetet is akar 
létesíteni. De itt vigyáznunk kell, nehogy az egyházi lapok mintájára aprólé-
kos szétforgácsolódás tör je meg erőnk alkotóképességeit és akarásait. 

A békési egyházmegyében különösen a felekezetközi és az államjogi vi-
szony romlása kelt napról-napra nagyobb nyugtalanságot. E tekintetben 
magam is károsnak tartom a 75 százalékban protestáns Békésben a köznyu-
galmat néha már a kirobbanásig veszélyeztető egyoldalúan felekezeties és a 
közre nézve feltétlenül rövidlátó hivatalos politikát. Örvendetes az a buzgó-
ság, mely a Gádoroshoz tartozó Újváros számára templomot akar építeni. 
Békés a tanyavilágban folytonosan ú j csoportosulásokat termő szórványok 
megyéje és e szórványok gondozása sok munkát és sok körültekintést igényel. 

A budapesti egyházmegyében pezseg az élet. A mult közigazgatási év fo-
lyamán három ú j templomot adtam át az Isten szent nevében rendeltetésé-
nek. A kelenföldit 1928 okt. 21-én, a csepelit 1928 nov. 11-én és a gödit 1929 

- j ú n i u s 16-án. Új egyházközség alakult Pestszentlőrincen. A mult év október 
15—18. napjain Budapesten tar tot ta üléseit az Internationaler Verband f ü r 
Verteidigung des Protestantismus. Az egyházmegyében szépen folyik a fog-
házmisszió és a kórházgondozás. Csak egy hiányzik még ahhoz, hogy a buda-
pesti egyházmegye igazán vezető egyházmegyévé emelkedjék: a székesfővá-
rosban és annak közvetlen környékén lévő evangélikus gyülekezetek egységbe 
való tömörítése az egyházi megadóztatás, a vallástanítás és a nyilvántartás 
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érdekében. Hisszük, hogy ez a történelmi szép feladat is érik és mielőbb meg-
érik. 

A Csanád-csongrádi egyházmegye sérelmeket panaszol fel. Az egyik az 
államhoz való viszonyt, a másik a felekezetközi viszonyt jellemzi. Az előbbi-
ben azt panaszolják, hogy a hódmezővásárhelyi evangélikus iskola tanítói 
fizetés kiegészítését megvonták és hiába intéztünk újabb és újabb magyarázó 
és felvilágosító felterjesztést a minisztériumhoz, mégis megvonta az állam-
segélyt. Ebben két dolog sérelmes. Az egyik az, hogy így az iskola létét tuda-
tosan veszélyeztetik. Másik az, hogyha az államhatalom, érezve hatalmi vol-
tát, egyszerűen végrehaj t ja az egyházi körön kívülről kért és kapott tájéko-
zódás alapján elfoglalt álláspontját, nem jutunk-e maholnap abba a szomorú 
és szégyenletes helyzetbe, hogy autonómiánk értéktelen történelmi emlékké 
mumiásodik, egyházi főhatóságaink pedig a tanfelügyelők mellett szavuk 
hitelét vesztett jelentéktelenségekké törpülnek? Mert, ha az egyházi hatósá-
gok igazolása, bizonygatása ellenére is a tanfelügyelők és az ügyosztályok 
egyoldalú állásfoglalása a döntő, akkor más alapokra és más keretek közé 
kell terelni egész egyházi és iskolai politikánkat. Lényegében azonos termé-
szetű a csépai sérelem is, melyet az iskolai bizottság fog a kerületi közgyűlés 
elé terjeszteni. Erre már most is felhívom a közgyűlés t. tagja inak figyelmét. 

A pesti felső egyházmegyében 1928 október 14-én alakult meg az isaszegi 
fiókegyház és a rákoshegyi misszió, melyeknek fejlődése elé bizalommal né-
zünk. Egyebekben a csendes építőmunka mezeje volt az esperesség. 

A pesti közép egyházmegyében sok a panasz a vásározás miatt, a hívek 
egyházlátogatásának hanyatlása miatt, a szekták terjeszkedése és a kitérések 
miatt és az egyetemes nyugdíjintézet terhei miatt. Különösen Tápiószent-
mártont támadta meg a reszketők szektája. Ezért a legközelebbi napokban 
felkeresem ezt az én régi otthonomat és gátat igyekszem majd vetni a ter jedő 
bajnak. Különösen is nagy bajok vannak Albertin és Mendén, ahol szintén 
megköveteli a helyzet az erélyes beavatkozást, 

A pesti alsó egyházmegyében szépen folyik az egyházias munka. Örven-
detes esemény Páhi megszervezése, valamint az iskolán kívüli népmüvelés 
munkájába való bekapcsolódás. Viszont jogos a panasz a hadijegyzések meg-
nem váltása, a tanítói javadalmakban a rozsnak túlságos (27 P) hivatalos 
értékelése és az egyetemes nyugdíjintézet terhei miatt. Kívánatosnak t a r t j a 
az esperesség, hogy a nagypénteki passzió bevezettessék, a lelkészi napló kö-
telezővé tétessék és hogy a konfirmáció mindenütt evangélizáló erővé váljék. 

A hét esperesség jelentése alapján megállapíthatom, hogy kerületünkben 
a hitélet kielégítő, az egyházszeretet nem egy helyen komoly alkotó erőnek 
mutatkozik. A kitérések sem öltenek olyan mértéket, hogy félteni kelljen 
egyházunk fennmaradását, sőt a betérők száma (néhány sajnálatos helytől 
eltekintve) mindenütt meghaladja a kitérők számát. A vegyes házasságok 
révén már többet veszítünk, mert a pápa komoly lelkiismereti kényszer elé 
állí t ja híveit, aminek a mi híveink vagy hamis humanizmusból, vagy gyáva-
ságból, vagy közönyösségből kellő erővel nem szegülnek ellene s a rá juk 
kényszerített harcot nem állják meg diadalmasan. Ezzel szemben céltudatosan 
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fel kell vennünk a küzdelmet. Elsőbb is lehetőleg el kell kerülni a vegyes 8 . 
házasságot. I t t a szülői vigyázásnak, a barát i óvásnak és a lelkipásztori előre-
látásnak és bölcsességnek kell érvényesülnie. De a vallástanárokra is komoly 
és jelentős szerep vár ezen a téren. A konfirmációi tanításnak is más jelleget 
és más jelentőséget kell adnunk ebben a vonatkozásban. De különösen szép 
feladat vár itt a Luther-Szövetségre, amely csak úgy töltheti be igazi hiva-
tását, ha nem marad egyszerű egyesület a többiek sorában, hanem az egy-
házias szellem és az evangélikus öntudat melegágya lesz, ahonnét korai, ú j , 
egészséges palánták kerülnek ki az egyházi élet virágos és gyümölcsös kert-
jébe. A Luther-Szövetség jelentését más helyen terjesztjük elő. 

Ugyancsak a hét egyházmegyei jelentés alapján sajnálat tal állapítom 
meg, hogy nincs egységes vezérfonaluk és így nagyon nehezen áttekinthetők. 
Azt hiszem jó lesz, és ebben az esperes urak meg is állapodtak már velem, hogy 
ezután a püspöki hivatal által kidolgozandó vázlat kereteiben fogják elké-
szíteni jelentéseiket. 

Külön is meg kell említenem a kerület ú j missziói egyházát, Komádit, 
ahol még mindig van összeütközés, torzsalkodás a református egyházzal. 
Pedig magam is személyesen és a főhatóság ú t j á n is kértem a ref. egyházat, 
ne vegye a komádii egyház megalakulását részünkről támadásnak, hanem 
olyan nem keresett kényszerűségnek, amely elől a protestantizmus érdekei-
nek veszélyeztetése nélkül kitérnünk nem lehetett. Ugyanígy vagyunk Csé-
pával is, ahol szintén kénytelenek voltunk külön szervezkedni, mert a refor-
mátus atyafiak szó nélkül intézkedtek rólunk és érdekeinket számba sem 
vették. Sajnos, hogy a nagygeresdi egyességet is emiatt a kölcsönös kímélet-
lenség miatt kellett megszüntetnünk s még sajnálatosabb, hogy újabb meg-
állapodások létesítésére ma már sem a hangulat, sem a meggyengült test-
vériesség nem alkalmas többé. 

A szórványokban élő híveink lelkében, amint azt örvendetesen tapasztal-
juk, az egyháziasság a kellő gondozás híján is él. De ez az örvendetes jelen-
ség nem gondatlanságra, hanem az éberség fokozására sarkal bennünket. 
Kívánatos, hogy sehol egyetlen szórványbeli hívő se érezze magát elhagyott-
nak és elfelejtettnek, hanem az illetékes anyaegyház vegye az Űrnak e kicsi-
nyeit szárnyai alá. Sajnálat tal említem itt meg, hogy a szolnoki misszió ide-
csatolása érdekében a tiszai egyházkerülethez intézett kérésünket ez évben is 
elutasították. Pedig az egyház közönséges java a kérés teljesítését követelné. 

A norvég misszió, melynek felügyeletét a kerület vállalta, az elmúlt év-
ijen is folytatta áldásos munkájá t . Az erről szóló jelentést közgyűlésünk 
jegyzőkönyvének függelékei közt talál ják majd az érdeklődők. 

Nem volna teljes az egyházi életről adott kép, ha nem térnék ki azokra az 
ünnepségekre, amelyeket már megültünk, és azokra, melyeket Isten kegyel-
méből megülni készülünk. Kerületünk valamennyi egyházközségében és isko-
lájában megültük Luther Kiskátéja megjelenésének és a speyeri német biro-
dalmi gyűlésnek négyszázados évfordulóját. Mindkettő hatalmas mértföldkő 
a reformáció történelmének országútján. Indulás jelzői. A Kiskáté a hívő 
lelkek iránymutatója, mozgató erővel való megtöltője,- melynek éltető árama 



8. egy hittel telített lélek bölcsességét és erejét ömleszti át már négyszáz esz-
tendő óta a lelkek millióiba. De erejéből mit sem vesztett. Sőt Luther Kis-
kátéja az idők múlásával folytonosan növekszik. Ma sokkal inkább lá t ja és 
felismeri a világ, mint bármikor ezelőtt, hogy Luther Kiskátéjának meg-
jelenése történelmi esemény volt és az is marad mindörökké, míg e földön 
az evangéliumnak hitvallói lesznek. A speyeri gyűlés pedig kezdővége volt 
a hitvallók történelmi bevonulásának és az egyetemes papság valósulásának. 
Nem a tiltakozás gyűlése volt a speyeri, hanem a hitvallásé. Nem az evan-
gélium hirdetésére elhívott papságé, hanem az evangélium vallására és meg-
védelmezésére magukat elkötelezve érzett és elszánt világi elemé. A speyeri 
gyűlésen szerzett az egyház nempapi része jogot a paposkodásra, az egyházi 
kormányzásban való osztozkodásra. Speyerben vált a mi evangéliumi egy-
házunk igazán királyi papsággá és szent néppé. Ezért ünnepeltük meg annak 
négyszázados évfordulóját itthon s ezért képviseltette magát egyetemes egy-
házunk a speyeri ünnepen. 

S most ismét ünnepek várnak ránk. Pár hét múlva fogjuk ünnepelni 
P>ethlen Gábor fejedelem, a bécsi békét megerősítő nikolsburgi béke szerzője, 
Gusztáv Adolf méltó fegyvertársa halálának 300 éves és Károli Gáspár biblia-
fordító születésének 400 éves évfordulóját. Vajha mindkét ünnep az evan-
géliumi hitbuzgóság lelkét erősítené meg ebben a meggyőződésekkel kúíár-
kodó világban. 

Egyháztársadalmi egyesületeink mult évi életének eseményeiben is így 
találkozik a szomorúság és az öröm érzése. A Fébé diakonissza egyesület na-
gyon szép munkát végzett és alkotásait egy önálló kórház és üdülőtelep meg-
nyitásával gyarapította. De annál nagyobb veszteség és szomorúság érte 
főnöknőjének, Pauer Irmának elhúnytával, akiről igazán elmondhatjuk, hogy 
az erős hit lelkét hordozta törékeny testében. A Fébé egyesület évi jelentését 
kivonatosan a függelékek között közöljük. 

Az Evangélikus Papnék Szövetsége is az alkotás ú t j á ra lépett. Otthont 
vásárolt az özvegy papnéknak. Kérem, fejezze ki a közgyűlés meleg együtt-
érzését az Evang. Papnék Országos Szövetsége iránt s amennyiben a költség-
vetés kereteiben lehetséges, az otthon vételárához nyújtson némi anyagi tá-
mogatást. 

Ugyancsak a függelékek közt talál ja majd az olvasó a szarvasi Luther-
Árvaház évi jelentését. Ennek a szépen fejlődő intézménynek lelkes támogatá-
sára szívesen hívom fel a kerület egyházközségeinek figyelmét. 

A csabai árvaház még a kezdet nehézségeivel küzd ugyan, de az elmúlt 
évben már 21 árvát gondozott és a népjóléti minisztériummal kötött megálla-
podása alapján tov-ábbi fejlődésének ú t j á r a lépett. Az árvaház jelentése a 
függelékek közt olvasható. 

Iskoláinkról majd az iskolai bizottság ád a közgyűlésnek megfelelő tájé-
koztatást. Én csak nagy általánosságban emelem ki, hogy az elmúlt évben 
40.000 evangélikus gyermeket és i f j a t adtunk a hazának. Ez a tábor élő iga-
zolása annak, hogy egyházunk a nemzeti élet és kultúra igen jelentős nmn-
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kása és erőforrása még ma is, midőn megcsonkított voltunk miatt mindenütt 8. 
a numerusz klauzusz gúzsába igyekeznek bennünket nyűgözni. 

A tanítóképző függő kérdése nagy gonddal terheli a kerület elnökségének 
lelkét, mert anyagi erőtlenségünk gátat vet a szabad és döntő intézkedések meg-
tételének. Csak azt érezzük és látjuk, hogy a tanítóképzés ügyét mielőbb és vég-
legesen meg kell oldanunk. Ebben a nehéz kérdésben különösen is kérem a köz-
gyűlés tagjainak bölcs és körültekintő tanácsait és támogatását. 

Középiskoláink közül különösen az aszódi Petőfi gimnázium ú j épületé-
nek emelése okoz gondot a kerületnek. Hiszem azonban, hogy ezt a gondot 
csakhamar az ú j épület látásának öröme fogja felváltani. Egyébként örömmel 
jelentem, hogy a görög nyelvet, mint rendkívüli tan tárgyat úgy az aszódi, 
mint a csabai gimnáziumokban bevezettük. 

A mult évi érettségi vizsgálatokon Szarvason magam elnököltem és 
ugyanakkor a tanítónőképző intézetben is vezettem a képesítővizsgálatokat, 
Budapestre Kemény Lajost, Aszódra Blatniczky Pál esperest, Békéscsabára 
pedig Kovács Andor esperest küldtem ki magam helyett az elnöki teendők 
végzésére. A vizsgálatokon szerzett benyomások mindenütt megnyugtatók. 
Az egyetemes tanügyi bizottság megbízásából a budapesti főgimnáziumot 
Raskó Kálmán szarvasi igazgató, a budapesti leánykollégiumot pedig Arató 
István, a kőszegi evangélikus líceum igazgatója látogatta meg. Tapasztala-
taikról sajnálatomra nem kaptam értesítést. 

A kerületi tanítóegyesület az elmúlt évben is csendesen folytat ta azt a 
testvéresítő és egymást nevelő munkát, melynek érdekében megalakult. 
Panaszait és óhajtásait a tanügyi bizottság fogja előterjeszteni. 

Az elemi iskolák dolgában a legnehezebb kérdés a 8 osztályúvá való 
fejlesztés kérdése és a tankötelezettségnek a 14. életévig való meghosszabbítása. 
Egész általánosságban csak annyit kívánok erről a tervről megjegyezni, 
hogy fundamentum nélkül tovább építeni nagyon bajos. A fundamentum 
pedig itt a 6 osztályú, népiskolának az egész országra kiterjedő biztosítása 
volna. Egyébként ez a kérdés a tanügyi bizottság jelentése során még foglal-
koztatni fogja közgyűlésünket. 

Az elemi iskolai tanítók közül Povázsay Endre, békéscsabai és Husz Béla, 
cinkotai tanítók léptek elő a VII. fizetési osztályba. Az illetékes esperesek 
előterjesztésére pedig hűséges és példás működésük elismeréséül igazgatói 
címet nyertek Benczúr Mihály szarvasi és Huszák József szentesi tanítók. 

A tanítók képviselőjéül a folyó közigazgatási évre Molnár János békés-
csabai és Bartal Béla péterii tanítók választattak meg. 

Az elmúlt közigazgatási év folyamán hivatalosan meglátogattam Med-
gyesegyházát, Pilist, Ácsát, Erdőkürtöt , Csővárt, Penczet, Csomádot, Vác-
hartyánt és Csömört. Különösen nagy keserűséget találtam Medgyesegyházán 
a piactartás miatt, ami a vasárnapi templomozást nemcsak zavarja, hanem 
egyenesen profanizálja is. Sajnálat tal kell megállapítanom, hogy a piac és a 
vásár maholnap többet fog ártani népünk egyháziasságának és jobban fogja 
hátrál tatni a lakosság valláserkölcsi nevelését, mint sok más rossz szokás, 
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g babona vagy idegenből hozzánk áramló társadalmi ba j és még szomorúbban 
állapítom meg, hogy ennek a ba jnak orvoslását az állam illetékes tényezőinél 
teljesen eredménytelenül sürgetjük. Félő, hogy mire mégis meggyőzhetjük 
e káros szokás romboló hatásáról az államot, akkorra már a templomtól el-
szokott népet el is veszítjük. 

Pilisen az államnak adták át a háború alatt az egyház iskoláit. Óriási 
ballépés volt ez, mert iskola nélkül a legvirágzóbb egyház is lassanként el-
erőtlenedik. Ma még nincsen b a j Pilisen, mert az állami iskola tantestülete 
egyházias érzéssel van eltelve. De a ba j felhője már felvonult az égre s ki 
tudja , mikor kerekedik belőle pusztító zápor. Én csak óva intem a kerület 
iskolafenntartó egyházait, hogy ragaszkodjanak a felekezeti iskolákhoz. 

Ácsán, Erdőkürtön, Csőváron és Penczen egyházunk patr iarchájának, 
Prónay Dezső bárónak és családjának szellemi hatásában volt örvendetes 
részem. Mint valami patinás ércszobor, úgy áll egyházunk e nagy vezérférfia 
még most is egyházi és nemzeti szempontból egyaránt történelmi jelentőségű 
emberi hivatásának magaslatán. A muló idő csak azt koptat ta meg, ami benne 
földből vétetett, de a lelke még ma is erős és a szíve meleg. E nagylelkű és 
melegszívű embert otthonában hűséges szívek szeretete, a felügyelete alá tar-
tozó egyházakban pedig a hívek osztatlan tisztelete övezi. Jólesett megfür-
detni lelkemet ennek a szeretetnek és tiszteletnek sugárözönében és jólesett 
látnom, hogy a Prónay-család minden tag jában él a hagyományos egyház-
szeretet és a szolgálniakarás készsége. A magukra élő kicsiny egyházközsé-
gekben láttam kiáltó szegénységet is, de az egyháziasság lelke mindenütt él. 

Csornádon az egyházhívek buzgó egyházszeretetét szintén örömmel ész-
leltem. Innét Vácbottyánba, ma jd Váchartyánba látogattam el, ahol híveink 
csekély számban élnek. A csomádi anyagyülekezet lelkésze, éppen ottlétem 
alkalmával jelentette ki nyugalomba vonuló szándékát. Holéczy János tisztes 
és kitartó munkája, u tán ezt a nyugalmat meg is érdemli. 

Csömör nem régen anyásodott s most van az újból való megerősödés 
út ján, mert valamikor erős artikuláris egyház volt, de a pestis pusztítása 
annyira tönkretette, hogy egy évszázadnál több idő kellett hozzá, míg erejét 
újból visszanyerte. Megnyugvással láttam, hogy Csömör a fejlődés biztató 
ú t j án van. 

Az elmúlt közigazgatási esztendőben négy ú j templomot avattam fel és 
egynek az alapkövét tettem le. Kelenföldön, Csepelen, Veresegyházán és 
Alsógödön épült ú j templom, Gödöllő pedig most rakta le az alapkövet. 
Istennek legyen hála, hogy az áldozatkészség és az egyházszeretet ilyen szép 
bizonyságaival örvendezteti meg lelkünket. De hálás köszönet az egyház hívei-
nek is, hogy ilyen nehéz gazdasági viszonyok közt is bizonyságot tesznek 
áldozatkészségükről és az egyházhoz való ragaszkodásukról. 

A mult közigazgatási év folyamán végzett egyéb munkáimról legyen 
szabad a következőkben beszámolnom. Október folyamán kiszálltam a budai 
egyházközségbe, hogy a gyülekezetben lévő ellentéteket az elnökletem alatt 
tar tot t közgyűlésen kiegyenlítsem. A protestantizmust védő nemzetközi sző-
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vétség ittléte alkalmából ismertettem a római katholikus egyházhoz való 8. 
viszonyunkat és a Kálvin-téri templomban beszédet tartot tam. Az egyetemes 
gyámintézet Békéscsabán tar tot t közgyűlését kerületünk nevében üdvözöl-
tem. A kelenföldi templomot felavattam. Prónay Dezső báró tiszteletbeli 
örökös egyetemes felügyelőnket születése 80. napján kerületünk nevében 
üdvözöltem. Majd szomorú szívvel kísértem sírjába Zsigmondy Jenő fel-
ügyelőnket. Medgyesegyházán hivatalos látogatást tettem. 

November havában felkeresett Teunwissen W. úr, a nemzetközi diákszö-
vetség főti tkára, akivel az i f júsági ügyekről tanácskoztam. Résztvettem a 
budapesti német református egyház jubileumán. Felavattam a csepeli templo-
mot. Résztvettem a református egyház operaházi estélyén, és több kerületi 
ügyben bizottságot tar tot tam. 

December havában a finn testvérek látogatása alkalmával istentiszteletet 
tar tot tam és ünnepeikben résztvettem. Meglátogattam a leánykollégium 
tanítási óráit. A Magyar Munkások Nemzeti Szövetségében beszédet tar tot tam. 
A Székely egyetemi és főiskolai hallgatók ünnepén, valamint a Diákszövetség 
házának felavatásán beszédet tartot tam. Veresegyházán templomot avattam. 

Január havában a nemzetközi imahét megnyitásán bibliát magyaráztam. 
A Bethlen Gábor szövetség előadási sorozatában a protestáns öntudatról 
beszéltem. 

Március havában előadást tar tot tam a felvidéki ligában, az óbudai egy-
ház böjti előadássorozatában, a Petőfi Társaság miskolci ülésén, a Keresztyén 
Szocialisták előadósorozatában, a katonák böjt i estéjén és az evangélikus 
i f júság böjti előadássorozatában. 

Április havában a különféle bizottsági üléseken kívül résztvettem a 
Luther-Otthon szeniorgárdájának alakulásában. Megnyitó beszédet tar to t tam 
az Árvaegylet hangversenyén, több napon át látogattam a budapesti főgimná-
zium tanítóóráit. Ünnepi beszédet tar tot tam a speyeri birodalmi gyűlés év-
fordulóján. Résztvettem a Protestáns Sajtószövetség megalakulásában, a 
Johannita-rend magyar osztályának ünnepén, valamint a Baldácsy-alapítvány 
közgyűlésén. Beszéltem az Országos Gyermekvédő Liga közgyűlésén, továbbá 
a pesti magyar egyház speyeri emlékünnepén. 

Május havában hivatalos látogatást tar tot tam Pilisen, Ácsán, Erdőkür-
tön, Csőváron, Penczen. Beszédet tar tot tam az I f j ú Évek nyilvános ünnepé-
lyén, valamint Szarvason Bartóky József emléktáblájának leleplezésénél. 

Júniusban meglátogattam Csomádot, Váchartyánt, Vácbottyánt és Csö-
mört. A vitézavatáson egyházunk nevében beszéltem. Felavattam a gödi 
templomot. Elnököltem Szarvason a gimnázium érettségi vizsgálatain és a 
tanítónőképző-intézet képesítő vizsgálatain. Az utóbbi hónapok folyamán 
többször tar tot tunk bizottsági ülést az aszódi főgimnázium terveinek ügyében. 

Augusztus folyamán résztvettem a Magyarok Világkongresszusán, ahol 
a kultúrális szakosztály ülésein elnököltem. Augusztus 28-tól szept. 7-ig részt-
vettem Bonnban az Internationaler Verband fü r innere Mission und Diakonie 
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8. ülésein és a bonni templomban prédikáltam. Eisenachban pedig a gyakorlati 
keresztyénség világszövetségének ülésein vettem részt. 

Szeptember 15-én elhelyeztem a gödöllői templom alapkövét. 
Az elmúlt közigazgatási év folyamán a következő személyi változások 

tör téntek: Kiskőrösön Blázy Lajos helyét január 20-án Hulvej István fog-
lalta el. Páhi újonnan anyásodott egyház lelkészévé Pétermann Ádám misz-
sziói lelkész helyeztetett el. A budafoki evang. egyházba ugyanilyen minő-
ségben Petrovics Pál küldetett ki. Körünkből eltávozott Rapos Viktor buda-
pesti vallástanár, akit Debrecenbe rendes lelkésznek választottak meg és 
Wolf Lajos budapesti segédlelkész, aki katonai lelkészi állást vállalt. Elhaltak 
Máté Károly kispesti lelkész és Hudák János budapesti vallástanár, Alexy 
Lajos ceglédi igazg.-tanító és egyházfelügyelő s végül Dr. Sziráczky János, 
a szarvasi tanítónőképző felügyelő bizottságának elnöke. Nyugalomba vonult 
Bolla Lajos aszódi gimnáziumi tanár, címzetes igazgató, akinek helyét Dr. 
Czirbusz Endre foglalta el. Lemondott Kucsinszky Béla szarvasi gimnáziumi 
tanár, akinek helye egyelőre betöltetlen. A békéscsabai reálgimnáziumhoz 
Kirner Gusztávot rendes vallástanárrá választották, a budapesti gimnázium-
hoz pedig Dr. Dengelegi György választatott tanárrá. A kispesti egyház admi-
nisztrálásával megbízott Nandrássy Elek kerületi missziói lelkész helyét Rutt-
kay Miklián Gyulával töltöttem be. Akik újonnan léptek az egyház munkaterére, 
azokat meleg szeretettel és bizalommal üdvözöljük, akik helyet változtattak, 
azoknak áldást kívánunk ú> munkakörükben. Akik tőlünk eltávoztak, azokat 
kísérje áldásunk. Akiket az Űr szólított magához, azoknak adja meg az üdvözü-
lés örömét. 

Az elmúlt közigazgatási év folyamán a lelkészi pályára felavattam és 
kibocsátottam if j . Blázy Lajost, Kován-Murányi Györgyöt, Meder Henriket, 
Hamm Károlyt, Virág Jenőt, Gálát Györgyöt, Danhauser Lászlót, Franciszti 
Mihályt, Fábry Mihályt, Kiss Györgyöt és Pusztay Józsefet. Adjon nekik 
Isten erőt és buzgóságot szent hivataluk méltó betöltésére. 

Külföldi tanulmányútra szabadságoltam I f j . Blázy Lajost, Sólyom Jenőt 
és Wiczián Dezsőt. 

Tisztelettel jelentem, hogy az unitárius egyház az igazgatótanács világi 
elnöki tisztét Dr. Mikó Ferenc igazságügyminiszteri helyettes államtitkárral 
töltötte be, akit e helyről a közgyűlés szíves hozzájárulásával 'és nevében me-
leg bizodalommal és szeretettel köszöntök. De szeretettel köszöntöm a pesti 
felső egyházmegye érdemes felügyelőjét, Dr. Lehoczky Antalt és Dr. vitéz 
Pétery Aladár egyetemes világi jegyzőt is, akiket közéleti működésüknek leg-
felsőbb elismeréseként a kormányzó úr a kormányfőtanácsosi méltósággal tün-
tetett ki. Viseljék a kiüntetést örömmel és a jól végzett munka nemes öntuda-
tával. 

Midőn így a mult közigazgatási év nevezetesebb jelenségeit és esemé-
nyeit emlékezetemben felidézem s mikor meg-megakad a lelkem egy-egy fá jó 
gondon vagy szomorú emléken, vigasztalásul eszembe jut a 33. zsoltár vallás-
tétele. Ebből a vallástételből merítek erőt, bizodalmat és reménységet egy-
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házunk jövendője tekintetében. Ez a vallástétel így hangzik: „Az Úr tanácsa 8 
megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre. Boldog 
nép az, amelynek istene az Űr, az a nép, amelyet örökségül választott magá-
nak. Az égből letekint az-Űr, lá t ja az emberek minden fiát . Székhelyéről 
lenéz a föld minden lakosára. Ő alkotta mindnyájuk szívét és jól t ud ja min-
den tettüket. Nem szabadul meg a király nagy sereggel, a hős sem menekül 
meg nagy erejével, megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment 
meg. Ámde az Úr szemmel t a r t j a az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat, 
hogy kimentse lelküket a halálból és az éhségben is eltartsa őket. Lelkünk az 
Urat vár ja , segítségünk és pajzsunk Ő. Csak Őbenne vigad a szívünk, csak 
az Ő szent nevében bízunk. Legyen Uram a te kegyelmed ra j tunk, amiképpen 
bíztunk Tebenned! ' ' 

A kerületi közgyűlés a püspök jelentését köszönetének és el-
ismerésének kifejezése mellett helyeslőleg tudomásul veszi és azt 
egész terjedelmében jegyzőkönyvbe ikta t ja . Egyben felkéri az 
elnökséget, hogy a jelentésről külön lenyomatokat is készíttessen 
és azoknak a hívek között való széleskörű szétosztásáról gondos-
kodjék. 

A püspöki jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés a következő határozato-
kat hozza: 

1. Felkéri az egyetemes közgyűlést, intézzen feltejesztést az 
állam kormányához az iránt, hogy az ú j egyházközség alakulását 
illető álláspontját a nemzet erkölcsi és kultúrális érdekéből tegye ú j 
megfontolás tárgyává és a nemzet közjava érdekében sürgősen vál-
toztassa meg. 

2. Felterjesztést intéz a kultuszminisztériumhoz, hogy az egy-
házi hatóság hozzájárulásával megalakult egyházközségek, valamint 
az időközben meggyöngült anyaegyházak kongruáját már a í. évi 
költségvetése keretében engedélyezni méltóztassék. 

3. Felterjesztést intéz a kultuszminisztériumhoz az iránt, hogy 
a már hat osztállyal működő budapesti evang. leánykollégium 
tanári állásaira az államsegélyt engedélyezze. 

4. Felkéri az egyetemes közgyűlést, intézzen felterjesztést az 
államkormányhoz a lelkészi kongruának magasabb összegben való 
megállapítása iránt. 

5. Felkéri az egyetemes közgyűlést, intézzen a ref. egyházzal 
együttes felterjesztést a minisztertanácshoz, hogy az egyházközsé-
gekre, mint iskolafenntartókra elviselhetetlen teherként nehezedő 
tanítói nyugdíjjárulékok alól az egyházközségeket mentesítse és 
azok viselésére a politikai községeket kötelezze. 

9. Dr. Szeberényi Lajos Zs., az arad-békési egyházmegye esperese szót 
kér és az egyházkerület elnézését kéri az egyházmegyei közgyűlés elé ter-
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11. jesztett jelentésében foglalt azon szavaiért, melyekkel az évek előtt lefolyt 
segélyezési akciót kritika tárgyává tette. Kijelenti, hogy tévedett, s miután 
meggyőződött arról, hogy a szóbanlevő segélyezés célja kizárólag az egyház-
kerület nehéz anyagi helyzetének enyhítése volt, a téves nyilatkozatért, vala-
mint az egyházkerület 1928. évi számadásában elszámolt 2000 pengő segély-
összeghez és a püspöki birtokhoz fűzött szavaiért úgy a püspöktől, mint az egy-
házkerületi közgyűléstől bocsánatot kér. Egyben kijelenti, hogy ezt a nyilatko-
zatot az arad-békési egyházmegye legközelebbi közgyűlésén is meg fogja 
ismételni. 

A közgyűlés az esperes lojális nyilatkozatát megnyugvással 
tudomásul veszi. 

10. Világi főjegyző bemutat ja a beérkezett fontosabb miniszteri rende-
letek jegyzékét. 

Tudomásul szolgál. 

11. Világi főjegyző bemutat ja az egyetemes egyház elnökségének az 
1929. évi november 15-re Budapestre kitűzött egyetemes közgyűlésre szóló 
meghívóját. 

A kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés összehívását tu-
domásul veszi és képviselőkül megbízólevéllel kiküldi: báró Prónay 
Dezső, báró Kaas Albert, Dr. Sztranyavszky Sándor, Dr. Haberern 
J . Pál, Herrmann Miksa, Purgly Emil, báró Prónay György, Dr. 
Tomcsányi V. Pál világiakat; Dr. Szeberényi L. Zsigmond, Kovács 
Andor, Kruttschnitt Antal, Saguly János, Bódy Pál, Blatniczky 
Pál, Broschkó G. Adolf és Bartos Pál egyháziakat, végül az egyház-
kerületben levő főgimnáziumok kiküldöttjeiként Dr. Mikola Sándor 
budapesti és Dr. Oravecz Ödön aszódi igazgatót. 

A fentieken kívül jegyzőkönyvi kivonattal, tanácskozási és 
helyettesítési joggal az alábbi sorrendben kiküldi: Sándy Gyula, 
Földváry Elemér, Dr. Lehoczky Antal, Dr. Szontagh Antal, Landgráf 
János, Dr. Sailer Vilmos, Dr. Székács István, Krompecher Jenő, 
Dr. Paraszkay Gyula, Folkusházy Lajos, Kunos István, Benyó Vil-
mos, Rosenauer Lajos, Hein János, Dr. Pálka Pál, Hoepfner Guidó, 
Elischer Viktor, Dr. Pazár István, Sárkány László, Dr. Csermák 
Béla, Rátz László, Dr. Szigethy Lajos, Dr. Zimmermann Ágost, 
Glück Frigyes, Hohenlohe Egon herceg, Zsigmondy Géza, Zsig-
mondy Dezső, Nikelszky Zoltán, Mikolik Kálmán, Dr. Istók Barna-
bás, Dr. Böhm Dezső, Font Henrik, Dr. Papp Elek, Dr. Szontagh 
Tamás, Szeszlér Hugó, Dr. Haviár Gyula, Dr. Németh Ödön, Dr. 
Hittrich Ödön, Dr. Reil Lajos, Raskó Kálmán, Sailer Ferenc, Zsi-
linszky Mihály, Dr. Lepény István, Dr. Tóth Pál, Dr. Mikler Gusz-
táv, Czitó Győző, Dr. Tepliczky Aladár, Dr. Vangyel Endre, Zá-
borszky Zoltán, Uhrin Károly, Csizmadia András, Kirner Gusztáv, 
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Lahmann György, Kiss Sándor világiakat; Galle István, Dr. vitéz 1 1 — 1 4 . 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv, Vidovszky Kálmán, Holéczy János, 
Majba Vilmos, Hütt l Ármin, Reif Pál, Sommer Gyula, Bárdy Ernő, 
Korén Márton, Draskóczy Ede, Kálmán Rezső, Kellő Gusztáv, Kutas 
Kálmán, Bakay Péter, Chugyik Pál, Geduly Lajos, Biszkup Ferenc, 
Szűcs Gábor, Noszkó István, Gaudy László, Rohály Mihály, Csermák 
Elemér, Honéczy Pál, Magócs Károly, Falvay Jenő, Kemény Lajos, 
Dr. Kovács Sándor, Lipthay Lajos, Keviczky László, Szeberénvi 
Gusztáv, Doleschall Lajos, Biszkup Ferenc, Linder László egyhá-
ziakat. 

12. Püspök jelenti, hogy Törteli Lajos, az egyházkerület egyházi jegy-
zője a közgyűlés eddigi bizalmát megköszönve, állásának más lelkésszel való 
betöltését kéri. 

Az előterjesztést a közgyűlés tudomásul veszi, Törteli Lajos-
nak eddigi buzgó fáradozásáért köszönetet mond s az egyházi jegy-
zői állásra Magócs Károly irsai lelkészt választja meg, ki a jegyzői 
esküt leteszi. 

Egyben a közgyűlés — általános tisztújításra lévén szükség — 
Sárkány Bélát egyházi főjegyzővé, Dr. Scholtz Oszkárt világi fő-
jegyzővé s egyúttal levéltárossá, Dr. Lányi Mártont világi jegy-
zővé, Dr. Mészáros Gyulát ügyésszé, Sándy Gyulát számvevővé, Bar-
tos Pált és Dr. Hittrich Ödönt ker. tanfelügyelőkké újból megvá-
lasztja. 

13. Püspök jelenti, hogy a kerületi törvényszék egyes bíróinak megbíza-
tása lejár t s javasolja, hogy a törvényszék a más irányban elfoglalt és az 
egyházmegyei törvényszékeknél elnöki minőségben működő esperesek és egy-
házmegyei felügyelők helyett más egyházi, illetve világi egyénekkel egészít-

* tessék ki. Kruttsehnitt Antal esperes bejelenti, hogy törvényszéki bírói tiszt-
ségét szintén a közgyűlés rendelkezésére bocsátja. 

A közgyűlés a megüresedett bírói tisztségekre Bartos Pál, Ja-
kabffy György, Margócsy István, Doleschall Lajos, Noszkó István 
és Dr. Vangyel Endre közgyűlési tagokat választja meg és Dr. Pósch 
Gyulát, Dr. Szelényi Aladárt törvényszéki bírákká, Dr. Sarudy 
Istvánt pedig törvényszéki jegyzővé újból megválasztja. A jelen 
levő Bartos Pál, Doleschall Lajos, Noszkó István és Dr. Vangyel 
Endre törvényszéki bírák a bírói esküt nyomban leteszik. 

14. Elnökség előterjesztésére a közgyűlés a főiskolai hallgatók segé-
lyezésére a háborús viszonyok miatt megalakított bizottságot meg-
szünteti, a többi bizottságot pedig újjászervezi s az elnökség által javasolt 
egyháztagokat a bizottságok tagjaivá, illetve elnökeivé megválasztja. (1. az 
I. függelékben közölt névjegyzéket.) 



42 

16. 15. Dr. Scholtz Oszkár főjegyző bemutat ja a Báró Baldácsy-alapítvány 
igazgatósága 1928. évi jelentését, mely szerint az alapítványi pénztár forgalma 
212.807 P 57 f bevételt és az egyházkerületeknek juttatott 154.000 P kitevő 
1928. évi osztalékokat beleértve 202.473 P 85 f kiadást tüntet fe l ; a pénztári 
maradvány pedig az év végén 10.333 P 72 f volt. Az alapítvány ingó vagyon-
értéke az 1928. évi december hó 31-én 31.150 P 45 f tett ki. Az 1929. évre a 
rendes bevételek 295.366 P 14 f-rel, a kiadások pedig — beleértve az előre nem 
láthatókra 2000 P-t és az egyházkerületi- osztalékokra szánt 154.000 pengőt, — 
291.233 P 20 /-rel vannak előirányozva, míg 4.132 P 94 f mint pénztári marad-
vány jelentkezik. 

A kerületi közgyűlés az igazgatósági jelentést tudomásul veszi. 
» 

16. Az iskolai bizottság bemutat ja a népiskolai kerületi tanfelügyelőnek 
a népiskolai ügyekre vonatkozó 1928—29. évi jelentését és az iskolai bizott-
ságnak a népiskolai kérdésekre vonatkozó javaslatait. 

1. A közgyűlés az iskolai bizottság jelentése nyomán a gondviselő Isten 
iránt hálás szívvel állapítja meg, hogy 1928—29-iki tanév elemi iskoláink-
ban és a nem evangélikus iskolákban folytatott hitoktatásnál nagy általános-
ságban zavartalan volt, sem járványos betegség, sem más akadály miatt a 
tanítás huzamosabban nem szünetelt, mindössze rövid átmeneti mulasztás 
fordult elő itt-ott a szigorú tél miatt. 

Ugyancsak örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy a tanítás ered-
ménye úgy egyházi elemi iskoláinkban, mint a hitoktatás egész vonalán nagy 
általánosságban igen jó, sok helyen pedig kiváló volt és csak néhány kivé-
teles esetben gyenge. Ezért a közgyűlés az egyházkerület ügybuzgó és hűséges 
tanítói karának, valamint a hitoktatást teljesített lelkészeknek, hitoktatók-
nak és tanítóknak elismerését és köszönetét fejezi ki. Tájékozásul pedig az 
iskolai bizottság jelentése alapján megállapítja az elemi iskolai tanügyre és 
a hitoktatásra vonatkozó következő adatokat : 

Az egyházkerületben van 247 rendszeresített tanítói állás, ezek közül 
11 a háborús növendéklétszám miatt betöltetlen. Működött 232 rendes és 4 
helyettes tanerő, közöttük 39 nő. Elemi iskolai tanuló volt 12.870, tovább-
képző iskolai 1503, összesen tehát 14.373 tanulót oktattunk népiskoláinkban, 
kik közül 964 volt más felekezetű. 

Nem evangélikus elemi, továbbképzés, középfokú iskolákban és ezekhez 
hasonló fokozatú intézetekben 225 hitoktatónk végezte a vallástani tanítás 
és nevelés munkáját , közülök 82 lelkészi képesítésű, 143 tanító. 

Nem evangélikus iskolákban hitoktatásban részesült 11.747 elemi, 4536 
továbbképzés, 3046 iparostanonc és alsófokú gazdasági iskolai, továbbá 4435 
polgári iskolai és egyéb középfokú tanintézeti tanuló, összesen 23.764 ev. 
vallású növendék. Összes ev. népiskolai és idegen iskolákban hitoktatásban 
részesült evang. vallású tanulóink száma 37.173. 
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Egyházi iskoláinkban az elemi iskolások 203.763 félnapot mulasztottak 16. 
igazoltan, igazolatlanul 16.698-at. Egy tanulóra esik 17.1 félnap. 

Újonnan épült e tanévben 15 tanterem és 3 tanítói lak. Sajnos, 51 tan-
termünk van, amely vagy tanszerekkel, vagy bútorzattal nincs teljesen fel-
szerelve. Tanítói és if júsági könyvtáraink kötetszáma 13.260. A tanév a leg-
több iskolánál 9 hónapos volt, körülbelül 200 munkanappal. 

Elemi iskolai tanügyünkre 417.761 pengőt költöttünk. 

» 

2. Az egyházmegyei tanítói egyesületek általában élénk tevékenységet 
fejtenek ki, részletes jelentések a pestmegyei felső, a békési és a csanád-
csongrádi egyházmegyékből érkeztek be. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

3. Az iskolai bizottság javaslata alapján a közgyűlés 
a) felhívja a lelkészeket és az egyházközségi iskolai bizottságokat, 

hogy a nem ev. iskolai hitoktatási órákat és évzáróvizsgákat az 
egyházi népiskolákhoz hasonlóan fokozott buzgósággal látogassák 
és tapasztalataikról az alesperesnek (vagy az egyházmegyei tan-
felügyelőnek) jelentést tegyenek; 

b) felhívja a körlelkészeket, hogy iskolalátogatásaiknál figyelmük 
feltétlenül ter jedjen ki a tanulmányi előmenetel és rendtartás 
mellett az iskolák egészségügyi állapotára (kút, illemhely, tiszta-
ság stb.) is. 

4. A tanügyi statisztikával kapcsolatosan 
a közgyűlés felhívja a pestmegyei középső egyházmegyét, tegyen 
jelentést, mi az oka a feltűnően nagymérvű igazolatlan mulasztá-
soknak és az esetleges bajokat orvosolja. 

5. A közgyűlés megbízza a kerületi tanfelügyelőt, 
állítson össze kérdőíveket a tanügyi adatoknak az egyházmegyék 
részéről leendő egyöntetű beszolgáltatásához. 

6. Az iskolai bizottság javaslatára a közgyűlés megkeresi az egyetemes 
közgyűlést a következőkben: 

a) A békési egyházmegye a Kapi—Papp-féle V—VI. osztályú tankönyv-
nek, mint amely anyagát illetőleg az Alföld szempontjából hiányos, nyelvezetét 
illetőleg a tótajkú gyülekezetek iskoláinak nem megfelelő, sürgős átdolgozását 
és olcsóbbá tételét kéri. 

b) A békési egyházmegye kéri, hogy a 8 osztályú elemi iskolák részére az 
egyetemes közgyűlés 1928. évi 79. sz. alatti határozatával ajánlott, az Evangé-
likus Népiskola 1926. évi 11. és 12-ik számában megjelent tantervet az egyete-
mes közgyűlés bíráltassa felül és dolgoztassa át abból a célból, hogy az az Al-
föld mezőgazdasági foglalkozású és a tanyai élet folytán sajátságos helyzetű 
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16. lakosságának is megfeleljen és a tanévet a felsőbb osztályok számára rövidebb 
terjedelműnek állapítsa meg. A VKM által kiadott idevágó tantervet a hozzá-
fűzött előadói észrevételekkel együtt a kerületi közgyűlés felterjeszti az egye-
temes közgyűléshez. 

c) A pestmegyei felső egyházmegye — tekintettel arra, hogy a tanítói 
hiványokban elavult és tarthatatlan tételek is szerepelnek még, — kéri az egye-
temes közgyűlést, hogy rendelje el a tanítói híványok revideálását és a java-
dalmi jegyzőkönyvekkel való egyeztetését. 

d) Több egyházmegye felterjesztése nyomán a közgyűlés megkeresi az egye-
temes közgyűlést, hogy az egyház zene- és énekügyének hatályosabb felkarolása 
és rendezése céljából tegyen lépéseket a liturgia rendezése, egyetemes és egy-
séges agenda, magyar énekeskönyv és part i tura megállapítása és kiadása érde-
kében, a szükségesnek látszó megbízásokat adja meg, egyházi intézeteinkben 
szorgalmazza az énekkarok belterjesebb munkáját, Egyben a közgyűlés megbízza 
az összes egyházmegyék elnökségeit, hogy a liturgia egységesítésének s az ének-
ügynek kérdését behatóan tanulmányozzák s a kerületi elnökség által vezetendő 
közös értekezletnek idevágó javaslatait a jövő évi kerületi közgyűlés elé terj^sz-
szék be. 

7. Az egyházmegyékből minden irányból felhangzó panaszok nyomán a 
közgyűlés foglalkozva azokkal a sérelmekkel, melyek a felekezeti tanítóságot 
az 1923. évi X X X I I . t.-c. 13. §-a nyomán, továbbá a búzajárandóságnak a mai 
sokkal kisebb búzaárak mellett is 27.84 pengőben való számításával és végül 
a hadipótlékból való kihagyásával érzékenyen sújt ják, mélyen átérzi azokat a 
méltánytalanságokat, melyek a törvénybeli, vagy rendeleti intézkedésekben a 
tanítósággal szemben történnek, azért megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy 
e sérelmek sürgős megszüntetése érdekében a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ternél a legnyomatékosabban jár jon el. 

8. A csanád-csongrádi egyházmegye felterjesztését, hogy a hitoktatók tisz-
teletdíjai méltányosan és egyetemlegesen rendeztessenek és azok folyósítása a 
régebbi gyakorlat szerint az illetékes iskolák igazgatói ú t j án történjék, 

a közgyűlés egyetemleges intézkedés céljából pártolólag terjeszti fel 
az egyetemes közgyűléshez. 

9. A békési egyházmegye felterjesztése nyomán a nyíregyházi egyházköz-
ségnek a tandíjkárpótló államsegély százszázalékos valorizálása érdekében ho-
zott határozatát 

a közgyűlés pártolólag terjeszti az egyetemes közgyűléshez. 

10. A VKM-nek 800/50—1929. VII I . a. számú megkeresésével kapcsolatban, 
mely a kis népességű iskolák összevonásának tervét veti fel, 

a közgyűlés megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy egyházunk 
egyeteme nevében e terv megvalósítása ellen a legerélyesebben fog-
laljon állást. 
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11. Miután a püspöki kánoni látogatások során ismétlődő jelenségként me-
rült fel, hogy egyes egyházközségekben még most is szednek tandíjat a növen-
dékektől és a tandíjszedés joga, mint tanítói javadalmi tétel a tanítói híványok-
ban is benn szerepel, a közgyűlés kimondja, 

a) hogy a tandíjszedés, mint törvénybe ütköző, tilos; 
b) amennyiben a tandíjszedés joga a tanító híványában még mindig 

benn szerepelne, a híványtörzskönyvből e tétel hivatalból tör-
lendő és az ezentúl kiállítandó híványokba fel nem vehető; 

c) amennyiben e jog a tanítói javadalmi jegyzőkönyvben szerepelne, 
a jegyzőkönyv helyesbbítése tárgyában az iskolai bizottsági elnök-
ség a szükséges lépéseket azonnal tegye meg; 

d) nehogy az érdekelt tanító károsodjék, e határozat végrehajtásá-
val a közgyűlés megbízza az egyházmegyéket. 

12. A békési egyházmegye javaslatára 
a közgyűlés megkeresi a VKM-t, hogy az ingyenes népoktatás elvé-
nek megfelelően tegye ingyenessé az iskolai filmelőadásokat is és 
azokban a didaktikaiak mellett a protestáns szempontokat és igé-
nyeket is vétesse figyelembe. 

13. A közgyűlés az iskolai bizottság javaslatára az érdekelt tanítóság nehéz 
anyagi helyzetére való tekintettel megkeresi az államkormányzatot, hogy a csa-
ládi pótlékot emelje fel és a házon kívül nagy áldozattal nevelt gyermekek után 
az így felemelt pótlékot 50%-kai magasabb összegben állapítsa meg és folyó-
sítsa. 

14. A pestmegyei felső egyházmegye felterjesztésére a közgyűlés az egye-
temes közgyűlés ú t j án megkeresi a VKM-t, hogy a silány kántori és tanítói 
földeknek 1 q-ra értékelt jövedelmi értékét a tényleges helyzetnek megfelelően 
szállítsa le, illetve esetenként való becslés alapján alacsonyabban állapítsa 
meg. A közgyűlés egyúttal felhívja az espereseket, hogy az idevágó eseteket 
gyűjtsék össze és jelentsék a püspöki hivatalnak. 

15. Az iskolalátogató taní tókra vonatkozó szabályrendeletet mind a 7 
egyházmegye tárgyalta, az arad-békési és a békési egyházmegyék, mint szük-
ségtelent nem fogadják el, a többi 5 egyházmegye elfogadja, de a csanád-
csongrádi azzal az aggodalommal, hogy ezek a létesítendő állások ismét nö-
velni fogják az egyházközségekre nehezedő, amúgy is igen nagy terhet. El-
fogadás esetére 4 egyházmegye tesz több-kevesebb módosító javaslatot, sőt a 
pestmegyei alsó és a csanád-csongrádi egyházmegyék részleteiben is teljesen át-
dolgozták a tervezetet. 

A közgyűlés az egyházmegyék túlnyomó többségének határo-
zatai alapján elfogadja a javaslatot a következő észrevételek mellett: 

a) A tervezett tisztség elnevezése a több oldalról ajánlott más 
elnevezés mellőzésével megtartandó. 
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1 6 — 1 7 . b) Iskolalátogató csak rendes vagy nyugdíjazott tanító lehet. 
c) Az iskolalátogatáshoz tervezett harmadik, világi egyénre vo-

natkozó megállapítás kihagyandó, ilyennek kiküldése szükségtelen, 
de egyes egyházmegyék által szabályrendeleten kívül gyakorolható. 

d) Hogy az iskolalátogató tanító a körlelkész helyettese volna, 
ez a mondat kihagyandó. 

e) A tanterv és az órarend szept, 10-ig küldendő be az alesperes-
hez, vagy az egyházmegyei tanfelügyelőhöz, aki azokat szept, 20-ig 
átnézeti az iskolalátogató tanítóval és annak észrevételeivel szept, 
30-ig az egyházközségi iskolai bizottsághoz visszaküldi. 

f ) Az iskolalátogató költségeiről az illetékes egyházmegye gon-
doskodjék. 

g) A stiláris észrevételeket az egyetemes iskolai bizottság figyel-
mébe ajánlja. 

16. A pestmegyei középső egyházmegyét, miután az egyházmegyék nagy 
többsége az alesperesi, vagy tanfelügyelői állást szükségesnek véleményezte, 
ii közgyűlés ezen állás létesítésére és betöltésére hívja fel. 

17. Az iskolai bizottság bemutat ja a középiskolai kerületi tanfelügyelő-
nek, a főgimnáziumok, leánykollégium, tanítónőképző és a polgári iskolák 
1928/29. évi -működésére vonatkozó alábbi jelentését és az iskolabizottságnak a 
középiskolai ügyekre vonatkozó javaslatait. 

Középfokú iskoláink 1928—1929. évi állapotáról a következőket jelenthetem: 
A) Gimnáziumok és reálgimnáziumok. 
Az elmúlt 1928—29. iskolai évben az egyházkerület főhatósága alá tartozó négy gim-

náziumban a vizsgálatot tett tanulók összes száma 1(548 (1684) volt.* E létszámból Aszódra 
esik 369 (391), Békéscsabára 454 (430), Budapestre 532 (550), Szarvasra 293 (313) növen-
dék. Az 1648 növendék közül 1578 volt rendes, 70 pedig magántanuló. A leánymagántanulók 
száma 24 (19) volt. Békéscsabán és Budapesten egy leánymagántanuló sem volt. 

Vallás tekintetében következőképpen oszlottak meg a tanulók: 1(548 növendék közül 
volt evangélikus 685 (754), református 203 (151), unitárius és anglikán 13 (5)> róm. katho-
likus 488 (489), gör. katli. (12) 13, izraelita 247 (272). Feltűnő, hogy az evangélikus tanulók 
száma 69-cel (egy egész osztállyal) csökkent, a reformátusoké 52-vel (egy egész osztállyal) 
növekedett, a róm. katholikusoké megmaradt a 29% mellett. Az izraeliták létszáma csekély 
mennyiséggel fogyott. 

A leánymagántanulők közül ev. 8, ref. 5, r. k. 8, izr. 3. A tanulók szüleinek társadalmi 
állását tekintve: nagybirtokos 13, kisbirtokos, gazdálkodó, cseléd 279, iparos 272, kereskedő 
424, pap, tanár, tanító 1(51, köztisztviselő 136, más értelmiség 179, nyugdíjas és más 169, 
árvaházi növendék volt 15. 

A felsőosztálybeli növendékek közül görögöt tanult 390 (378). A görögpótló tárgyakat 
már egy növendék sem tanulta. 

Betegségi eset volt: könnyű 4917 (3899), súlyos 390 (259), fertőző 219 (37). Halál-
eset volt 2 (4). 

Erkölcsi magaviselet tekintetében volt: példás 900 (952), jó 624 (625), szabályszerű 
54 (46). Kevésbbé szabályszerű — (—). 

* A zárójelben lévő számok az előző évi állapotot jelzik. 
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Tanulmányi előmenetelben volt: jeles 151 (159), jó 354 (362), elégséges 779 (812), ^ r j 
egy tárgyból kapott elégtelent 176 (176), két tárgyból 119 (95), több tárgyból 69 (80). 
Ismétlő volt 58 (66). 

Az osztályzatok azt mutatják, hogy az i f júság magaviselete és szorgalma teljesen 
megfelelő volt, s az osztályozásban a tanári testületek a végeredmény szerint egységesen és 
következetesen jártak el. 

Sikeres érettségit tett 120 (134) i f j ú ; ezek közül jelesen érett 29 (32), jól 36 (35), 
érett 55 (67). A jelentkezők közül javításra utasíttatott 6 (16), ismétlésre 6 (2). Az érett-
nek minősített i f j a k pályaválasztása a következő eredményt muta t j a : teológus 15 (12), 
bölcsész 12 (14), orvos 14 (22), mérnök 14 (15), jogász 23 (25), egyéb 42 (49). 

Az iskolában működő összes tanárok száma 87 (88), akik közül rendes volt 67 (63). 
Az iskolák összes bevétele 554.056 P, összes kiadása 532.634 P. Az összes tanári fizetés 

313.732 P. Ebből az állam fizetett 267.907 P-t, az egyház pedig 45.825 P-t, lakáspénzekül 
pedig 68.722 P-t. Tandíjakból (beiratás és üzemi pótdíjjal együtt) befolyt 198.052 P. Ösz-
szes dologi kiadás 58.259 P. Az elengedett tandí j összege 16.365 P. 

Tanulmányi tekintetben elsősorban újból a görög nyelv ügyét hozzuk szóba. A reál-
gimnáziumok, hogy lehetővé tegyék növendékeiknek azt, hogy teológiai pályára léphessenek, 
a görög nyelvet, mint rendkívüli tárgyat tanították. Ebben a törekvésben azonban sajnálatos 
tünet gyanánt jelentkezik az a körülmény, hogy Békéscsabán a I I . félévben a görög nyelv-
nek, mint rendkívüli tárgynak tanítását jelentkezők hiányában meg kellett szüntetni. Ennek 
következménye lesz, hogy a teológiai pályára készülő i f j aknak az érettségi után kell meg-
szerezniük a görög nyelv alapismereteit anélkül, hogy megismerkedtek volna a görög iroda-
lom, művészet és kultúra örökbecsű alkotásaival. Az Orsz. Tanárképző Intézet budapesti 
gyakorlógimnáziumában a tanulóknak meg van engedve az, hogy hajlamuk szerint válasz-
szanak a görög nyelv és modern nyelvek között. Ez eljárásnak abban az iskolában az az 
indokolása, hogy kívánatosnak látszott, hogy a gyakorlótanárjelöltek megismerkedhessenek 
úgy a görög nyelv, mint a modern nyelvek tanításának módszerével. Ha ez a bifurkáció meg-
engedhető a tanárjelöltek érdekében, azt hisszük, époly méltányos, hogy megengedtessék ez 
a bifurkáció egyházunk és lelkész jelöltjeinek érdekében. Ezért újból indítványozzuk, hogy a 
kerületi gyűlés újból kérje fel Dr. R a f f a y Sándor püspök urat, hogy a bifurkáció lehető-
ségét eszközölje ki a kormánynál, minthogy ezt kívánja az egyház és az iskolák érdeke. 

Iskoláink értesítőit tartalmas értekezések és emlékezések teszik értékesekké. Megemlé-
keznek az igazgatók az egyházkerület nevezetes eseményeiről. Dr. Zsigmondy Jenő kerületi 
felügyelőről és utódának, Dr. Pesthy Pálnak beiktatásáról, valamint Dr. Ra f f ay Sándor tíz-
éves püspöki jubileumáról. 

Bolla Lajos aszódi tanár, volt igazgatónak az egyetemes felügyelő úr az igazgatói címet 
adományozta. A YK. Miniszter a budapesti gimnáziumhoz rendes tanárrá nevezte ki Dr. 
Kerecsényi Dezsőt. 

Az aszódi reálgimnázium az Orsz. Földbirtokrendező Bíróság ú t ján Dévaványán 100 
holdnyi földbirtokot kapott, ami valószínűleg közelebb hozza az ú j épület megvalósulását. 

A budapesti gimnázium ú j épületének 25 éves fennállásának alkalmából ünnepélyesen 
emlékezett meg azon férfiakról, akik az épület felépítése körül legnagyobb érdemet szereztek, 
e három fé r f iú : Kéler Napoleon, Petz Samu és Dr. Zsigmondy Jen", és Dr. Mágócsy-Dietz 
Sándor, az iskola akkori felügyelője. A három első érdemes férfiú arcképeit lefestette az 
intézet. 

Szarvason a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége Bartóky Józsefnek állított méltó emlék-
táblát. Budapesten pedig a Volt Növendékek Egyesülete Lehr Albertnek állított szép sír-
emléket. 

Tanulmányi szempontból meg kell emlékeznünk arról az örvendetes eseményről, hogy 
budapesti gimnáziumunk az orsz. középiskolai tanulmányi versenyen ismét az első helyet 
vívta ki 17 egységgel, ötven budapesti és vidéki iskola közül. Az eddigi hét országos közép-
iskolai tanulmányi versenyen ez az iskolánk másodízben lett első (először 1927-ben) és vala-
mennyi iskolát túlszárnyalja az elért egységek számával, amennyiben 79 egységével szemben 
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a második helyen álló tanintézetnek <37 egysége van. Ez a szép siker méltó dicséretére válik 
a kiváló tanári testületnek és a derék if júságnak. 

A matematikai oktatás terén szép siker gyanánt említhetjük fel azt a körülményt, hogy 
a függvény és infinitezimális számítást, melyet budapesti gimnáziumunk már 25 éve alkal-
maz, Rátz László és Mikola Sándor kezdeményezésére, az állam most vette be az ú j tanterv-
ben a matematikai oktatás keretébe. 

Tanári testületeink nagy gondot fordítottak az i f júság vallásos és hazafias nevelésére, 
valamint ismeretekben való gyarapodására. A tanulás megkönnyítése céljából a szarvasi 
testület elvül tűzte ki, hogy az alsó osztályokban már az órákon elsajátítsák a tamüók a 
feladandó leckéket. A tanulók hibáit is fel tár ják az értesítők; a békéscsabai igazgató szerint 
a kötelességérzet a tanulóknak nem állandó jellemvonása, a budapesti igazgató a fegyelem 
lazulását és a durvaságot a sportszenvedélynek és a versenyzés túlkapásának tulajdonítja. 
E nyilatkozatok is bizonyítják, hogy igazgatóink éber szemekkel örködnek evangélikus i f jú-
ságunk felett, s a vezetésük alatt működő i f júsági egyesületek a múlt hagyományai szerint 
irányítják a tanulókat, akik jó irányítást találhatnak a közkedveltségnek örvendő cserké-
szetben és az I f júság i Luther-Szövetségben, melynek a szarvasi igazgató úgy állapítja meg 
célját, hogy az az i f júság jellemének kiképzése és az egyháztársadalmi munkára való 
nevelése. 

Végül megemlítjük, hogy az értesítők adatai szerint az iskolák ez évben is sok ado-
mányt kaptak jótevőiktől s a volt tanítványok különböző évfolyamai ünnepi találkozóik al-
kalmával megerősítették azokat a kapcsolatokat, melyek őket iskoláikhoz fűzik s tehetségük 
szerint erkölcsileg és anyagilag támogatják az intézeteket és azok növendékeit. 

B) Leánykollégium Budapesten. Növendékeinek száma 320 (292) volt. 
Sajnálatos, hogy a budapesti intézet tanári állásai még mindig nincsenek rendszeresítve 

s amily kívánatos ennek keresztülvitele, époly szükséges, hogy az intézet belátható időn belül 
megfelelő, egységes épületben nyerjen elhelyezést. 

A budapesti intézet értékes nyilvános órákat és nagyjelentőségű szülői értekezleteket 
tartott s kiváló gondot fordított a művészi nevelésre és a szemléltető oktatásra, amiben szép 
sikereket ért el ez az iskola, mely szervezetében is egyedül álló, mivel ra j t a kívül hazánkban 
nincs más leánykollégium, s a minisztérium a leánykollégiumi típus megalkotásában tulajdon-
képpen azokat az eszméket követte, melyek a Veres Pálné Líceum alapelveiben voltak kör-
vonalazva. Az intézet szép sikerét mutat ja , hogy Dr. Pintér Jenő tankerületi kir. főigazgató 
szerint a növendékek nagy száma is mutat ja jó hírnevét. 

C) A kerület „Luther Tanítónőképző In téze te" Szarvason. 
Ez intézet az elmúlt tanévben is örvendetes gyarapodást mutat a növendékek létszá-

mában és jó hírneve megerősítésében. A tanári létszám hiányos volta még mindig sok nehéz-
séget okoz, valamint az a körülmény, hogy az intézet három különálló épületben működik. 

A növendékek száma négy év alatt 57-ről 147-re emelkedett, ami nyilvánvaló bizonyí-
téka az iskola létjogosultságának. 

A vizsgálatot tett növendékek száma 147 (133) s ezek küziil evangélikus 109 (92), 
ref. 17 (19), róm. kath. 20 (22), izr. 1 (—). 

Évfolyamok szerint a növendékek következőkép oszlottak meg: I. 38 (44), I I . 37 (41), 
I I I . 39 (24), IV. 19 (1(5), V. 14 (8). 

A tanári kar nagy gondot fordít a növendékek szellemi és testi nevelésére és nagy-
fontosságú életpályájának előkészítésére. 

Az i f júsági egyesületek it t is szép sikerrel működtek. 
A képesítő vizsgákon Dr. Raf fay Sándor püspök úr elnökölt s azon ígéretéből, hogy 

többízben fog még elnökölni e vizsgákon, remélni lehet, hogy ez intézet elhelyezését is fon-
tolóra fog ja venni s módot fog találni arra, hogy ez az érdemes intézet a kor követelmé-
nyeinek megfelelő épületben helyeztessék el. 

D) Polgári leányiskolák: 
a) A kerületi polgári leányiskolája és gazdasági intézete Aszódon. 
Ez intézetben 151 (163) növendék vizsgázott az elmúlt tanévben. 
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A tanári testületekben nincs változás. 
b) A budapesti Deák-téri ev. testvéregyházak polgári leányiskolájában a mult eszten-

dőben már csak a 3-ik és 4-ik osztály működött. A kollégiumba beolvadó intézetben 74 
növendék volt. 

Mindkét iskola tanári testülete odaadással törekedett a leánynövendékek megfelelő 
vallásos, egyházias érzületű és lelkes magyar honleányi nevelésére éppen úgy, mint az isme-
retekben való gyarapodására és a nőiesség kívánalmainak megfelelő testedzésre. 

Tanulságos kirándulások és az i f júsági egyesületekben való szorgalmas munkálkodás 
egészítette ki a növendékek lelki életét. 

Az aszódi módszeres értekezlet foglalkozott a kötelességtudás fejlesztésével s a tanulók-
kal való gondos foglalkozással elérte, hogy egy sem utasíttatott osztályismétlésre. Az iskola 
egyik növendéke nyilvános irodalmi pályázaton dolgozatával pályadíjat nyert. 

Összegezve jelentésemet, megállapíthatom, hogy intézeteink egyházias és hazafias mű-
ködésükben teljesen megfelelnek a kívánalmaknak és a mult példáinak és hagyományainak 
s bennük értékes és komolyr nemzetnevelő munkásság folyik, melyért a tantestületek teljes 
elismerést érdemelnek. 

Mindezek után kérem jelentésem jóváhagyását és tudomásul vételét. 

Adományok az 1928—1929. iskolai évben. 

Aszódi reálgimn.: Künsztler János 100 P, Kispesti egyház 186 P, Magyar Uri Tár-
saság 216 P. 

Békéscsabai reálgimn.: Lukoviczky-család 500 P. 
Budapesti gimn.: Szfőváros 3000 P, Tébe 500 P, Fischer Ignác 200 P, Pesti M. Keresk. 

Bank 100 P, Pukánszky Sándor 100 P, Volt Növ. Egyes. 382 P, Tanári Kar 200 P, Serédi-
alap 902 P, Galli-alap 404 P, Hősi emlékalap 463 P, 94-es maturánsok 1000 P. 

Szarvasi gimn.: Szarvasi Ö. Szöv. 690 P, Teffer t K. 100 P, Szarvasi Takarékpénztár 
120 P, Majális 1065 P. 

Budapesti Leánykollégium: Reinl Mária 400 P, Földy Dezső 100 P, V. K. Min. 700 
diapozitív, Bajtárs-alap 300 P. 

Szarvasi Tanítónőképző: Békéscsabai Egyh. 80 drb énekeskönyv, Szarvasi Takarék-
pénztár 120 P, gr. Bolza Géza 150 P. 

Szirák, 1929 augusztus 21. 
Dr. Hittricli Ödön 

ker. tanfelügyelő. 

A kerületi közgyűlés a középiskolai tanfelügyelő kimerítő jelen-
tését tudomásul veszi s a jegyzőkönyvbe felvéteti. 

Egyben a közgyűlés a következő határozatokat hozza. 
a) A kerületi tanfelügyelői jelentésnek a görög nyelv tanításáról szóló rész-

szel kapcsolatban a kerületi gyűlés azt a kérelmet intézi a VK Miniszterhez, 
hogy 

a bifurkációt a kerületnek valamennyi iskolájában engedélyezze. 

b) Dr. Szigethy Lajos indítványára Dr. Melich János javaslata kapcsán 
elhatározza a kerületi gyűlés, hogy 

a középiskolák könyvtárosai gyűjtsék össze az iskola egykori növen-
dékeinek irodalmi müveit és azokat a könyvtárban külön összefog-
lalva kezeljék. 

c) Dr. Szigethy Lajos indítványára elhatározza a kerületi közgyűlés, hogy 
az állami tanítóképzői rendtartást az egyházi szempontból való vál-
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47 18. toztatások megtételével és keresztülvitelével a szarvasi tanítónőképző 
számára való elfogadásra a jánl ja az egyetemes gyűlésnek. 

d) A VK M. 54005/324/1929. sz. leiratára vonatkozólag a kerületi közgyű-
lés az 1929 május 15-én tartott rendkívüli gyűlése jegyzőkönyvének 15. pontja 
szerint 

megállapítja, hogy a harmadik tornaóra középiskoláink felső osz-
tályaiban már bevezettetett, azonban a játékdélutánokat nem teszi 
kötelezővé, hanem azoknak mi módon való megtartását, a helyi viszo-
nyok figyelembevételével, az iskolafenntartók belátására bízza. 

e) A VK Miniszter 39281/1929. sz. leiratára vonatkozólag a kerületi gyűlés 
az oktatófilmekre vonatkozólag fenntar t ja eddigi határozatát (1929 :V. 15., 14. 
pont), mely szerint 

a jövőben is az illető középiskolák tanári karára bízza annak elha-
tározását, hogy mely oktató-filmelőadásra kívánja az ifjúságot elve-
zetni. 

18. Tárgyalásra került az aszódi középiskolai bizottság jelentése, az aszódi 
polgári iskola és az aszódi Petőri-gimnázium számadása és költségvetése. 
A kerületi közgyűlés 

1. a beterjesztett jelentést, a számadásokat és költségvetéseket 
jóváhagyólag tudomásul veszi; 

2. a már folyamatban levő főgimnáziumi építkezés érdekében 
tet t jogi, pénzügyi és műszaki jellegű bizottsági intézkedéseket, 
valamint a főgimnázium tulajdonát képező vásárjoggal kapcsolat-
ban szükségessé vált ú j vásártérnek megszerzését s a vásárjog ki-
bővítése érdekében tet t intézkedéseket, továbbá a két intézetnél 
engedélyezett tandíj , illetve tartásdíjkedvezményeket, végül a 
nem államsegélyes leánynevelőintézeti tanerők fizetésének fel-
emelését és az államsegélyes tanerők fizetését kiegészítő állam-
segélynek felemeltetése iránt tet t intézkedést helyeslőleg tudo-
másul veszi; 

3. Dr. Czirbusz Endre főgimnáziumi tanárnak végleges rendes 
tanárrá történt megválasztását tudomásul veszi és addig is, míg 
az egyetemes közgyűlés által megalkotandó pragmatika alapján 
elkészítendő aszódi főgimnáziumi szabályrendelet hatályba lép, a 
tanárválasztás jogát a bizottságra ruházza. 

4. Dr. Horváth Károly egyházmegyei ügyésznek, a vásártér 
ügyében végzett fáradozásaiért, továbbá Mikolik Kálmán nyug. 
polgári iskolai igazgatónak, a leánynevelőintézet körül kifej te t t 
buzgó felügyeleti tevékenységért köszönetet mond. 

5. Teljes elismerésének és hálás köszönetének ád kifejezést 
Micsinay Ernővel, az aszódi helyi bizottság lemondott elnökével 
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szemben, ki a főgimnázium érdekében évtizedeken át lankadatlan 1 8 — 2 1 
szorgalmat és ügybuzgóságot fe j te t t ki. Egyben szívélyesen és 
bizalommal üdvözli Czitó Győzőt, a helyibizottság ú j elnökét. 

19. Világi főjegyző bemutat ja a szarvasi tanítónőképző-intézet igazgató-
jának 1928/29. évi jelentését, a felügyelőbizottság jelentését, az intézet 
1928/29. évi számadását és az 1929/30. tanévre készített költségvetését. Az 
iskolai és pénzügyi bizottságoknak, valamint a kerületi számvevőszéknek ja-
vaslatai alapján, a kerületi közgyűlés 

1. A tanári kar eredményes és összhangzatos működését és az 
intézet virágzó fejlődését, valamint az intézeti régi épületnek a 
főgimnáziummal, mint tulajdonossal együtt testvéries egyetértés-
ben elvégzett nagyobbmérvű tatarozását örömmel és megelégedés-
sel tudomásul veszi; 

2. a felügyelőbizottságnak Lipter Amália tanárnő véglegesí-
tése, a nevelőnők fizetésének rendezése tárgyában tet t s egyéb 
személyi és anyagi jellegű intézkedéseit, végül a bemutatott szám-
adást és költségvetést jóváhagyólag tudomásul veszi; 

3. a tanítónőképző ú j szarvasi épületének mielőbbi felépítése 
érdekében szükséges lépéseknek a felügyelőbizottság külön elő-
terjesztésében részletezett javaslatok alapján leendő megtételére, a 
kerületi elnökséget felkéri s az 1928. évi közgyűlés jegyzőkönyvé-
nek 21-ik pont jában az elnökség részére megadott felhatalmazást 
megújí t ja , 

4. Dr. Sziráczky János felügyelőbizottsági elnök elhúnyta fe-
lett érzett részvétének jegyzőkönyvileg is kifejezést ad. 

20. A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a mult évi rendes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 23. pontjában, 5. alpont alat t kiküldött bizottság a szóban-
levő javaslat indítványozójának, Ivaas Albert bárónak bizottsági tagságáról 
történt és véglegesnek kijelentett lemondása következtében, ülést nem tar-
tott, Egyébként a költségvetés rendszerének tervbe vett átdolgozása meg-
felelő javaslat hiányában egyelőre tárgytalanná vált. 

Tudomásul szolgál. 

21. A pénzügyi bizottság bemutat ja az egyházkerület 1930. évi költség-
vetését, az intézeti segélyek iránt beérkezett kérvényeket s az egyházmegyék 
pénzügyi javaslatait. A közgyűlés 

1. felír az egyetemes közgyűléshez, hogy a hitoktatási állam-
segély tetemes emelését a kultuszminisztériumnál kieszközölni szí-
veskedjék; 

2. ugyancsak az egyetemes közgyűléshez fordul azzal a kére-
lemmel, hogy a közigazgatási és adóalapi segélyek az egyes egy-

4* 



52 

21—23. házkerületek között a tényleges célra és a tényleges szükségletek 
arányában osztassanak fel. 

3. az egyházkerület kezelése alatt álló alapítványok elérték 
telenedett tökéinek helyreállítása érdekében: 
a) megfelelő évi segély kiutalása végett kérvénnyel fordul a kor-

mányhoz ; 
b) megkéri az egyetemes közgyűlést, "hogy ezt a törekvést saját ré-

széről is támogassa; 
c) felkéri az alapítók családjainak jelenleg élő tagjait, hogy 

az illető nagynevű alapítók emlékezetének megörökítése érdeké-
ben az alapítványi tőkék helyreállítását saját adományaikkal is 
elősegíteni szíveskedjenek. 

4. Felhívja a békéscsabai árvaház vezetőségét, hogy amennyiben 
kerületi segélyre tar t igényt^ közölje évi költségvetését és záró-
számadását és tegye lehetővé, hogy az egyházkerület ennek az árva-
háznak viszonyairól is teljesen tiszta képet nyerjen, hogy az egyház-
kerület felügyeleti jogköre — miként a szarvasi árvaháznál — itt is 
rendszeresen és teljes mértékben érvényesülhessen. 

5. Az újabb szükségletek részbeni figyelembevételével átdolgo-
zott 1930. évi költségvetést tudomásul veszi, illetve megállapítja. (1. a 
Függelékek között.) 

6. Szelényi Gyula pénztári ellenőr kérvényét elintézés végett a 
személyi segélyek kiutalására hivatott elnökségnek kiadja. 

r> 

22. Olvastatott az Országos Bethlen Gábor Ünnepélyek Intéző Bizottsá-
gának átirata, melyben a bizottság az egyházkerületet a folyó év őszén ren-
dezendő ünnepélyekre meghívja és a nagy fejedelem emlékének az egyház-
kerület fennhatósága alatt álló iskolákban és kultúrintézetekben való meg-
ünneplését is kéri. 

A kerületi közgyűlés a meghívást köszönettel tudomásul veszi 
s az egyházkerületnek az országos ünnepélyeken való képviselte-
tésére, valamint a kerületi iskolákban tartandó ünnepélyek tár-
gyában kiadandó utasítások megtételére a kerületi elnökséget fel-
kéri. 

Egyben felkéri a közgyűlés az elnökséget, hogy az ágostai 
hitvallás 400 éves évfordulója alkalmából rendezendő emlékünne-
peket szintén előkészíteni méltóztassék. 

23. A pestszentlőrinci missziói egyház anyásítását kéri. Erre vonatkozó 
határozatai jogerősek, önállóságra törekvése már két év előtt is foglalkoz-
tat ta a felsőbb hatóságot, az akkor még leányegyház azonban az anyagi felté-
telekkel még nem rendelkezett; jóváhagyta azonban az 1927. évi egyház-
kerületi közgyűlés a soroksári fiókegyházzal egyesülése mellett missziói egy-
házzá alakulását. A kispesti anyaegyház, amelyhez azelőtt Pestszentlőrinc 



• 
-

53 

tartozott, szárnyai alól kibocsátotta. Megalkotta a gyülekezet a lelkészi hí- 23—25. 
ványt. Adófizető tagja az egyháznak 936, lélekszáma 1471. Az 1929. évre ki-
vetett egyházi adó végösszege 4583 P 52 f, ennek figyelembe vételével készült 
el az 1929. évi költségelőirányzat, amely hiánnyal zárult ugyan, de a missziói 
egyház határozatilag kimondotta, hogy szükség esetén az adókulcsot emeli 
s az előállható nagyobb mérvű szükséglet fedezéséről gondoskodni fog. Kérte 
az anyásításhoz az E. A. 30. §-a értelmében az egyházmegye hozzájárulását. 

Az egyházmegyei közgyűlés a híványon a lelkész helyettesítésére és a sze-
génysorsú hívek ingyenes gondozására vonatkozó változtatást eszközölte s az 
anyaégyházzá alakulást jóváhagyta. 

A kerületi közgyűlés a pestszentlőrinci missziói egyháznak 
anyaegyházzá alakulását jóváhagyja, annak kijelentésével, hogy 
az egyház a fokozódó szükséglethez képest az adókulcsot emelni 
tartozik. A lelkészi híványból a lelkész helyettesítésére vonatkozó 
szakasz kihagyandó s egyházközségi közgyűlési jegyzőkönyvbe 
veendő fel. 

24. Battonya missziói egyház anyaegyházzá szervezkedésének megerősíté-
sét kéri. A gyülekezet Csanád megye keleti részén fekszik, az átkos trianoni 
határ mellett. Tagjai elszórtan élnek Battonyán és környékén: Kunágotán, 
Mezőkovácsházán, Dombegyházán, Dombarátoson és Kevermesen. Híveinek 
száma legújabb számlálás szerint 823. Mezőkovácsházát és Kunágotát a nagy-
bánhegyesi egyház átengedte Battonyának. Ezzel a lélekszám meghaladja a 
nyolcszázat. 

Megállapították a híványt, amelynek értéke 800 aranykoronánál nagyobb. 
A hívány az egyházmegye részéről megerősítést nyert. Szép telket vettek, az 
azon levő épületeket á ta lakí t ják imaházzá, paplakká, kántorlakássá. E mun-
kálatok folyamatban vannak. Országos gyűjtés engedélyezését is kérték. 

A gyülekezet 1928. évi zárszámadása 5945 P 69 f bevétellel, 4823 P 68 f 
kiadással s 1122 P 01 f maradvánnyal zárult. 1929. évi költségelőirányzata 
21647 P 92 f szükségletet s 20.538 P 92 f fedezetet mutat, tehát 1109 P hiány-
nyal zárul. E hiány a kongrua kiutalásával megszűnik. A szükséglet leg-
nagyobb részét ingatlanok vásárlására vették fel a költségvetésbe. A megvett 
beltelek és azon két épület 17.600 P értékkel szerepel a költségelőirányzatban. 

Az egyházkerület mult évi közgyűlése is tárgyal ta már ez ügyet, de akkor 
a kérvénynek a felszerelés hiányossága miatt helyt adni nem lehetett. Most 
a mult évben hiányzott okmányokat a Csanád-csongrádi egyházmegye az anyá-
sodást örömmel üdvözlő saját határozatával együtt felterjesztette. A hiányok 
pótolva lévén 

az egyházkerületi közgyűlés a battonyai missziói gyülekezetnek 
anyaegyházzá alakulására vonatkozó határozatát megerősíti. 

25. Tárgyaltatott a békéscsabai Diakonissza Egyesületre vonatkozó elő-
terjesztés. 
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25—28. A közgyűlés örömmel üdvözli a békéscsabai egyházközséget a 
diakonissza egyesület szervezése alkalmából, de miután az egyesü-
let alapszabályai kiegészítésre szorulnak, a közgyűlés átdolgozás 
végett visszaadja az alapszabályokat a békéscsabai egyháznak 
azzal a meghagyással, hogy az alapszabályokban az egyházi hatá-
ságak befolyása kellőleg biztosíttassék. Hogy pedig az ügy halasztást 
ne szenvedjen, a kerületi elnökség felhatalmaztatik arra, hogy az 
alapszabályokat a kerületi ügyész és a kerületi jegyzők bevonásával 
vizsgálja felül, a szükségesnek mutatkozó pótlásokat vezettesse be 
az alapszabályokba, e kiegészítő munkálat elvégzése után erősítse 
meg azokat. Azután terjessze fel megerősítés végett a belügyminisz-
tériumhoz. Az egyesület az előkészítő munkát a megerősítésig 
végezze. 

26. Az arad-békési egyházmegye egy politikától mentes, tótnyelvű egy-
házi lap kiadását sürgeti. Miután a lap kiadása a tót anyanyelvű evangéliku-
sok beható lelkigondozása szempontjából kívánatosnak mutatkozik, 

a kerületi közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a lapnak az egyház-
kerület részére fenntartott megindítása ügyében mielőbb intézkedjék. 
Egyben a közgyűlés felkéri az egyetemes egyházat, hogy a vállal-
kozást támogatni kegyeskedjék. 

27. A pesti alsó egyházmegye felterjeszti a nagykőrösi fiókegyháznak 
Sárkány Béla kecskeméti lelkész, egyházkerületi főjegyző által történt meg-
szervezésére vonatkozó jelentését. A megalakulás folyó évi január hó 27-én 
ment végbe, mikor is nevezett lelkészesperes hivatalukba beiktatta vitéz Dr. 
Pesthy János kir. közjegyző, egyházfelügyelőt, Elschléger Elemér királyi fő-
állatorvos, gondnokot és a presbitériumot. 

A kerületi közgyűlés a nagykőrösi fiókegyház megalakulását 
örömmel veszi tudomásul, az ottani hittestvéreket s a szervező 
Sárkány Béla esperes-lelkészt szeretettel üdvözli. 

28. Tárgyaltatot t a komádi-i evangélikus missziói egyházközség lelkészé-
nek panasza, mely szerint az ottani közigazgatási hatóság — a helybeli refor-
mátus lelkészi hivatal megkeresésére — tömegesen ha j t be 1927., 1928. és 
1929. évi egyházi és iskolai járulékot az evangélikus hívektől, holott azok már 
1927. évi jan. 3-án a ref. egyház kötelékéből kiléptek s az evang. egyház köte-
lékébe léptek be. A kerületi közgyűlés 

a) felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a jogtalanul kivetett 
adóknak visszatérítése s a további követelések megszüntetése érdekében 
intézzen sürgős felterjesztést a kormányhoz, illetve vegye igénybe 
az apellatio tanquam ad abusu jogát; egyben pedig Kornádi hova-
tartozásának kérdését saját hatáskörében döntse el; 

b) felhívja a békési egyházmegye esperese ú t ján az érdekelt hí-
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veket, hogy minden esetleges újabb kivetés ellen fellebbezéssel élje- 2 9 
nek s a már behajtott járulékok visszakövetelését próbaper ú t j án is 
kísértsék meg. 

29. A pesti felső egyházmegyéhez tartozó csomádi egyházgyülekezet által 
gondozott Veresegyháza, Váchartyán, Vácbottyán, Örszentmiklós és Szada 
fiókegyházak, szórványok külön missziói egyházzá akarnak szervezkedni s 
miután őket a csomádi anyaegyház elbocsátotta, az anyaegyház ezen elbocsátó 
határozatát az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyta s óhaj t ja , hogy mihelyt 
az alakulat életképességét bebizonyítja, megalakuljon a missziói kör. 

A kerületi közgyűlés jóváhagyja Veresegyháza, Váchartyán, 
Vácbottyán, Őrszentmiklós, Szada fiókegyházak szórványok missziói 
körré alakulását és a végrehajtással a felső pestmegyei egyházmegyét 
bízza meg. 

30. Tárgyaltatott a pitvarosi egyházhoz tartozó nagylaki leányegyház kér-
vénye, melyben együtt a csanádpalotai leányegyházzal anyásíttatni akarja 
magát. 

A kerületi közgyűlés, mivel a nagylaki leányegyház életképes-
ségét okmányokkal bizonyítva kimutatja, s mivel a nevezett leány-
egyházat a pitvarosi anyaegyház elbocsátja és ezen elbocsátást az 
egyházmegye is jóváhagyja, ezennel kimondja a nagylaki egyház-
nak, mint önálló kongruás egyháznak, a Csanád-csongrádi egyház-
megye területén való anyásítását. 

31. A jogügyi bizottság bemutat ja a pesti alsó egyházmegyének a páhi-i 
missziói központ megszervezése tárgyában 1929. évi július 24-én 10. p. alatt 
hozott közgyűlési határozatát és Ambrus Pál és társai kiskőrösi és páhi-kas-
kantyúi lakosoknak a határozat ellen beadott felebbezését, 

A kerületi közgyűlés a megfelebbezett határozatnak a kaskantyúi 
hívek visszacsatolására vonatkozó részét feloldja s felhívja az egy-
házmegyét arra, hogy a kaskantyúi hívek újabb meghallgatása, 
illetve oly értelmű felvilágosítása után, hogy jövőben az E. A. ér-
telmében egyházilag is Páhihoz kell tartozniok, hozzon újabb hatá-
rozatot. Egyebekben a missziói központ megszervezését jóváhagyólag 
tudomásul veszi. 

32. Az 1928. évi egyetemes közgyűlés 33. jzkvi pont alatt hozott határo-
zatával a javadalmas egyházi alkalmazottak házasságkötésére vonatkozó szabály-
rendelettervezetet alkotmányos tárgyalás végett leküldte az egyházkerületekhez, 
illetőleg azok révén az egyházmegyékhez és egyházközségekhez. Az egyházköz-
ségek észrevételei alapján az egyházmegyék meghozták határozataikat s azokat 
felterjesztették a kerülethez. A tervezetet bizonyos módosításokkal elfogadta a 
békési, budapesti és pesti alsó egyházmegye, nem fogadta el,* illetőleg annak 
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32. csak egyes pontjait t a r t j a elfogadhatónak az arad-békési, a csanád-csongrádi, a 
pesti felső és középegyliázmegye. Az arad-békési egyházmegye a tervezet-
nek törvényerőre való emelését az egyházra nézve vészthozónak és megszégyení-
tőnek tar t ja , s csak annyit kíván kimondani, hogy „jövőben az egyház javadal-
mas alkalmazottja csak evangélikus nővel köthet házasságot s ha ezen törvényt 
megszegi, hivatalából elbocsátottnak tekintendő." A békési egyházmegye a sza-
bályrendeletet üdvösnek találja, de kihagyandónak ta r t j a annak 9. pontját, az-
zal az indokolással, hogy „a házasságot kötni szándékozó tisztviselő nem kötelez-
hető arra, hogy a felülvizsgálóbizottság 'költségeit fedezze, továbbá kihagyandó-
nak ta r t j a a szabályrendelet azon rendelkezéseit, mely a házasulandó felek ma-
gánéletére vonatkozó többrendbeli bizonyítvány bemutatását í r ja elő, mert min-
den egyházi tisztviselő kell, hogy teljes tudatában legyen annak, hogy egyházi 
szempontból is magához és állásához méltó élettársat válasszon. A budapesti egy-
házmegye a szabályrendelettervezetet tárgyalás alapjául elfogadja, de szüksé-
gesnek tar t ja , hogy az 5. és 6. §-ok közötti ellentmondás tisztáztassék, hogy a 
legalsóbbfokú döntésre két felebbezési, a középfokú döntésre egy felebbezési 
fórum felállíttassék. Aggályosnak ta r t j a a 9. § rendelkezéseit, melynek törlését, 
illetve az engedélyezési eljárás díjmentességét kívánja kimondani. Végül szük-
ségesnek tar t ja , hogy a 16. § általános értékű rendelkezése helyett a rendelet 
végleges megszövegezésénél egy, a ref. testvéregyház hasonló természetű sza-
bályrendeletével összhangba hozandó határozott rendelkezés vétessék fel a szö-
vegbe. A csanád-csongrádi egyházmegye abban, hogy a kötendő házasság elő-
zetes felsőbb hatósági engedélyhez köttessék, az egyházi tisztviselők egyéni 
jogainak oly nagy mértékű megszorítását látja, mely a szabályrendelet alkotás 
jogkörét meghaladja és a zsinati törvényhozás körébe tartozik. A szabályren-
deletet a következőkben kívánná megállapítani: „Az ev. javadalmas tisztviselő, 
mint idáig, úgy ezután is szabadon köthet házasságot, házastársa azonban csak 
evangélikus vallású, feddhetetlen nő vagy férf i lehet. Minden tisztviselő köteles ' 
tervbevett házasságát a főesperes ú t j án a püspöknek előzetesen bejelenteni. 
Minden tisztviselő köteles frigyét egyházilag megáldatni. Ha az evangélikus 
egyházi javadalmas tisztviselő a fentebbi három pont bármelyikének eleget nem 
tesz, fegyelmi vétséget követ el. A más protestáns vallású házastársat illetőleg a 
viszonosság elve alkalmazandó." A pestmegyei felső egyházmegye a tervezetet 
nem fogadja el s csak annyit kíván kimondani, hogy ev. egyházi javadalmas 
tisztviselő csak evangélikus nővel léphet házasságra. A pestmegyei közép egyház-
megye a tervezetet nem fogadja el, hanem ehelyett megfelelőbbnek látná, ha a 
lelkészek nősülése az egyházmegyei lelkészek, a tanítók nősülése pedig az egy-
házmegyei tanítói kar beleegyezésétől, illetve hozzájárulásától tétetnek függővé. 
A pesti alsó egyházmegye a tervezetet a 11. pont azon módosításával hajlandó 
elfogadni, hogy a kiszemelt családtag személyi adataira vonatkozólag ne a lelkész 
köteleztessék hivatalos (erkölcsi) bizonyítvány kiállítására, hanem a felül vizs-
gálóbizottság bizalmas úton szerezze be magának a szükséges információkat, 

A kerületi közgyűlés a kerület egyházmegyéinek a szabályren-
delet-tervezetre vonatkozó határozatait azzal a javaslattal terjeszti 
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fel az egyetemes közgyűléshez, hogy az összes egyházkerületekből be- 32—35. 
érkező egyházmegyei határozatok figyelembe vételével dolgoztassa 
át újból a szabályrendelettervezetet és alkotmányos tárgyalás végett 
küldje le még egyszer az egyházkerületek ú t j án az egyházmegyék-
hez, illetőleg az egyházközségekhez. 

33. A pestmegyei felső egyházmegye közgyűlésének 5/a. pont alatt ho-
zott határozatát, melyben a lelkészi korpótléknak az összes lelkészek részére 
való biztosítását szorgalmazza, 

a közgyűlés felterjeszti az egyetemes közgyűléshez. 

34. Tárgyaltatott Duszik Lajos miskolci lelkésznek az egyetemes köz-
gyűléshez 366/28. szám alatt beadott azon indítványa, mely a cím-
adományozást helyteleníti és minden eddigi címadományozást hatálytalaní t ; 
„ha pedig az egyházegyetem a címadományozást helyeselné, az esetben a mél-
tat lan mellőzések megakadályozása céljából egy szabályrendelet megalkotását 
indítványozza, mely a címadományozó hatóságot, a címfokozatot s a szolgá-
lati eredmények és időtartamok szerint a címeket állapítaná meg." 

Az egyes egyházközségek és egyházmegyék határozatai, valamint a jogügyi 
bizottság javaslata alapján a közgyűlés kimondja, hogy 

a tiszteletbeli cím adományozását érdemes és az egyház szolgálatában 
hosszabb időn át teljesített hűséges munkásság elismeréseül egy-
házunk rendelkezéseivel és szellemével ellentétben állónak nem 
találja, sőt az érdemes egyházi tisztviselők részére tiszteletbeli 
cím megadását elismerés és kitüntetésként a jövőben is a megszokott 
keretek között kívánatosnak tar t ja . 

A címadományozás egyöntetű szabályozása érdekében azonban 
kívánatosnak tar t ja , hogy az egyházegyetem szabályrendeletet készít-
sen, amelyben a címadományozó hatóság, a címfokozat és a szolgálati 
eredmények és időtartamok szerint igényelhető cím megállapítást 
nyer. 

35. Tárgyalás alá kerülnek az egyházmegyék véleményes jelentései a lel-
kész alkalmazására vonatkozó szabályrendelettervezet tárgyában. 

Az egyházmegyék közül egy nem ta r t j a a javaslatot érdemleges tárgyalás 
alapjául elfogadhatónak, egy csak lényeges módosításokkal fogadhatná el, kettő 
azt kéri, hogy a megyék észrevételeinek figyelembevétele mellett küldessék 
vissza a községekhez újabb tárgyalás végett, lxárom megyének az az álláspontja, 
hogy a kérdés a zsinat elé tartozik és addig maradjon hatályban a jelenlegi vá-
lasztási szabályrendelet. 

A főbb módosítások, amik tekintetében javaslatok tétettek, a következők: 
A vegyes bizottságra ruházott hatáskör az E. A. módosítását jelenti, így 

tehát azt csak a zsinat határozhatja el. 
Ha csak egy jelölt van, akit a község meg akar hívni, ez csak akkor legyen 

visszavethető, ha vele szemben kizárási ok forog fenn. 
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35—37. Helytelennek tar t ják azt az intézkedést, hogy a jelölt akkor is felelős legyen 
az érdekében elkövetett választási visszaélésekért, ha azokat az ő tudtán kívül 
követték el. 

Ugyancsak veszélyesnek tar t ják az összeférhetetlenség megállapításánál a 
„barátság "-nak minden további meghatározás nélkül való s így tágan magyaráz-
ható kritériumát. 

A nők közvetlen szavazati jogait helyeslik, de kívánatos volna az aktív 
választójog feltételeinek szabatos körülírása, valamint az aktívválasztójoggal 
bírók jegyzékének összeállítására a jegyzék hitelesítésére és nyilvántartására 
vonatkozó intézkedések szabatos megszerkesztése. 

A kerületi közgyűlés a szabályrendelettervezetet az egyetemes 
közgyűléshez az észrevételekkel együtt felterjeszti azzal, hogy az a 
zsinati bizottsághoz tétessék át. 

36. Tárgyaltatot t Dr. Kilényi Lóránt és Dr. Radnai Béla fellebbezése a 
budapesti egyházmegye 1929. évi rendes közgyűlésének 18. jegyzőkönyvi 
pont ja alatt hozott határozatának azon része ellen, amellyel Dr. Sztehló Ala-
dárt, Krompecher Szilárdot és Dr. Horváth Kornélt az egyházkerületi köz-
gyűlésre jegyzőkönyvi kivonat mellett tanácskozási és helyettesítési joggal 
kiküldötte. 

Az egyházkerületi közgyűlés a megtámadott határozatot helybenhagyta. 
Mindenekelőtt megállapítja, hogy téves a fellebbezés ama előadása, hogy 

Dr. Sztehló Aladár és Krompecher Szilárd nem voltak tagja i a megyei köz-
gyűlésnek, mert a megyei közgyűlés jegyzőkönyvéből kitűnik, hogy azon ők 
mint a budai várbeli egyházközség tanácskozási joggal kiküldöttjei a közgyű-
lésen részt is vettek. Az állandó gyakorlat szerint a tanácskozási és helyettesí-
tési joggal kiküldöttek is tagjai a megyei közgyűlésnek, mert a 85. § a) pontja 
a tagok közt nemcsak a képviselőket, hanem a kiküldötteket is említi. 

Dr. Horváth Kornél nem volt t ag ja a megyei közgyűlésnek. Kiküldetése 
azonban még sem sérelmes, mert a 87. § q) pontja a képviselőknél nem állítja 
fel azt a korlátot, hogy azok csak a közgyűlési tagok közül választhatók, így 
tehát ellentmondás volna az, ha a tanácskozási joggal kiküldötteknél sze-
replő az a kitétel, hogy „tagjai közül" úgy volna magyarázható, hogy a ki-
sebb csak kisegítő és helyettesítő hatáskörrel bíró kiküldött kizárólag a köz-
gyűlési tagok közül volna választható. Nyilvánvaló tehát, hogy az alkotmány 
a „ t a g j a i " kifejezés alatt az egyes, a kiküldésben részt vevő egyházközségek 
tagja i t ért i ; az állandó gyakorlatnak is az felel meg, hogy minden fokozatú 
egyházi testület minden korlátozás nélkül az egyház tagja i közül bárkit is ki-
küldhet tanácskozási joggal. Az egyháztagok szélesebb körének a közgyűléseken 
való részvétele senki jogát se sérti. 

37. Tárgyaltatot t Dr. Kilényi Lóránt és Dr. Radnai Béla fellebbezése a 
budapesti egyházmegye 1929. évi rendes közgyűlésén 16. b) pont alatt hozott 
határozat ellen. 

A kerületi közgyűlés a megfellebbezett határozatot helybenhagyja, mert 
a megyei közgyűlés helyesen állapította meg, hogy miután az egyházközség 
közgyűlése felhatalmazást adott a gondnoknak, hogy az előző évi költségvetés 
keretén belül kifizetéseket eszközöljön, az előző évi költségvetésben pedig a 
„Hegyen Épített V á r o s " c. lap segítése fel volt véve, a folyó évre ezt a ki-
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fizetést a gondnok jogszerűen teljesíthette, annál is inkább, mert még külön ß y £ 2 . 
közgyűlési felhatalmazás nélkül is szabály az, hogy az ú j költségvetés életbe-
léptéig az évről-évre visszatérő rendes kiadások kifizetése tekintetében az előző 
költségvetés szolgál alapul. A fellebbezők ama állítására, hogy ezt a tételt a 
közgyűlés kifejezetten kizárta volna, bizonyíték nincsen, mert az 1929 június 
18-án tar tot t ülés jegyzőkönyvét a fellebbezők nem ismerik el hitelesnek és azt 
jogforrásul nem fogadják el. 

38. Tárgyaltatott Dr. Kilényi Lóránt és Dr. Radnai Béla fellebbezése a 
budapesti egyházmegyei közgyűlés 1929. évi rendes közgyűlésének 16. a) 
jegyzőkönyvi pont ja alatt hozott határozat ellen. 

A kerületi közgyűlés a megfellebbezett határozatot helybenhagyja, mert 
az E. A. 273. és következő §-ai az eljárást, amit e felmentvény megtagadása 
esetén követni kell, kötelezően előírják, s így azt a községi közgyűlési határo-
zatot, amely a fenti alkotmányos rendelkezéssel ellentétes intézkedést tartalma-
zott, a megyei közgyűlés helyesen semmisítette meg. 

39. Az arad-békési egyházmegye az E. A. 41. és 42. §-ának módosítása 
tárgyában a zsinati bizottsághoz indítványt terjeszt elő. 

Kiadatik a zsinati bizottságnak figyelembevétel céljából. 

40. Az arad-békési egyházmegye sürgeti a zsinat megtartását, a kerüle-
teit számának csökkentése céljából is. 

Az egyházkerületi közgyűlés az arad-békési egyházmegye fel-
terjesztését észrevétel nélkül a zsinati bizottsághoz beterjeszteni 
határozza. * 

41. Az arad-békési egyházmegyének az egyetemes nyugdí j intézeti sza-
bályrendelet sürgős reviziója tárgyában kelt felterjesztésére, 

az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy egyrészt azért, mert 
a szab. rend. 31. §-a szerint az egyszersmindenkorra'fizetendő járu-
lék tíz év alatt törleszthető, másrészt azért, mert a szab. rend. 46. 
§-a szerint a nyugdíjintézet matematikai mérlegének reviziója 
csak az első öt év elteltével lesz esedékes: a maga részéről a fel-
terjesztésben foglalt kérelemhez teljes egészében nem csatlakozik. 
Ellenben — tekintettel a súlyos gazdasági helyzetre — arra kéri 
az egyetemes közgyűlést, hogy a fenntartó testületek és a tagok 
évi járulékának befizetésére nézve minden év nov. l-ben megálla-
pított határidőnek a következő év január hó végéig való kiter-
jesztését rendelje el. 

42. Az arad-békési egyházmegye felterjesztésére 
az egyházkerületi közgyűlés megkeresi az egyetemes közgyűlést 
aziránt, hogy a m. kir. belügyminisztériumhoz intézzen megkere-
sést aziránt, hogy a házasságkötés céljából kért állampolgársági 
bizonyítványok soronkívül adassanak ki az érdekelteknek, mert a 
jelzett bizonyítványok elnyerésének késedelme folytán a vadházas-

k 
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4 2 — 4 8 . ságok elszaporodnak, olykor pedig a szándékolt házasságkötés 
abbamarad. 

43. A pesti alsó egyházmegye előterjesztésére 
a kerületi közgyűlés a külföldi, kiváltképpen a németországi, teoló-
giai ösztöndíjak kérdésében felír az egyetemes közgyűléshez s az ösz-
töndíjak rendezését kéri. 

44. Az arad-békési egyházmegye a közös protestáns bizottsághoz való át-
tétel végett felterjeszti a gyulai lelkész beadványát, melyben a ref. testvér-
egyházzal kötendő olyan megállapodás hozatik javaslatba, mely a reverzáli-
sok adását kölcsönösen kizárná. 

A kerületi közgyűlés a beadványnak a közös protestáns bi-
zottsághoz való áttételét mellőzi, mert a testvéries viszony az 
ilyenféle megállapodások létesítését feleslegessé teszi. 

45. A pesti felső egyházmegye panaszolja, hogy a gödöllői premontrei 
gimnázium nem ad módot arra, hogy evang. növendékei az intézetben hitok-
tatásban részesüljenek, az ev. tanulók misére kényszeríttetnek stb. 

A ker. közgyűlés a sérelem orvoslása iránt a vallás és közokt. 
miniszterhez felterjesztést intéz. 

46. A pesti középegyházmegye panaszt emel amiatt, hogy a kultusz-
miniszter a nyáregyházai állami elemi népiskolához még most sem nevezett ki 
evangélikus tanítót, holott az evang. tanulók számarányát tekintve, az isko-
lánál nem is egy, de két evang. tanítót kellene alkalmazni. 

A ker. közgyűlés a sérelem orvoslása iránt a vallás és közokt. 
miniszterhez felterjesztést intéz. 

47. A békési egyházmegye jelenti, hogy a kultuszminiszter a Nagymá-
gócshoz tartozó árpádtelepi iskolához hosszas u tán já rás u tán kinevezett és 
kántori teendőket is végzett evangélikus tanítót — valamint az ottani ref. 
tanítónőt — egyesek izgatása alapján elhelyezte s helyükbe katholikus tan-
erőket nevezett ki. 

A ker. közgyűlés a sérelem orvoslása iránt a vallás és közokt. 
miniszterhez felterjesztést intéz. 

48. Kapcsolatban az 1928. évi rendes ker. közgyűlés jegyzőkönyvében 
34. p. alatt hozott határozattal tárgyal ta tot t a gyóni egyház jelentése, mely a 
katholikus egyházi célokra megadóztatott tatárszentgyörgyi híveknek haszon-
bérleti szerződését ismerteti. 

Tekintettel arra, hogy a panaszosoknak szóbanlevő megadóz-
tatása a haszonbérleti szerződésre reávezetett meghosszabbítási 
záradékba foglalt magánjogi kötelezettségen alapul, a sérelem 
orvoslásának egyetlen megkísérelhető módja az, hogy a megadóz-
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tátott bérlök annak a kérdésnek tisztázása iránt, váj jon az adók 4 8 
átvállalása kiterjed-e az egyházi jellegű adókra is, rendes bírói 
úton megállapítási pert indítanak s a reájuk kivetett összegeket 
a per eldőltéig birói letétbe helyezik. 

49. A békési egyházmegye jelenti, hogy az újvárosi hívek azon panasza 
alapján, hogy ők a Derekegyház községhez tartozó Kiskirályság-pusztai, állí-
tólag r. kath. jellegű iskola fenntartásához Derekegyháza község részéről 
megadóztattak, a kivetés ténykörülményeinek és alapjainak tisztáztatása s a 
jogtalanul kivetett adó töröltetése iránt a szükséges intézkedéseket meg-
tette. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a békési egy-
házmegyét felhívja, hógy az ügy további fejleményeiről tegyen 
jelentést. 

50. Tárgyaltatott Tátrai Károly gyulai lelkésznek az arad—békési egyház-
megye 1929. aug. 27-én 18/d) pont alatt hozott határozata ellen beadott fel-
lebbezése. 

A kerületi közgyűlés a megfelebbezett határozatot — mely a 
Békés központtal megszervezendő missziói egyház létesítését szük-
ségtelennek tar t ja s a békéscsabai és mezőberényi egyházaktól távo-
labb eső elszórt hívek intenzívebb gondozása érdekében egy egyház-
megyei segédlelkészi állás szervezését t a r t j a kívánatosnak — feloldja; 
s felhívja az egyházmegyét, hogy a Békés megye északi részére ter-
jedő szórvány jövőbeni gondozásának rendje tárgyában az érdekelt 
békéscsabai és mezőberényi egyházakat, valamint a híveket előzetesen 
hallgassa meg s hozzon e kérdésben a behatóbb gondozás követel-
ményeit is minden esetre teljes mértékben kielégítő határozatot. 

51. Világi főjegyző bemutatja a reformátusokkal vagyonközösségben élő 
ú. n. „Egyesült protestáns" egyházak viszonyainak szemmeltartására kiküldött 
bizottság (1. az 1928. évi közgyűlés jkönyvének 41. pontját) jelentését, mely sze-
rint a battonyai egyházat érintő közösségnek egyezség vagy per ú t j án eszköz-
lenclő megszüntetése folyamatban van, a csépai közös vagyonnak a ref. egyház 
részéről kezdeményezett megosztása szünetel, a kecskemtéi Helvetia-telepen lakó 
protestánsok pedig egy közös templom fölépítése érdekében egyezségre léptek. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a bizottság 
megbizatását megújí t ja . 

52. A kerületi elnökség jelenti, hogy egyes egyházi tisztviselők a hivatalos 
ügyek elintézése körül késedelmes eljárást tanúsítanak s jelentésüket a kitűzött 
határidőben nem adják be. 

A kerületi közgyűlés szükségesnek ta r t j a , hogy az illető kése-
delmezőkkel szemben a rendbüntetésekről szóló kerületi szabály-

rendelet alkalmazásba vétessék. 
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5 2 — 54 . Egyben a közgyűlés a szabályrendelet 3. §-át odamódosítja, hogy 
az első bekezdésben említett pénzbírság maximális összege 100 P. 

53. A jogügyi bizottság előterjesztésére 
a közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez annak 
kieszközlése érdekében, hogy .egyházunk internátusai és tanintézetei 

alkalmazottaiknak az Orsz. Társadalombiztosító Intézetnél való köte-
lező biztosítása alól mentesíttessenek; amennyiben pedig ez nem lenne 
lehetséges, úgy tekintettel arra, hogy az internátusi háztartások semmi 
esetre sem minősíthetők ipari üzemeknek, a biztosításra kötelezettek 
után legfeljebb csupán a háztartási alkalmazottakra megszabott ala-
csonyabb biztosítási díjak írassanak elő. 

54. A békési egijházmegye felterjeszti a csabacsüdi, a csorvási, a 
kardoskuti, a kondorosi, a mezőtúri, a nagymágocsi, a nagyszénási, az oros-
házai, a pusztaföldvári, a szarvasi, a szentetornyai, a tótkomlósi és a gerendási 
egyházak földhöz juttatására vonatkozó iratokat. Az arad-békési egyházmegye 
felterjeszti a kornádi, a bodzásottlakai és a gerendási egyházak földhöz jutta-
tására vonatkozó iratokat. A budapesti egyházmegye felterjeszti a budai vári, 
a váci, a kelenföldi, a pestszentlőrinci, a kispesti és a Budapest I I I . kerületi egy-
házak földhöz juttatására vonatkozó iratokat. A csanád-csongrádi egyházmegye 
felterjeszti a szentesi egyháznak földhöz juttatására vonatkozó iratokat. A pest-
megyei felső egyházmegye felterjeszti az aszódi, az ikladi, a fóthi, a péceli és a 
zsidói egyházak földhöz juttatására vonatkozó iratokat. A pestmegyei közép-
egyházmegye felterjeszti a farmosi, a mendei, a monorfiókegyházi, a nyáregy-
házai és a tápiószentmártoni egyházak földhöz juttatására vonatkozó iratokat. 
Végül a pestmegyei alsó egyházmegye felterjeszti a bajai, kecskeméti, a páhii 
és a kisapostagi egyházak földhöz juttatására vonatkozó iratokat. 

A kerületi közgyűlés megállapítja, hogy az egyes egyházak föld-
höz juttatási ügyében a helyzet még nem érett meg a végleges dön-
tésre és az 1926 október 7-én megtartott közgyűlés 50. pont alatt 
hozott határozata ezidőszerint még módosítást nem igényel. Utasítja 
tehát az egyes egyházmegyéket, illetve a földhöz juttatott egyháza-
kat, hogy fegyelmi eljárás terhe mellett alkalmazkodjanak az 1926. 
október 7-én megtarott közgyűlés által hozott határozathoz, azt min-
den vonatkozásban tartsák, illetve tartassák meg. Felhívja a köz-
gyűlés az egyházakat, hogy amennyiben az OFB által juttatott föl-
dekre, a fizetendő haszonbérre és a megváltási árra vonatkozó hatá-
rozatokat eddig még nem terjesztették fel, úgy azt haladéktalanul 
tegyék meg. 

; Megbízza végül a közgyűlés az egyházkerületi jegyzői kart, hogy 
a kérdést továbbra is tartsa nyilván, a még szükséges adatokat sze-
rezze be, dolgozza fel és a jövő évi közgyűlés elé megfelelő javaslatot 
terjesszen elő. 

*>: A kerületi közgyűlés közli továbbá az egyes érdekelt egyházak-
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kai, liogy a juttatott föld után illetékegyenérték fizetendő és nem 5 4 — 5 9 . 
vagyonadó. 

55. A pesti közép egyházmegyének a vásároknak vasárnapról hétköznapra 
való áttételét sürgető határozatát 

a kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűléshez felterjeszti. 

56. Tárgyaltatott az egyházmegyei közigazgatási szabályrendeletek ügye. 
A kerületi ügyésznek a jogügyi bizottság által beterjesztett javaslatára 

a közgyűlés a szabályrendelet alkotásának kérdését az eddig már 
megalkotott és alkalmazásba vett szabályrenedeletek érvényének érin-
tetlenül hagyásával, tekintettel arra, hogy a szóbanlevő eljárási sza-
bályok a küszöbön álló zsinatnak úgyis egyik tárgyát fogják képezni, 
a napirendről leveszi. 

57. Olvastatott a kerületi számvevőszéknek az egyházmegyék számadásaira, 
vagyonkimutatásaira és költségvetésére, valamint a szarvasi tanítónőképző-inté-
zet számadására és költségvetésére vonatkozó jelentése, amely szerint az összes 
számadások stb. szabályszerűen le vannak zárva, rendben vannak. A jelentés 
különös örömmel állapítja meg, hogy a szarvasi tanítónőképző-intézet vezetősége 
nemcsak kiküszöbölte az intézet előző évi adósságait, hanem legutóbbi számadá-
sában már némi felesleget is tudott kimutatni. 

A kerületi közgyűlés a jelentést és a felülvizsgált számadásokat 
és költségvetéseket jóváhagyólag tudomásul veszi. 

58. Tárgyaltatott a mezőberényi II. egyháznak az arad-békési egyházmegye 
1929. évi aug. 27-én 4/c pont alatt hozott határozata ellen beadott felebbezése 
s a kerületi számvevőszéknek e tárgyban tett javaslata. 

A közgyűlés a felebbezésnek helyt ad s a felebbező egyház-
község buzabeli költségelőirányzatát változatlanul helybenhagyja. 

59. Olvastatott a báró Baldácsy-alapítvány jövedelmének felosztására kikül-
dött bizottság jegyzőkönyve. 

JEGYZŐKÖNYV 
felvéve Budapesten 1929. évi október hó 2-án, a báró Baldácsy-alapítványból a bányai ev. 

egyházkerületre eső jövedelem felosztására kiküldött bizottság ülésén. 

Jelen vannak: Dr. Raffay Sándor püspök elnöklete alatt Bódy Pál, Blat-
niczky Pál, Broschko G. Adolf, Kovács Andor, Saguly János, Szeberényi Lajos 
Zs. esperesek, Dr. Lehotzky Antal esp. felügyelő, Törteli Lajos ker. jegyző és 
Sárkány Béla ker. e. főjegyző mint előadó. 

1. Dr. Raffay Sándor püspök üdvözli a megjelenteket és az ülést megnyitja. 
2. Előadó főjegyző előterjeszti, hogy a báró Baldácsy-alapítvány 1929. évi 

költségvetésébe kerületenkint 14.000 pengő jövedelem lett fölvéve; minthogy azon-
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59 . b a n a költségvetés elkészítése óta a gabona ára erősen esett, a várható jövedelem 
előreláthatólag jóval kevesebb lesz az előirányzott összegnél. Javasolja, hogy a 
tényleg befolyó jövedelmet ossza fel a közgyűlés a mult évben megállapított 
arány szerint. 

A bizottság előadó javaslatát magáévá teszi és a kerületi köz-
gyűlésnek elfogadásra ajánlja . 

3. Előadó mindenekelőtt tárgyaltatni kéri a romániai zsinat-presbiteri ev. 
egyházkerület elnökségének beadványát, amelyben a bányai egyházkerület mult 
évi közgyűlésének, a Baldácsy-alapítványból való részesedés iránt benyújtott 
kérelmük tárgyában hozott elutasító határozatát megváltoztatni kéri, azon indo-
kolással, hogy a Romániában levő országos szász evangelikus, az erdélyi refor-
mátus és unitárius egyházkerületek is részesülnek a Baldácsy-alapból segélyben, 
épúgy, mintha még most is Magyarországhoz tartoznának. Hivatkoznak arra, 
hogy egyházaik a legnagyobb nyomorúsággal küzdenek, iskoláikat bezárják, 
magyar népünk elrománosodik, lassanként hitéből is kiforgatják, szórványaikban 
legalább 15.000 veszendő lélek van, akiket gondozni nem tudnak, legalább két 
missziói lelkészi állást kellene fenntartaniok és nincs hozzá anyagi erejük. Nem 
könyöradománjd kérnek, hanem elismerését annak, hogy joggal kérnek részt a 
Baldáesyánumból, épúgy, mint az erdélyi három protestáns egyházkerület. 

A bizottság javasolja, mondja ki a kerületi közgyűlés, hogy bár-
mily sajnálattal értesül is a romániai zsinat presbiteri ev. egyház-
kerület egyházainak súlyos anyagi helyzetéről és bármennyire sze-
retne is az elszakított szűkölködő egyházak, lelkészek, lelkészözvegyek 
és árvák segítségére lenni, a kérelmet nem teljesítheti, mert néhai 
báró Baldácsy Antal „Örökalapítványi ajándékozási szerződésének" 
bevezető rendelkezésében ismételten megszabja, hogy csakis a Magyar 
Szent Korona területén lévő protestáns egyházkerületek részesülhet-
nek az alapítvány jövedelméből; továbbá a szerződés VII. pont jában 
névszerint megnevezi azokat az egyházkerületeket, amelyeknek segé-
lyezésére alapítványának jövedelmét fordítani rendeli, amelyek 
között a romániai zsinat presbiteri ev. egyházkerület elnökségé-
nek megkeresésében hivatkozott erdélyi református, erdélyi evange-
likus és erdélyi unitárius egyházak névszerint fel vannak sorolva 
s így az alapítvány jövedelmének reájuk eső része joggal megilleti 
őket, annak dacára, hogy Magyarországtól el vannak csatolva. Ellen-
ben a romániai zsinatpresbiteri ev. egyházkerület az örökalapítványi 
ajándékozási szerződésben nincs, — amint hogy nem is lehetett — 
megemlítve s így az egyházkerületnek nem áll módjában, hogy az ala-
pítvány reá eső jövedelméből a romániai zsinatpresbiteri ev. egyház-
kerületnek részt juttasson. 

4. Ezekután előadó kerületi főjegyző bejelenti, hogy a báró Baldácsy-
segélyért a következő kérvények érkeztek be: 
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a) a pusztuló, Ínséges és építkező egyházak körül folyamodtak: Gyula, g g 
Gerendás, Bodzásottlaka, Szentetornya, Mezőtúr, Nagymágocs-Árpádhalma, 
Gádoros, Battonya, Csépa, Makó, Ambrózfalva, Alsógöd, Budafok, Kispest, Ve-
esés, Vác, Rád, Rákoskeresztúr, Gödöllő, Penc, Veresegyháza, Újpest, Csömör, 
Vácbottyán, Pécel, Rákosliget, Bénye, Tápiószele, Farmos, Káva, Kornádi, Dám 
szentmiklós, Nyáregyháza, Mende, Apostag, Baja, Gyón, Páhi, Kerekegyháza, 
összesen: 39-en. 

A bizottság javasolja a kerületi közgyűlésnek, hogy a rendelke-
zésre álló segélyt az egyházak közt következőképen ossza fe l : Gádoros, 
Gerendás, Ambrózfalva, Alsógöd, Vecsés,. Penc, Csömör, Nyáregy-
háza, Gyón és Bénye kapjanak egy-egy tizedrészt a Kerekegyházának 
megszavazandó 200 pengő és a Lajosmizsének már kifizetett 100 pengő 
segély levonása után fennmaradó összegből. 

h) A szegény lelkészek közül folyamodtak: I f j . Kiss Kálmán, Tátrai Károly, 
Bánszky György, Jancsó András, Chován József, Fürs t Ervin, Wikkert Lajos, 
Csermák Elemér, Zoltán Emil, Szlancsik Pál, Benkóczi Dániel, Sztik Gusztáv, 
Kuntz Henrik, Kertész Ferenc, Petrovics Pál, Komjáthy Béla, Szuchovszky 
Gyula, Liptay Lajos, Geduly Lajos, Valent Márton, Szeberényi Zoltán, Holéczy 
János, Liska Ferenc, i f j . Blázy Lajos, Schultz Aladár, Kümmerle Ottmár, Rácz 
Gyula, Droba Márton, Bódy Pál, Csaba Gyula, Bakay Péter, Kemény Gábor, 
Krón Ferenc, Pétermann Ádám, Fúria Zoltán, Blázy Lajos, összesen 36-an. 

A bizottság javasolja, hogy „a szuperintendens urak illő díjazása 
és csekélyebb fizetésű lelkészek javadalmazására" hagyományozott 
kéthatod részből utaljon ki a kerületi közgyűlés a püspök úrnak egy-
hatod részt, a javaslatba hozott lelkészeknek pedig szintén egyhatod 
részt a következő kulcs szerint: Fürst Ervin, Csermák Elemér, Rácz 
Gyula, Bódy Pál, Bakay Péter, Krón Ferenc, Blázy Lajos, Jancsó 
András és Geduly Lajos kapjanak 3—3 egységnek megfelelő segélyt; 
Bánszky György, Benkóczi Dániel, Liptay Lajos, Valent Márton, Sze-
berényi Zoltán, Droba Márton, Csaba Gyula, Kemény Gábor, Chován 
József, Szlancsik Pál, Kuntz Henrik, Petrovics Pál és Schultz Aladár 
2—2 egységnek megfelelő segélyt; Kiss Kálmán, Tátrai Károly, Sztik 
Gusztáv, Komjáthy Béla, Szuchovszky Gyula, Fúria Zoltán, Wikkert 
Lajos, Liska Ferenc, i f j . Blázy Lajos, Pétermann Ádám 1—1 egység-
nek megfelelő segélyt. 

c) A szegény papözvegyek és árvák közül segélyért folyamodtak: Csepregi 
Györgyné, Liffa Jánosné, Freitag Jánosné, Placskó Istvánné, Zvarinyi Jánosné, 
Scholtz Gyuláné, Lányi Hermin, Lányi Anna, Szemian Gizella, Kieska Hermin, 
Oertel Emilia, Placskó Boriska, Placskó Martha, Kaczián Jánosné, Máthé 
Károlyné, Bán Miksáné, Klár Fülöpné, Kemény Ödönné, Kemény Dezsőné, 
Jeszenszky Ignácné, Győry Vilmosné, Thomay Józsefné, Petrovics Sománé, 
Lesszich Lászlóné, Chován Viktorné, Szeberényi Lajosné, Szilárd Jánosné, Mel-

5 
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6 0 . c z e r Dezsőné, Dubovszky Nándorné, Riecsánszky Endrére, Friedrich Zsigmondnc, 
Kernuch Aranka, Koch Ilona, Simkó Gyuláné, Dobronyovszky Gyuláné, Famm-
ler G. Adolf né, összesen 36-an. 

A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés szavazzon meg Győry 
Vilmosné, Kaezián Jánosné és Friedrich Zsigmondnénak 3—3 egy-
ségnek megfelelő segélyt; Csepregi Györgyné, Lif fa Jánosné, Placskó 
Istvánné, Zvarinyi Jánosné, Scholtz Gyuláné, Petrovics Sománé, Le-
szich Lászlóné, Chován Viktorné, Szeberényi Lajosné, Szilárd Jánosné, 
Dobronyovszky Gyuláné, Fammler G. Adolf né, Riecsánszky Éndréné, 
és Máthé Károlynénak 2—2 egységnek megfelelő segélyt; Freitag 
Jánosné, Bán Miksáné, Klár Fülöpné, Kemény Dezsőné, Kemény 
Ödönné, Melczer Dezsőné, Thomay Józsefné, Sinkó Gyuláné, Dubov-
szky Nándorné, Lányi Hermin, Lányi Anna, Szemian Gizella, Kicska 
Hermin, Oertel Emilia, Kernuch Aranka, Koch Ilona, Placskó Bo-
riska és Placskó Mártának 1—1 egységnek megfelelő segélyt. 

A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés az adóalapi segélyt következőképen 
ossza fel a a folyamodó egyházak között: Rákoskeresztúr, Gödöllő, Veresegyháza, 
Tápiószele, Farmos, Mende, Páhi, Apostag, Dunaegyháza, Szentetornya, Mezőtúr, 
Kardoskút, Vác, Kispest, Budafok, Battonya, Csépa, Makó, Gyula, Kornádi kap-
janak 500—500 pengőt, Monor és Nagymágocs pedig 400—400 pengőt, összesen 
10.800 pengőt. 

Végül javasolja a bizottság, hogy a kerületi segélyt, a Székács-alap és a 
Geitz-féle segélyt, tekintettel a segélyek csekély voltára, a kerület ez évben sem 
ossza ki. 

A közgyűlés a javaslatokat határozati erőre emeli s a pénztárost 
a megszavazott segélyek kifizetésére utasítja. 

60. Olvastatott a kerületi missziói bizottság jegyzőkönyve: 

felvéve Budapesten'1929. évi október hó 1-én a kerületi missziói bizottságnak ülésén. 

Jelen vannak: Dr. Raffay Sándor püspök és Dr. Pesthy Pál kerületi fel-
ügyelő elnöklete alatt Szeberényi Zs. Lajos, Kovács Andor, Broschko G. Adolf, 
Saguly János, Bódy Pál, Blatniczky Pál esperesek, Lehotzky Antal, Dr. Mikler 
Károly esp. felügyelők, Kemény Lajos, Kálmán Rezső, Noszkó István, Szuchov-
szky Gyula, Abaffy Gyula, Rimár Jenő, Szigethy Lajos bizottsági tagok és 
Sárkány Béla ker. e. főjegyző. 

Püspök üdvözölve elnöktársát és a bizottság tagjait, az ülést megnyitja és 

Kmft. 

Sárkány Béla 
ker. e. főjegyző. 

Dr. Raffay Sándor, 
elnök. 

JEGYZŐKÖNYV 



felhívja a kerületi egyházi főjegyzőt, hogy a missziókból beérkezett jelentéseket, Q{) 
valamint a missziói segély felosztására vonatkozó javaslatát terjessze elő. 

Sárkány Béla előadó előterjeszti az esperesektől beérkezett jelentések alap-
ján összeállított kimerítő jelentését, amelyből a bizottság örömmel állapítja meg, 
hogy szétszórtan élő híveink évről-évre fokozottabb gondozásban részesülnek az 
illetékes lelkészek részéről. A jelentés szerint: 

Az arad-békési egyházmegyében a gyulai anyaegyliázhoz tartozó fiókegyházak és szór-
ványok híveit Tátrai Károly gyulai-lelkész gondozza. Kétegyházán szervezett fiókegyház van, 
ahol a lelkész minden hónap harmadik vasárnapján, az újonnan szervezett sarkadi fiókegyház-
ban pedig minden hó első vasárnapján istentiszteletet tart . Bárdy Ernő mezöberényi I . ker. 
lelkész a Békés, Köröstarcsa, Körösladány, Vésztő, Szeghalom és Füzesgyarmat községekben 
lakó evang. hiveket gondozza. Békésen évenként többször tar t úrvacsorával összekötött isten-
tiszteletet. Az I. ker. egyházhoz beosztott szórványgyülekezetek lélekszáma körülbelül 250 ev. 
hívő. A mezöberényi I I . ker. egyház a kereki pusztai és a zsiresi pusztai ev. hívekről gondos-
kodik. A kereki iskolában a sátoros ünnepeken és minden hónapban egyszer rendes isten-
tiszteletet tartott a I I . ker. egyház két lelkésze. A gyermekek konfirmációi oktatása az anya-
egyházban történik. A zsiresi pusztán lakó mintegy 20 evangelikus család gondozása a nagy 
távolság és az év legnagyobb részében járhatatlan út miatt szinte leküzdhetetlen nehézségekbe 
ütközik s emiatt a baptisták csábításának vannak kitéve. Az ottani egyik református tanító, 
kinek felesége evangelikus, a békési ref. egyházközség megbízásából református istentisztele-
teket tar t s az ev. hivek is ezeket látogatják. Esküvői alkalommal bejönnek az anyaegyház 
templomába. A bodzásottlakai egyháznak két szórványa van: Medgyesbodzás és Újkígyós, 
előbbi községben mintegy 200, utóbbiban mintegy 320 ev. lélek lakik. A puszta-ottlakai 
imaházhoz közel eső hívek ide járnak istentiszteletre. A Pusztaottlakától távolabb eső hívek 
a községükbeli áll. iskola tantermében gyülekeznek össze minden hónap egyik vasárnapján 
istentiszteletre. Az újkígyósi híveknek szintén tartott Bánszky György lelkész havonként egy-
szer istentiszteletet. Ügy Medgyesbodzáson, mint Újkígyóson hetenként egyszer vallásoktatás-
ban részesültek az ev. tanulók. Újkígyós község képviselőtestülete 200 pengőt adományozott 
az ottani ev. imaház fenntartására. 

A békési egyházmegyében Gádoros anyaegyháznak három szórványa van: Újváros, Kis-
királyság és Lajoshalom. Russ Zoltán lelkész ezidőszerint Kiskirályságot részesíti lelkészi gon-
dozásban és iskolai hitoktatásban, a másik kettőbe csak esetről-esetre megy ki. A kiskirály-
sági és újvárosi ev. hivek panaszolják, hogy a kiskirálysági róm. kath. iskola fenntartásához 
hozzájárulni köteleztetnek. A nagymágócs-árpádhalmi ev. missziói egyházat Fürst Ervin lel-
kész gondozza. Csoportosan csak Árpádhalmon (40 lélek) és Árpádtelepen (50 lélek) laknak 
ev. hívek, a többiek szétszórva a környék tanyáin. A hívek nagyrésze uradalmi cseléd és nap-
számos. Az egyházi élet központja Árpádtelepen van. I t t folynak le az egyházi gyűlések, itt 
tartatnak az istentiszteletek, a Luther-Szövetség összejövetelei és a vallásos estélyek. Arpád-
halmon kéthetenként van istentisztelet, amikor a lelkész a híveket otthonukban is felkeresi. 
Az uradalmi iskolák mind róm. katholikusok; a bennük folyó oktatás teljesen katholikus szel-
lemű; nagy fáradságba került, amíg a lelkész a Miatyánk helyes szövegére meg tudta az ev. 
gyermekeket tanítani. Fáradozásának legalább annyi eredménye megvan, hogy növendékei 
most már tudják, hogy melyik egyháznak a tagjai . A mezőtúri egyházközségnek két szór-
ványa van: Túrkeve és Pusztapó. A pusztapói áll. iskolában évenként kétszer tar t Wikkert 
Lajos lelkész istentiszteletet. Orosházának szórványa nincs, hanem a külterületen 8 állami és 
2 községi iskola köré csoportosuló tanyákon élő hívek részére az iskolákban felváltva tart 
Horémusz Pál lelkész istentiszteletet. Minden iskolánál ev. tanító van kinevezve, akik köte-
lezve vannak a hitoktatásra és a konfirmációi oktatásra. A gyülekezet szórványjellegü részei 
a llákóczi- és Nagyatádi-telep, amely részek nemsokára külön gondozó lelkészt igényelnek. 
Kiscsákón az elmúlt évben háromszor volt istentisztelet és úrvacsoraosztás. Á puszta-
földvári egyházhoz Szöllőspuszta szórvány tartozik, ahol évente kétszer tar t Szlancsik Pál 
lelkész istentiszteletet úrvaesoraosztással. A szarvasi egyházközségnek 4 szórványa van: Békés-
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szentandrás, Öcsöd, Mesterszállás és Túrkeve. Utóbbit célszerű lenne Mezőtúrhoz csatolni, 
mert közvetlen vasúti összeköttetésben van vele. A furugyi tanyai iskolában időközönként 
istentiszteletet tar t a lelkész. Tótkomlóshoz Gyulamezö és Békéssámson szórványok tartoznak; 
mindkettő lelkészi gondozásban részesül. A hívek a gyulamezői áll. elemi iskolában gyülekez-
nek össze istentiszteletek és vallásos estélyek alkalmával. A gyulamezői lelkes tanítónő Med-
gyaszay Kornélia a hívek összetartásában nagy segítségére van a lelkészeknek. A szórványok 
lélekszáma 480. 

A budapesti egyházmegyében Petrovics Pál lelkész Budafokon, Nagytétényben, Török-
bálinton és Kelenföldön tar t istentiszteletet és hagy szorgalommal és apostoli odaadással végzi 
a lelkigondozás munkáját. Budafok képviselőtestülete az egyháznak 300 négyzetül telket ado-
mányozott templom és paplak céljára. A pestszentlőrinci missziói egyházat 1929. február 
végéig Dr. Szlávik Mátyás nyug. theol. igazgató gondozta, aki Pestszentlőrincen minden 
vasárnap, Soroksárpéterin havonta kétszer tartott istentiszteletet. Az egyházmegyei elnökség 
március havában Salfer Károly kecskeméti hitoktató-segédlelkészt küldte ki helyettes lelkészi 
minőségben, aki ott hűséges odaadással és lelkesedéssel végzi munkáját . Az egyház anyásulá-
sát kimondta s azt az egyházmegye is jóváhagyta. A csepeli fiókegyházban, amióta ú j temp-
loma felépült, fellendült a hitélet. A hívek nagy örömmel látogatják az istentiszteleteket. 
Oláh Károly vallástanár nemcsak Csepelen, hanem Soroksáron, Dunaharasztiban és Ráckevén 
is tar tot t istentiszteletet és végezte a hitoktatást, A csepeli fiókegyháznak missziói egyházzá 
való szervezése folyamatban van. Szentendrén 14-szer volt istentisztelet, a hitoktatást Gáncs 
Aladár végezte. A pilisvörösvári fiókegyházban 12 istentisztelet volt. Szentendre, Pilisvörösvár 
és Csillaghegy és azok szórványainak helyzete megokolttá teszik, hogy ott missziói központ 
létesíttessék. A pestújhelyi fiókegyház lelkigondozását Komjáthy Béla pesterzsébeti vallás-
tanár látta el. A hívek komolyan foglalkoznak a templomépítés gondolatával. 

A csanád-csongrádi egyházmegyében Ambrózfalvának egy szórványa van: Nagymajlátli 
19 lélekkel, akiket Kertész Ferenc lelkész esetről-esetre látogat. A híveknél előforduló egyházi 
funkciókat az ottani ref. lelkész lá t ja el s az anyakönyvi adatokat illetékes bejegyzés végett 
átküldi az ambrózfalvi lelkészi hivatalnak. A battonyai missziói egyháznak szórványai: Domb-
egyháza, Dombiratos, Kevermes, Mezőkovácsháza és Kunágota, amelyek közül Dombegyháza 
és Mezőkovácsháza részesül lelkészi gondozásban. Csépa missziói egyházhoz: Nagyrév, Tisza-
kürt, Tiszasas, Tiszaug, Szelevény és Tiszainoka tartoznak, összesen 76 ev. hívővel, akiket 
Mockovcsák Ernő lelkész esetről-esetre részesít lelkészi gondozásban. A makói egyház szórvá-
nyai Magyarcsanád, Kiszombor és Földeák összesen 11 lélekkel. Esetről-esetre gondoztatnak. 
Nagybánhegyesnek három szórványa van: Magyarbánhegyes (140 lélek), Református Kovács-
háza (220 lélek) és Kunágota (50 lélek), akiket egyes funkciók alkalmával látogat meg a 
lelkész. A magyarbánhegyesi hívek panaszolják, hogy mivel a róm. katli. egyházat, mint 
kegyúr, a politikai község t a r t j a fenn, róm. katli. egyházi célokra az ev. híveket is megadóz-
ta t ják. A pitvarost egyházhoz a mezőhegyest és a nagylaki fiókegyházakon kívül a csanád-
palotai szórvány tartozik, ahol Saguly János esperes-lelkész két ízben tartott úrvacsorával 
egybekötött istentiszteletet; a hívek száma itt meghaladja a 150-et. A mezőhegyesi hívek 
havonként kétszer részesülnek istentiszteletben és az .iskolás gyermekek hitoktatásban. A nagy-
laki misszió híveinek havonként egyszer tar t a lelkész istentiszteletet úgy a kendergyári, mint 
az ugari iskolában. A gyermekek it t is rendszeres hitoktatásban részesülnek. A szegedi egyház 
szórványai: Somogyitelep, Szőreg, Deszk és Kistelek. Kutas Kálmán lelkész mindeniket meg-
meglátogatta és mindenütt istentiszteletet is tartott . Az istentisztelet tartásában segítségére 
volt neki Ivuntz Henrik börtönlelkész. Szentesnek 3 szórványa van: Fábiánsebestyén, Mind-
szent és Szegvár, amelyek közül Fábiánsebestyén részesül rendes lelkészi gondozásban, ahol 
152 ev. hívünk van. Tiszaföldvárhoz a következő szórványok tartoznak: Vezseny, Cibakháza, 
Tiszavárkony, Rákóczifalva és Törökszentmiklós. Rendszeres lelkészi gondozásban nem része-
sül egyik sem. Cibakházán egy ízben istentiszteletet tartott a lelkész, a többi helyen ev. 
híveinket a ref. lelkészek gondozzák, akik legtöbbnyire nagy területen szétszórva élő cselédek. 

A pesti felső egyházmegyében Aszódnak 10 szórványa van, ebből egy részesül rendes gon-
dozásban, a többit esetről-esetre látogatja a lelkész. A csomádi egyháznak három szórványa 
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van: Szada, Örszentmiklós és Vácrátót, amelyek a hívek csekély (összesen 20) száma miatt ß Q 
rendes lelkészi gondozásban nem részesülnek, de nyilván vannak tartva. A domonyi egyház-
nak egy szórványa van: Galgamácsa ; ott élő híveink legtöbbnyire vegyes házasságban élnek. 
A szórványt a lelkész csak előforduló funkciók alkalmával látogatja meg. A hívek a róm. 
kath. temetőben zavartalanul temetkezhetnek, sőt temetés alkalmával a róm. kath. lelkész 
meghúzatja a harangokat is. 

A pesti közép egyházmegyében Ceglédnek két gyenge szórványa van: Abony és Törtei 
10—10 ev. lélekkel, akiket a lelkész alkalmilag meglátogat. Irsáinak egy szórványa van: 
Mikebuda 160 lélekkel, akiket Magócs Károly lelkész gondoz. Mendének fiókegyháza Gyömrő 
250 lélekkel, ahol Droba Márton lelkész minden hó első vasárnapján istentiszteletet tart , úgy-
szintén a sátoros ünnepek másodnapján, amikor úrvacsorát is oszt a híveknek. Szórványai: 
Tápiósüly, Tápiósáp, Tápiószecsö, Úri és Eóka, akiket a lelkész évenként egyszer megláto-
gat. A nyáregyházi lelkész a felsöny ár egyházi, Felsöszölöbeli, Muszáj szőlőbeli és Csév-pusztai 
szórványbeli híveknek, mindenik szórványban évente négyszer tart istentiszteletet úrvacsora-
osztással. Péteri szórványai: Üllő és Vasad. Előbbi helyen öt ízben volt istentisztelet és 
Csaba Gyula lelkész az ottani összes híveket meglátogatta. Vasadon két ízben volt istentiszte-
let a Jávorszky-féle tanyán. A vasadi 24 ev. tanuló heti 2 órai hitoktatásban részesült. Tápió-
szentmártonnak 3 szórványa van: Tápióbicske, Tóalmás és Tápióság. Rendes lelkészi gondo-
zásban Tápióbicske részesül, de Tóalmást is kétszer meglátogatta Pál Béla lelkész. 

A pesti alsó egyházmegyében Apostagnak 7 szórványa van: Dunavecse, Szalkszent-
márton, Tass, Kúnszentmiklós, Dab, Dömsöd és Nagykút. Dunavecsén három istentiszteletet 
tartott és egyszer úrvacsorát osztott Bakay Péter alesperes-lelkész. Nagykúton egyszer tartott 
istentiszteletet, míg a többi szórvány híveit alkalmilag meglátogatta. A bajai egyházhoz 
27 szórvány tartozik mintegy 118 ev. lélekkel. Legtöbbje a vasúttól távolesik és szinte 
megközelíthetetlen Bajáról. A hívek folyton váltakoznak, úgyhogy nyilván se lehet tartani 
őket. Kivételt csak Bácsalmás képez, ahol Kemény Gábor lelkész minden második hónapban 
istentiszteletet tartott és három ízben úrvacsorát osztott. Dunaegyházának egy szórványa van: 
Félix. A szórványbeli hívek gyermekeiket többnyire az anyaegyház iskolájában taní t ta t ják. 
Az összes funkciók az anyaegyházban végeztetnek. A kiskőrösi egyházhoz a következő szór-
ványhelyek tartoznak: Akasztó, Kalocsa, Fülöpszállás, Izsák, Kerekegyháza, Orgovány és 
Szabadszállás. A kalocsai ev. híveket az ottani ref. lelkész, Nagy Kálmán gondozza. Az 
akasztói és fülöpszállási hívek semmiféle gondozásban nem részesülnek. Izsák, Kerekegyháza 
és Orgovány újabban a páhi egyházhoz csatoltatott. Szabadszállás sem részesül gondozásban. 
Ezek a szórványok 30—40 km. körzetben szétszórtan feküsznek s így az anyaegyház nem 
gondozhatja őket. Kecskemét a lefolyt közigazgatási évben Nagykőröst fiókegyházzá szer-
vezte, ahol Sárkány Béla lelkész évente 5—6 istentiszteletet tar t és minden sátoros ünnep 
előtt úrvacsorát oszt. A helvétiai szórványbeli hívek minden hónapban egyszer az evangelikus 
és egyszer a református lelkész részéről istentiszteletben részesülnek. A két protestáns egyház 
közös templom építését határozta el, amelyben minden vasárnap felváltva fognak a lelkészek 
istentiszteletet tartani. Helvétián kívül Kecskeméthez a következő szórványok tartoznak: 
Alpár, Jászszentlászló, Kiskúnmajsa, Koháryszentlőrinc, Szánk, Tiszaújfalu, Ókécske, Üj-
kécske és Lajosmizse. A lajosmizsei ev. híveket az ottani ref. lelkész gondozza, a többi szór-
vány hívei gondozatlanok, többnyire folyton váltakozó cselédek. A gyóni egyháznak 4 szór-
ványa van: Ócsa, Örkény, Inárcs és Kakucs. Öcsát és Örkényt az ottani ref. lelkészek lát ják 
el, az adót is oda fizetik, Krón Ferenc gyóni lelkész azonban 3-—4 ízben istentiszteletet tar t 
nekik úrvacsoraosztással. Pusztavacson minden hétköznapra eső katholikus ünnepen ev. isten-
tisztelet van. Soltvadkertnek szórványa nincs; a tanyákon lakó híveknek a községi iskola tan-
termében évente nyolcszor tar t a lelkész istentiszteletet. 

A fogházmissziókról a jelentések beérkeztek, amelyekből megállapítható, hogy a fog-
lyok lelki gondozása megfelelően történik. A foglyok részére legalább kéthetenkint istentiszte-
let tartatik és évenként 1—2-szer úrvacsorában is részesülnek. Az illetékes állami hatóságok 
jóindulatúlag támogatják a foglyokat gondozó lelkészek munkáját. Kuntz Henrik, a szegedi 
kerületi börtön miniszterileg kinevezett lelkésze panaszolja, hogy 21 évi lelkészi szolgálata 
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ß Q ß 2 s ebből 10 évi katonai lelkészsége dacára a legkisebb fizetési osztályba lett kinevezve. Kéri 
ezen visszás helyzet orvoslását hazafias érdemeinek elismeréséül. 

A közgyűlés a bizottság jelentését örömmel veszi tudomásul, a missziói 
pontok gondozásában buzgón eljáró lelkészeknek odaadó, lelkes munkájukér t 
jegyzőkönyvi köszönetet mond, a missziói segély miként leendő felhasználását 
a püspök úr hatáskörébe utal ja és Kuntz Henrik szegedi kerületi börtön-lel-
késznek magasabb fizetési osztályba való sorozása iránt az igazságügyminisz-
terhez felterjesztést intéz. Ugyancsak megkeresi az igazságügyminisztert az 
iránt is, hogy a foglyok lelki gondozását végző lelkészeket nagyfontosságú 
munkájukér t méltóbb díjazásban részesítse s a Markó-uteai fogházban, ahol 
az istentiszteletet a lelkészek a folyosón kénytelenek végezni, bocsásson isten-
tisztelet céljára illendő helyet rendelkezésre. Végül felhívja a lelkészeket, 
hogy jövőben a missziói, belmissziói és Luther-szövetségi munkájukról szóló 
jelentéseiket külön-külön lapon terjesszék fel az illetékes esperesekhez, mert 
csak így lehet tiszta képet tárni a kerület elé a lelkészek által végzett egy-
házépítő munkáról. 

61. A pestmegyei felső egyházmegye az egyházkerület ú t j án fel-
terjesztést kíván intézni az egyetemes közgyűléshez népies irányú, evangelikus 
szellemű, olcsó naptár kiadása iránt. Ebben könnyen érthető, vonzó, kedves 
olvasmányokat szeretne népünk elé adni, amelyek egyúttal hitvédelmi ira-
tok is lennének s ellensúlyoznák a szekták által ingyen és tömegesen ter-
jeszteni szokott iratok és naptárak romboló hatását. Foglalkozott e kérdéssel 
a mult évi egyetemes közgyűlés is és elismerte jelzett olcsó népies naptárnak 
szükségességét, de miután annak közrebocsátása a Luther-naptárt gyöngí-
tené, kimondotta, hogy oda fog hatni, hogy a Luther-naptár ára szállíttassák 
le, vagy e naptár szerkesztősége adjon ki „Kis Luther N a p t á r " címen teljesen 
olcsó népies naptár t . 

Miután a szekták özönével szórják a nép közé i ra ta ikat ; miután 
azok téves, romboló tanításait egyházunk érdekében ellensúlyoznunk 
kell; miután népünk ha semmi más olvasmányt nem venne is, de 
naptár t mindenesetre vesz s miután a Luther-naptárt és a Protes-
táns Árvaházi Naptár t magas áruk miatt éppen az a szegény nép 
nem veszi, amely legkönnyebben kerül a szekták hálójába: a 
közgyűlés felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy anyagi támogatása 
által tegye a jövő évben lehetővé, hogy a Luther-Szövetség nem 
„Kis Luther Naptár"- t , hanem „Luther Kis Naptá r" - t adjon ki 
s abban a szekták ellen népünket védő, a szekták munkájá t s e 
munka célját tüzetesen ismertető közlemények foglaltassanak. 
E kis naptár a lehető legolcsóbb legyen, hogy legszegényebb hit-
testvéreink is beszerezhessék. 

62. A gyulai egyház engedélyt kér arra, hogy temploma javára egy-
házkerületünk összes gyülekezeteiben Luther-képeket terjeszthessen. A G. A. 
egylettől 400 drb. Luther-képet kapott bizományi árusításra. A képeket keret 
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nélkül 2 pengőért, egyszerű keretben 3, díszes keretben pedig 4 pengőért 6 2 
adná. A gyülekezetnek egy-egy kép után 80 fillér tiszta haszna lenne. Az 
elhelyezést az egyházközségek lelkészei és tanítói ú t j án eszközölné. 

A közgyűlés a kép terjesztését engedélyezi, mert ez úton 
nemcsak a templomépítési adóssággal küzdő gyulai egyházon segí-
tünk, hanem nagy Lutherünk képének az ev. házakban mennél 
nagyobb mértékben való elhelyezését is elősegítjük. 

63. Sarkad evangélikus népe Bihar vármegyében, a trianoni határ mel-
lől azon alkalomból, hogy ott f. é. január 9-én megalakult a fiókegyház s 400 
év óta akkor az első evang. istentiszteletet tar tot ták, 25—30 clrb. Dunántuli 
Üj Énekeskönyvet kér ajándékba. 

A közgyül-s a kért énekeskönyvetket a kerületi missziói 
alap terhére beszerezteti és a sarkadi hívek részére elküldeti. 

64. Az énekügyi bizottság bemutat ja a pesti felső egyházmegye 1929. 
évi augusztus 28-ikán 6/VI. sz. a. hozott közgyűlési határozatát, mely az egy-
séges magyar énekeskönyv és az egységes liturgia behozatalát sürgeti. 
Jelenti a bizottság, hogy az egységes magyar énekeskönyv szövegegységesí-
tésén jelenleg egy szövegrevideáló bizottság dolgozik s az énekeskönyvbe az 
egyes énekek ősrégi ritmikus dallamaikkal vétetnek fel. A liturgia egységesí-
tését illetőleg a bizottság csak azt jegyzi meg, hogy a liturgikus énekdalla-
mok ősrégi a lakjukban készen vannak, csak alkalmaztatásukra várnak. 

Tudomásul szolgál. 

65. A kerületi levéltáros jelenti, hogy a levéltár rendezése ezidőszerint 
a legutóbbi 30 esztendő irataira terjedőleg folyamatban van. Mihelyt ezek-
nek az iratoknak évenként való elkülönítése befejezést nyer, a cédula-kataló-
gus folytatólagos kiegészítésére, majd az egyetemes levéltár tűzbiztos nagy-
termében elraktározott régebbi iratok rendezésére kerül a sor. 

Tudomásul szolgál. 

66. A bányakerületi Luther-Szövetség jelenti, hogy 
A) Az egyházkerületben 7 egyházközséget kivéve, a Luther-Szövetség min-

denütt megalakult és működését az 1928/29. évben is három irányban folytatta, 
éspedig belmissziói, kulturális és szociális irányban. 

B) Belmissziói tevékenységükkel kapcsolatban 2587, kulturális tevékeny-
ségükkel kapcsolatban 1153, a népműveléssel kapcsolatosan pedig a helyi szö-
vetségek vezetői, irányítói és tagjai 2490 előadást tartottak. A legtöbb előadás 
a pesti közép és a békési egyházmegyében volt. Részletes adatok a jelentésben 
foglaltatnak. Összes előadás: 6230. 

C) Szociális célra gyűjtés, előadás, offertórium és hasonló forrásokból 
66.154 P. fordíttatott, részben természetben, részben pénzben osztották ki a 
legszegényebb hívek felsegélyezésére. Kéri a kerületi Luther-Szövetség az egyház-
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67. kerületi közgyűlést, hívja fel ismételten is az egyházközségeket, hogy a Luther-
Szövetség -támogatására megfelelő évi segélyt költségvetésükbe állítsanak be, 
továbbá, hogy a Luther-Szövetség ez év október elsején tartott közgyűléséhez 
beterjesztett jelentést és annak mellékletét az egyházkerületi közgyűlés jegyző-
könyvének függelékében kinyomattatni és erről külön lenyomatokat készíttetni 
méltóztassék. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s az abban foglalt 
javaslatokat határozati erőre emeli. 

r . 

67. Olvastatott a kerületi lelkészegyesület közgyűlésének jegyzőkönyve: 

JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett a bányai egyházkerület lelkészegyesületének 1929. október hó 3-án Budapesten 
tartott évi rendes közgyűléséről. 

Jelen vannak: Kovács Andor elnök, Dr. Raf fay Sándor püspök, Dr. Pesthy Pál egyház-
kerületi felügyelő, számos lelkész és érdeklődő. 

1. Kovács Andor elnök megnyitójában vázolja az egyház nehéz helyzetét, szóváteszi 
a sérelmeket, melyek egyházunkat r. kath. részről az elmúlt évben érték. Utal a külföldi 
testvéregyházakkal létesített és mindinkább erősödő kapcsolat felemelő, hiterősítő és vallási 
öntudatot nevelő voltára. Üdvözli a ker. lelkészeinek közgyűlésén megjelent Dr. Pesthy Pál 
felügyelőt és Dr. Ra f f ay Sándor püspököt; a gyűlést megnyitja. 

2. Jancsó András előadó azzal a kérdéssel kapcsolatban, miként lehet az egyháztól és 
templomtól elhidegült egyháztagokat visszahozni a templomba, a közösségi mozgalmak áldásos 
munkáját ismerteti és visszapillantást vet e mozgalmak történetére és eredetére. A vallási 
közösségi mozgalmak lelkész irányítása mellett igen alkalmasak a hitélet elmélyítésére, 
vallásos, hithű egyháztagok nevelésére. A tárgyhoz többen szólnak hozzá s hangoztatják, 
hogy vallásos élet élénkségének jelei a különféle vallásos mozgalmak, a lelkésznek azonban 
oda kell hatnia, hogy e mozgalmak ne váljanak, illetve ne alakuljanak át szektáskodássá. 

A közgyűlés a vallásos mozgalmakra felhívja a lelkészek figyelmét, az 
Egyetemes Lelkész Egyesületet pedig felkéri, hogy a szektákról és az ellenük 
való védekezésről írasson és adjon ki ismertető könyvet a lelkészek és egyház-
tagok részére. 

3. Kálmán Rezső előadó a gyermekmentésről, az elhagyott, a nyomortanyákon élő gyer-
mekeknek jobbmódú és gyermektelen csalárdoknál való elhelyezéséről szól. Az ilyen munka 
gyermekmentés, de egyúttal egyházmentés és nemzetmentés. Az egyke ellen is alkalmas fegyver 
a gyermekek elhelyezése és megszerettetése. Ismerteti az általa végzett munka eddigi ered-
ményét. Előadása a gyermekmentés eszméjének propagálása akar lenni. 

A közgyűlés erre az emberbaráti munkára, mellyel a jövő nemzedéket ment-
hetjük meg az elzülléstől, vagy a vallási elneveléstől, felhívja a lelkészeket. 

4. Elnök a M. Protestáns Sajtót támogatásra a jánl ja . 
Tudomásul szolgál. 

5. Elnök indítványára 
a közgyűlés meleg szeretettel és nagyrabecsüléssel üdvözli Paulik János 
egyetemes lelkészegyesületi elnököt Kormányfőtanácsosi címmel történt kitün-
tetése alkalmából. Életére és további munkájára az Isten gazdag áldását kéri. 

6. A közgyűlés 
mély tiszteletét küldi az egyesület nesztorának, Gajdács Pálnak, a költőpapnak 
és melegszívű testvérnek abból az alkalomból, hogy érdemekben gazdag munkás 
életének 83-ik életévét betöltötte. Életére Isten áldását kéri. 
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7. A közgyűlés 6 7 

hódoló tisztelettel üdvözli Dr. Raf fay Sándor püspök urat újtestamentum for-
dításának megjelenése alkalmából. E fordítás 30 évi munka és elmélyedés ered-
ménye, szolgáljon sokaknak világosságul. A fordító tudós Püspökön és további 
munkáján legyen Isten áldása. 

8. Elnök köszönetet mond az előadóknak a tanulságos előadásért. 
Több tárgy nem lévén, elnök a gyűlést buzgó imával berekeszti. 

Kovács Andor, 
elnök. 

Kmf. 

Hitelesítjük: 

Horémusz Pál, 

Rohály Mihály, 
jegyzü. 

Kálmán Rezső. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyvet helyeslőleg tudomásul 
veszi s abban foglaltakat határozat erejére emeli. 

68. Kruttschnit t Antal esperes a ker. Gyámintézet elnöke beterjeszti a 
ker. Gyámintézet ülésének jegyzőkönyvét (1. a IV. sz. a. függeléket). 

Tudomásul szolgál. 

69. Világi főjegyző bemutatja a beérkezett indítványokat: 

a) A pesti közép egyházmegye egyházkerületi hites mérnöki állás szervezé-
sét indítványozza; 

az indítvány megfontolás s esetleges intézkedés végett kiadatik a 
kerületi elnökségnek. 

b) A rákospalotai egyházközség javasolja, hogy a „Magyar Hiszekegy" a 
vasárnapi istentiszteletek keretébe beillesztessék. 

A ker. közgyűlés az indítványt mellőzi s a jelzett nemzeti imának 
elmondását csak kivételesen ünnepélyes alkalmakkor tar t ja helyén-
valónak. 

c) A Magyar Protestánsok Lapja szerkesztősége az egyházkerület támoga-
tását kéri. 

A kerületi közgyűlés a nevezett lapot a hívek pártfogásába a ján l ja 
s őket a lap terjesztésére buzdítja. 
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70. Miután a tárgysorozat befejezést nyert, 
a közgyűlés Dr. Raffay Sándor püspök buzgó imájával berekesz-
tetett. 

Kmf. 

Dr. Pesthy Pál, s. k., 
egyházkerületi felügyelő. 

Dr. Raffay Sándor s. k., 
püspök. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k., 
ker. világi főjegyző. 

Sárkány Béla s. k., 
ker. egyházi főjegyző. 

Dr. Lányi Márton s. k., 
ker. világi jegyző. 

Magócs Károly s. k., 
ker. egyházi jegyző. 

Hitelesítették: 

Dr. Milder Károly s. k., Broschko G. Adolf s. k., Landgráf János s. k., 

Kemény Lajos s. k. 
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I. FÜGGELÉK. 

A kerületi tisztviselők és állandó bizottságok tagjainak névjegyzéke. 

Püspök: Dr. R a f f a y Sándor (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Felügyelő: Dr. Pesthy Pál. 
Ügyész: Dr. Mészáros Gyula (Budapest, IV., Királyi Pál-u. 9). 
Püspöki irodavezető: Bezegh Sámuel (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Ker. lelkész: Dr. vitéz Kendeh-Kirchknopf Gusztáv (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Ker. missziói lelkész: Ruttkai Miklián Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Pénztáros: Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Ellenőr: Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák-tér 4). 
Számvevő: Sándy Gyula (Budapest, II. , Toldy-u. 20). 
Levéltáros: Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII . , Szentkirályi-u. 51). 
Egyházi főjegyző: Sárkány Béla (Kecskemét). 
Világi főjegyző: Dr. Scholtz Oszkár (Budapest, VIII . , Szentkirályi-u. 51). 
Egyházi jegyző: Mágócs Károly (Irsa) . 
Világi jegyző: Dr. Lányi Márton (Budapest, I., Ráth György-u. 18). 
Ker. tanfelügyelő: Bartos Pál lelkész (Szarvas) és Dr. Hittrich Ödön főigazgató 

(Budapest, Vilma királynő-út 51). 

A ker. törvényszék. 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagja i : Bartos Pál Szarvas, Doleschall Lajos Bénye, Jakabbf i György Békéscsaba, 

Margócsy István Acsa, Noszkó István Rákoskeresztúr, Dr. Vangyel Endre Gyula, Dr. Pósch 
Gyula Budapest (1929—1935), Dr. Szelényi Aladár Budapest (1929—1935), Papp Elek 
Budapest (1926—1932), Dr. Vladár Gábor Budapest (1928—1932), Mikola Sándor Budapest 
(1926—1932), Uhrin Károly Békéscsaba (1926—1932). 

Jegyzője: Dr. Sarudy István Budapest (1929—1935). 

A ker. fegyelmi választmány. 

Elnökei a ker. elnökség. 
Tagja i : Br. Prónay György (Budapest, Trefort-u. 3), Dr. Kirchner Viktor (Budapest), 

Blatniczky Pál (Cinkota), Kemény Lajos (Budapest, Felsőerdősor 5). 
Jegyzője: Dr. Lányi Márton világi jegyző. 

A ker. számvevőszék. 

Elnökei: Landgráf János (Budapest, IX., Üllői-út 25) és Brosclikó G. Adolf. 
Tagja i : Holitser Pál (Budapest, Vilma királynő-út 28), Sándy Gyula, Geduly Lajos, 

Majba Vilmos (Budapest, X., Ihász-u. 5), Benvó Vilmos és Möhr Henrik. 
Jegyzője: Dr. Scholtz Oszkár világi főjegyző. 

A ker. pénzügyi bizottság. 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tagja i : Landgráf János, Báró Kaas Albert (Budapest, I., Országliáz-u. 14), Föld-

vári Elemér (Péteri), Benyo Vilmos (Budapest, VI., Hegedűs Sándor-u. 8), Zsigmondy 
Dezső (Budapest, IX., Imre-u. 3), Broschkó G. Adolf, Bódy Pál (Tápiószele), Zsigmondy 
Kálmán, Bakay Péter (Apostag), Bárdy Ernő (Mezőberény) és a jegyzői kar. 

Jegyzője: a ker. világi főjegyző. 
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A her. iskolai bizottság. 

Elnökei: Dr. Szigethy Lajos (Budapest, I., Osap-u. 3) és Blatniczky Pál (Cinkota). 
Tagja i : Arató Frigyes (Budapest, VI., Andrássy-út 05), Stark Béla, Dr. Sárkány 

Alfréd, Dr. Hoffmann Frigyes (Budapest, VI., Szondy-u. 45), Bereozky Sándor (Budapest, 
ev. főgimn.), Dr. Németh Ödön (Budapest, VI., Izabella-u. 84), Sárkány Ernő (Aszód), Dr. 
Mikler Károly (Budapest, V., Rudolf-rakpart 7), Hg Hohenlohe Egon (Budapest, Aréna-út 
11), Mágócsy-Dietz Sándor (Budapest, I., Márvány-u. 33), Dr. Szontagh Antal (Szada, 
Pest-m.), Dr. Haberern Pál (Budapest, V., Mária Valéria-u. 5), Zsigmondy Géza (Budapest, 
V., Zrinyi-utca 12), Vidovszky Kálmán (Budapest, VIII . , Üllői-út 24), Dr. vitéz 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv (Budapest, IV., "Deák-tér 4), Majba Vilmos, Hüttl Ármin, Möhr 
Henrik és Uhrin Károly (Békéscsaba). A tanítói karból: Mikolik Kálmán (Buda-
pest, I., Zenta-u. 5), az aszódi leánynevelő igazgatója és a két tanító-képviselő. Hivatalból: 
a ker. elnökség, a ker. jegyzők, a középiskolák, a tanítónőképző és felsőleányiskolák felügyelői 
és igazgatói. 

Jegyzők: a ker. két tanfelügyelője. 

A ker.'jogügyi bizottság. 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tag ja i : Dr. Haviár Gyula (Szarvas), Dr. Lehóczky Antal (Monor), Báró Kaas 

Albert (Budapest, I., Országház-u. 14), Dr. Konkoly Elemér (Budapest, Károly-körút 18), 
Purgly Emil (Makó), Kruttschnitt Antal (Soltvadkert), Kemény Lajos (Budapest), Noszkó 
István (Rákoskeresztúr), Dr. Szontagh Antal (Budapest), Dr. vitéz Péteri Aladár (Budapest, 
IV., Molnár-u. 17), Dr. Szelényi Aladár (Budapest, IV., Ferenc József rakpart) , Dr. Rásó 
Lajos (Budapest, IV., Kígyó-u. 2), Dr. Mikler Károly (Budapest, V., Rudolf-rakpart 7), 
Dr. Wladár Gábor (Igazságügyi min.), Dr. Fabinyi Tihamér (Budapest, V., Hold-u. 21), 
Kovács Andor, Dr. Szeberényi Lajos Zs. 

Hivatalból: a ker. ügyész és a jegyzői kar. 

Az aszódi iskolai bizottság. 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tag ja i : a két kerületi főjegyző, a kerületi ügyész, az iskolai bizottság elnökei, a 

középiskolai kerületi tanfelügyelő, az aszódi leánynevelő-intézetnek és az aszódi Petőfi-főgim-
náziumnak igazgatói, a pesti felsőegyházmegye esperese, az aszódi egyház lelkésze, a két 
intézet tanári testületének egy-egy tagja , az aszódi helyi bizottság elnöke, az egyetemes tan-
ügyi bizottság elnöke, továbbá Dr. Szontagh Antal, Dr. Mikler Károly, Mikolik Kálmán és 
Schulek János. 

A báró Baldácsy-alapítványi bizottság. 

Elnökei: a ker. elnökség. 
Tag ja i : az esperesek és esperességi felügyelők. 
Jegyzője: a ker. egyházi jegyzők. 

A ker. énekügyi bizottság. 

Elnökei: Chugyik Pál (Aszód) és Zalánfi Aladár (Budapest, VIII . , Práter-u. 59). 
Tag ja i : Holéczy János lelkész (Csornád), Mikolik Kálmán, Dr. vitéz Kendeh-Kirch-

knopf Gusztáv, Perényi Rezső tanító (Aszód), Gajdács Pál lelkész (Tótkomlós) és Keviczky 
László lelkész (Kondoros). 

Jegyzője: a ker. egyházi jegyző. 
A szarvasi tanítónöképzőintézeti bizottság. 

Elnökei: Dr. Haviár Gyula (Szarvas) és Bartos Pál (Szarvas). 
Tag ja i : Két szarvasi lelkész, az intézet igazgatója, a tantestület egy kiküldöttje, a 

szarvasi egyház gondnoka, a szarvasi népiskola igazgató-tanítója, az arad-békési, a békési 
és csanád-csongrádi egyházmegyék esperesei, továbbá Mágócsy-Dietz Sándor, Dr. Hittrich 
Ödön, Dr. Szigethy Lajos, Dr. Scholtz Oszkár, Mikolik Kálmán, Kovácsik István (Kondoros). 
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A ker. missziói bizottság. 
Elnökei: Dr. Szigethy Lajos és Kovács Andor (Orosháza). 
Tagja i : Az esperesek és egyházmegyei felügyelők, továbbá Dr. Mázor Elemér 

(Szarvas), Dr. Haviár Gyula, Sándy Gyula, Halmi János, Rosenauer Lajos, Dr. vitéz Kendeh-
Kirchknopf Gusztáv, Sommer Gyula (Vác), Noszkó István (Rákoskeresztúr), Bárdi Ernő 
(Mezőberény), Vidovszky Kálmán, Nikelszky Zoltán, Raskó Kálmán, Kemény Lajos, Szu-
chovszky Gyula, Abaf fy Gyula, Rimár Jenő, Kálmán Rezső és az egyházi jegyzők. 

Luther-szoborbizottság. 

Elnökei a kerületi elnökség. 
Tagja i : az egyházmegyék esperesei és felügyelői, továbbá Dr. Rásó Lajos, Iloepfner 

Guido, Haberern J . Pál és a két kerületi tanfelügyelő. 
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II. FÜGGELÉK. 
A bányai ág. evangélikus egyházkerület 

1930. évi költségvetése: 
Egyenként Összesen 

Szükséglet. 

I. Segélyek. 

1 A M. E. L. E.-nek .. - 200 — 
2 Luther-Otthonnak 2 kedv. helyre 100.— 
3 Luther-Társaságnak 100.— 
4 Luther-könyvtár és múzeumnak 160.— 
5 Szarvasi Luther-Árvaháznak ... 800.— 
6 Soproni Theol-Otthonnak ... . . . 600.— 
7 Kerületi tanítóegyesületnek 200.— 2,160.— 

II. Évi fizetések. 

1 Püspök tiszteletdíja és átalánya — 1,200.-
2 Kerületi lelkész 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért 5,880 6,000.— 
3 Kerületi missziói lelkész ... ... ... ... ... 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért. . . 2,880 3,000.— 
4 Püspöki irodavezető lelkész 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért 5,080 
Lakáspénz ... ... ... ... ... 1,600 6,800.— 

5 Világi főjegyző irodaátalánya ... ... ... ... ... 200.— 

6 Kerületi levéltáros (havi 32 P) 384.— 

7 Pénz. hiv. (hozzájárulás az évi járulékhoz).. . 2,000.— 
19,704.— H Püspöki irodaszolga ... ... 120.— 19,704.— 

• 

III. Napidíjak és útiköltségek 3,000.— 

IV. Vegyesek. 

1 K. I. E. titkár segélye ... ... 960.— 

2 Egyet, nyugdíjintézeti járulékok ... 5,000.— 
3 Nyomtatványok ... ... ... 1,200 — 
4 Magyar Prot. írod. Társaságnak 500.— 
5 Különféle előre nem látható kiadások 1,446.— 
f; Személyi segélyekre ... ... ... ... 2,000.— 11,106.— 

V. Szarvasi ker. tanítónőképző. 

1 Az orsz. tanári nyugdíjjárulék fedezésére ... 3,590 — 
2 Építési költségre.. . ... ... 2,500.- 6,090.— 

Átvitel 42,060.— 
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1 
2 

Áthozat 

VI. Aszódi ker. nőnevelő-intézet. 

Költségvetési hiány fedezésére. . 

VII. Egyet, közalapsegélyből. 

Szegény egyházak, missziók és vallásoktatók 
segélyezésére 

VIII. Báró Baldácsy prot. alapból. 

Az alapítványi oklevél rendelkezése értel-
mében -

IX. Egyházirodalmi célokra. 

„Jöjjetek Énhozzám" ker. missziói lapra 
Az „Evangélikusok Lapja" támogatására 

X. Missziói célokra. 

Szórványok gondozására 

XI. Adóalapi segélyek. 

Összes szükséglet 

Egyenként 

1,000.— 
100.— 

Pengő 

Összesen 

42,060.— 

2 0 0 . -

640.— 

14,000.— 

1,100 — 

3,000.— 

15,000.— 

76,000.— 
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1 Egyenként Összesen 

Fedezet. 

I. Kamatjövedelem 500.— 

II. Egyházmegyéktől 

1 Arad-békési egyházmegyétől ... ... 567.50 
2 Békési „ 873.50 
3 Budapesti „ ... 614.— 
4 Csanád-csongrádi „ 177.50 
5 Pestmegyei felső „ ... ... ... 236.50 
6 Pestmegyei közép „ 236.— 
7 Pestmegyei alsó „ ... ... ... ... ... 295.— 3 ,000 . -

III. Báró Baldácsy prot. alapítványból 

3,000 . -

1 1929. évi részesedés ... 14,000.— 

IV. Egyetemes egyházi közalapból 

14,000.— 

1 Vallásoktatók, egyházak és missziók részére 6 4 0 . -
2 A missziói lelkész javadalmazására 240.— 880.— 

V. Kerületi államsegélyből 16,912.— 

VI. 1848/XX. államsegélyből 

1 Közigazgatási célokra ... 25 000.— 

VII. Egyet, adóalápból 
/ 

15,000.— 

VIII. Vegyes bevételekből 708.— 

Összes fedezet • 76.000.— 

Budapesten, 1929. évi október 2-án. 

1 

Szelényi Gyula s. k. Bendl Henrik s. k. 
p. ellenőr. egyházkerületi pénztáros. 
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III. FÜGGELÉK. 

81 

333/1929. 
Árvaházi jelentések. 

I . 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Űr! 
A szarvasi Luther-árvaházra vonatkozó jelentésemet a következőkben van szerencsém 

előterjeszteni: 
1. Az árvaháznak nevezetesebb eseménye nem volt az elmúlt évben, vagyis a mult 

évi kerületi közgyűlés óta. Az elmúlt tanév folyamán 60 árvát gondoztunk, az azelőtti tan-
évben 46-ot. A jelentkező, ki felvételét kéri, mindig több és több, A most kezdődő tanév 
előtt is mintegy 10 árva volt olyan, akit nem tudtunk felvenni. 

2. A mult tanévben it t nevelt 00 árva közül 45 a népjóléti miniszter által beutalt, 15 
az intézet költségén nevelkedő. A szó szoros értelmében vett hadiárva: 34. Szarvasi a 60 közül 
14, vidéki 46. 

3. Az árvaház évi fentartása 1928-ban 13.827.05 pengőbe- került. 
4. Egy árva fentartása 230 pengőbe kerül évenként. 
5. A költséget az árvaház a népjóléti minisztérium által fizetett tartásdijakból, ado-

mányokból, alapítványi kamatokból és épületi 3 bolthelyiségének bérletéből fedezi. Sem az 
egyházközség, sem a politikai község nem járul hozzá a szükségletekhez. A hívek búzaadomá-
nyainak értéke 665 pengő volt a kenyérre felhasznált készleten felül. 

6. A népjóléti minisztérium 1928-ban 10.000 építkezési segélyt nyújtott , árvák után 
tartásdíj címén 18.000 pengőt fizetett. (Ezt az összeget részben előre vettük fel, 1927-ben, 
részben 1928-ban, részben csak utólag 1929-ben, ezért az 1928-iki számadásban nem szerepel 
az egész összeg.) 

7. Az árvaházat a 2 évenként váltakozó soros lelkész és az árvaanya, s a gondnokként 
szereplő alapkezelő egyházi esküdt vezetik. Intézkedő szerve egy az egyháztanács által válasz-
tott ú. n. „árvaházi bizot tság." 

8. Az árvaház 1928. évi zárszámadásának főösszegei: 

Bevétel: 

1. Előző évi maradvánv 114.48 P 
2. A népjóléti minisztériumtól . . . 15.000.— >j 
3. Adományokból . 4.714.18 
4. Terménvek eladásából . . . . 665.30 » 
5. Alapítványi kamatokból . . . . 491.07 )t 
6. Házbér . 2.003 — » 
8. Vegyesek 911.80 » 
9. Kivét és kölesönvisszatérítés . . . 16.744.34 » 

Összesen . . 40.644.17 P 

.Kiadás: 
1. Árvák élelmezésére . 7.685.26 P 
2. Árvák ruházására . 2.133.95 »» 
3. Építkezésre, épületre . . . . . 10.270.64 jj 
4. Tüzelő és világítás. . . . . . . 2.326.05 
5. Cselédbér 700 — » 
6. Vegyesekre 981.69 » 
7. Kölcsönvisszafizetés . 15.810.— » 
8. Készpénzmaradvány 736.58 » 

Összesen . 40.644.17 P 

5 
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Terménybevétel: 

1. Földbérlet 1500 kg búza 
2. Adószedésnél 3513 „ „ 
3. Maradvány 1927-ről 1605 „ „ 
4. Vétel 2550 „ „ 

Összesen . . 9168 kg búza 

Terménykiadás: 

1. Kenyérre 5400 kg búza 
Maradvány . . 3768 „ „ 

Összesen . . 9168 kg búza 

9. Az árvaház alapítványainak összege: 4354.23 P. 
Külön költségvetése eddig az árvaháznak nem volt, miután a létszám is szeszélyesen 

változott, a bevételi források is csak most kezdenek állandósulni. 
Kiváló tiszteletem kifejezése mellett maradtam a Méltóságos és Főtisztelendő Püs-

pök Űrnak 
Szarvas, 1929 szeptember 5. 

alázatos szolgája az Űrban 

, Bartos Pál lelkész 
árvaházi ügyvivő. 

I I . 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Űr! 
A püspöki titkár úr felszólítására van szerencsém a békéscsabai evangélikus Árva-

házról a következőket jelenteni: 
Ez év folyamán, június hó 3-án, szerződést kötöttünk a népjóléti minisztériummal. 

Ezen szerződés értelmében 15 férőhelyet biztosítunk a népjóléti minisztériumnak. Tizenöt 
gyermek, — hadirokkantak gyermekei és hadiárvák — ellátásáról, — napi 1.20 P hozzá-
járulási összeggel — a népjóléti minisztérium gondoskodik. A szerződés értelmében 6—14 
éves gyermekek ajánlhatók a népjóléti segélyezésre. Ezidő szerint 5 ilyen gyermeket gon-
dozunk, az Árvaházban. Mindezideig tehát minden külső segély nélkül, kizárólag a hívek 
áldozatkészségéből tar tot ta fent magát az Árvaház. 

A népjóléti minisztériummal kötött szerződés alapján tehát első alkalommal nyer az 
Árvaház külső segélyt. Az elmúlt esztendőben 21 árvát gondoztunk. Ezek közül egy medgyes-
házai f iút , az ottani hívek iskoláztatnak, havi 30 P díjért. Ez évben 19 árvát gondoztunk az 
első félévben, a jövő iskolaévben valószínűleg 30 gyermeket fogunk gondozni. Október hó-
napban a Breslaui diakonisszaintézetben kiképzett diakonisszáink veszik át a gyermekek 
gondozását. 

A felvett gyermekek közül 18 helybeli, 1 vidéki, 5 hadiárva. Az Árvaház költsége az 
elmúlt évben 3952.46 pengő volt. Egy árva ellátása 197 pengőbe került, a természetben kapott 
ajándékok beszámítása nélkül. 

Kiadásait az Árvaház adományokból és alapítványaiból fedezi. Alapítványai értéke 
650 pengő. A népjóléti min. eddig 365 pengő segélyt utalt ki. 

A békéscsabai evangélikus Árvaház az'egyház képviselőtestülete felügyelete alatt áll, 
vezetője Dr. Szeberényi Gusztáv. 

A személyzet két egyszerű vallásos leány, akik közül az egyik a gazdaságot és a ház 
tartást, a másik a gyermekekre való felügyeletet l á t ja el. 

A jövő évi költségvetés a mult évi költségvetésre támaszkodik, mivel a gondozott 
gyermekeknél 200 pengőt vesz számadásba. 



83 

A következő tanévre szokatlanul sok a felvételre jelentkező árva, éppen a nehéz gaz-
dasági helyzet miatt. Kérném azért Főtisztelendő Püspök urat, hogy a kerületi költségvetés 
keretén belül a mi Árvaházunkat is segélyben részesíteni szíveskedjék. 

Jelentésem tudomásul vételét kérve, maradok 
Békéscsaba, 1929 augusztus 30-án. 

mély tisztelettel 

Dr. Szeberényi Gusztáv 
ev. lelkész. 

3* 
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IV. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett a bányai evang. egyházkerület gyámintézetének 1929. évi október hó 3-án, Buda-
pesten tar tot t évi rendes kögyüléséröl. 

A közgyűlésen Dr. Pestliy Pál és Kruttschnitt Antal elnökölt. 
Jelen vannak: Dr. R a f f a y Sándor, Sárkány Béla, Broschkó G. Adolf, Csaba Gyula, 

Bódy Pál, Saguly János, Kemény Lajos, Kelló Gusztáv, Bendl Henrik, Chugyik Pál, Blat-
niczky Pál, Bakay Péter, Krón Ferenc, stb. 

1. Egyházi elnök buzgó imádsága után Dr. Pesthy Pál világi elnök, meleg szavakban 
üdvözli a megjelenteket, a közgyűlést megnyitja. 

2. A jegyzőkönyv vezetésére Bakay Péter, hitelesítésre Broschkó G. Adolf és Blat-
niczky Pál kéretik fel. 

3. Kruttschnitt Antal egyházi elnök évi jelentését terjeszti elő: 
Nagyméltóságú és Nagytiszteletü Közgyűlési 
Lelkem melegével köszöntöm, nevében is áldott gyámintézetünknek, a könyörületes 

szeretet nemes, áldott munkájában szorgoskodó, közgyülésileg egybegyűlt tagjai t , de kivált-
képpen és különösen, kerületi gyámintézetünk világi elnökét, mint bányakerületünk fel-
ügyelőjét, Dr. Pesthy Pál Őexcellenciáját és vele együtt közgyűlésünket megjelenésével ki-
tüntető, kerületi elnöktársát, szeretett püspökünket, Dr. Raf fay Sándor főpásztorunkat, 
kedves testvéreinket az Úrban! 

A lelkeket az áldozatos munkára vezérlő jóságos Isten nagy kegyelme iránti hálával 
eltelten, van szerencsém évi jelentésemet tisztelettel előterjeszteni. 

Egyetemes gyámintézetünk m. é. közgyűlése a hatalmas lelkitalentumokkal gazdagon 
megajándékozott és anyagi erőforrásokkal bőségesen rendelkező, békéscsabai egyházgyüleke-
zetben lett megtartva, hol kerületi gyámintézetünket az elnökség hivatalból képviselte ugyan, 
de kerületünk képviseletében ott üdvözölhettük piispönk urukkal élén, kerületünk több espe-
resét, egyházmegyei felügyelőjét, számos lelkész és világi testvérrel együtt. — A békéscsabai 
közgyűlés és az ezzel kapcsolatos ünnepszentelés lélekbemarkoló és a szeretet munkájához 
valóban illő és megfelelő keretek között folyt le és Elim vizénél erőre kapva, a jó Isten 
nevében bizakodó lélekkel indulhatunk el, az irgalmas szeretet munkájának előttünk meg-
nyílt ú j munkaévnek az út jára . 

Ezt a szent és minden érző evangélikus szívet elkötelező munkát hogyan végeztük, 
kerületünk miképpen vette ki a maga részét — arról tanúskodik az eredményről szóló jelen-
tésem : 

A gyüjtcs eredménye: 

I. Arad-békési egyházmegye 512.31 
2. Békési egyházmegye . 1.642.86 
3. Budapesti egyházmegye 972.52 
4. Csanád-csongrádi egyházmegye . . . 704.62 
5. Pesti alsó egyházmegye . 1.467.61 
6. Pesti felső egyházmegye 626.09 
7. Pesti közép egyházmegye . . . . 807.85 
8. Budapesti főgimn. i f j . gyám . . . 751.44 
9. Budapesti leánvkoll 281.50 

10. Szarvasi gimn 4 5 . -
11. Szarvasi tanítónőképző 80.— 
12. Kerületi offertor 34.— 

Összesen . . 7.925.80 
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És it t liálás köszönettel kell felemlítenem, hogy ezen összeghez Dr. Pesthy Pál gyám-
intézetünk nagyrabecsült világi elnöke egymaga 1000 pengős adományával hozzájárulni ke-
gyes volt. 

Az egyes egyházak közül kiemelendő az Arad-békési egyházmegyében Mezőberény I. 
ker. egyháza 110 P-t gyűjtött . — Békéscsaba adott ugyan 200 pengőt; köszönet érte, de a 
maga tehetős erejéhez viszonyítva lélekszámarány szerint, a legkisebb és legszegényebb egy-
házgyülekezeteknek mögötte áll. Pedig Békéscsaba, — ha az egyháztanács, a házankénti és 
az iskolások gyűjtését le nem ti l t ja, — kivált a m. é. ünnepség behatása alatt álló hívek 
adakozása, neves összeget mutathatott volna fel. A békési egyházmegyében első helyen áll 
Szarvas, 603 pengővel. Csanád—Csongrádban Tiszaföldvár 190 P és a kis Pitvaros 108 pengő-
vel. A pesti alsóban Soltvadkert 150 pengővel, a 10.000 lelkes Kiskőrös 85 P, a gazdag 
Harta 41 pengővel szerepel. — É két gyülekezetben, ha Isten éltet, személyesen fogom a 
gyűjtést vezetni, azt hiszem, megértésre találok majd a hívek között. A pesti közép egyház-
megyében Cegléd vezet, példáját követi a kicsiny Tápiószele, Péteri és Farmos. 

Budapest serény munkát f e j t ki minden tekintetben. Évről-évre, úgy most is meg-
jelen a budapesti főgimnázium if júsági gyámintézete és meleg kézszorítással köszöntjük 
nemes vezérét, Bereczky Sándor testvérünket. 

Meleg szívvel, szeretettel köszöntjük ú j munkásunkat, a budapesti leánykollégium 
egyesületét és Cegléd i f júsági gyámintézetének a további munkához kitartást és jó sikert 
kívánunk. 

Piliszky János és Melis Mihály szarvasi tanítók, gyámintézetünk már jól ismert 
munkásainak igaz hálával adózunk ez alkalommal is. 

Sok gyülekezetben, lelkész, tanító és világi vezetőink, nem nagy érdeklődéssel kezelik 
gyámintézetünk ügyét. 

Igaz, az adakozási kedvet egyáltalán lelohasztják a sok és különféle címeken eszközölt 
gyűjtések, különösen a hivatásszerüleg űzött templomgyüjtések, melyekhez a gyűjtőket 
illetőség és vallásra való tekintet nélkül alkalmazzák s ezzel híveink előtt a legszentebb egy-
házi célokat teszik kérdésessé. A gyűjtők úgyszólván bérbeveszik a gyűjtés jogát és a maguk 
zsébére 60—80 százalékkal dolgoznak. 

Ez igaz, így vagyon, de ha így van is, kérdem, miért kelljen e visszaélés miatti fel-
háborodásunkat éppen a gyámintézettel éreztetni, azzal: no, erre már most egyáltalán nem 
gyüjtünk!? Mások visszaélései miatt éppen a gyámintézetet sújtani, enyhén szólva, közöm-
bösség szegény hittestvéreinkkel szemben. 

Ezen rövid kitérés után, tisztelettel bemutatom a beérkezett kérvényeket, ajánlási 
sorrend szerint: 

A) Kerületi segélyért folyamodik Arad—Békésből: Gyula, Gerendás. 
Békésből: Szentetornya, Csabacsüd, Nagymágocs, Árpádhalom, Gádoros, Mezőtúr, 

Kardoskút, Orosházi nőegylet. 
Budapestiből: Kelenföld, Vác, Kispest, Budafok, Alsógöd. 
Csanád—Csongrádból: Szeged, Csépa, Battonya. 
Pesti alsóból: Páhi, Apostag, Bajar. 
Pesti felsőből: Gödöllő, Veresegyháza, Váckisújfalu, Rákosliget, Csömör, Penc, Vác-

bottyán. 
Pesti középből: Mende, Tápiószele, Káva, Farmos, Dánszentmiklós, Nyáregyháza, 

Vecsés. 
B) Egyetemes segélyért folyamodik: 
Arad—Békésből: Gyula, Kétegyháza, Gerendás. 
Békésből: Szentetornya, Nagymágocs, Árpádhalom,- Mezőtúr, Kardoskút, Gádoros, 

Orosházi nőegylet. 
Budapestiből: Kelenföld, Vác, Kispest, Budafok, Rád, Alsógöd. 
Csanád—Csongrádból: Szeged, Csépa, Makó, Battonya. 
Pesti alsóból: Páhi, Baja , Apostag. 
Pesti felsőből: Gödöllő, Veresegyháza, Váckisújfalu, Csömör, Penc, Vácbottyány. 
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C) Gusztáv Adolf egylethez: 
Arad—Békés: Gyula, Gerendás. 
Békésből: Szentetornya, Mezőtúr, Csabacsiid, Nagymágócs, Árpádhalom, Orosházai 

nőegylet. 
Budapestiből: Kelenföld, Vác. 
Csanád—Csongrádból: Csépa, Makó, Battonya. 
Pesti alsóból: Páhi. 
Pesti felsőből: Gödöllő. 
D) Egyetemes gyámintézethez: 
Sarkad szentedényekért. 
Tisztelettel jelentem, hogy a Gusztáv Adolf egylet segélyezési tervezetébe kerületünk-

ből sikerült felvétetni: 
Gyula, Kelenföld, Kispest, Mezőtúr, Szarvasi árvaház. 
Felvételre ajánltat tak: Páhi, Vác, Szentetornya, Alsógöd. 
E) A Lutherisch-Gotteskastenhez: Vác. 
Egyik egyházmegyei gyámintézetünk özvegy papnéknak is juttatott segélyt; bár jól 

ismerjük özvegyeink nyomasztó anyagi helyzetét, mégis alapszabályaink ily segély nyújtást 
illetőleg nem intézkednek. 

Ezek után gyámintézetünket mindannyiunk támogató jóindulatába ajánlottan, vagyok 
hittestvéri szeretettel 

Kruttschnitt Antal i 
ker. gyámint. e. elnök. 

Bendl Henrik ker. gyámint. pénztáros számadását terjeszti elő: 
Az összes bevétel 4714.47 P, mely összegből az egyet, gyámintézet pénztárába átuta-

landó 2907.— pengő, a szarvasi Luther-Árvaháznak kiadandó 10 pengő, elnöki költség volt 
154.66 pengő, ezek szerint a közgyűlés rendelkezésére áll 1642.81 pengő. 

Ezen összegből a közgyűlés megszavaz 

Békésgyulának . . . . 200.— P 
Szentetornyának . . . . 200.— „ 
Yácnak . 200.— „ 
Battonyának . . . . . 200.— „ 
Gödöllőnek . 200.— „ 
Páhinak . 200.— „ 
Mendének . 200.— „ 
Szarvasi árvaháznak . . 100.— „ 
Békéscsabai árvaháznak . 50.— „ 
Alsógödnek 80.— „ 

Összesen . . 1630.— P 

A maradvány 12.81 P átviendő a következő évre. 
A közgyűlés az egyetemes gyámintézethez, valamint a Gusztáv Adolf egylethez inté-

zett kérvényeket a beérkezett ajánlási sorrendben felterjeszti. 
Ziermann Lajos egyetemes gyámintézeti elnök a mult évben ismét egyhangúlag meg-

választatott. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 

Egyetemes gyámintézetünk ez évi rendes közgyűlése november hó 2—3. napján Győ-
rött lesz megtartva, képviseletünkben az elnökség és gyámintézetünk iránt érdeklődő és meg-
jelenni óhajtó tagjai kiküldetnek. 

Elnökség jelenti, hogy 6 évre szóló mandátuma az 1929—30-iki közigazgatási évvel 
lejár, felhívja a közgyűlést, hogy a szavazást elrendelni és a szavazatbontó bizottságot meg-
választani szíveskedjék, » 
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A közgyűlés a szavazatbeküldés határidejét 1930. évi szept. l-ben állapítja meg. A 
szavazatok Kruttschnitt Antal egyházi elnökhöz küldendők be. A szavazatbontó bizottság 
tag ja i : Hulvej István, Pétermann Ádám, Klenner Rezső és Font Henrik. 

Kruttschnitt Antal egyházi elnök imája után a gyűlés véget ér. 

Kmf. 

Dr. Pesthy Pál s. k., Kruttschnitt Antal s. k., 
világi elnök. egyh. elnök. 

Bakay Péter s. k., 
jegyző. 

Brosclikó G. Adolf s. k., Blatniczky Pál s. k., 
hitelesítő. hitelesítő. 
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V. FÜGGELÉK. 

r l 

A „Fébé" Evang. Diakonissza Nőegylet rövid történeti áttekintése. 
A „Fébé" Evangélikus Diakonissza Nőegylet 1924-ben alakult. Célja a diakonissza 

munka felkarolása, fejlesztése s az így nyert munkás tagok út ján a hitélet ébresztése, 
mélyítése, karitatív és belmissziói intézmények létesítése: úgymint diakonissza anyaház, kór-
ház, szanatórium, iskola, árvaház, nyomorék gyermekotthon, elesett nők menhelye, szegényház 
stb. Az egyesület beliigyminiszterileg jóváhagyott alapszabályait az 1925. évi egyetemes 
gyűlés szintén elfogadta. Az egyesület élén, mint annak alapítója és szervezője, Pauer Irma 
diakonissza főnöknő, az egyesület elnöke áll. Az egyesület keletkezésének története vissza-
nyúlik az 1916. évre, amikor Pauer Irma főnöknő akkor, mint egyik magyar prot. belmissziói 
egyesület női munkájának vezetője, a pilisi hegyekben fekvő Klotildligeten üdülőhely léte-
sítése céljából a Béthel néven ismert villát vásárolta. A diakonissza egyesület megalakulása-
kor ezt a villát, valamint a közben 1921-ben Trauschenfels Elza diakonissza főtestvérrel 
együtt vásárolt másik villát, Silót, nyitotta meg Pauer Irma főnöknő, hogy benne egyelőre 
hajléktalan anyaház hajlékot találjon. Az ő evangéliumi áldozatkészsége biztosította az első 
években egyébként is az Anyaház fenntartását s részben még ma is, nem számítva azt, hogy 
az Anyaház elhelyezése még mindig az ő villáit terheli. 

Változás e tekintetben mégis már a közeljövőben kilátásban van. Az egyesület ugyanis 
1929. tavaszán Budapest határában, Pesthidegkuton, a Hűvösvölgyi villamos végállomás 
közvetlen közelében, egyelőre kölcsönösszegekből egy ingatlant vásárolt 53.000 pengő értékben. 
Az ingatlanon van egy régebbi épiilet, melynek az Anyaház céljaira való átépítése most van 
folyamatban, úgyhogy az Anyaház beköltözése nagyrészben már ez év őszén várható. 

Az Anyaház életében jelentősebb mozzanat volt, amikor többhavi kiképzés után 
1926 júniusában 12 testvérrel Dr. Farkas Mária diakonissza vezető testvér főorvos felügye-
lete mellett a Székesfőváros egyik kórházában átvehette a sebészeti osztályt, majd annak 
megszűntével 1928. tavaszán 18 ápolótestvérrel az egész Szent Margit kórházat. A kórházi 
munka terén további fejleményként egy önálló kórház megnyitása várható. Ez a szempont 
vezette az egyesületet, már az előbb említett ingatlan megvételénél, ahol a régebbi épületen 
kívül egy üdülőháznak tervezett, félbenmaradt és az idők folyamán megrongálódott, leg-
nagyobbrészt lebontásra szoruló épülettömb áll. Ha a népjóléti minisztériumtól erre a célra 
kérelmezett segélyt és kedvezményes kölcsönt megkapjuk, úgy egy 50 ágyas kórház meg-
építése lesz a legközelebbi program. 

Az Anyaház egyik munkaágát képezi az anyaházi iratterjesztés, mely az üdülőben 
évek óta fennálló kis iratterjesztésnek kiépítése. Ez az iratterjesztés valósítja meg az alap-
szabályokban kitűzött célt: a keresztyén hitéletet ébresztő és mélyítő irodalmi müvek, bibliai 
képek, falimondások, levelezőlapok stb. kiadását. E tekintetben az Anyaházi Iratterjesztés 
azon kedvező helyzetben van, hogy kiadványait a Pauer Irma főnöknő tulajdonát képező, 
de valójában az Anyaház céljait szolgáló nyomdában készíttetheti. Ezen nyomda 1925. elején 
indult meg Klotildligeten s 1927. elején került Budapestre, még pedig a pesti magyar ev. 
egyház tulajdonát képező Damjanich-utca 28/b. alatti házba, ahol a gimnáziumi internátus 
s legutóbbi időtől a fasori lelkészi hivatal is székel. Az Anyaházi Iratterjesztés egyik nagyobb 
vállalkozása volt a bibliai szakítós naptár kiadása, mellyel bár nehéz, rögtörő, de hisszük, 
hogy áldásosnak bizonyuló munkát végez. Az Anyaházi Iratterjesztés forgalma növekedőben 
van, de egyelőre igen sok nehézséggel küzd főleg azért, mert az egyes gyülekezetekben még 
nagyon szervezetlenül sinylődik az evangéliumi iratterjesztés napjainkban felette fontos 
munkája. 



89 

Az Anyaháznak van külön kézifestéses bibliai képeket, falimondásokat, könyvjelzőket, 
rajzokat, stilizálásokat s egyéb kézimunkákat termelő ága is. Különösen az oltárkép-rende-
léseknek látszik jövője lenni. Házi használatra s részben kívülről jövő rendelésre készítenek 
az Anyaház tagjai harisnyákat, kesztyűt, kefeárukat stb. 

Az Anyaháznak az országban különböző helyeken munkaállomásai vannak. Ezek Nyír-
egyháza, Székesfehérvár, Bonyhád, Hódmezővásárhely, Rákoskeresztúr s főleg Budapest. 
Ezeken a helyeken diakonissza testvérek dolgoznak s vasárnapi iskolákat, serdülő f iú és 
leány s egyéb bibliaköröket vezetnek, végeznek szociális látogatásokat, kórház, fogház, 
szegényházi missziót, menhelyes anyák és gyermekek, vakok és elesett nők között. Budapesten 
és környékén időnként hitoktatást is végeznek. A munkaállomások közül Nyíregyházán 
nyomorék gyermekotthona van az egyesületnek 10 gondozottal. 

A diakonisszák száma rendes- és próbatestvérekkel együtt 55. 
Az Anyaháztól megkülönböztetendő magának az egyesületnek működése, mely a hat-

tagú tisztikar és választmány és az egyesület rendes tagjaiból álló évi közgyűlés irányítása 
alatt áll. A választmány tagjai közül három az ev> egyház lelkészei közül való. Rendes tagok 
a rendes diakonisszák s még a közgyűlés által választott egyéb tagok, kiknek száma a diako-
nissza tagok számának bizonyos arányát túl nem lépheti. Az egyesület t ag ja lehet bárki, 
aki az egyesület céljait magáévá teszi, nagykorú és magyar állampolgár. A rendkívüli tagok 
segélyzők és pártolók. Az egyesület két lapot ad ki : 1925. januárjától a Fénysugár című 
hitébresztő és hitmélyítő folyóiratot Gáncs Aladár egyesületi titkár és belmissziói lelkész 
szerkesztése mellett. Előfizetési ára egy évre 4 P 50 fillér. Havonként kétszer jelenik meg 
1000 példányban. 1927. óta az eredetileg a Fénysugárhoz csatolt gyermeklap Kis Harang 
címmel jelenik meg, amelynek szerkesztője Trauschenfels Elza főnöknő helyettes főtestvér. 
Az egyesület megalakulása óta évenként tar t tagja i számára hitmélyítő konferenciát. 1926. 
óta lelkész- és teológuskonferenciát. 1927. óta leánykonferenciát. 1929. óta külön hitébresztő-
konferenciát. Evangélizáló órákat tar t 1924. óta Budapesten, az Üllői-úti imateremben minden 
vasárnap, adventben és böjtben külön alkalmi előadássorozatokkal. Részben az egyesület 
tagjai , részben diakonissza testvérek végeznek még belmissziói munkát a következő helyeken: 
Pilisvörösvár, Pestújhely, Kispest, Óbuda, Pesterzsébet, Pestszentlőrinc—Erzsébettelep, 
Alberti, Irsa, Kiskőrös, Nagybánhegyes, Tokaj, Berettyóújfalu, Yanyarc. 

Az egyesület lelkésze, aki 1925. ősze óta állt teljesen a munka szolgálatába, szokott 
istentiszteleteket s egyéb lelkészi funkciókat végezni Budapesten különböző helyeken, így 
Gyarmat-utcában, Óbudán, az Ű j és Régi János kórházban, Margit kórházban, a Gyorskocsi-
utcai fogházban, Budakeszi Szanatóriumban, Pestszentlőrinc—Erzsébettelepen, Pilisvörös-
várott, hol hitoktatást is végez s egyéb vidéki helyeken, főleg ahol az egyesületnek egyéb-
ként is munkaállomásai vannak. Az egyesület lelkésze végzett többízben hitoktatást Óbudán, 
Szentendrén, Piliscsabán is. 

Ami az egyesület anyagi helyzetét illeti, értékpapírja, takarékbetétje nincs. Ingatlanai 
Budapesten a Knezits-utcában egy házötödrész, Nyíregyházán az „E l im ' ' Nyomorék Gyer-
mekotthont befogadó ház kerttel. Székesfehérvárott egy diakonisszaállomásul és összejöveteli 
helyül szolgáló kis ház kerttel. Bonyhádon egy nagyobb összejöveteli terem. S végül Rákos-
keresztúron egy házrész kerttel s a már említett pesthidegkuti ingatlan. 

Az Anyaház készpénzbevételét képezi a testvérek munkája után járó díjazás s nagy 
ritkán egy-egy kisebb adomány. A külállomások önmagukat ta r t ják ugyan fenn, de azért 
egyes helyeken a központ támogatására is rászorulnak. Az egyesület bevételét a tagdíjak 
képezik, amelyeknek összege azonban a belmissziói lelkész szerény fizetési járandóságát is 
alig fedezi. 

Mindezeket egybevetve Istennek különös kegyelmi ajándéka az, hogy a munka létezik 
és fennáll. Anyagi helyzetünk sokban emlékeztet az 5 árpakenyér és 2 hal csodájára. 
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TT. 

Jelentés a „Fébé" Evang. Diakonissza Nőegylet munkáiról az 1928. évben. 
Urunk kegyelméből egyesületi életünknek már 4. esztendejét zárhattuk le. 
Tekintsünk vissza az elmúlt évre és lássuk meg, mennyi jót cselekedett velünk az 

Űr, mennyi okunk van a hálaadásra és örömre! 
Kis csapatunk ú j ra növekedett. Tagjaink száma 350-ről 406-ra szaporodott. Van 

48 rendes, 35 pártoló, 280 segélyző, 40 leányköri és 3 i f jakköri tagunk. Az Űr áldása 
legyen velük, hogy megállhassanak és növekedhessenek a belső ember szerint. Van azon-
ban veszteségünk is. Két kedves testvérünket az év folyamán haza szólította az Űr. 
Gujás Tivadar ev. segédlelkész volt az egyik. Több éven át súlyos testi betegség gyötörte, 
sok helyet bejár t , gyógyulást és nyugalmat keresve. Egyideig klotildligeti lakos is volt, 
akkor ismertük meg közelebbről. I t t tartózkodása idején talál ta meg Megváltóját, Aki 
megadhatta neki a lelki gyógyulást. Körülbelül másfél évvel később pedig a test i szen-
vedésektől is megmentetett . 

Másik halottunk Jung Erzsébet asszony Hidasról. I t t a központban személyesen 
nem ismertük és életében nem sokat hallottunk róla. Azonban halála után többízben is 
ismétlődött a híradás, hogy hozzátartozónk a betegágyon való magatartásával és boldog 
halálával oly sokat mondhatott , hogy egyeseket elsegített az Űr Jézus megismeréséhez. 

Nézzünk végig most a munkamezőn. 
Egyesületünk belmissziói lelkésze istentiszteletet és evangélizáló órát tartott 83 alka-

lommal a következő helyeken: Budakeszi Erzsébet Szanatóriumban, Budapesten a Norvég 
Misszió kápolnájában, a Régi János kórházban, a Margit kórházban, a Gyorskocsi-utcai fog-
házban, a Gyermekmenhelyen, az Óbudai ev. templomban, az Üllői-úti imateremben, Pest-
szentlőrinc—Erzsébettelepen, Dorogon, Győrben, Szentendrén, Pestújhelyen, Szepezden. Tíz 
alkalommal tartott gyülekezeti és istentisztelettel kapcsolatban úrvacsorát, keresztelt, tartott 
bibliaórát, beszélt vallásosestén s szolgált több szeretetvendégségen, Bonyhádon az egye-
sületi összejöveteli helyiség felavatásán, Pilisvörösvárott a karácsonyfa-ünnepélyen. Elő-
adást tartott mind három konferenciánkon. Résztvett és az egyesületet képviselte különböző 
egyházi és belmissziói gyűléseken. Végzett beteglátogatásokat is. Ez évben is végezte a hit-
oktatást községünkben és Pilisvörösvárott konfirmációi előkészítéssel együtt. Az év első felé-
ben végezte a hitoktatást Szentendrén az elemi és polgári fiú- és leányiskolában és az óbudai 
hitoktatásban is huzamosabb ideig segédkezett. 

Budapesten az elmúlt évben is folytathattuk a vasárnapi iskolai munkát 16 helyen, 
13 fővárosi iskolában, Óbudán, a Deáktéri ev. iskolában és a Protestáns Árvaházban. Utóbbi 
helyen ősz óta az a változás történt, hogy a fiúkkal egy fé r f i tagunk foglalkozik s így 
ezidőszerint hárman tanítanak ott. A vasárnapi iskolai tanítást általában részben a diako-
nissza testvérek, részben tagjaink végezték. Az összes gyermekek létszáma az idén is kb. 
700-at tett ki. Június 3-án volt a tavalyi évzáró kirándulás. Külön vasúti kocsikon hozták 
ki a nagv gyermekcsapatot Klotildligetre, amely hozzátartozóikkal együtt kb. 400 főből 
állott. Az idő nagyobb részét a hegyen sétával, játékkal töltötték a gyermekek, ebéd után 
rövid összefoglaló órát tartott minden tanító a csoportjával, majd levonult az egész gyer-
meksereg Béthelbe, illetőleg a sioni telken álló fedélszínbe, hol elnökünk uzsonnával vendé-
gelte meg őket. Igen kedves szép nap volt s ahhoz képest, hogy ily sok gyermek volt együtt 
a szabadban is, csendesen és szép rendben folyt le az egész kirándulás. A nap áldására 
jellemző egy anyának a megjegyzése, hogy „konfirmációja óta nem volt olyan boldog napja, 
mint ez 

Óbudán kétféle leányórát tart az egyik diakonissza testvér, az egyiket serdülőknek, a 
másikat nagyobb leányoknak. A serdülők között sajnos csak 2—3 komolyabb van, a többit 
— bár az órán kifogástalanul viselkednek — láthatólag nem érdeklik a hallottak. A nagyobb 
leányok óráján 5—6 rendes látogató van, a többi váltakozik. Akik rendszeresen járnak 
kedvesek, komolyak. A felolvasás alatt — kb. y2 óráig — kézimunkáznak a külmisszió javára. 
Már van egy kis tőkéjük, ami csak fokozza igyekezetüket, 
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A Népszínház-utcai leányóra az elmúlt esztendőben is sok-sok örömöt szerzett. Jelenleg 
átlag 30—35-en járnak. Nagyon hűséges kis csapat ez. Többen közülök az év folyamán meg 
találták a békességüket s azóta résztvesznek a munkában, pl. segítenek a vasárnapi iskolában. 
Egyesek pedig valóságos kis misszionáriusnők. Dolgoznak a környékbeli gyermekek között 
és elhoznak többeket az órára. A leányórák látogatói számára minden kedden délután kézi-
munkaórát is tartunk, amelyen felolvasás és rövid bibliamagyarázat van. A kézimunkákat 
a bel- és külmisszió javára értékesítjük. Az órákra kevesen jöhetnek, de akik járnak, nagyon 
szorgalmasok és kedvesek. Minden hó első keddjén megtartjuk a leányköri tagok imaóráját, 
amelyeken elsősorban is az i f júság között folyó munkákat visszük az Űr elé. 

A Népszínház-utcában szombaton délután folyt a női diákóra. Vannak régi, hűséges 
látogatói, jönnek közben újak is, de — sajnos — az érdeklődés még mindig nagyon kevés. 
Imádkozzunk többet ezért a munkáért! 

A férfiórákat pénteken este tartottuk a Népszínház-utcában. A tagok közül néhányan 
felváltva vezették. A résztvevők száma átlag 10-en felül van. 

Evangélizáló óráink a szokott helyeken voltak. 
A Hermina-úton minden szerdán este tartott bibliaórát egy diakonissza testvér. 

Az Albert-utcában, egy tagunknak lakásán, minden pénteken volt bibliaóra. Egyik héten 
ő maga vezette azt, minden második pénteken pedig az egyik diakonissza testvér. Az órák 
látogatói közt van néhány kedves, vágyakozó lélek. 

Öbudán, a Remetehegyen, az elmúlt évben is ottlakó tagjaink a lakásukon folytatták 
a bibliaórákat néhány hűséges látogatóval. 

Az Üllői-úti imateremben minden vasárnap rendszeresen folytak az evangélizáló órák. 
Böjtben és ádventben sorozatos előadásokat tartottunk. A böjti sorozat címe volt: „Fájdal-
mainkat hordozá " , az adventié: „Az advent ú t j a " . Minden alkalommal az előadásokon 
kívül bibliamagyarázatot, énekszámokat és szavalatot vettünk programba. 

A nagyhét első 5 napján Vargha Gyuláné úrnő, egyesületünknek választmányi t ag ja 
tartott előadásokat az Űr Jézus életéről: „A jászoltól a Golgotháig" címmel. Nagyon hálá-
sak vagyunk érte, hogy az előadásokat általában szép számmal látogatták. 

Elnökünk az elmúlt évben is beutazott szombatonként Budapestre, hogy ott meg-
tartsa a vasárnapi iskolai előkészítő órákat és vasárnap este a tagok mélyítő óráit. Áldott 
alkalmak voltak ezek is minden résztvevő számára! 

Csütörtökön rendszeresen megtartottuk a tagok imaóráját. A hónap első csütörtökjén 
van a munkamegbeszélő-óra, amelyeken a tagok tapasztalataikról számolnak be, megbeszélik 
a teendőket és együtt viszik mindezeket az Űr elé. 

A férfitagok minden hónap második keddjén tartottak külön imaórát. 

Ősszel munkánknak egy barát ja , aki zenetanár, felkérésünkre szívesen vállalta egy 
énekkar megszervezését és betanítását. Nagyon hálásak vagyunk ezért, mert a tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy az éneknek igen nagy fontossága van a lelki munkában. Az énekkar 
minden pénteken t a r t j a óráit. Az adventi estéken már szolgálhatott is énekével. Sok türelmet 
és kitartást kívánunk a kis csapatnak és az Űr áldása nem fog elmaradni! 

Az óbudai tagok pénteki imaóráikat tudomásunk szerint az elmúlt évben is megtar-
tották. 

Szociális mentőmunkáinkat is folytattuk. 

Vasárnaponként eljárt két tagunk az Üllői-úti állami gyermekmenhelyre. Egy-egy órán 
15—35 körül volt az úgynevezett transzport-gyermekek száma, akikkel foglalkozhattak. Ének-
tanításon kívül kis történetet olvastak fel, rövid bibliamagyarázatot tartottak és egy arany-
mondást tanítottak be nekik. Bár a gyermek-anvag folyton változik, hisszük, hogy munkánk 
ott sem lesz hiábavaló. Ezt bizonyítja az a kis jelenet is, melyről egyik tagunk örömmel 
számol be. Nemrégen egyik gyermek ú j ra visszakerült egyik szanatóriumból és ujjongva 
mondta, hogy még nem felejtette el az aranymondást, amit i t t tanult s csakugyan mindjárt 
el is mondta. Többnyire az ott tartózkodó anyák is bejöttek az órára kicsinyeikkel a karjukon 
és láthatólag szívesen hallgatták meg azt, ami ott elhangzott, 
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Külön az anyák számára is tartottunk órát minden kedden délután. Ezeket két tagunk 
vezette. 

Patronázs-munkánkat — az Átmeneti Fiúotthon kihelyezett protestáns növendékeinek 
a felügyeletét — az elmúlt esztendőben is folytattuk. Akik a munkát végezték, főképpen 
tagjaink, minden hónap első csütörtökjén gyűltek össze megbeszélésre, amelynek befejezése 
után együtt imádkoztak. 

A szociális mentő munkához kapcsolódik a szegénygondozói munka, mellyel egyik 
diakonissza testvérünk a püspökné őméltóságának segítségére volt. Hetenként egyszer, pén-
teken délután a Deák-téren felvette a szegények panaszait és hétközben is intézett erre 
vonatkozó hivatalos ügyeket, közben látogatásokat is tett. 

A Rökk Szilárd-utcai bábaképző-intézetben is folytattuk az órák tartását. A hallgatók 
gyakran változtak. Volt olyan csoport, amely alig mutatott érdeklődést, volt közben figyel-
mesebb is. Azért reméljük, hogy ez a magvetésünk sem lesz hiábavaló. 

A Szent István-kórházba, az elesett nők osztályára az elmúlt évben is rendszeresen 
jártak a diakonissza testvérek. A munka most sokkal könnyebb, mint volt. A betegek örömmel 
hallgatják az Igét, szívesen énekelnek és örömmel fogadják az olvasnivalókat is. A személyes 
beszélgetések arról tesznek bizonyságot, hogy sokan vannak, akik szívesen megszabadulnának 
ettől az élettől, ha a nehéz megélhetési viszonyoktól nem riadnának vissza. 

A Gyorskocsi-utcai fogházban szombatonként tartottuk a bibliaórákat külön a férfiak-
nak és külön a nőknek. Egy diakónus, egy diakonissza testvér és időnként a belmissziói 
lelkész jártak be e célból. A résztvevők száma csaknem hétről-hétre változott. A munkának 
látható eredménye alig volt. Sajá t ügyük, helyzetük annyira lefoglalja a foglyok gondolatait, 
a sötétség hatalma oly nagy közöttük, hogy az Igéből feléjük áradó kegyelmet nagyon nehezen 
tudják megragadni. De azért p. o. most is van egy asszony, aki eleinte hallani sem akart 
a bibliaórákról, ha el kellett jönnie, kezébe sem vette az énekeskönyvet, most pedig Üjtesta-
mentumával kezében jön az órára és buzgón énekel. Az Úrnál nincs lehetetlenség. 

Budapest környékére is kijártunk az it t következő helyekre. 
1. Minden hétfőn egy diakonissza testvér kiment Rákospalotára, az Állami Leány-

nevelő Otthonba, hogy a javítónevelésre utalt protestáns leányokkal foglalkozzék. A régi 
növendékeket nagyobbrészt kihelyezték, akik közül egyeseken, nagy örömünkre, odakint is 
meglátszik az Ige hatása. Újak jöttek helyükbe. Körülbelül 70—80-ra szaporodott a számuk 
s három csoportban lehetett velük foglalkozni. 

2. Pestújhelyre hétfőn délutánonként já r t ki egy vezető testvér. Az órát felváltva tart-
ják vagy három tagunk egyikének vagy az órák egyik látogatójának a lakásán. Szokás 
szerint először a tagok számára van óra, azután a távolállók részére is. Bár sok ellenséges-
kedésben volt részünk ez évben is, a kis csapat kitartott és az órákat hűségesen látogatta. 

3. Kispesten az órát, amelyet már évek óta egyik tagunk lakásán tartottunk, a lelkész 
kívánságára áttettük az evang. egyház épületében lévő helyiségbe. A látogatók száma 20—30 
között váltakozott. Az órát szerdánként t a r t j a egy diakonissza testvér. 

4. Pesterzsébeten egyik künnlakó tagunk vezette a tagok imaóráját és a vasárnapi 
evangélizáló órát. Ezenkívül tartottunk vasárnapi iskolát és serdülő órát, amelyekben buda-
pesti tagjaink is segítettek. 

5. Erzsébettelepen második éve végeztük a munkát. Miután elkészült az ú j iskolaépület, 
az órákat oda helyezhettük át. Kedves tagnnk, akinek a lakásán kezdtük a munkát, hűséges 
segítőtársa volt a diakonissza testvérnek az elmúlt évben is, különösen sokat fáradt a kará-
csonyi szeretetvendégség előkészítésében és a gyermekekkel a versek és énekek betanításában. 
A vasárnapi iskolába 20—25 gyermek jár t , akik rendszeresen olvassák a Bibliát és hála az 
Úrnak, már olyan is van, aki megtalálta Megváltójánál a békességet. 

6. Pilisvörösvárra két testvér ment ki vasárnaponként. Miután a vasárnapi iskola itt 
a hitoktatás kiegészítő része, elsősorban is az evangélikus hittankötelesek látogatják, de 
jöttek elég szép számban református gyermekek is. Ugyanakkor volt serdülő óra leányok 
számára, utána pedig felnőtteknek bibliaóra. Általában nagyon kicsiny az érdeklődés, de 
újabban hálás szívvel arról számolnak be a testvérek, hogy bizonyos felélénkülés mutatkozik. 
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Albertire és Irsára egy diakonissza testvér és egy férf i tagunk j á r t ki vasárnaponként. 
Albertin a vasárnapi iskolát és az evangélizáló összejöveteleket is az evangélikus isko-

lában tartottuk. Az órákat elég szép számmal látogatták. Hétközben a serdülő leányok szá-
mára, ugyancsak az evang. iskolában tartott órát egyik tagunk. Ezeken a órákon kézimunkával 
is foglalkoztak és karácsony előtt egy kis karácsonyi vásárt rendeztek, melynek jövedelmét 
az ottani munka költségeinek fedezésére fordították. Évközben, ugyancsak a munka javára 
szeretetvendégséggel egybekötött tombola játékot is rendeztek. 

Irsán, ugyanúgy, mint az előző években is, vasárnap délután tartottunk vasárnapi 
iskolát, evangélizáló órát és tagok számára imaórát, kéthetenként pedig leányoknak serdülő 
órát. Tagjaink szerdánként is összegyűltek imaórára. Ezeket az órákat felváltva vezették 
egyik beteg tagunknak a lakásán, aki már hónapok óta nem tud járni az összejövetelekre 
s most így részesülhet a közösség áldásaiban. Nemrégen felvehettünk egyesületünk tagjai közé 
egy férf i t , aki személyes látogatások út ján találta meg a békességet. Hosszú ideig volt 
súlyos beteg, felgyógyulásához már alig volt reménység, de az Űr csodálatosan meggyógyí-
totta s most örömmel jár az órákra. 

A serdülő leányoknak kedden délutánonként volt kézimunka-órájuk. Az elkészített kézi-
munkákat értékesítettük, a pénzt részben a külmisszió javára fordítottuk, részben ú j anyag-
vásárlására használtuk. 

Alsónyáregyházán egy ideig magánháznál tartottuk az órákat, a nyár folyamán azonban 
rendelkezésünkre bocsátották erre a célra az állami elemi iskola egyik termét s azóta ott 
folytak az órák. A bibliaórák látogatóinak leginkább hozzátartozóik, de mások részéről is 
sok gúnyt és kellemetlenkedést kell elhordozniok. Vannak azonban egyesek, akiket éppen 
ezek a nehézségek közelebb vittek az Űrhöz. Hisszük, Aki lehetővé tette ott a munka meg-
kezdését, továbbra is megőrzi és megáldja azt. 

Különös hálával emlékezünk meg még arról a körülményről is, hogy munkát végző 
tagjainkat az ottani lelkész úrék sok szíves támogatásban részesítik és vasárnaponként aszta-
luknál vendégül lát ják. 

Kiskőrösi munkánkat az elmúlt évben is egyik diakonissza testvérünk vezette, melyben 
nagy segítségére voltak kedves munkatársai: ottani tagjaink és a tanító urak. 

A munka kiterjedt volt s megkívánta, hogy másfél napot töltsön Kiskörösön. Sok 
hálával emlékezik meg arról a meleg otthonról, melyet hétről-hétre erre az időre egyik kedves 
tagunknál talált. I t t t a r t j a szombaton délután a serdülő leányok kézimunka-óráját, utána 
pedig az asszonyok imaóráját. A résztvevők száma nem nagy, de az órák igen bensőségesek. 
A délután többi részét látogatások töltik ki. Vasárnap délelőtt és a kora délutáni órákban 
tar t ják a vasárnapi iskolát. Körülbelül 100—120 fiú és 100—150 leány jár , akikkel két-két 
csoportban foglalkoznak. Kedves és sok örömet szerző munka ez mindazoknak, akik benne 
segédkeznek. Azután következik a felnőttek órája. A látogatók száma 30—60 között válta-
kozik, aszerint, hogy esik-e arra is időre temetés a városban, vagy sem. Az óra tartásában 
a tanító urak is segédkeznek, felolvasnak, az éneket vezetik stb. 

Következik a leányóra, melyre 10—17-en járnak. Vannak közöttük igen komoly, vágya-
kozó lelkek is. 

A leányóra után tar t ják a vasárnapi iskolai előkészítőt. Mindezek az órák az iskola-
épületben folynak. 

Ezek végeztével tagunk lakásán van leányok számára egy szükebbkörü imaóra. 
A hét folyamán az egyik tanító úr vezetésével énekórát is tartanak, amely az énekkar 

által rendezett szeretetvendégség óta újabb lendületet vett. 

Nyíregyházán egyik választmányi tagunk — az ottani munka vezetője —• a diakonissza 
testvérek és a tagok végezték a munkát. 

Az egyesület helyiségében vasárnap délután és szerdán este voltak az evangélizáló 
órák. A tagok számára vasárnap délután és csütörtökön délután tartottak imaórát, minden 
csütörtök reggel pedig ébredési imaórát. Minden hónap első szombatján és minden hónap 
egyik vasárnapján az órát a külmissziónak szentelték. 
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Volt három vasárnapi iskolájuk 4 tanítónövel, bejártak a fogházba, kórházba, szegény-
házba. Egyik tagunk saját lakásán hetenként háromszor tót nyelven tart bibliaórát asszonyok 
számára, amelyet szép számmal látogatnak. 

A környéken fekvő Kék községben egyik tagunk — aki már évekkel ezelőtt megkezdte 
ott a munkát, de közben kénytelen volt megszakítani azt, — most ú j ra tar t ott hetenként 
bibliaórát. . : 

' l i: i : { 
Tokajba továbbra is ki jár t egyik diakonissza testvérünk. Örömmel állapíthatjuk meg, 

hogy reménységünk, amelyet mult alkalommal kifejezésre juttattunk, t. i., hogy lelkésztagunk 
megválasztása a munka fejlődésére jó hatással lesz. tényleg valóra vált. Nagy hálával vesszük 
újból és újból a híreket, amelyek egyes lelkeknek a megmozdulásáról és az Űrhöz való meg-
téréséről szólnak. Nyíregyházi körünkkel is élénk érintkezést tartanak fenn a tokajiak. Tar-
tottunk imaórákat, evangélizáló bibliaórákat, vasárnapi iskolát és serdülő órákat. 

Berettyóujfalusi csoportunknak a kívülállók részéről az idén is sok gyűlölködésben 
és bántalmazásban volt része, de kis seregünk a régi kipróbált hűséggel és az Űr erejére 
támaszkodva állta meg helyét. Kedves tagunk — az ottani munka vezetője —, aki különben 
súlyos betegségben szenved, testi gyöngeségére nem tekintve, nagy szeretettel és az Űr 
iránti hálával használ fel minden alkalmat — a tagok óráin, az evangélizáló bibliaórákon, 
úgyszintén az egyesekkel való foglalkozásnál —, hogy bizonyságot tegyen Megváltójának 
kegyelméről. Örömmel emlékezik meg tagtársairól is, akik a munkában készséggel vannak 
segítségére. 

Zsákán a ref. lelkész és neje, kik egyesületünknek tagjai , nagy örömmel számolnak 
be arról, hogy a lelki munka a lefolyt évben is fejlődhetett. 

A vasárnapi iskolát a tanítók vezetik ugyan, de a lelkész irányítása mellett. Konfir-
mandusokkal serdülő órákat tartanak, felnőtteknek minden szerdán bibliaórát, amelyre a 
komolyabbak járnak el. Vasárnaponként vallásos-estélyt rendeznek, ezeket sokan látogatják. 
Űjabban az i f j ak kívánságára megalakították az „ I f j a k Egyesületét", amelynek határozott 
programját a többség túlkomolynak fog ja tartani, de megvan a reménység arra, hogy a vágya -
kozók annál szívesebben veszik és egész bizonyos, hogy áldásukra is így lesz. 

Vitkán, a ref. lelkész, ki választmányunk tagja , feleségével együtt folytat ja a már 
évekkel ezelőtt megkezdett munkát. Van egy 9 tagból álló kis körük, ez képezi a munka 
gyökerét. Csütörtök esténként 25—30-an jár tak rendszeresen bibliaórákra. Serdülő leányok 
számára vasárnap délutánonként volt összejövetel 8—10 kitartóbb résztvevővel. A vasárnapi 
iskola nem kötelező, mint egyebütt a környéken, mégis 30—40-en jár tak állandóan. 

A rendes összejöveteleken kívül a nagy ünnepeket megelőző héten adventben és az év 
első és utolsó hetében, imaórákat tartottak. 

A munkatér nehéz, de az Űrnak van hatalma, hogy itt is győzelemre jusson a szívekben. 
Vanyarcon főképp a téli időszakban folyhat a rendszeres lelki munka, mert különben 

a külső gazdasági teendők foglalják le a lakosságot. Ottani tagunk lakásán hetenként kétszer 
gyűltek össze az asszonyok. Kedden este imaórát tartottak — melyekből minden hónapban 
az első külmissziói imaóra —, pénteken pedig evangélizáló bibliaórájuk volt. A vasárnapi 
iskolába elég szép számmal jár tak gyermekek: régebbiek is, ú jak is. 

Uzsai tagjaink is hűségesen kitartanak. Bár igen nehéz anyagi körülmények között 
élnek, az Űr kezéből veszik a megpróbáltatást is, az áldást is és így nagy szükségükben is 
találnak alkalmat arra, hogy igen csekély anyagi javaikból Isten országának céljait is 
szolgálják. 

Vannak egyesületünknek tagjai , akik egészen magukban állanak egy-egy vidéki helyen. 
Nagy örömünkre szolgál azonban, hogy igyekeznek megragadni az alkalmakat, amikor akár 
gyermekek, akár felnőttek előtt bizonyságot tehetnek. Az- Űr megáldja ezt az igyekezetet. 
Erről szólnak az időközönként hozzánk érkező hírek is. 

Egyesületi életünk eseményei között sorrend szerint első helyen említjük meg az ima-
hetet, amelyet az elmúlt évben is megtarottunk az alliance imahét programja szerint Buda-
pesten és nagyobb vidéki köreinkben is. 
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Február 2-án Klotildligeten megtartottuk a rendes évi közgyűlést. Vidéki tagjaink 
közül is többen feljöttek ez alkalomra. A résztvevők száma összesen 107 volt. Azok közül, 
akik személyesen nem jöhettek, sokan küldtek üdvözletet s bizonyára mindannyian együtt 
voltak velünk lélekben. 

Ének és ima után elnökünk I I . Kor. 4 : 2 alapján rövid bibliamagy'arázatot tartott 
s ezzel megnyitotta a gyűlést. 

Az évi jelentés és a pénztári jelentés felolvasása, majd a szükséges választások meg-
ejtése képezték a közgyűlés főbb tárgyait. 

Megint tapasztalhattuk azt, hogy ami rendszerint csak száraz, hivatalos aktus szokott 
lenni, számunkra ünneppé tehette az Űr jelenléte. Délután úrvacsoravétel fejezte be az 
örömnapot. 

Bizonyos fontos ügyek elintézése szükségessé tette két rendkívüli közgyűlés tartását is. 
Március 25-én Budapesten folyt le az első, 76 tag részvételével. Ennek tárgyát a budapesti 
Knezits-utcai házrészvétel képezte. Bár nagyon hálásak vagyunk érte, hogy az Űr mindjárt 
a legelső időben kegyelmesen megsegített bennünket és használatra kaphattuk a Népszinház-
utcai lakást, — mégis tagadhatatlan, hogy az idő múlásával, a munka növekedésével és ala-
kulásával egyre tarthatatlanabb lesz ott a helyzet. Égető szükséggé vált a lakáskérdés. Több 
lakás megtekintése után, mikor már tapasztalatokat tehettünk arról, milyen nehéz lesz valami 
alkalmas helyiséget találni, — jutott tudomásunkra a Knezits-utcai házrész eladása. Bár 
anyagi erőnket messze felülhaladta a 16.000 pengő vételára, minden körülmény arra vallott, 
hogy számunkra ez az Űrnak az út ja . Az egész vétel lefolytatása is e mellett tett bizonyságot. 
Ma az a helyzet, hogy az eladókkal szemben tartozás nincs. Az eddigi kiadás 17.712 P 30 f-t 
tett ki, amely kölcsönökből, adományokból és házbérjövedelemből fedezve van. A vétel meg-
történte után beadtuk igényünket az egyik négyszobás lakásra. Sajnos, többrendbeli tárgya-
lás után is — bár az elsőfokú bíróság a mi javunkra döntött —-, a másodfokú bíróság mégis 
elutasított bennünket, azzal a megokolással, hogy olyan egyesület, amelynek központja nincs 
Budapesten, lakást ott a maga számára nem igényelhet. Ügyünk az Űr kezében van és tudjuk, 
hogyha Ő valamit megtagad, a^ért teszi, mert jobbat tart fenn számunkra s így ezt a függő-
ben levő kérdést is a maga idejében az Ő dicsőségére fog ja elintézni. Ezért imádkozunk is. 

A második rendkívüli közgyűlést augusztus 9-én tartottuk, szintén Budapesten, 36 tag 
jelenlétében. Tárgya az az örvendetes esemény volt, hogy Heining József és neje bonyhádi 
tagjaink házukat és hozzátartozó telküket az egyesületnek ajándékozták, csupán a haszon-
élvezeti jogot tartva fenn maguknak mindkettőjüknek halálukig. Nagy hálával fogadtuk 
ezt az ajándékot, még pedig két okból: egyrészt, mert ezáltal bonyhádi munkánk állandó haj-
lékot talált, ami igen-igen sokat jelent nekünk, — másrészt, mert kedves tagjainknak ez az 
áldozata az Űr és az Ő ügye iránt való szeretetből sajá t indításukra történt és így bizonyosan 
sok áldást fog jelenteni számukra is. 

Egyesületi életünk örömnapjai közé tartoztak a lefolyt évben is a havi úrvacsoraosztások, 
mikor főképpen budapesti, de vidéki tagjaink közül is többen feljöttek, hogy velünk együtt 
részesülhessenek az Űrral és egymással való közösség áldásaiban. 

Egyesületi nagy konferenciánknak az elmúlt évben figyelemreméltó előzményei voltak. 
Elnökünk három év alatt szerzett tapasztalatai nyomán arra a meggyőződésre jutott, hogy 
nem vállalhatja a konferencia rendezését tovább is úgy, mint eddig, ponyvasátor felállítá-
sával. Mindazok s így a választmány is, akik közelről ismerték az eddigi nehézségeket 
és veszélyeket^ nagy megértéssel fogadták a dolgot és örömmel tették magukévá elnökünknek 
azt az indítványát, hogy fából állandó fedélszint kellene készíttetni. Az ehhez szükséges helyet 
szeretett elnökünk készséggel ajánlotta fel használatra saját telkén. Egyesületünknek egy 
tagja pedig, aki ácsmester, önköltségi áron, saját munkájáért és fáradságáért semmit sem 
számítva, szeretetből vállalta az építést. A költségek e kedvezményes ajánlat mellett is, köve-
zéssel együtt, 2530 pengőre rúgtak. 

Egyik választmányi tagunk azt indítványozta a közgyűlésnek, hogy a tagok 10—-10 
pengőt adjanak a költségek fedezésére. A gyűjtés megindult. Sokáig elég lassan növekedett 
a pénzösszeg. Már nagyon közel volt az idő, amikor a konferenciai előkészületekhez kellett 



96; 

volna fogni — és bár egyesek, — éppen a legszegényebb tagjaink közül megható áldozatkész-
séggel hozták el adományaikat, — a szükséges összeg még távolról sem volt együtt. E ked-
vezőtlen külső jelek dacára sem tudtuk azonban elhinni, hogy ne lehessen megtartani a 
konferenciát. S valóban, az utolsó napokban az Űr többeket indíthatott, hogy beküldjék hozzá-
járulásukat és így elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy az építést megkezdjük, hittel várva, 
hogy a még hiányzó összeg is be fog gyűlni. Elképzelhetetlen örömmel és hálával szemléltük 
minden egyes oszlop és gerenda elhelyezését. Lesz fedélszínünk és lesz konferenciánk! Az Űr 
kegyelmesen tényleg mindakettőt megadta. A fedélszin költségei is csaknem teljesen meg-
térültek. A konferencia június 26-tól—29-ig tartott . Az előző évek, konferenciáitól annyiban 
tért el, hogy 26—28-ig csak a tagok voltak hivatalosak, 29-ét pedig az evangélizáló előadások 
töltötték be. Általános benyomásunk volt, hogy ilyen beosztás mellett az egésznek zavartala-
nabb a menete. 

A mélyítő konferencia 26-án délután szeretetvendégséggel kezdődött. Minden reggel 
és délután imaórák előzték meg az előadásokat. Az előadások tárgyai a következők voltak: 
A ker. ember titkos kamrája. A ker. ember fegyelmezettsége. A ker. ember szóbeli bizonyság-
tétele. A ker. ember közösségi élete. A ker. ember lelki fejlődése. Az egyik előadást Dr. 
Ra f f ay Sándor püspök úr volt szives elvállalni. 

Tagjaink, nagy örömünkre, évről-évre növekvő számmal jelennek meg a konferenciánkon. 
Ez alkalommal kb. .180 szállóvendégünk volt, összesen pedig 400-an vettek részt a konferen-
cián. Nagy hálára kötelez bennünket az a vágy és várakozás is, amellyel nem sajnálva a 
fáradságot és áldozatot, — egyesek nagy nehézségeket legyőzve, — eljöttek, hogy az Űr a 
közösségben szólhasson hozzájuk, amelynek hatása az egész idő alatt érezhető is volt. Sze-
mélyes beszélgetésekben, de különösen a hálaadó összejövetelen sok-sok áldásról számolhattak 
be az egyesek. Áldott legyen érte az Űr! Közös úrvacsora vételünk is megint egyik fény-
pontja volt együttléteinknek. 

A június 29-i evangélizáló nap vidéki résztvevői közül a többség 28-án érkezett, 29-én 
a reggeli vonattal pedig hosszú sora azoknak, akik Budapesten és környékén laknak. 

Fedélszínünk, melynek befogadóképessége több, mint 500 ember, egészen megtelt. Dél-
után még kívül is álltak többen. Bár az Űr felhasználhatta volna ezt az alkalmat minden 
jelenlévő életében! Az előadások tárgyai voltak: Miért nehéz az élet? Hogy lesz könnyűvé 
az élet? Hogyan lett Simon Péterré? Hogyan lett Saul Pállá? 

A csak németül értők részére ez évben is voltak minden nap párhuzamos német 
előadások. 

A Máv. igazgatóság szíves jóindulatából megint kaptunk kedvezményes vasúti jegyeket, 
ami nélkül vidéki tagjaink közül sokan nem jöhettek volna el s így ez is hálára kötelez 
bennünket, valamint az is, hogy a lakás és ellátás nehézségein is keresztül segített min-
ket az Űr. 

Augusztus 17—20-ig tartottuk a leánykonferenciát. Mindenhova, ahol f ia ta l leányok 
között folytattunk munkát, küldtünk meghívót és az eredmény az volt, hogy 130-an jelentek 
meg a konferencián. Szemnek és szívnek egyaránt jóleső látvány volt az a nagy csoport f iatal 
leány, amely azért gyűlt össze, hogy Isten Igéjéből nyerjen oktatást. Az előadásokat nagy 
figyelemmel hallgatta az egész leánysereg. A rendelkezésre álló három délelőttön a követ-
kező tárgyak kerültek megbeszélésre: Milyennek ismered Jézust? Milyennek ismer Ő téged? 
Hogyan szereted Jézust? Hogyan szeret Ő téged? Mire indít téged az Űr Jézus szeretete? 
Mit nyersz, ha néki engedsz? — Délutánonként kor és ismeretek szerint hat csoportra osztva, 
diakonissza testvérek vezetése mellett a közeli erdőszélre rándultak ki a f iatal leányok. A kiseb-
bek játékot is rendeztek. Befejezésül pedig kint a szabadban a délelőtti tárggyal kapcsolato-
san a Biblia nőalakjainak egyikéről megbeszélő órát tartottak. Személyes beszélgetésekben 
és a hálaadó összejövetel alkalmából tartott beszámolón sok olyan vallomás hangzott el, 
amely arról tett bizonyságot, hogy Isten Lelke munkálkodhatott. Voltak, akik határozottan 
megnyitották szívüket Megváltójuk előtt, mások pedig világosan meglátták, melyik az az út, 
amelyen járniok kell, ha valóban boldogok akarnak lenni. 
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Még a leányok el sem mentek, már kezdtek érkezni a következő konferencia vendégei. 
Ugyanis augusztus 21—24-re volt téve a lelkész- és teológus-konferencia időpontja. Érdekes 
statisztikát állítottak össze a konferencia tagjairól, mely szerint a résztvevők száma a követ-
kezőképpen oszlott meg: 1 teológiai tanár, 8 lelkész, 8 segédlelkész és 8 teológus. Volt három 
nagyobb előadás: 1. A bűnös és igaz ember az Ige megvilágításában. 2. Mi érhető el az 
istengyermeki életben? 3. Ébresztő és építő igehirdetés. Délutánonként bibliatanulmány volt 
I . Timotheusból: Mennyire ismered magadat? Mennyire fegyelmezed magadat? 

Az Űr iránti nagy hálával tekintünk vissza erre a konferenciára is. Megláthattuk, 
hogy amit az ember letesz az Űr kezébe, azt Ö csodálatosan bölcsen és jól intézi el. 

A résztvevők közül többen akkor is, azóta is olyan nyilatkozatokat tettek amelyből 
láthattuk, hogy konferenciánk ez évben is hézagpótló munkát jelentett evangélikus egy-
házunkban. 

Karácsonyi ünnepélyeinkről is meg kell emlékeznünk. Hosszúra nyúlna nagyon a jelen-
tés, ha külön-külön sorolnék fel valamennyit, mert ahol munkát folytattunk, tartottunk kará-
csonyi ünnepélyt is. 

Vasárnapi iskolásainknak, serdülőinknek Budapesten is és a vidéken is mindenütt 
karácsonyfát állítottunk fel. Az ünnepély programját nagyrészt a gyermekek éneke, sza-
valata, párbeszéde töltötte be. A felnőtteket több helyen könnyekig hatotta meg az, amit a 
gyermekajkakról hallottak és az a reménységünk, hogy még ilyen módon is áldás származik 
az ünnepélyekből. Befejezésül mindenütt bibliamagyarázat volt. Utána pedig kiosztásra kerül-
tek a hagyományos zacskók vagy kosárkák, amelyek különféle édességeket rejtettek maguk-
ban. Majdnem kivétel nélkül jutott a zacskó mellé olvasmány, képecske, sőt egyéb is: tolltartó, 
egyes helyeken még meleg ruhanemű is. 

Hozzávetőleges számítás szerint is meghaladta az 1200-at azoknak a gyermekeknek 
a száma, akik ünnepélyeinken résztvettek. 

Tartottunk karácsonyi ünnepélyt a javító-intézetben, a Gyermekmenhelyen, a Bába-
képzőben, a kórházakban, a fogházakban, szegényházakban, stb. Tagjaink, sőt egyes helyeken 
munkánk barátai is segítségünkre siettek kisebb pénzadományokkal, vagy azzal, hogy gyűj-
töttek, lisztet, cukrot és sütöttek kalácsot, süteményt. Így lehetővé tették számunkra, hogy 
védenceinket ilyen természetű adományokban is részesíthessük. 

Nagyon hálásak vagyunk Urunknak minden segítségéért és áldásáért, amelyek a kará-
csonyi időket olyan gazdaggá és széppé tehették mindannyiunk számára. 

Munkánknak két lényeges segédeszközéről, kedves lapjainkról szeretnék még szólani. 
Fénysugarunk már 4 éves. Az elmúlt évben is 1000 példányban nyomattuk ki. Ennek 

több mint fele rendes előfizetőinknek ment, a többi részét részben számonként árusítottuk, 
részben évfolyamokat állítottunk belőlük össze. Örömmel látjuk, hogy így is van kelen-
dősége a lapnak. 

Kis harangunk a 2. évét töltötte be. Előfizetője kb. annyi, mint a Fénysugáré, csak 
egyes példányokból fogy el belőle több. Hálás szívvel mondhatjuk, hogy az ország minden 
részéből, a mieinktől és ismeretlenektől egyaránt, sok jelét vehettük annak, hogy ebbeli 
imádságaink meghallgatásaképen lapjaink valóban lelki értéket jelentenek számunkra. Bár 
az Űr felhasználhatná őket továbbra is sokaknak épülésére! 

A Z A N Y A II A Z. 

Bár anyaházunk tagjai az elmúlt évben is együtt dolgoztak egyesületünknek tagjaival 
s így munkájukat sok tekintetben nem lehet különválasztani, — mégis megkíséreljük össze-
foglalni azokat a pontokat, amelyek egyesületünk önkormányzati szervének belső életéhez 
és speciális feladataihoz tartoznak. 

Az anyaház tagja i a diakonissza főnöknő, helyettese a főtestvér, 3 vezető testvér, 
37 diakonissza testvér, 8 próbatestvér, 2 diakónus testvér és 1 diakónus-jelölt. Volt anya-
házunknak több pártfogolt ja is, akiknek otthont, lelki és testi gondozást nyújtott . 

A házban az eddigi mederben folyt tovább a munka. Az itthon tartozkodók részben a 
házi- és kert-teendőket végezték, részben azokat a munkákat, amelyek anyaházunknak némi 
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jövedelmet jelentenek, mint pl. a festés, harisnyakötés. Megrendelés, hála az Úrnak, egész 
éven át volt — különösen a festő testvérek számára. Örömmel látjuk, hogy mind ismertebbek 
és kedveltebbek lesznek könyvjelzőink, falimondásaink, levelezőlapjaink, selyemképeink stb. 

Iratterjesztésünk forgalma is örvendetesen növekedett, de — bár a bevételt a szük-
séges beszerzéseken kívül a kölcsönök visszafizetésére fordít juk, — még mindig nagy tarto-
zásai vannak és igen fontos volna, hogy tagjaink azt szívükön viseljék. 

Ű j füzeteket, képeslapokat, falimondásokat és könyvjelzőket az elmúlt évben is adtunk 
ki. Legnagyobb vállalkozásunk azonban a leszakítós naptár kiadása volt. Főnökasszonyunk 
már több évvel ezelőtt gondolt reá, hogy jó volna a leszakítós naptár mintájára egy magyar 
naptár t szerkeszteni. Időközben két helyen is kiadtak ugyan ilyen naptárt , de a mi köreink-
ben továbbra is fennállott ennek a hiánya és mivel ez a kérdés az utóbbi években mindig 
sürgetőbbé lett, a lefolyt évben hozzáfogtunk annak megvalósításához. Az Űrnak különös 
kegyelméből néhány ember buzgó munkálkodásával igen rövid idő alatt sikerült is ez. Anya-
giakban áldozatot jelentett a naptár kiadása, mert a teljes példányszám eladása esetére is 
csak az előállítási költség térül meg. Azonban az a készség, amellyel naptárunkat minden-
felé, még a távolabb álló körökben is fogadták, bíztató jel arranézve, hogy a megkezdett 
munkánkat imádkozva tovább folytassuk. 

A mult jelentésben az orvosi munka örvendetes fellendüléséről számoltunk be. Amint 
a külső jelek mutatták, ez a lefolyt évben csak fokozódott volna, ha Urunk az Ő, előttünk 
még nem egészen megértett, de kétségtelenül bölcs és kegyelmes gondolatai szerint meg nem 
engedi, hogy az fennakadást szenvedjen. Doktor testvérünk ugyanis, amennyire emberileg 
meg lehet állapítani, attól a sok munkától és fáradságtól, amit a kórházi ügyek elintézése 
szerzett neki, kimerülve és a nagy szélben és hidegben még betegen is végzett útjain meg-
fázva komolyan megbetegedett. Eleinte csak a faluba járást szüntette be, de a napnak 
minden szakában fogadott beteget rendelőjében. Későbben — sajnos — ezt is redukálnia 
kellett és így ősz óta szigorúan csak a rendelőórájában 2—3-ig fogadhat betegeket, ami ter-
mészetszerűleg a létszám igen nagy csökkenését vonta magaután. Még mindig sok dolgot 
ad azonban az anyaház tagjainak kezelése, kik között naponként többen akadnak, akiknek 
valami tekintetben az ő segítségére szükségük van. Megbecsülhetetlen az a szolgálat, amelyet 
kedves Doktor testvérünk így betegen is végez, de azért szívünk hő vágya és éppen ezért 
imánknak is állandó tárgya, hogy egészsége visszaadassék s ú j ra egészen beleállhasson a 
munkába. Tudjuk, hogy Urunk a maga idejében meghallgatja kérésünket. 

Kórházi munkánk az elmúlt évben forduló ponthoz ért. A Telepy-utcai kórház sebé-
szeti osztálya megszűnt és így a diakonissza testvérek másutt való elhelyezése múlhatatlanul 
szükségessé vált. Igen nehéz, nagy küzdelmeket kellett Doktor testvérnek végigharcolnia, 
míg az ügy általános megelégedésre elintéződött. A testvéreket a Margit-kórházba helyezték, 
ahol március 1-én a sebészeti és belgyógyászati osztályt, április 15-én a szülészetet is át-
vették. Az alatt az idő alatt, míg utóbbi még a világiak kezén volt, sok kellemetlenséget 
kellett elszenvednünk, s így annál nagyobb volt örömünk, amikor az egész kórházat elfoglal-
hattuk. Azóta is csodálattal és imádattal gondolunk Urunknak erre a vezetésére, hogy ezt a 
kedves kisebbszerü kórházat adta nekünk, ahol sok tekintetben zavartalanabbul végezhetjük 
munkánkat, mint áz előbbi helyen. 

Nagy hálára kötelez az is, hogy a kórházi igazgató úrban eddig igen meleg pártfogót 
és jóakarót kaptunk, aki minden ügyes-bajos dolgunkat a szívére veszi és lépten-nyomon 
jelét ad ja gondoskodásának, szeretetének. 

Miután a tanfolyamot végző testvéreknek a kurzus végeztéig régi helyükön kellett 
maradniok, helyettük s még azon felül is ú j munkerőket kellett a Margit-kórházban beállí-
tanunk. Összesen 17-en végezték itt a munkát. Bár kisebb-nagyobb nehézségek egész éven 
át voltak, még felekezeti ellenségeskedések is előfordultak, — mégis — az Űrnak legyen 
hála érte — sok áldás is fakadt a kórházi munkából. Többen, — egyesek a halálos ágyukon 
békességet találtak, mások pedig — olyan benyomásokat nyertek, amelyek feledhetetlenek 
lesznek számukra. 
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Nagy örömünkre szolgált az is, hogy engedélyt kaptunk a n a , hogy vasárnap este 
evangélikus istentiszteletet tarthassunk a betegeknek. Ezeket a 111. kerületi lelkész, vagy a 
segédlelkész ta r t j ák meg, akik egyesületünk tagjai . 

Két esetben külön kérésre testvéreink magánházban is ápoltak néhány hétig. 
Ősz óta két diakonissza testvér és egy próbatestvér a Rökk Szilárd-utcai Bábaképző 

Intézetben a szülészeti tanfolyamot végzi. 
Szentendrén a Loránt í fy Zsuzsanna rcf. leányinternátusban az iskolaév befejezésével 

a diakonissza testvér felügyelőnői munkája véget ért. Az ú j iskolaévben pedig ú j a j tó nyílt 
meg a Vilma királynő-úti evangélikus gimnázium internátusában, ahol ugyanaz a testvér 
teljesít szolgálatot. A betegszobába kerülő gyermekek ápolása, gondozása, és a gyermekek 
fehérneműinek kezelése képezik a munkakörét. Közben alkalma nyílik arra, hogy a gyerme-
kekkel lelkileg is foglalkozzék és többeknek a megnyilatkozása arról tesz bizonyságot, hogy 
a szívek fogékonyak a hallottak számára. 

Januártól—szeptemberig Balatonszepezden munkálkodhatott az egyik diakónus test-
vér. Szülei ugyanis ott laknak s mikor egyik nyáron látogatásukra náluk volt, megismerkedett 
a község egyes vezetőivel is. Ez adta meg a gondolatot arra, hogy — mivel a református 
tanító állása nem volt betöltve, — ideiglenesen megválasszák és a hitoktatást és az istentisz-
teletek tartását reábízzák. Diakónus testvérünk jól kihasználta a rendelkezésére álló időt, 
foglalkozott a gyermekekkel, i f jakkal , felnőttekkel, hetenként többször tartott bibliaórákat. 
A jelek úgy mutatják, hogy ez a munka sem volt hiábavaló. Vannak egyesek, akiket az Ige 
megragadhatott s akik most már együtt olvassák a Bibliát. 

Diakonissza állomásaink: Nyíregyháza, Székesfehérvár, Rákoskeresztúr, Bonyhád és 
Hódmezővásárhely. 

Nyíregyházán az „ E l i m " Nyomorék Gyermekotthonban két diakonissza testvér dol-
gozott. Az egyik főkép a gyermekek lelki és testi gondozásával foglalkozott, a másik pedig 
a házi és kerti munkákat végezte és vezette. A harmadik diakonissza testvér, aki Nyíregyházán 
van, most is bent lakott a városban a munka vezetőjénél és neki volt segítségére. 

Elimban 9 nyomorék gyermeket gondoztunk, kevéssel karácsony előtt vettünk fel egy 
10. gyermeket is, akit a kórházi munkával kapcsolatban ismertünk meg. — Ha vissza-
tekintünk az elmúlt esztendőre, megint csak arról tehetünk bizonyságot, hogy az Űr kegyelme 
gondoskodott Élimnek minden szükségéről, úgy hogy — bár fenntartására tőke nem áll 
rendelkezésünkre, — azoknak, akik ott otthont találtak, soha semmiben sem kellett hiányt 
szenvedniök, ellenkezőleg: fejlődhettek, erősödhettek, lelkileg, testileg. 

A házban vasárnapi iskolát tar t az egyik diakonissza testvér, a másik végezte a tokaji 
munkát. Közben a városban is tartottak órákat és látogatásokat tettek. 

Székesfehérvárott az elmúlt évben is az egyik diakonissza vezető testvér végezte a 
munkát, tagjaink szíves segítségével. A munkák ugyanazok voltak, mint az előző években is. 
Vasárnap délután vasárnapi iskola, utána és szerdán este evangélizáló óra, csütörtökön reggel 
ébredési imaóra, este tagok órája, pénteken fé r f i bibliaóra, szombaton délután serdülő óra 
leányok számára. A rendes heti tagok óráján kívül havonként egyszer még külön is össze-
jöttek az asszonyok a hónap első hétfőjén, a leánykör tagja i az azt követő vasárnap, a fér-
fiak pedig a hónap második hétfőjén. 

Ha voltak résztvevők, testvérünk, reggelenként és esténként áhítatot is tartott . Heten-
ként egyszer, kedden délután pedig ellátogatott a városi kórházba, ahol a protestáns betegek-
kel foglalkozott. 

Bár annakidején sok fáradsággal és költséggel jár t , azóta azonban annál több örömöt 
szerzett, hogy az egyesület fehérvári házán bizonyos régen tervbevett átalakításokat véghez 
lehetett vinni. Felépülhetett a tűzfal és az udvaron egy 3 méter magas téglakerítés, amelyek 
a szomszéd háztól zárják el most a házunkat. Az építkezésnek egyik örvendetes következménye 
az is, hogy összejöveteli helyiségünk megnagyobbodott. Bevezettettük a házba a vízvezetéket 
és ahol még hiányzott, a villanyvilágítást. Az anyagi terheket az egyesület ottani tagjai 
viselték. 

Rákoskeresztúron egy diakonissza testvér munkálkodott. Az evangélikus lelkész meg-
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bízásából a tanítási év tartania alatt minden vasárnap délelőtt az iskolában tartott vasárnapi 
iskolát átlag 35 gyermekkel, hétfőn este pedig foglalkozott az ismétlő iskolás leányokkal, 
tar tot t vasárnapi iskolát a lakásán vasárnap délután, este pedig "és pénteken este, felnőttek-
nek bibliaórát. Hétfőn a rákoscsabai és rákoshegyi tagok jöttek össze imaórára, kedden este 
volt a rákoskeresztúri tagok imaórája. Szerdán egyik tagunk lakásán volt evangélizáló-óra, 
csütörtökön pedig Rákoshegyen. Utóbbi helyen a háziasszony maga is békességet talált. 

Július 29.-én nagy örömünnepe volt a kis körnek. A nyár folyamán ugyanis a Szilvay-
íiővérek a nekünk átengedett házrész kérdését úgy oldották meg, hogy egy szobát-konyát 
építettek. Ennek a felszentelése volt július 29.-én, melyen az egyházi szertartást a helybeli 
lelkész úr felkérésünkre szívesen és szeretettel -végezte. Az ünnepély örömét fokozta, hogy 
főnökasszonyunk is jelen volt és a szertartást követő szeretetvendégségen bibliamagyarázatot 
tartott . A keresztúri kis kör azóta is hálásan emlékezik vissza erre a szép együttlétre és 
egyesek még ma is idéznek az akkor hallottakból. 

Bonyhádon egyesületünknek 51 tagja van, tehát legnagyobb vidéki köreink egyike. 
Talán sehol sem kell annyi ellenségeskedéssel szemben állanunk, mint ott, de hála legyen 
érte az Űrnak, eddig nem árthatott semmi, egyesületünk tagja i csak annál közelebb kerültek 
egymáshoz és annál értékesebb nekik maga a munka is. 

Munkaprogramjuk a következő: 
Vasárnap evangélizáló-óra, melyet 100—250-en látogattak. 
Hétfőn tagok órája, egyszer a hónapban külmissziói óra. 
Kedden leányóra. Felolvasás alatt kézimunkáztak a külmisszió javára. A leányok bete-

geket is látogattak, ha a szükség úgy kívánta, i t t a házi munkákban vagy ápolásban segí-
tettek és igyekeztek a beteget énekléssel és imádkozással erősíteni, bátorítani. 

Szerdán magyar bibliaóra. 
Csütörtökön evangélizáló-óra. 
Délelőttönként a testvért keresték fel egyesek lelki dolgaikkal, délután pedig ő tett 

látogatásokat. 
Nyáron 8-szor volt a környék különböző községeiben, ahova bibliaórák tartására 

hívták meg. 
A bonyhádi munkának egyik állandó nehézsége volt a helyiségek kérdése. A protestáns-

kör nagytermét sokszor azért nem kaphatták meg rendszeres össze jövetelik tartására, mert 
valami más célra: táncmulatság vagy mozi-előadásra volt lefoglalva. Ez a körülmény a 
munkát nagyon zavarta és semmiképpen sem volt méltó magához az ügyhöz. Tagjaink mind 
komolyabban beszéltek róla, hogy összejöveteli helyiséget kellene építeniök. Mikor Reining 
József úrék házukat és telküket az egyesületnek ajándékozták, a hely kérdése magától meg-
oldódott. Augusztus vége felé kezdetét vette az építkezés. Megható buzgalommal és áldozat-
készséggel vette ki ebből részét körünk apraja-nagyja. Még tagjaink hozzátartozói, sőt evan-
gélizáló-óráink látogatói közül is többen segítettek. 5 éves gyermekek és 70 éves öregek is 
hordták a téglát, volt, aki fuvarozott, vagy legalább is kölcsönadta a szekerét. 10—15 ember 
közül csak 5—6 volt fizetett "Szakmunkás, a többi ingyen, szeretetből dolgozott. A költségek 
így is sokra mentek hetenként s diakonissza testvérünk, — akkori leveleinek bizonysága szerint 
— az Űrnak csodálatos segítségét tapasztalhatta meg hétről-hétre, amikor a kifizetések 
alkalmával a szükséges összeg mindig együtt volt. Ezeken a kiadásokon kívül estek termé-
szetesen az építéshez szükséges anyag beszerzésének költségei, amelyek, tekintve azt, hogy 
egy 20 m hosszú és 6y2 m széles teremről volt szó, tetemes összegre növekedtek. Hogy e 
nagyobb összegek kifizetési terminusait tagjaink be tudják tartani, szükségesnek látták egy 
nagyobb kölcsönnek a felvételét, aminek visszafizetési terhét máris felosztották maguk között 
és amelyből mindenki az ő reá eső részt Isten iránti hálával és örömmel vállalta. 

A terem maga nagyon szép és barátságos, három nagy háromszárnyas ablakkal és a 
közepén a termet elválasztó, szétnyitható deszkafallal, hogy a helység szükebbkörű összejöve-
telek tartására is alkalmas legyen. A belső felszerelésnek nagyrésze szintén egyeseknek 
önkéntes adományát képezi. Azonkívül az asztalos is sok munkát végzett díjtalanul. Novem-
ber 11-én tartottuk meg az ú j helyiség felavatását. Erre az alkalomra főnökasszonyunk, 
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Doktor testvérünk, az avatási szertartást végző lelkészek és néhányan tagjaink közül Bony-
hádra utaztak. Akik nem mehettünk el, lélekben azért szintén együtt voltunk ottani szeret-
teinkkel és velük adtunk hálát Urunknak mindazért, amit Bonyhádon cselekedett és velük 
együtt kértük Öt, hogy őrizze meg és áldja meg azt az ú j helységet és azokat, akik benne 
összejönnek, hogy ott mindig Isten dicsőítése hirdettessék, tagjaink pedig mindvégig hűséggel 
és kitartással Öt szolgálják. 

Hódmezővásárhelyre már évek óta úgy tekintettünk, hogy diakonissza-állomássá kel-
lene lennie. Az elmúlt évben a körülmények sürgőssé tették a véghezvitelét. Szeptember 
21-én költözött oda egy diakonissza testvér. Azóta természetszerűleg ő vezette az ottani 
munkákat, tagjaink azonban szeretettel segítségére voltak. 

Tanítottak vasárnapi iskolánkban. Hetenként 5 evangélizáló-óra volt, melyeket a város 
különböző helyein tartottak, ami azt jelenti, hogy sokaknak volt alkalmuk hallani Isten 
Igéjét. A tagoknak egyszer a héten volt imaórájuk. — Bejártak a szeretetházba, ahol a város 
öreg szegényeit gondozzák és ezekkel is foglalkoztak. 

Ujabban Kutasra hívta meg az ottani ref. lelkész a diakonissza testvért, azóta havon-
ként ki járt oda és nők szániára bibliaórát tartott . 

Miután a diakonissza testvér Pihenőpusztáról költözött át Hódmezővásárhelyre, előbbi 
szeptember 18-án megszűnt diakonissza-állomás lenni. Addig ott vasárnaponként volt evan-
gélizáló-óra. 

A közelben fekvő Nagybánhegyesen volt vasárnapi iskola, evangélizáló-óra, tagok 
órája. Hetenként két napot töltött ott a diakonissza testvér s ilyenkor felkereste a betegeket 
és azokat, akik nem jelentek meg az órán. 

Reformátuskovácsházára nem jár t át rendszeresen, csak időnként tartott az ottani 
tagoknak órát és végzett látogatásokat. 

Felkérésére havonként néhány napot most is régi munkahelyén tölt s ilyenkor a 
lehetőség szerint mindahárom helyen: Pihenőpusztán, Nagybánhegyesen és Református-
kovácsházán is bibliaórákat tart . 

I t t említjük meg, hogy főnökasszonyunk Doktor testvér kíséretében az év folyamán 
meglátogatta minden diakonissza-állomásunkat. Volt tehát Székesfehérvárott, Nyíregyházán, 
Rákoskeresztúron, Bonyhádon kétízben és Hódmezővásárhelyen. Ezek a látogatások mindig 
örömnek és áldásnak idői az illető kör számára. 

Szeptemberben szerb megszállott területre: Nova Pasovaba utaztak, hol a St.-andraei 
bibliaiskola által a Délkeleturópai evangéliumi munkások számára rendezett konferencián 
vettek részt, melyen néhány értékes külföldi kapcsolatot erősíthettek, illetve szerezhettek meg. 

Az utazásokat nagyban megkönnyítette az a körülmény, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter úr az 1928. évre is engedélyezett a Máv. összes vonalaira szóló I I . osztályos 
időleges szabadjegyeket, — amelyekért nagyon hálásak vagyunk. 

Még Házunk életéből egyet-mást. 
Minden hétköznap reggel és este rendszeresen áhítatot tartottunk, csütörtök reggel 

ébredési imaórát. Vasárnap délelőtt volt vasárnapi iskola, leányóra, és a tagok órája, délután 
pedig evangélizáló-óra. A látogatók száma nagyon változó volt. A nyaralási idényben többen 
jöttek, a téli időszakban csak kevesen. Az elmúlt évben bibliaóráink látogatói számára két 
szeretetvendégséget tartottunk, az egyiket újévkor, a másikat karácsony másodnapján. Mind 
a kettőre elég szép számmal jöttek vendégek, még a szomszéd községekből is voltak néhányan 
és láthatólag jól érezték magukat. 

Külföldi vendégeink is voltak. Tulajdonképpen főnökasszonyunkat keresték fel, de 
nékünk is volt alkalmunk megismerni őket. Az első Hil ja Kron finn írónő volt, aki a Buda-
pesten tartott nagyszabású finn-ugor konferencián vett részt s egy napot és két éjszakát 
töltött künn, mely idő alatt kölcsönösen megismertük és megszerettük egymást. 

A nyár végén a Bibelhaus bibliaiskolának két vezető munkása: Schnabel Mária és 
Thomas Elly úrhölgyek látogatták meg főnökasszonyunkat. Házunk tagjaival is megismer-
kedtek, munkánk iránt nagy érdeklődést tanúsítottak. Felkérésünkre szívesen elvállalták egy-
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egy esti áliitat megtartását. Bizonyságtételükből és egymással folytatott beszélgetéseinkből 
örömmel láttuk, hogy lélekben egyek vagyunk és egy ügyet szolgálunk. 

A karácsony az elmúlt évben talán még szebb volt, mint az eddigiek. Szeretett 
főnökasszonyunk most is személyesen jelölte ki a hosszú-hosszú karácsonyi listán mindenki 
számára az ajándékokat, maga intézkedett beszerzésükről, elkészítésükről, gondoskodott az 
ehhez szükséges összeg megszerzéséről. Igen sok fáradságot jelentett ez neki, de nagy-nagy 
szeretettel végezte. Milyen öröm volt, mikor útnak indíthattuk a kész csomagokat. Előbb a 
külföldiekre került a sor, azután a vidékiekre, budapestiekre. Végre elérkezett karácsony 
estéje, amikor az itthoni csomagok is elhelyezést nyertek a bétheli ebédlő hosszú, fehéren 
megterített asztalán. Ez is szép látvány volt, de még szebb az a sok ragyogó arc az asztal 
körül. Főnökasszonyunk bibliamagyarázata különösképen azt hangsúlyozta, hogy milyen sok 
okunk van a hálára és a szívünk is ezt visszhangozta. 

Ó-év utolsó estéjét is együtt ünnepelte meg szeretett főnökasszonyunk nagy családunk 
itthon levő tagjaival. 

Beszámolónknak a végére értünk. Csak mikor így összegyűjtjük az adatokat, látjuk 
meg igazán, milyen sokat adott nekünk az Űr. Nagy munkaterületet, sok-sok drága lelket. 

Áldjuk érte Urunkat, hogy drága főnökasszonyunkban adott nekünk egy szerető, 
gondos édesanyát, akinek a figyelme minden lelki veszélyre kiterjedt s aki az Űrtól vett 
bölcseséggel és szeretettel figyelmeztetett és tanácsolt, dorgált és nevelt és hordozott minden 
egyes reábízott lelket. Felelőségteljes, nehéz feladat ez! Annál hálásabbak lehetünk érte, 
hogy Urunk a lefolyt évben is adott gyenge, törékeny testének annyi erőt, hogy elvégezhessen 
mindent hűségesen és el tud ja hordozni mindazt a terhet is, amellyel a nagy munka irányí-
tása, a külső támadások kivédése, az egyesület minden hivatalos ügyének elintézése jár t . 

Még külön köszönettel tartozik anyaházunk szeretett főnökasszonyunknak azért is, 
hogy ez évben is otthont nyújtot t tagjainak, kertjeiből hozzájárult ellátásához is és nagy 
szeretettel és türelemmel viselte el azt a sok nehézséget, kellemetlenséget, amivel ilyen sok 
embernek a befogadása já r t . 

Sok jótéteményben volt részünk. Áldjátok az Urat, minden Ő serege, Áldjad én 
lelkem az Ura t ! (103. zsolt. 21. 22. b.) 
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VIT.. FÜGGELÉK. 

A budapesti ág. hitv. evang. egyházmegye esperesi hivatalától. 

364/1929. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Űr! 

Van szerencsém a következő jelentést Méltóságodhoz tisztelettel felterjeszteni: 
Johnson Gisle lelkész úr, a budapesti norvég evang. Luth.-misszió vezetője, mint az 

előző években, úgy a lefolyt közigazgatási évben, nagy szeretettel és apostoli buzgósággal 
folytatta missziói munkáját . A Gyarmat-utcai kápolnában minden vasárnap és sátoros ünne-
peken is ta r to t tak délelőtti istentiszteleteket. A magyar istentiszteleteket a pesti magyar 
egyházközség lelkészei és vallástanárai és segédlelkészei látták el. Minden hónap utolsó 
vasárnapján németnyelvű istentisztelet volt, amelyet Johnson lelkész úr végzett; sátoros 
ünnepek alkalmával a második napon szintén németnyelvű istentisztelet tartatott , amelyet 
ugyancsak Johnson G. lelkész úr végzett. Azonkívül — a nyári hónapok kivételével — minden 
hónap első vasárnapján délelőtt előadást tartott a nevezett lelkész úr, amelyek nagy láto-
gatottságnak örvendtek. Tudomásom szerint Johnson lelkész úr a Hold-utcai német református 
leányegyház templomában — a nyári hónapok kivételével — minden harmadik vasárnapján 
délután francia nyelvű istentiszteletet tartott az itt élő francia protestánsok részére. 

Budapest, 1929 szeptember 20-án. 
Kiváló tisztelettel 

Broschko G. A. 
esperes. 
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VIII. FÜGGELÉK. 

BESZÁMOLÓ 

a Bányakerületi Luther-Szövetség 1928—29. évi működéséről. 

Isten segítségével befejeztük az 1928/29. évet is; Isten segítségével, mert az ö 
áldó kegyelme nélkül hiábavaló lett volna minden erőmegfeszítésünk. 

Mielőtt az évi eredményről részletesen beszámolnék, legyen szabad először általá-
nosságban az alábbiakról szólanom. 

Szervezés. A szervezés kérdésével kapcsolatosan legyen szabad utalnom a mult évi 
jelentésnek hasonló részére, mely szerint a szervezés munkája egyházkerületünk egyház-
községeiben serényen folyik és már csak 12 olyan egyházközség van, ahol a Luther-
Szövetség még megszervezve nincsen. Ma még mindig van 8 egyházközség, ahol a Luther-
Szövetség megszervezésre vár. Ezek a következők: Mezőberény, Meggyesegyháza, Gyula, 
Gádoros, Rákóczi-út, Nagybánhegyes, Bénye és Gyón. Nem tudom, minek tulajdonítsam 
azt, hogy az elősorolt egyházakban oly nehezen halad előre a Luther-Szövetség ügye, de 
szükségesnek ta r to t tam azt, hogy ezeket az egyházközségeket névszerint felsoroljam, mert 
így talán inkább remélhető, hogy a megszervezés rövid időn belül meg fog történni. 
Nem hagyhatom azonban említés nélkül azt sem, hogy Mezőberénybe a megszervezés 
végett kiszálltam, a vezető lelkész úr a presbitériumot összehívta s én egy tőlem telhető 
buzdító előadás keretei között ismertettem a Luther-Szövetség céljait, szükséges voltát 
s bár fejtegetéseimet az egybegyűlt presbiterek szívesen hallgatták, a vége mégis az lett , 
hogy egyhangú határozat tal u tas í to t ták el a Luther-Szövetség megszervezésének a gon-
dolatát. Az elhangzott felszólalásokból erősen egyháziatlan érzésre következtettem s 
azzal a gondolattal távoztam el onnan, hogy más úton kell a Luther-Szövetség áldásos 
célkitűzéseit Mezőberényben szolgálni és ezt a gondolatot érlelni. A helybeli lelkész urak 
álláspontomat magukévá te t ték (Biskup Ferenc és Fabók Ferenc), kijelentvén, hogy a 
meglévő egyháztársadalmi szervezetek ú t ján fog ják a Luther-Szövetség gondolatát meg-
kedveltetni. Adja Isten, hogy ez a nemes szándék mielőbb megfelelő eredményre vezessen. 

Sok helyen a Luther-Szövetség alig néhány emberből áll, ami nézetem szerint nem 
baj . A püspök úr Őméltósága mult év november 19-én, továbbá február 9-én és november 
21-én, 1927-ben kiadott körleveleiben hangsúlyozza, hogy nem állna a Luther-Szövetség 
érdekében, ha a helyi szövetségek, mint ú j egyesületek szerepelnének a hívek előtt, mert 
az ú j társadalmi szervezkedést, illetve ú j kereteket népünk bizonyos fokú bizalmatlan-
sággal fogadja , miután már sokféle egyesület van úgyis, tehát legjobb esetben is tartóz-
kodással viseltetnék az ily törekvés iránt . Azt mondja Őméltósága, a püspök úr az idézett 
körlevelekben, hogy legyen a Luther-Szövetség tényleg szövetség, mégpedig az összes 
egyháztársadalmi egyesületek szövetsége, azaz az összes helyi evang. intézmények és 
egyháztársadalmi szervezetek (egyesületek) erkölcsi és anyagi erejének összefoglaló 
szerve. Így nem leszünk ú j egyesület és erőink nem aprózódnak széjjel, hanem összetett 
erővel válik lehetővé alapszabályszerü céljainknak megfelelni. A körlevelek részletesen 
rámutatnak e szervezet kiépítésének részletkérdéseire, különösen hangsúlyozván azt, 
hogy minden egyesület, mely a Luther-Szövetség keretei között k ivánja alapszabályszerü 
tevékenységét folytatni , ezt minden akadály nélkül meg is teheti, mert mint a L.-Sz. 
részese és tagja , autónomiáját teljes egészében fenn ta r t j a , munkaprogramját azonban a 
L.-Sz.-bcn egyesült társadalmi szervezetekkel közösen állapít ja meg s egymást támogatva, 
segítve, h a j t j á k végre. 
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A szervezéssel kapcsolatban még egy kérdésre óhajtom a t. közgyűlés figyelmét 
felhívni, éspedig az iskolánkívüli népmüvelésre. Ezzel kapcsolatosan azt mondta Őmél-
tósága a püspök úr, hogy: „Nem a keret a fontos, hanem a t a r t a l o m " . Őméltóságának 
ezt a bölcs megállapítását szeretném, ha egyházunk minden lelkésze, minden tanára, 
minden taní tója magáévá tenné. Éveken keresztül dolgoztam az iskolánkívüli népművelés 
terén és nemcsak szervezete let t e nagyszerű kultúrális munkának, hanem — 
amennyire lehetett — pedagógiai ú t ja i t is igyekeztem kijelölni. Ott tapasztaltam azt, 
hogy a más egyházhoz tartozók minden buzgalommal azon voltak, hogy ezeket 
az állami kereteket ök töltsék be s lehetőleg sa já t embereik tar tsanak elő-
adásokat, vezessenek tanfolyamokat s legyepek ezek előadói. Sajnos, a mi részünkről 
alig tapasztal tam némi érdeklődést. 

Őméltósága a püspök úr minderről tudott s éppen ezért úgy a inult évben, mint ez 
év kezdetén megkereséssel fordult az egyházkerület területén lévő összes városi és vár-
megyei törvényhatóságok polgármestereihez, illetve alispánjaihoz, hogy L.-Sz.-ünk vallás-
erkölcsi, hazafias és kultúrális munkát f e j t ki, miért is kérte Őméltósága, hogy helyi 
L.-Sz.-et ezen munkájukban támogatni, illetőleg a náluk szokásos módon anyagiakkal 
segélyezni szíveskedjenek. Az lett volna a helyes, ha a püspök úr Őméltóságának ezen 
megkeresését akként honorálták volna a törvényhatóságok vezetői, hogy egy összegben 
a püspök úr Őméltósága rendelkezésére bocsáj tot ták volna a segélyezésre szánt pénzt, 
mert így jobban lehetett volna buzdítólag hatni mindazokra, akik a L.-Sz. munkájában 
résztvenni óhaj tanak. Tekintettel azonban arra, hogy a Vkm-nek idevonatkozó rendelete 
értelmében csak közvetlenül az előadók és tanfolyamvezetők, szóval a dolgozók kezeihez 
fizetendők ki a segélyezés összegei, ettől el nem térhet tek s ezért nem bocsáj that ták egy 
összegben rendelkezésünkre a segélyezésre szánt összeget. 

Az egyházkerület területén az állami népmüveléssel kapcsolatban lelkészeink, 
tanára ink és tanítóink által végzett munka t iszteletdíja címén 40 pengő hí ján 10.000 
pengő f ize t te te t t ki ebben az évben és kb. 2.000 pengő fűtés-világítás és takar í tás címén. 
Mindenesetre más eredményeket tudtunk volna elérni, ha az egyes törvényhatósági váro-
sok és vármegyei törvényhatóságok a személyre szólóan kif izete t t csekély összegeket 
egészben a püspök úr Őméltósága rendelkezésére bocsáj tot ták volna, mert 12.000 pengő 
már oly szép összeg, hogy azzal minden igényt kielégítő munkát végezhettünk volna, 
mert egységes elgondolás szerint és tervszerűen lehetett volna szétosztani ott, ahol leg-
nagyobb szükség van rá. 

Kiszállás. A mult évi közgyűlés határozata s a püspök úr Őméltósága rendelkezése 
értelmében a folyó munkaévben a következő egyházközségeket lá togat tam meg: Vác, 
Csömör, Csornád, Acsa, Rákoskeresztúr, Kondoros, Pestszentlőrinc, Kecskemét, Mező-
berény, Szarvas, Cinkota, Gerendás, Soltvadkert, Kiskőrös, Dunaegyháza, Szeged, Cegléd, 
Pilis, Péteri, Tápiószentmárton, Pusztaotlaka, Bénye, Apostag, Csanádalberti, Galgagyörk, 
Aszód, Békéscsaba, Veresegyháza, Orosháza, Kardoskút, Óbuda, Nyáregyháza és Tót-
komlós, összesen tehát 33 egyházközséget látogattam meg, tehát az egyházkerület összes 
egyházközségeinek közel a felét. A nagy hidegre való tekintettel a február második felére 
tervbevett látogatásaimról — sajnos — le kellett mondanom, mert a kemény hidegben 
való sok utazásban megbetegedtem s így a február második felére tervbevett utazásaimról 
le kellett mondanom, amit nagyon sajnáltam, mert — bár nem vagyok jogosult bírálója 
sajá t munkámnak — a beérkezett jelentések szerint, az egyedüli Mezőberényt kivéve, 
mindenütt eredménnyel sikerült a püspök úr Őméltósága intencióinak megfelelően mű-
ködnöm. Mindenütt vallásos estét tar to t tunk, ahol szerény tehetségemhez mért előadás-
ban ismertettem a L.-Sz. céljait, szükségét, munkásságát, megszervezésének és működésé-
nek miként jét s buzdítólag igyekeztem hatni az egybegyűlt hívekre. A vallásos estély 
után vagy az egyházközség vezetőivel, vagy a presbitériummal ta r to t tunk mindenütt 
bizalmas megbeszélést s különösképpen azt a kérdést tárgyal tuk meg, hogy miképpen és 
kik által lehetne a L.-Sz.-t úgy megalakítani, hogy az ne csak papíroson lévő egyháztár-
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Sadalmi szervezet legyen, hanem hogy tényleg komolyan, céltudatosan és tervszerűen 
működjék is. Az eredménnyel, amint a később ismertetésre kerülő statisztikai adatokból 
meggyőződhetünk, meg lehetünk elégedve s csak az volna kívánatos, hogy ez a munka 
tényleg folytatódjék nemcsak a megkezdett mederben, hanem fokozottabb mértékben. 

ILelyi Luther-Szövetségeink és az iskolánkívüli népművelés. A fentiekben már idéztem 
a püspök úr Őméltóságának azt a bölcs megállapítását, hogy nem a keret, hanem a tar-
talom a fontos. Nekünk, anyagiakban szegény egyháznak Őméltósága ezen megállapítását 
különösképpen kellene magunkévá tennünk és követnünk, mert ha a lelkész urak e mun-
kába a tanártestületeket és a tanítói kar t is bevonni k ívánják , ami föltétlenül szükséges 
is, nem rendelkeznek anyagi fedezettel ahhoz, hogy a közreműködők fáradozását megfelelő 
t iszteletdíj jal honorálják, viszont a mai nehéz gazdasági viszonyok mellett nem ütköz-
hetünk meg azon, ha az intelligencia szabad idejét is lehetőleg pénz keresésre igyekszik 
felhasználni s ha megfelelő tiszteletdíjat adhatunk, természetes, hogy nemcsak szívesen, 
hanem akkor már kötelességszerűen is fognak szövetségünk kebelében közreműködni. 
Ennyit az előadókról. Azonban egy másik fontos kérdés a hallgatóság kérdése. Sok he-
lyen t. i. azt a tapasztalatot szereztük, hogy az előadásoknak kevés volt a hallgatója. 
E tekintetben hiábavaló minden presszió, sőt az egyéni rábeszéléssel is alig érünk el 
eredményt, hanem igenis a legteljesebb eredményt érhet jük el akkor, ha azt a kettős 
u ta t választjuk, amely nekünk egyháznak rendelkezésére áll, t . i. az iskolát és a templo-
mot. Ne sa jnál ják lelkészeink azt a kicsiny fáradságot , hogy időközönként el-elmenjenek 
az iskolába és a gyermekek ú t ján hassanak a szülőkre, testvérek: e, rokonokra, hogy az 
előadásokon megjelenjenek. Ha a gyermek kérni fogja szülőjét, ha a gyermek hívja az 
édesanyát, el is fog jönni s így lesz közönség mindig. A szószéken pedig, a téli hónapok-
ban minden alkalommal szólhatna a lelkész arról, hogy mennyire szükséges az, hogy 
lelkünket műveljük, tökéletesítsük, hogy mennyivel többet ér, ha többet tud, mennyivel 
nemesebben tud érezni és gondolkozni, ha okosabb emberek előadásait hallgatja, mennyi-
vel inkább tud hasznára válni családjának, egyházának és községének, ha tanul, ha 
ismereteit bővíti stb., mert ha ekként szól a hívekhez, lehetetlen, hogy ne kövessék és ne 
já r janak el az előadásokra. Tartalmilag azért értékesebbek és eredményesebbek azok az elő-
adások, amelyek általunk ta r ta tnak , mint más keretek között folyó hasonló elő-
adások, mert ott alig van hallgató s hiányzik az önművelődés szándéka. Az államnak 
lehet akármennyi pénze s lehet bármily nagy hatalma, lelkiekben mégis csak az egyház 
fog vezetni és az egyházak közül is első helyen a protestáns egyház, a mi egyházunk, 
mert az állam csak presszióval és kényszerrel és parancsszóval dolgozik, míg mi a meg-
győzés fegyvereivel vonzzuk magunkhoz a társadalom széles rétegeit, hogy őket hitükben 
megerősítsük s lelküket magunkhoz kapcsolva műveljük, tökéletesítsük. Használjuk fel 
tehát a népművelés által nyúj to t t kereteket, a jövőben még fokozottabb mértékben s 
vigyük e keretek közé meleg szívünket, megértő lelkünket, hassunk, buzdítsunk, 
lelkesítsünk minden iránt, ami szép, jó, nemes és előnyös, akár erkölcsi, akár anyagi 
vonatkozásban, s minden előadásunk, bármiről szóljon is az, vezesse hallgatóinkat a 
teremtő Istenhez, hogy megismerjék végtelen hatalmát és végtelen jóságát, hogy örömük-
ben és fá jdalmukban egyaránt hozzá forduljanak, mert így lesz a társadalom jó és mi így 
épít jük Isten országát e földön. 

E témával kapcsolatban legyen szabad rámutatnom arra, hogy ma, a XX. század-
ban, amikor körülöttünk minden forr, amikor a demagógia igyekszik gyalázatos eszkö-
zeivel a tömegeket magához láncolni, hogy építés helyett romboljanak és a lelkek leg-
szentebb eszményképeit letiporják, — nem elég, hogy az Isten igéjét csak a templomok-
ban hirdessük és az iskolákban tanítsuk. Ki kell mennünk az életbe, kezünkbe kell 
vennünk a felnőtt társadalom erkölcsi i rányítását , amit csak intenzív, belmissziói, kul-
túrális és szociális munka által érhetünk el. A templomba nem járók száma — sajnos — 
ma talán több, mint a templombajárók száma, viszont az előadásokra, az eddig szerzett 
tapasztalatok szerint, el járnak s bizonyos, hogy hovatovább mindinkább többen és többen 
fogják az előadásokat felkeresni. Ezt is tapasztalat igazolja. Ezen a téren is az egyház 
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van hivatva elsősorban komoly és eredményes munkát végezni, s úgy vélem, mi erőinkkel 
szívesen veszünk részt az állami keretek között folyó hasonló munkában, mert ott is csak 
a mi hitünk, a mi meggyőződésünk szerint nyilatkozik meg lelkünk s ott is ugyanazt 
mondjuk, ugyan arról beszélünk, amiről sa já t otthonunkban. Ezért fontos, hogy az állami 
népművelési tevékenységből mennél nagyobb részt követeljünk a magunk számára. 

Az elmondottak miat t csodáikózom azon, hogy egyes egyházközségeink, dacára 
annak, hogy a püspök úr Őméltóságától ismételten kapták meg a szükséges tá jékozta tás t 
és felvilágosítást, — mégsem kapcsolódtak be az állami népmüvelés keretei közé, ami 
nézetem szerint nemcsak az elmondottakra való tekintettel, hanem anyagi, az ismertetett 
anyagi okok miatt is káros. A budapesti egyházmegye, Kelenföldet és Budát leszámítva, 
egyáltalán nem vett részt az állami népművelési tevékenységben. Az egyházközségek 
köziil hasonlóan távol tar tot ta magát az állami népműveléstől Szarvas, Tótkomlós, Szento-
tornya, Csorvás stb. Azt hiszem, hogy e felvilágosítás után már az elsorolt egyházközsé-
gekben is szívesen fognak az állami népművelési tevékenységbe bekapcsolódni. 

Példás eredményeit. Most csak azokat az egyházközségeket kívánom felsorolni, melyek-
ben a L.-Sz. a legszebb eredményeket érte el. Ezek közt első helyen állnak: Orosháza, Acsa, 
Tiszaföldvár, Pilis, Rákoskeresztúr, Békéscsaba, Szarvas stb. Ezekben az egyházközségekben a 
lelkész vezetése és irányítása mellett az egyháztársadalom színe-java összefogott és 
igazán bámulatraméltó eredményeket produkált, amelyek évről-évre fokozódnak. Szép 
volt már a mult évben elért eredmény is, de az idei nemcsak számszerűleg múlja felül a 
mult évit, hanem tényleg lélekkel és teljes odaadással végzett munka eredményét jelzik 
azok a tekintélyes számok, melyeket majd alább leszek bátor ismertetni s így természe-
tesen az eredmény is teljesen kielégítő. Űgyvélem, ha ilyen arányban, ilyen odaadással 
és ilyen ügyszeretettel fog folyni a munka, mint eddig, bizonyosan tapasztalni fogjuk 
rövidesen azt, hogy az elősorolt egyházak hívei példásan fognak ragaszkodni egyházuk-
hoz, öntudatos evangélikusok lesznek s az egyház fenntar tásában mintaszerű áldozat-
készséget remélhetünk s biztos vagyok abban is, hogy azok igazán szorgalmas templom-
látogatók lesznek és reverzális adásról, hiszem; hogy rövidesen ott szó sem lehet. Oros-
háza őméltósága felhívására az ősz folyamán részletes munkaprogramot dolgozott ki. 
amelyet végre is ha j to t t . A L.-Sz. a legnagyobb elismerésrcméltó módon dolgozott, nem 
kevésbé a vele testvéries viszonyban lévő I f j a k Szövetsége, a Nőegyesület, a Leány-
egyesület, az egyházi énekkar, az I f júság i Luther-Szövetség, a Diákok Luther-Szövetsége, 
nemkevésbé tiszteletreméltó eredménnyel dolgozott az Orosházi Evangélikusok Lapja . 
Dolgoztak a belmisszió terén, kultúráils téren, gyermekmentés terén, szegények felsegítése 
terén s általában szociális téren, sőt még a fogház sem kerülte el figyelmüket. Meghatóan 
szép az a jelentés, amelyet Orosháza a püspök úr Őméltóságához ter jesztet t fel s ered-
ményekben igazán gazdag. Ha időnk engedné, már tanulságképpen is nagyon szívesen 
ismertetném részletesen is azt a munkát, amelyet Orosháza oly példásan és oly minta-
szerűen k i fe j t e t t . Nem hagyhatom szó nélkül Kálmán Rezső orosházai lelkész úrnak, 
Őméltósága Dr. R a f f a y Sándorné felkérésére megindított azon áldásos tevékenységét, 
mellyel a lefolyt évben 122 gyermeknek Orosházán való elhelyezését sikerült lehetővé 
tennie és e gyermekek közül, de még a szülők közül sem akadt egyetlenegy sem, aki a 
legkisebb kifogást is emelte volna gyermeke elhelyezése dolgában. Mindenki a legnagyobb 
megelégedettséggel, boldogan és hálás köszönettel emlékezett meg Őméltóságáról Dr. 
R a f f a y Sándorné úrnőről és Kálmán Rezsőről, Orosháza nemesszívü lelkes és buzgó 
papjáról. Azért is említem meg ezt a nagyszerű szociális munkát , hogy bár akadna más 
egyházközség is, amely a szegény, az árva, az elhagyatott , a nyomorgó, a nélkülöző gyer-
mekeket hasonló szeretettel ölelné magához. 

Az említettek között ki kell emelnem még külön is Pilist, ahol a lelkész úr irá-
nyítása mellett az állami, de evangélikus vallású tanítók igazán a legpéldásabb ügyszere-
tettel, odaadással és szorgalommal dolgoztak a népmüvelés keretei között az evangelium 
szellemében, a mi hitünk, a mi meggyőződésünk szerint. Megemlítem, hogy Pilisen szövő-
tanfolyamunk is volt, melyen a lelkész neje is részt vett s minden egyes összejövetel 
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egy benső, meghitt, családias jellegű vallásos estély jellegét viselte s emellett sokan meg-
tanul ták a szövés-fonás hasznos mesterségét. Ajánlom ezt is helyi szövetségeink szíves 
figyelmébe. 

Pilisen, Rákoskeresztúron és Csanádalbertin a népműveléstől kapott pénzen, illetve 
hangszerekkel zenekarok alakultak meg, amelyek ma már meglepő eredménnyel dolgoz-
nak. Amikor Csanádalbertin voltam, fúvós zenekarunk a kemény hidegben a parochia 
előtt vár t és az „Erős vár a mi I s t e n ü n k " dallamaival fogadott . Amint a zenekar meg-
szólalt, nem volt a faluban ház, amelyből utcára ne sereglett volna a család s nekem 
könny jöt t a szemembe. Rákoskeresztúron és Pilisen a fúvós zenekar mellett vonós zene-
kar is megalakult. Csanádalbertin ,amióta a zenekar működik, két kocsmát is be kellett 
zárni, mert nem voltak vendégei. Magyarázata egyszerű, mert mihelyst az i f j a k már vala-
mennyire tudtak hangszerükkel bánni, a szomszédok, az ismerősök el-eljárogattak hozzá-
juk, természetesen abban az időben, amikor egyébként kocsmába mentek volna s ez idő 
elmultával szépen hazamennek. így ápolják a magyar zenét, a magyar dalt, így fog ják 
fokozottabb mértékben megszeretni az egyszerűségében felséges koráll-dallamokat s így 
ezúton is nemesedik lelkük s ju tnak közelebb az Isten házába: a templomba. 

Az ez évi eredmények. Őméltósága a püspök úr utasításai szerint ez évben is, úgy 
mint a mult évben, hármas csoportosításba foglaltam össze az eredményt, mégpedig 

1. a belmissziói munka; 
2. kultúrmunka (sa já t és állami keretek közöt t ) ; 
3. szociális munka. 
Nagyon hosszú ideig kellene igénybe vennem a t. közgyűlés szíves figyelmét, ha 

az egyházkerület minden egyes egyházközségének munkájá t külön-külön ismertetném, 
miért is csak a legfontosabb összegző adatok felsorolására és ismertetésére szorítkozom. 

1. A belmissziói irányú tevékenység legfőbb adatait az alábbiakban ismertetem: 
vallásos estély volt . . . 392, a mult évben 385 
adventi est . . . . . 144, » 77 77 161 
böjti est . 211, » 77 77 189 
egyházi ünnepély . . . 191, 77 77 77 91 
iskolai ünnepély . 127, 77 77 77 150 
katekizáció . . . . , 366, 77 77 77 289 
karácsonyi ünnepély . 59, 77 77 77 63 
ó- és újévi ünnepély . . 25, 77 77 77 24 
vallásos összejövetel . . 913, 1} 77 77 630 
egyéb . 181, 77 77 77 137 

A belmissziós irányú előadások száma az egész egyházkerületben 2587, a mult évben 2141. 
A legtöbb ily irányú előadás volt a békési egyházmegyében 769, a legkevesebb a buda-
pesti egyházmegyében, 243. A mult évben legkevesebb volt a Csanád—csongrádi egyház-
megyében, 188, ez évben pedig 275-t mutatot t ki. 

2. Népművelési előadások és tanfolyamok óraszáma: 3643. Ezek közül 1153 órát 
Luther-Szövetségeink és egyháztársadalmi szerveink keretei között és 2490 órát az iskolán-
kívüli népmüvelés keretei között t a r to t t ak meg lelkészeink, tanára ink és tanítóink. 
Egyházmegyénként az előadások óraszáma a következőképpen alakul: 

Arad—békési egyházmegye . . 412 
Békési „ . . 1000 
Budapesti „ . . 156 
Csanád—csongrádi „ . . 155 
Pest felső „ . . 395 
Pest közép „ . . 1206 
Pest alsó „ . . 321 

a kultúrális előadások legnagyobb számát lá t juk a Pest közép egyházmegyében, legkeve-
sebbet a budapesti és Csanád—csongrádi egyházmegyében, amennyiben a budapesti egy-
házmegye kultúrális előadásainak száma: 156, a Csanád—csongrádié pedig 155. 
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Ha a belmissziói tevékenységet és a kulturális munka óraszámát, illetve előadáso-
kat összegezzük, a következő kép tárul elénk: 

Az ez évi belmissziói és kulturális előadások száma 2070-el több, mint a mult évben, le-
vonva azonban a budapesti 210 és a Pest felső egyházmegye 63 mínuszát, akkor 
ténylegesen 

1797 előadással tartatott több ez évben, mint a mult esztendőben. 
Az egyházközségek közül a legtöbb előadás volt Pilisen 854, Orosházán 495, 

Szarvason 383, Tótkomlóson 335. A legkevesebb előadás t a r ta to t t Budapest, Rákóczi út 
2, Budapest, Német egyház 5, Budapest—Kelenföld 9, Ba ja 9, Gádoros és Makó egyáltalán 
semmi. A többi egyházak nagy részében 100 és 200 között mozog az előadások száma. 

3. A szociális segélyezés terén kifejtett munkában az egyes egyházmegyék a követ-
kező eredményt tünte t ik fe l : 

E tekintetben tehát első helyen áll a budapesti és békési egyhá zmegye, utolsó helyen 
Pest alsó egyházmegye. Összesen ford í t ta to t t szociális célra 66.154, a mult évben 70.404, 
tehát 4250 pengővul kevesebb. 

Isten segítségével az előterjesztettekben ismertetett eredményt sikerült elérnünk, 
amihez már csak azt kívánom hozzátenni, hogy azon a 10.000 pengőn felül, melyet elő-
adóink az állami népművelési irányító hatóságoktól t iszteletdíj címén s részben még 2000 
pengőt fűtés-világítás és takar í tás címén kaptak, sikerült még 5 vetítőgépet is egy-egy 
helyi szövetségünknek akként ju t ta tn i , hogy őméltósága a püspök úr megkeresésére a 
budapesti törvényhatóság kettőt , a békési törvényhatóság hármat utalt ki helyi szövet-
ségeink részére állandó használatra. Ez az 5 gép mindaddig maradhat az illetékes helyi 
szövetségeinknél, amíg használják, de használatukat évenként be kell jelenteni azzal, 
hogy a vetítőgép igénybevételével hány előadást ta r to t tak . 

Megemlítem még, hogy a Luther kultúrházak létesítése tekintetében is történtek 
kezdeményezések. Így Kondoros a község támogatásával és állami hozzájárulással k ívánja 
a Luther kultúrházat felépíteni. Cegléd kultúrháza rövid időn belül már átadható lesz 
magasztos hivatásának. Különösen kiemelendőnek tartom Farmos leányegyházat, ahol 
egy kis Luther kultúrház van épülőben, ahol az i f j a k és a gazdák sajátkezüleg maguk 
verik a vályogot, Bódy Pál esperes úr pedig 4.000 téglát ajándékozott e nemes célra s 
most már csak a tető hiányzik. 

Örvendetes, hogy e téren is megindult a kezdeményezés s reméljük, hogy ez buz-
dítólag fog hatni különösen jobbmódú gyülekezeteink híveire és Isten segítségével a jövő 
évben talán több gyülekezetben sikerül hasonló eredményeket elérni. 

Végül arra kérném a t. közgyűlést, hogy ott, ahol az egyháztársadalmi munka révén 
már sikerült a hívek lelkét, vagy legalább a hívek egy részét a L.-Sz. nemes céljairól 
meggyőzni, törekedjenek arra, hogy a L.-Sz. ne csak belmissziói téren és nemcsak kul-

Arad—Békésben volt összesen . 
Békésben 
Budapesten 
Csanád—Csongrádban . . . 
Pest felső 
Pest közép 
Pest alsó 

748, mult évben . 510, több 238 
1767, „ „ . 672, „ 1095 

399, „ „ . 609 kev. 210 
430, „ „ . 306, több 124 
696, „ „ . 759, kev. 63 

1509, „ „ . .1056, több 453 
681, „ „ . 521, „ 160 

Arad—Békés . . 
Békés . . . . 
Budapest . . . 
Csa n á d—C so n gr á d 
Pest felső . . . 
Pest közép 
Pest alsó . . . 

7514 
12762 
29404 

3723 
5074 
5953 
1724 
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túrális és szociális téren, fe j tsen ki áldásos működést, lianem legyen azzá, amivé egyéb-
ként is lennie kell: evangélikus egyházunk hit védelmi szerve, amely Lutheri lélekkel és 
az evángelium öntudatával védi az egyházat, védi tag ja i t s azon van, hogy mennél keve-
sebb legyen a kárunkra kötött reverzális, mennél több legyen a templomba és az Űr 
asztalához járuló hívek száma. Erre törekedjünk s ha másként nem tud juk megoldani, 
legyen a lelkész és két-három bizalmas, de egyházáért minden áldozatra kész jó ember 
az a mag, amelyből ez az erőteljes egyházvédelmi szervezet kifejlődik. 

Hálásan köszönöm a t. közgyűlés türelmét s mély tisztelettel kérem jelentésem 
szíves tudomásulvételét. 

Nikelssky Zoltán 



112 

i 

TARTALOMJEGYZÉK. 

1929 május 14—15-iki rendkívüli közgyűlés. 

Első nap. 
Jkv i pont Oldal 

1. A közgyűlés t ag ja i 3 
2. A rendkívüli közgyűlés megnyitása . . . 4 
3. A rendkívüli közgyűlés megalakulása 5 
4. Hitelesítők kiküldése 5 
5. Jelentés a felügyelő választásról 5 
6. Jelentés az 1930. évi költségvetésről 5 
7. A Prot . Irodalmi Társaság kérelme 5 
8. Szelényi Gyula kérelme 0 
9. Kaas bizottsági tag felkérése G 

10. A nyugdíjintézeti bizottság megalakítása 6 
11. A szarvasi tanítónőképző-intézet fel terjesztése 6 
12. Jelentés az aszódi főgimnázium építkezéséről 7 
13. A középiskolai tanárok szolgálati szabályzatának egyetemes terve 7 
14. Oktató-filmelőadások . 7 
15. Játékdélutánok 7 
16. Tanárok nyári szünidőben való elszállásolása 8 
.17. A meg nem kereszteltek vallástanítása 8 
18. A leventék vallásos nevelése 8 
19. Az iskolai bizottság javaslata 8 
20. Az egyházközségek terhei 9 
21. A tanítói nyugdíj járulék 9 

Másodil: nap. 

22. Istentisztelet 
23. A közgyűlésen résztvett vendégek névsora . . 
24. A közgyűlés megnyitása 
25. A felügyelő választás eredményének bejelentése 
26. Az ú j kerületi felügyelő beiktatása 
27. Székfoglaló beszéd 
28. Üdvözlések . . . 
29. A rendkívüli közgyűlés berekesztése . . . . 

19 
20 
20 
24 
24 
25 
25 

9 
9 

. 10 

. 10 

. 10 

. 11 

. 16 

. 17 

1929 október 4-iki közgyűlés. 

1. A közgyűlés tag ja i 
2. . Istentisztelet 
3. A közgyűlés megnyitása 
4. A közgyűlés megalakulása 
5. A tiszai egyházkerület üdvözlőlevele 
6. Hitelesítők kiküldése 
7. Köszönetnyilvánítás az egyházi szónoknak . . . . 
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Jkv i pont Oldal 
8. Püspöki jelentés 25 
9. Nyilatkozattétel 39 

10. Miniszteri rendeletek 40 
11. Bizottságok kiegészítése 40 
12. Egyházi jegyzői állás betöltése 41 
13. Törvényszéki bírák választása 41 
14. Bizottságok újjászervezése . 41 
15. A br. Baldácsy-alapítvány igazgatótanácsának jelentése * . 42 
16. A népsikolai tanfelügyelő jelentése 42 
17. A középiskolai tanfelügyelő jelentése 46 
18. Az aszódi középiskolai bizottság jelentése 50 
19. Jelentés a szarvasi tanítónőképzőről 51 
20. Pénzügyi bizottság jelentése ; 51 
21. Az egyházkerület költségvetése 51 
22. Az Orsz. Bethlen Gábor Ünnepélyek Intéző Bizottságának át i ra ta 52 
23. A pestszentlőrinci missziói egyház anyásítása 52 
24. Battonyai missziói egyház anyaegyházzá szervezése 53 
25. A békéscsabai Diakonissza Egyesületre vonatkozó előterjesztés 53 
26. Tótnyelvü egyházi lap kiadása 54 
27. A nagykőrösi fiókegyház megszervezése 54 
28. A komádi-i lelkész panasza 54 
29. Missziói kör alakulása Veresegyháza stb. pestmegyei községekben 55 
30. A nagylaki leányegyház anyásítása 55 
31. A békési missziói központ megszervezése 55 
32. A javadalmas egyházi alkalmazottak házasságkötésére vonatkozó szabályrendelet 55 
33. A lelkészi korpótlék biztosítása 57 
34. Indí tvány a címadományozások tárgyában 57 
35. A lelkészek alkalmazására vonatkozó szabályrendelet 57 
36. Dr. Kilényi Lóránt és Dr. Radnai Béla fellebbezése 58 
37. Dr. Kilényi Lóránt és Dr. Radnai Béla fellebbezése 58 
38. Dr. Kilényi Lóránt és Dr. Radnai Béla fellebbezése 59 
39. Az E. A. 41—42. §§-nak módosítására vonatkozó előterjesztés 59 
40. A zsinat tar tás sürgetése 59 
41. A nyugdíjintézeti szabályrendelet reviziója 59 
42. Az állampolgársági bizonyítványok soronkívüli kiadása 59 
43. A külföldi ösztöndíjak rendezése . 60 
44. A gyulai lelkész beadványa 60 
45. A gödöllői sérelem 60 
46. A nyíregyházai sérelem 60 
47. A nagymágocsi sérelem 60 
48. A tatárszentgyörgyi sérelem 60 
49 A veresegyházi sérelem 61 
50. Tátrai Károly fellebbezése 61 
51. Az „Egyesült p ro t e s t áns" egyházak viszonyainak szemmeltartására kiküldött 

bizottság jelentése 61 
52. Hivatalos határidők betartása 61 
53. Iskolai internatusi alkalmazottak társ. biztosítási kötelezettsége 62 
54. Jelentés az OFB földekről 62 
55. A vasárnapi vásárok áttétele hétköznapra . . . . 63 
56. A közigazgatási szabályrendelet ügye 63 
57. A kerületi számvevőszék jelentése 63 
58. A mezőberényi I I . ker. egyház fellebbezése 63 
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J k v i pont Oldal 
59. A br. Baldácsy-bizottság jelentése 63 
60. A missziói bizottság jelentése 66 
61. „Luther Kis N a p t á r " kiadása 70 
62. Luther képek terjesztése . . 70 
63. A sarkadi evangélikusok kérelme 71 
64. Az énekügyi bizottság jelentése . . 71 
65. A kerületi levéltáros jelentése 71 
66. A bányakerületi Luther-Szövetség jelentése 71 
67. A kerületi Lclkészegycsület jelentése 72 
68. A kerületi Gyámintézet jelentése 73 
69. Indí tványok - 73 
70. A közgyűlés berekesztése 74 

I. Függelék. 

Az egyházkerületek tisztviselőinek és bizottságának névsora 75 

II. Függelék. 

A bányai ág. evang. egyházkerület 1930. évi költségvetése 78 

III. Függelék. 

Árvaházi jelentések . . . 81 

IV. Függelék. 

Gyámintézet jelentése 84 

V. Függelék. 

A „ F é b é ' ' Evang. Diakonissza Nőegylet rövid tör ténet i áttekintése és 1928. évi 
jelentése . . 88 

VI Függelék. 

Statiszt ikai táblázat . 103 

VII. Függelék. 

Jelentés a Norvég misszióról 104 

VIII. Függelék. 

A bányakerületi Luther-Szövetség beszámolója az 1928/29. évről 105 
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A BÁNYAI ÁGOST. HITV. EVANGELIKUS EGYHÁZKERÜLET 
1930 ÉVI OKTÓBER HÓ 10-ÉN BUDAPESTEN TARTOTT 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE. 
1. A közgj'ülésen Dr. Raf fay Sándor püspök és Dr. Pesthv Pál kerületi 

felügyelő elnökölt. 

Jelen voltak: 

Az arad-békési egyházmegyéből: Dr. Szeberényi L. Zsigmond esperes, 
Dr. Krayzell Miklós felügyelő, Jakabf i György, Dr. Szeberényi Gusztáv, Dr. 
Yalentiny Károly egyházmegyei megbízottak, Bárdy Ernő, Bánszky György, 
Fabók Ferenc, Bohus M. János, Kaczkó Mátyás, Kovács Sz. Mihály, Aradszky 
György, Uhrin Pál, Dr. Lepény István, Zólyomi Pál, Hursan János, Bakos 
Pál, Kvasz János, Milyó János, Ledzinyi Pál, Kovács Mátyás, Hrabovszky 
Pál, Drienyovszky János, Hrivnyák János, Dr. Sailer Ferenc egyházmegyei 
kiküldöttek. 

A békési egyházmegyéből: Kovács Andor esperes, Dr. Mázor Elemér fel-
ügyelő, Kellő Gusztáv, Keviczky László egyházmegyei megbízottak, Dr. Székács 
István, Kálmán Rezső, Horémusz Pál, Jeszenszky János, Dr. Jeszenszky Elek, 
Csermák Elemér, Dr. Haviár Gyula, Hézer Béla, Rohály Mihály, Szelényi 
János, Russ Zoltán, Süle László, Motyóvszky János egyházmegyei kiküldöttek. 

A budapesti egyházmegyéből: Dr. Mikler Károly felügjrelő, Sommer Gyula, 
Kemény Lajos, Tolnay Kornél egyházmegyei megbízottak, Haberern J . Pál, 
Dr. Szigethy Lajos, Dr. Lázár Ottó, Szepessy Rezső, Maszny Sámuel, Dr. Szlávik 
Mátyás, Szeszlér Hugó, Morhács Márton, Dr. Pazár Zoltán, Dr. vitéz 
Péteri Aladár, Krompecher Szilárd, Dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Bereczky Sán-
dor, Algőver Andor, Hü t t l Ármin, Sándy Gyula, Dr. Holitscher Pál, Röck 
Béla, Zsigmondy Dezső, Dr. Böhm Dezső, Benyó Vilmos, Günther Béla, Gally 
László, Majba Vilmos, Mikolik Kálmán, Dr. Németh Ödön, Dr. Rásó Lajos, 
Gaudy László, Herceg Hohenlohe Egon, Dr. Zimmermann Ágost, Sárkány 
László, Hit t ig Lajos, Dr. Zelenka Frigyes, Komjáthy Béla, Dr. Elischer Vilmos, 
Lamnek Vilmos, Dr. Hit tr ich Ödön, Szántó Róbert, Fuszek István, Dr. Gündisch 
Guidó, Nandrássy Elek, Salfer Károly, Franciscy Béla, Dr. Hayde Gyula, Reif 
Pál, Busa János, Farkas Béla, Jákobéi Gyula, Möhr Henrik, Doktorics Benő, 
Gáncs Aladár, Kun Gyula, Rimár Jenő, Martin Gyula, Dr. Schultz Ágost, Dr. 
Träger Zsigmond, Böhm Sándor, Gosztonyi Tibor, Petrovics Pál, Szimonidesz 
Lajos egyházmegyei kiküldöttek. 
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1—3. A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Saguly János esperes, Purgly Emil 
felügyelő, Benkóczi Dániel, Brózik' Károly, Dr. Wizinger Gyu^i egyházmegyei 
megbízottak. Draskóczy Ede, Kutas Kálmán, Maczák György, Kneffel Sándor-
egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei felső egyházmegyéből: Blatniczky Pál esperes, Dr. Szontagh 
Antal II.-felügyelő, Geduly Lajos, Torda Gyula, Czitó Győző egyházmegyei 
megbízottak, Jeszenszky Gyula, Noszkó István, Hamrák Béla, Dr. Pajor Ákos, 
Blaskovits Oszkár, Peczka György, Bartók János, Töklincz István, Gosztonyi 
János, Gosztonyi Tibor, if j . 'Blatniczky Pál egyházmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei közép-egyházmegyéből: Doleschall Lajos esperes, Dr. Le-
hóczky Antal felügyelő, Honéczy Pál, Dr. Mikler Gusztáv, Dr. Gombos Lajos 
egyházmegyei megbízottak, Dr. Konkoly Elemér, Földváry Elemér, Abaffy 
Gyula, Kümmerle Ottmár, Piry Endre, Szrnka György, Bánszky György egy-
házmegyei kiküldöttek. 

A pestmegyei alsó egyházmegyéből: Bakay Péter esperes, Kaas Albert báró 
felügyelő, Beniczky Péter, Hulvej István egyházmegyei megbízottak, Bakay 
Zoltán, Pétermann Ádám, Ruzicska László, Egei Salamon, Kirner Gusztáv, Dr. 
Tepliczky Aladár, Font Henrik, Kemény Gábor egyházmegyei kiküldöttek. 

Mint tanítóképviselő: Pataki János, Mendelényi János. 
Az aszódi főgimnázium részéről: Dr. Oravetz Ödön igazgató. 
A békéscsabai főgimnázium részéről: Dr. Sailer Vilmos felügyelő, Dr. Reil 

Lajos igazgató. 
A budapesti főgimnázium részéről: Dr. Mikola- Sándor igazgató. 
A szarvasi főgimnázium részéről: Raskó Kálmán igazgató. 
A szarvasi tanítónőképző részéről: Kiss Sándor igazgató, Bartos Pál lelkész.. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: Dr. Szelényi Aladár, Papp Elek, Dr., 

Vladár Gábor, Mikola Sándor, Bartos Pál, Doleschall Lajos, Jakabfi György, 
Margócsy István, Noszkó István, Dr. Vangyel Endre, Dr. Pósch Gyula, Uhrin 
Károly törvényszéki bírák, Sándy Gyula számvevő, Sárkány Béla egyházi fő-
jegyző, Dr. Scholtz Oszkár világi főjegyző, Magócs Károly egyházi jegyző, egy-
házkerületi lelkész, Dr. Lányi Márton világi jegyző, Dr. Mészáros Gyula ügyész, 
Bezegh Sámuel püspöki titkár, Wolf Lajos missziói lelkész. 

2. A közgyűlés tagjai az Isten házában egybegyűlvén, résztvettek az 
istentiszteleten és meghallgatták Kutas Kálmán szegedi lelkész oltári imáját és 
beszédét. Ezután a közgyűlés tagjai az ülésterembe vonultak. 

3. Dr. Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő a közgyűlést az alábbi beszéd-
del nyi t ja meg. 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Megnehezült időkben ül ma össze a Bányai Egyházkerület ez évi közgyűlése. 
Tizenkét év honépítő, nemzeterősítő munkája ellen megindult az ellentétes 

világnézleti erők támadása, úgy a föld alatt, mint immár nyilvánosan is. 
A kommunizmus szakadatlan aknaharca, a szovjet nyilvános gazdasági 

támadása az egész világ polgári rendje ellen, zsibbadást hozott a pezsgésnek 
indult magyar életbe is. 
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Ismét panasztól hangos az ország, ismét kísért a lelki elernyedés veszedelme 3: 
és bizony mondom, ha ismét erőt vesz ra j tunk a kábulat, ha most sem lát juk 
tiszta szemmel az eseményeket, megismétlődik ra j tunk a tizenkét, év előtti tör-
ténet, de most már helyrehozhatlanul. 

Nem a félelem siránkozása ez, tisztelt Közgyűlés, hanem a figyelmeztetés 
szava abban az irányban, hogy látásunkat ne engedjük ismét köddel elhomályo-
síttatni, őrizzük meg lelkünk szilárdságát. 

Félelemre vagy csak aggódásra is okunk nincs. 
Látnunk kell azt, hogy itt harc folyik, tudnunk kell azt, hogy a rejtve 

vezetett támadás csak az első percekben, csak az ellenintézkedések foganatba 
vételéig hathat deprimálólag, bíznunk kell abban, hogy ezek az ellenintézkedé-
sek eredményesen meg is fognak tétetni. 

Emeljük fel a tekintetünket. Ennek a sok megpróbáltatáson keresztülment 
nemzetnek az élén legelső emberként egy férf i áll, aki ezt a nemzetet tíz éven 
át vészen, nyomorúságon keresztül bölcsességgel, eréllyel, előrelátással a porból 
felemelve elvezette az államok közti egyenrangúsághoz, ennek a nemzetnek az 
élén egy férfi áll, aki minden magyar értéknek tökéletes inkarnációja, aki a 
szeretet, a féltés minden érzése által él minden igaz magyar szívben. Ez a férf i 
Magyarország Kormányzója, legyen az erősítő, lelkesítő példánykép munkában 
és kitartásban nekünk magyaroknak. 

Amikor Ő Főméltósága a Kormányzó Űr kormányzói működésének ez évben 
elkövetkezett tíz éves évfordulójáról megemlékezünk, imaként hagyja el ajkamat 
a fohász; üdv nevére, áldás életére. 

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
Amint mondottam a világnézleti harc ádáz küzdelmeinek idejét és gyötrel-

meit éljük. 
A szervezetekbe tömörült kapitalizmus túlságba hajtása az embertömegek 

kizsákmányolására, az emberi hivatás és rendeltetés betöltésére való képtelen-
séghez, ennek ellenkezője pedig — mint a szovjet eseményei mutat ják — az 
embernek tömegekben való kiirtásához, az embernek a szó szoros értelmében 
való elállatiasodásához vezet. 

Hol itt az igazság, hol a helyes ú t ! 
Ebben a kérdésben az igazság, az út, az élet az Űr Jézus tanításának köve-

tésében van. 
A tettre kész, önfeláldozó felebaráti szeretet az az erő, amely az emberiséget 

e gyötrő harc keserveitől megmentheti. 
400 évvel ezelőtt, amikor a lelki válság már-már végveszély felé vitte az 

emberiséget, az augsburgi hitvallástétel ú j tartalmat öntött a lelkekbe s amikor 
ennek nyomán Krisztus evangéliuma ismét diadalt aratott, megindult az emberi-
ség fejlődése, az egyenlőség, testvériség és szabadság ú t j án fölfelé. 

Igen tisztelt Közgyűlés! 
Büszkén vallhatjuk, hogy a középkor óta fejlődött emberi kultúra alapját 

a protestantizmus vetette meg. Gazdaggá tette a világot lelkiekben, anyagiakban 
egyaránt, ő maga pedig maradt az, aki volt: lelkiekben egyszerű, szerény, nemes 
és önfeláldozó, anyagiakban pedig szegény. 
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3 . Emelkedett lélekkel emlékezzünk meg ezért a 400 év előtti hittételről, a 
követők önfeláldozó példája pedig hassa át lelkünket mindig és mindig, vala-
hányszor emberek dolgában cselekszünk. 

Vétkezik, bünt követ el, aki bármi alapon az emberi fejlődés erőegységét, 
a nemzet egységét lazítja, az emberi fejlődés magasztos eszméjének árulója 
mindenki, aki a belső egyenetlenkedés szításával a munka egységét háborítja. 

Nem a felekezetek egymás közti viszálykodása, egymás kisebbítése az a 
mód, amely az Űr dicsőségének megismeréséhez és az emberiség haladásához 
vezet, hanem a nemzeti eszme szent palástja által összefogott nemes verseny 
és párhuzamos munka. 

A vallás lényege nem a kizárólagosság, hanem az Isten létének, igazságá-
nak, tanításának elismerése és követése. 

Kötelességét ezért helyesen csak úgy teljesítheti bármelyik felekezet, hogy 
tűréssel a másik irányában, saját kebelében szellemi és anyagi képességei teljes 
kifejtésével törekszik' saját népét mind tökéletesebbé tenni. 

Azonban, amikor a türelmet hirdetem, nem azzal az értelemmel teszem ezt, 
hogy szótlan elszenvedői legyünk jog- és méltánytalanságnak. 

Ami jog bennünket megillet, azért küzdenünk kell az igazság legyőzhetlen 
fegyverével, ahol pedig méltánytalanság ér bennünket, önérzetünk teljes méltó-
ságával kell és fogjuk is azt mindenkor és minden irányban visszaverni. 

Sajnos vannak még jogaink, amelyekért küzdenünk kell, ért bennünket 
méltánytalanság, amit el kell hárítanunk. 

Az 1848. évi XX. t.-c.-ben biztosított jogaink végrehajtása még ma is késik, 
még ma is a múlthoz viszonyítva szinte fokozott mértékben ér bennünket kiseb-
bítés lelkiekben, anyagiakban egyaránt. 

Ama fennkölt szellemű nagy idő törvényalkotásához, az abban biztosított 
jogainkhoz utolsó lehelletünkig fogunk ragaszkodni és érte küzdeni. A bennünket 
lelkiekben ért sérelmekkel szemben a kellő felvilágosítás megadása után, az ítél-
kezést nyugodtan rábízhatjuk minden tisztán látó egyénre, mert a mi igazságunk 
fényes mint a nap, mert a mi hitünk az egy igaz Isten és ha Isten velünk, ki 
ellenünk! 

Ezernyi anyagi vonatkozású sérelmünk is van: a tanítói kar javadalmának 
átértékelésénél megállapított egységár. A tanszemélyzet kinevezésénél a feleke-
zeti arány be nem tartása, a tanszemélyzet kinevezésénél bevezetett újabb s 
rekriminációk hatása alatt ismételten enyhített s végül átmenetinek minősített 
eljárás. Egyházunk dotációjának tán látszólag jogos, de más dotációkkal való 
összehasonlítás után méltányosnak nem mondható megszorítása. 

Az időkhöz alkalmazott fegyverekkel mindig és mindenütt küzdenünk kell 
ez igazságtalanságok ellen, egész addig, amíg az igazság diadalra jut. 

Ezek a megnehezült idők fokozott követelményeket támasztanak velünk 
szemben befelé is. 

Különösen a lelkészi és tanítói karra hárul fokozott feladat, mert fokozott 
odaadással kell munkálkodni azon, hogy az anyagiakban nehézségekkel küzdő 
nyáj fogékonnyá vált lelkét az ellentétes világnézeti behatásoktól megóvja, ott 
az evangélium egyedül éltető tanítását megtartsa, sőt erősítse. 
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De a múlthoz viszonyítva igenis fokozott kötelességeket rak a megnehezült 3 
idők gondja az egyház minden egyes tagjának vállára. 

Az anyagiakban terhessé vált időkben restringált állami támogatás, emel-
lett ugyancsak az idők változása folytán keletkezett ú j feladatok azok, amelyek 
az általános gazdasági helyzet folytán is nehézségekbe jutott egyházi társadal-
munk gondjait növelik. 

Ügy érzem, úgy látom, mélyen tisztelt Közgyűlés, hogy a protestantizmus 
kezdő századának áldozatos idejét éljük ismét. 

Amikor az egyházközségeknek az elvesztésre ítélt iskolákért folytatott nehéz 
küzdelmét látom. 

Amikor a lelkészi és tanítói karnak az anyagiakban való megcsonkítás' da-
cára teljes lélekkel és odaadással folytatott munkáját nézem, felmelegszik a 
szívem, felemelkedik a lelkem s hiszek, bízom egy szebb, egy jobb jövő elkövet-
kezésében. 

Engedje meg a tisztelt Közgyűlés, hogy amikor a meglévőkért folytatott 
küzdelemről megemlékezem, rámutassak egy, az idők nyomása folytán újonnan 
keletkezett, nagyon fontos és nagy kihatású feladatra, amely fokozott gondos-
kodást parancsol számunkra. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Az idők terhe veszélybe sodorta i f júságunkat! Az idő könyörtelen nyomása 

nagyon sok esetben lehetetlenné teszi, hogy fiaink tanulmányaikat folytathassák. 
Nem oly súlyos a ba j a középiskoláknál, mert itt az internátusok, az étkez-

dék biztosítják az ekszisteneiát, de a szegénysorsú felsőiskolai i f júság léte tel-
jesen problematikussá vált, mert ami intézményes segítségre ez az i f júság 
támaszkodhatik, az csekélységénél fogva a kérdést meg nem oldja. 

Pedig tudnunk kell, mélyen tisztelt Közgyűlés, ha fiatalságunk leszorul a 
tudományos pályákról, úgy egyházunk elveszti azt a kultúrfölényt, amellyel 
dacára szerény anyagi helyzetének mindig kiemelkedő helyzetet biztosított a 
maga számára. 

És tudnunk kell azt is, hogyha a felsőiskolákig eljutott, de ott támasz nélkül 
maradt fiatalságunkról nem gondoskodunk, ennek a félben maradó intelligen-
ciájú fiatalságnak a lelke idegen eszmék, téves tanok, mérges gyümölcsöt termő 
talajává válik és nemcsak elvész az egyház és haza számára, de mindkettőnek 
ellenségévé válik. 

Amíg nem késő, gondoskodnunk kell erről a fiatalságról! Főiskolai segély-
intézményeinket ki kell bővítenünk, meg kell erősítenünk. 

Nem kerületi, hanem egyetemes egyházi feladat ez, ép ezért azt az indít-
ványt vagyok bátor az igen tisztelt Közgyűlés elé terjeszteni, határozza el, hogy 
felír az egyetemes egyházhoz és ott kéri, hogy a szegénysorsú főiskolai hallgatók 
megsegítésének tárgyalására és megfelelő javaslat kidolgozására küldjön ki egy 
bizottságot. 

Ezekben a gondolatokban érintettem azokat a bajokat, problémákat, ame-
lyek a mai életből kiáltanak felénk. Az itt elhangzott kéréseimmel fordulok a 
mélyen tisztelt Közgyűlés minden tagjához, fogadja be ezeket a gondolatokat 
a lelkébe s ezen gondolatok nyomán keletkezett elhatározással tegye cselekedetté 
azt, ami hazánk, ami egyházunk boldogulásához vezet. 
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Engedje meg az igen tisztelt Közgyűlés, hogy ezek után az őszinte fá j -
3 — 7 . dalom érzésével emlékezzem meg arról a súlyos csapásról, amely a magyar köz-

életet Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter úr elhúnytával érte. 
Nagy volt ő szellemben, emelkedett lélekben, fennkölt gondolkodásában, 

nemes cselekedeteiben. Egyházának hű fia, hazájának önfeláldozó munkása, a 
magyar nemzeti egység eszméjének pedig mindenek-előtt, mindenek-felett való 
ékes szavú szószólója, haláláig hű munkálója volt. 

Legyen példa az ő élete, igen tisztelt Közgyűlés, minden magyar számára, 
amely azt tanít ja, hogy a nemzeti eszmékben való egyesülés az az erő, amely 
megszünteti a társadalmi, foglalkozásbeli, felekezeti különbséget, a nemzeti 
eszme az az erő, amely békés, egymást támogató, egymást megértő és segítő 
munkára fogja össze az egész népet és csak a nemzeti eszme által egybekapcsolt, 
általa eggyé vált teljes nemzet az, amely a maga feladatát úgy az összesség, mint 
az egyesek felé megoldani képes. 

• Istenhez intézett azzal a fohásszal, hogy a nemzeti eszme szent hevületével 
tegye eggyé mindenki lelkét, aki magyar s ez eszme ereje által vezesse el ezt 
az országot egy lélekben megnyugodott, erőben megújhodott, egésszé vált boldog 
időhöz, 

A Bányai Ágostai Evangélikus Egyházkerület mai napra egybehívott köz-
gyűlését ezennel megnyitottnak jelentem ki. 

A kerületi közgyűlés a felügyelőnek nagy tetszéssel fogadott 
elnöki megnyitóbeszédét, Püspök indítványára egész terjedelmé-
ben jegyzőkönyvbe véteti s a Kormányzó úr iránt érzett mély 
tiszteletének és ragaszkodásának élénk éljenzéssel és felállással 
ad kifejezést. 

4. Világi jegyző bemutat ja a közgyűlés tagjainak névjegyzékét; jelenti, 
hogy a megbízólevelek és igazolványok rendben vannak s a közgyűlés hatá-
rozatképes, minek alapján 

a felügyelő a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak jelenti ki. 

5. A közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen és a jegyzői 
karon kívül 

Dr. Mikler Károly, Sándy Gyula, Kemény Lajos és Blatniczky 
Pál közgyűlési tagokat küldi ki. 

6. Egyházi főjegyző indítványára : 
a ker. közgyűlés Kutas Kálmán szegedi lelkésznek a közgyűlés 
reggelén tar tot t szónoki beszédért köszönetét és elismerését nyil-
vánít ja . 

7. Dr. Raffay Sándor püspök bemutatja és felolvassa következő jelentését: 
Tisztelt Közgyűlés! 
Fohászkodással kezdem az elmúlt közigazgatási esztendőről szóló beszá-

molásomat. A 80. zsoltár szavaival fohászkodom az Űrhöz: Oh Isten, állíts helyre 
minket és világoltasd a Te orcádat, hogy megszabaduljunk! 



Állíts helyre minket, hogy olyan hit valló, bátor lélek lakozzék bennünk, ' 
amilyen őseinket éltette és hitvallókká erősítette 400 esztendővel ezelőtt. Ez a 
hitvallás ma már csak emlék. De ez a hitvallás ma még mindig kötelezés is. 
Ennek a hitvallásnak emlékezetét valamennyi gyülekezetben és valamennyi 
iskolánkban megünnepeltük. Felcsendült szerte e hazában az Istent magasztaló 
diadalmi ének és felcsendült a fogadalmi szó. De a magyar evangélikus hívek 
képviseletében ott is jártunk, ahol őseink a hitvallást egykor bemutatták. Augs-
burg városában úgy a júniusi, mint a szeptemberi nagyszabású emlékünnepen, 
a mi magyar Sionunk is belezengte örvendező énekét a világ minden részéből 
egybesereglett evangélikus hívők hálaadó himnuszába. És az ünnep hatása alatt 
álló lelkem annál buzgóbban fohászkodik: Ol\ Isten, állíts helyre minket! 

Mert tudom és érzem, de egyúttal vallom is, hogy az ágostai vallástétel 
négyszázados fordulója nem pusztán csak emlékezés, hanem komoly kötelezés 
is. És most azon tépelődik a lelkem, hogy az evangélium népe ma csak emlékezni 
és ünnepelni tud-e, vagy érzi és teljesíteni tud ja kötelezettségét is? De, hogy 
tudja , arra az Isten segítsége szükséges és az a kegyelme, hogy világoltassa előt-
tünk az Ő orcáját, hogy megszabaduljunk! 

Megszabaduljunk elsősorban a magunk kishitüségétől. Mert erre is van 
elegendő okunk. Egy végtelenül szomorú évtized csapásai és vesszőzései szaka-
datlan próbára teszik hitünket és kitartásunkat. Megcsonkított országunkkal 
együtt szenvedi a megmaradásért való küzdelem nehéz vergődését evangéliumi 
egyházunk. Nemzetünkkel együtt és azonos arányban csonkítottak meg bennün-
ket. Ez a megcsonkítás is egyik igazoló pecsétje annak a történelmi igazságnak, 
amit tőlünk hiába akarnak elvitatni, hogy a magyar nemzet és benne az evan-
gélikus egyház élete és sorsa 400 esztendő óta annyira egybeforrt egymással, 
hogy az egyiknek emelkedése és ereje a másiknak is emelkedése és ereje, egyik-
nek elhanyatlása a másikét is maga után vonja, egyiknek az élete vagy halála 
a másikra nézve is életet avagy halált jelent. 

A történelem pedig az élet tanítómestere és igazolója. Ebből a történelem-
ből azt látjuk, hogy mikor 400 esztendővel ezelőtt az evangéliumi lélek hozzánk 
beköltözött, akkor is olyan válságosán nehéz volt országunk helyzete és nemze-
tünk sorsa, amilyen ma. A nemzetet vesztébe döntő önzést, hiúságot és pártos-
kodást 400 esztendővel ezelőtt is az evangéliumban újjászületett lélek megtisz-
tulása, öntudatra ébredése, alázatos önzetlensége és a közjó munkálásában alkotó 
erővé dicsőülő testvéri összetartása gyógyította ki a nemzet közéletéből. Most 
is csak az evangéliumban újjászületett lelkek tábora ülhet diadalt a jelenvaló 
idők lctöröttségén, szenvedésein és próbáinak emésztő ostromán. Amint 400 esz-
tendővel ezelőtt az Űr evangéliuma volt megtisztítója és felemelője s ezzel meg-
mentője és talpraállítója ennek a nemzetnek, úgy most is, ma is és mindörökké 
csak az Ür evangéliuma adhat győzelmet a nemzet létét és boldogságát ostromló 
erőkön. Csak állítson helyre bennünket az Isten és csak mutassa meg nekünk az 
Ő orcáját, hogy megszabaduljunk a kishitűségtől. 

Mert enélkül nem tölthetjük be történelmi hivatásunkat. A mi történelmi 
hivatásunk pedig mindenkor az volt, de különösen az a mai nehéz időkben, hogy 
erős lelkeket, kemény egyéniségeket, megálló jellemeket neveljünk a nemzetnek 
és a Krisztus anyaszentegyházának egyaránt. Az evangélium egyházának ma is 
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az a történelmi hivatása és kötelezettsége, hogy az ifjúságot egész férfiakká, 
hitvalló hősökké, jövendőket kivívó kemény egyéniségekké nevelje. Mert ú j 
nemzedék kell ennek a hazának. Olyan nemzedék, amelyben az erkölcs igazán 
erő és nem sorvasztó lemondás. Olyan nemzedék, amelyben a hit nem életet 
emésztő álmodozás, hanem életet acélozó tűz. Olyan nemzedék, amelynek esz-
ménye az egyéni tiszta élet mellett az alkotások vágyában telhetetlen teremtő 
akarás. S mikor mi az ágostai hitvallás négyszázados évfordulóját ünnepeljük, 
nemcsak mint evangélikusok, hanem mint e tépett hazának hűséges és öntudatos 
gyermekei is, ennek az egyházat és hazát fenntartó hivatásnak betöltésére kíván-
juk a lelkünket megedzeni és if júságunkat elkészíteni. Mert komoly és benső-
séges meggyőződésünk, hogy hitvalló hősök emlékezetének felújítása a csügge-
désre hajlamos kor gyermekeiben ú j életet, ú j akarásokat, ú j kitartást és ú j 
hűséget termő olyan lelki permeteg, melynek áldásait nemcsak az egyház, hanem 
a nemzet is érzi és élvezi. 

Ezért fohászkodom én az Istenhez, hogy állítson helyre bennünket. A hiva-
tásért, amely reánk vár. A kötelezésért, melyet a múlt és a jövendő reánk ró. 
Hogy nehéz ma ennek a hivatásnak betöltése és hogy ezer akadályba ütközik, ma 
ennek a kötelezésnek teljesítése, azt én jól tudom. Tudjuk valamennyien. Ámde 
a nehézségek feltorlódása nem lehet a tétlenség puha párnája. Megkell küzdeni 
a nehézségekkel! 

De itt sajnálkozással kell megállapítanom, hogy az elmúlt közigazgatási év 
ismét csak azt igazolja, hogy még mindig mostoha gyermekei vagyunk a ma-
gyar államnak. Legalább is nem élvezzük az édesanyai szeretet melegét és támo-
gató jóságát abban a mértékben, amilyent számunkra a törvény biztosít és ami-
lyent már csak a puszta méltányosság alapján is jogosan várhatnánk. A szeretet 
azonban nem tételes törvények szerint igazodik. Az elfogultság pedig még a 
méltányosság ú t já ra is tartózkodva lép. Az egyházmegyékből érkező jelentések 
mindegyikében megújul a panasz, hogy az államhatalom részéről az egyenlőséget 
és viszonosságot nem tapasztaljuk mindenkor. Ezt a lehangoló megállapítást 
évek óta visszatérően adatok és esetek egész sorával támogattuk. Évenként meg-
ismételtük feliratainkat, megszólaltattuk panaszunkat és előterjesztettük kéré-
seinket. Legtöbbször eredménytelenül. Ma már nem kívánok eseteket felsorakoz-
tatni. Miért is búsítsam azokkal mindnyájunk szívét? Csak szomorúan állapítom 
meg, hogy államjogi helyzetünk kedvezőtlen volta nem változott. Ezért csak 
fohászkodni tudok már a fá jó szív emésztő tüzével az egek Urához: Állíts helyre 
bennünket Oh Isten, hogy megszabaduljwik attól a fá jó gondolattól, hogy mi 
ebben az imádott hazában nem vagyunk egyenlők a dédelgetett, kedves gyer-
mekekkel. 

Különösen fá j , hogy az államhatalom részéről még mindig egyetlen komoly 
lépés sem történt a felekezetközi viszonyok bomlásának megakadályozására. Ezt 
a gondatlanságot végtére is az állam és a társadalom törvényes rendje sínyli meg. 
A felelősség azonban nem bennünket terhel. Mi évről évre megújí t juk ebben a 
tekintetben is panaszainkat és megszólaltatjuk aggodalmainkat. Orvoslást azon-
ban eddig nem nyertünk. Mi évről évre megismételjük azt a készségünket, hogy 
másként hívő és más egyházhoz tartozó polgártársainkkal a legteljesebb testvéri 
egyetértésben és közösségben óhajtunk élni és a vallás és erkölcs diadaláért és 
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a nemzet közjaváért együtt munkálkodni. Ismételten kijelentettük, hogy ben- 7 . 
nünket elfogultság, türelmetlenség senkivel szemben nem ejtett rabul, sőt az a 
meggyőződésünk, hogy minden egyes egyháznak és vallásos közösségnek azonos 
a hivatása. Az, hogy az Isten által beléje plántált lelki értékekkel és reá bízott 
elhivatással az Istenben való hit és a tiszta erkölcs megerősítését, az emberiség 
haladását a társadalom testvériesülését, a nemzet nyúgalmát és a haza boldog-
ságát karöltve munkálja. Mi hisszük, hogy minden egyes egyháznak, minden 
komolyan hívő és erkölcsös tagja ugyanígy gondolkozik és ugyanúgy érez, mint 
mi. Ha mégis vannak, akik a testvéri együttműködést lehetetlenné teszik és 
üszköt dobnak az együtt élni akaró emberek békességének lelki hajlékára, akkor 
meggyőződésünk szerint az államhatalom köteles a túlzókat megfékezni és a bé-
kesség rontóit elnémítani. A mi kisebbítésünk azonban még ma is büntetlenül 
hangzik szerte e hazában templomi szószékekről, piaci emelvényekről, lapok és 
folyóiratok hasábjairól egyaránt. A protestáns házasságokat ma is büntetlenül 
gyalázzák. Az állam törvényei alapján megkötött tisztes családi viszonyokat 
még ma is büntetlenül ágyasságoknak bélyegezhetik. A békés együttélésre 
vágyó állampolgárokat egymás ellen még ma is gyűlölködésre ösztökélik. És az 
államhatalomnak nincs szava a felekezeti békesség megvédésére és nincs akarata 
a felekezeti visszavonás hangos hirdetőinek elnémítására. Ezért, mikor a lelkem 
vérzik, hogy ennek a mindenkitől megtiport országnak polgárai még egymás 
lelkén is tipródnak, akkor nem tehetek mást, mint azzal a kéréssel fordulok az 
én Uramhoz, Istenemhez, hogy ő maga állítson helyre minket. Testvéreimet, az 
evangélium népét pedig arra kérem, hogy csak hirdesse ezután is a békességet, 
képviselje a türelmet, szólaltassa meg mindig a testvéri szeretet szavát. Mert 
meggyőződésem, hogy csak így virradhat fel a boldogabb jövendő. S végtére már 
egyszer nekünk is virradnia kell! 

A békességes jelent és a boldogabb jövendőt építő munkát egyházkerüle-
tünk az elmúlt közigazgatási év folyamán is mindig híven és lankadatlanul vé-
gezte. Az egyházmegyékből érkezett jelentések szerint az építő és alkotó munka 
mindenütt céltudatosan folyik. Nem is állíthat talpra bennünket az Isten más-
kép, mint egyedül csak céltudatos építő munka által. 

Az arad-békési egyházmegye örömmel jelenti, hogy Békéscsabán a már meg-
alakult diakonissza-egyesület vezetése alatt az árvaház szép fejlődésnek indúlt. 
De fáj la l ja , hogy az államsegély folytonos leszállítása az egyházaknak mind-
jobban fokozódó gondot okoz. A közigazgatási költségek apasztása érdekéből a 
kerületek összevonását hozza javaslatba. 

A békési egyházmegye, különösen az orosházi nőegylet szép és eredményes 
tevékenységét emeli ki, de annál inkább panaszkodik az államhoz való viszo-
nyunk és a felekezetközi viszonyok romlásának káros következményei miatt. 

A budapesti egyházmegye területén legfontosabb esemény volt, hogy május 
hóban a pesti magyar egyház a tizedik kerületi templom alapkövét letette és 
azóta is nagy erővel folytatja az építkezést. 

A csanád-csongrádi egyházmegyének öröme az, hogy a csépai gyülekezet két 
ú j harangot szerzett templomába. Bánata viszont az, hogy a már 150 év óta fenn-
álló hódmezővásárhelyi evangélikus népiskola feloszlás előtt áll, mert az állam 
megvonta tőle a törvénvszerű segélvt. Azzal érvel, hogv az eorházközsésmek va-
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gyona is van. Azt azonban, hogy ez a vagyon milyen csekély és hogy annak jöve-
delmét másra is fordít ják és hogy az egyházközség hívei milyen szegények, nem 
veszi tekintetbe. Eddig hiába volt minden érvelésünk. Ugy látszik a hivatalos 
körök halálra ítélték ezt az iskolánkat. Javaslom, hogy ebben az ügyben maga a 
közgyűlés tegyen felterjesztést a minisztériumhoz. 

A pesti felső egyházmegye a felekezetközi viszonyok megromlásáról panasz-
kodik. De panaszolja azt is, hogy a tanítói és kántori javadalom kérdésének meg-
oldatlan volta sok gyülekezetben okoz kellemetlenséget. A lelkészi korpótlék ren-
dezését is sürgeti. 

A pesti középső egyházmegyében az alberti-i egyház lelkésze, Zólyomi Pál 
a békésmegyei Bodzásottlaka lelkészével, Bánszky Györggyel a gj'ülekezetek 
hozzájárulásával helyet cserélt. Azóta mind a két gyülekezet nyugodtan és bé-
kességben él. A monori és veesési szórványok ügye még mindig rendezetlen. Az 
egyházmegye sürgeti a vásároknak hétköznapra való áthelyezését. 

A pesti alsó egyházmegye az egyházközségek nagy anyagi erőtlenségéről 
panaszkodik. 

Valamennyi egyházmegye jelenti, hogy az oroszországi vallásüldözés szo-
morú és szégyenletes eseményeiről mindenütt megemlékeztek a gyülekezetekben. 
Ez a megemlékezés egyúttal óvás is attól a nem kívánatos változástól, amelyet 
a bolsevista törekvések szülnek. Ennek a változásnak keserűségeit mi már egy-
szer megkóstoltuk. Ezért a nem is olyan régmúlt szomorú emlékeire gondolva, 
csak azt kérhetjük az Istentől, hogy egészen állítson helyre minket és mutassa 
meg az Ő orcáját, hogy a vallástalan szélsőségeknek még a gondolatától is meg-
szabaduljunk. 

A jobb jövendőt az i f júság lelkében munkáló iskoláink életéről az iskolai 
bizottság ád majd számot. É n csak a következők közlésére szorítkozom. 

Az aszódi Petőfi-reálgimnázium építkezése egyidőre szünetelt, mert elfo-
g j ott a költőpénzünk. Kölcsönnel segítettünk magunkon s így folytatjuk az épít-
kezést. Az intézet tanárainak száma 14, tanulóinak száma 381. A munka szépen 
folyik. Az intézet élete emelkedőben van. Az idei érettségi vizsgálatokon az elnöki 
teendők elvégzésére magam helyett Kovács Andor békési esperest kértem fel. 
A tanári karból a múlt év folyamán Bolla Bajos nyugalomba vonúlt. Hálánk és 
jó kívánságaink kísérik további út jain. 

A békéscsabai Rudolf-reálgimnázium élete rendes mederben folyik. A taná-
rok száma 20, a tanulóké 488. Az idei érettségi vizsgálatokon helyettem Jakabfi 
György békéscsabai lelkész elnökölt. 

A budapesti főgimnázium ebben az évben is első volt az országos tanulmányi 
versenyeken. Az internátus szépen fejlődik. A tanárok száma 25, tanulóké 590. 
Ez évben az érettségi vizsgálatokon helyettem Kemény Lajos igazgató lelkész 
elnökölt. 

A szarvasi főgimnázium a folyó iskolai évre internátust állított fel, amit 
Örvendetesen vehetünk tudomásul. A tanárok száma 14, a tanulóké 305. Ez a 
hanyatlás két okra vezethető vissza. Az egyik a tanintézet humanisztikus jel-
lege, a másik, hogy a környéken az újabb évtizedekben sok középiskola kelet-
kezett. Egyébként az intézet munkája szép és eredményes. Az idén is magam 
elnököltem az érettségi vizsgálatokon. 
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A pesti Deák-téri evangélikus testvéregyházak leánykollégiuma a folyó tan- 7. 
évben már teljes 8 osztállyal működik. Internátusa megtelt. A tanulók számá-
nak emelkedése miatt több osztályt párhuzamossá kellett tennünk. A rendes ta-
nárok száma 6, az óraadóké 20. A tanulók száma 360. Sajnálatos, hogy a minisz-
térium múlt évi 550—1—188. számú rendeletével közölte, hogy ezidőszerint ú j 
tanszékek betöltéséhez államsegélyt nem adhat. Ez a körülmény azonban nagyon 
hátráltatja az intézet nyugodt munkáját és teljes kifejlődését. Javaslom, hogy 
ebben a tárgyban a kerületi közgyűlés felterjesztést tegyen a minisztériumhoz. 
A kollégium teljes kifejlesztése természetszerűen magával hozta a Deák-téri pol-
gári leányiskola megszüntetését. 

A szarvasi tanítónőképző intézet fejlődése örvendetes. Tanárainak száma 8, 
tanulóinak száma 182. Ez a körülmény maga is nógat bennünket, mint iskola 
fenntartókat, hogy az intézet számára minél előbb megtelő épületet emeljünk. 
A mai gazdasági helyzet ugyan nagyon kedvezőtlen, de Isten után az erős aka-
rat és a céltudatos bölcsesség ebben is bizonyosan eredményhez jut tat . Az idén 
a képesítő vizsgálatokon ismét személyesen elnököltem és meggyőződtem, hogy a 
.tanári kar öntudatos és eredményes munkát végez. 

Az aszódi leánynevelő intézetről külön jelentés szól. Tanárai száma 11, 
tanulói száma 144. 

A középiskolákkal kapcsolatosan rá kell mutatnom arra az aggasztó jelen-
ségre, amely az eddigi államsegély leszállítása következtében az iskolafenntar-
tók terhét növeli. A középiskoláknál az eddigi államsegély ez év júniusától 
kezdve 6, a tanítóképzőnél 8, a polgári iskolánál 10%. Ez az intézetek évi költ-
ségvetését Békéscsabán 4329, Budapesten 5619, Szarvason 3767, a leánykollégium-
nál 1288 pengővel, összesen tehát 10.674, terheli meg. A kerület három intéze-
ténél pedig Aszódon 3360, a tanítónőképzőnél 2347, az aszódi polgári iskolánál 
1555, tehát összesen 7262 pengővel emeli, kerületünkben az emelkedés teljes 
összege: 17.936 pengő. Javaslom, hogy közgyűlésünk az egyetemes egyház ú t j án 
tegyen előterjesztést az államkormányhoz, hogy iskoláink államsegélyét a mos-
tani nehéz gazdasági helyzetben ne szállítsa le, hanem inkább emelje fel. Mert 
ez a felemelés nemcsak a törvény rendelkezéseinek felel meg, hanem kiválóan 
fontos kulturális kötelessége is az államnak. 

Az elemi népiskolákkal kapcsolatosan csak annyit kívánok itt megjegyezni, 
hogy a tanítói nyugdíjjárulékra vonatkozólag többször tett felterjesztésünkre a 
VKM folyó évi május 20-án kel 900—2—17. számú rendeletével kimondotta, 
hogy amennyiben az iskolafenntartó a tanítói nyugdíjjárulék terhét el nem 
bírná, annak megfizetését a községtől kérheti. A BM pedig a vármegyék alispán-
jaihoz intézett 96.665—V. 1929. számú rendeletével megengedte, hogy a közsé-
gek ezt a járulékot átvállalják. Javaslom, hogy amidőn a kerületi közgyűlés e 
rendeletek kiadásáért az illetékes, minisztériumoknak köszönetét nyilvánítja, 
egyúttal keresse meg az egyetemes egyház ú t j án a belügyminisztériumot, hogy 
a nyugdíjjárulékok terhének átvételét necsak megengedje, hanem azoknak a 
politikai községek költségvetésébe való felvételét rendelje el. 

Jelentem, hogy közgyűlésünkön a tanítóképviselők: Pataky János szarvasi 
és Mendelényi János kiskőrösi tanítók, akiket bizalommal köszöntök. 
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7 . Fel kell még hívnom az iskolafenntartók figyelmét a VKM 960/1—IX. 1. 
számú rendeletére, amely nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az állami nyugdíj-
terliek amúgy is nagy voltára való tekintetből, a tanerők nyugdíjazását csak a 
legszorgosabb esetekben engedjék meg. 

Örömmel jelentem, hogy a hat év óta fennálló kerületi tanítóegyesület Uhrin 
Károly igazgató vezetése alatt termékeny munkásságot folytat. Évenként tar-
tott gyűlésein értékes nevelési kérdéseket vitat meg. De panaszolva említi, hogy 
nem valamennyi egyházközség teszi lehetővé tanítójának, hogy az egyesület 
gyűlésein részt vegyen. Felhívja a figyelmet a tanítói fizetések gabona járandó-
ságainak helytelen értékelésére is. Javaslom, hívja fel a kerületi közgyűlés az 
egyházközségeket, hogy tanítóiknak tegyék lehetővé a kerületi tanítóegyesület-
ben való személyes közreműködést. Javaslom továbbá, hogy közgyűlésünk az 
egyetemes egyház ú t j án intézzen előterjesztést a kormányhoz a tanítói fizetések 
gabonajárandóságainak megfelelő értékelése dolgában. 

A belmissziói mozgalmakról s ezzel kapcsolatosan a Luther Szövetség mun-
kálkodásáról is, külön jelentés áll a kögyűlés rendelkezésére. Mégis meg kell 
említenem a következőket: A szarvasi Luther árvaházban 63 árva nevelődik és 
egynek évi eltartása 264 pengőbe kerül. A békéscsabai árvaházban 23 gyermeket 
gondoznak s egynek évi eltartása 189 pengő. Jó volna, ha a nemes ügy érdeké-
ben megvizsgálnák, mi az oka a két hasonló körülmények között élő intézet tar-
tásbeli eltérésének. Egyébként mind a két árvaház segélyezést kér, amit melegen 
ajánlok a közgyűlés támogató jóakaratába. 

Kerületünkben két diakonissza-egyesület működik. 
Mindkettőről külön jelentés áll a közgyűlés rendelkezésére. Én csak azt álla-

pítom meg nagy örömmel, hogy mind a két intézmény az eredményes munka 
és a sikeres fejlődés ú t j án van és így teljes mértékben rászolgál a bizalomra és 
a támogatásra. A békéscsabai diakonissza-ház anyagi támogatást is kér a kerü-
lettől, amit én is melegen ajánlok. 

Ugyancsak külön jelentés szól a norvég misszióról, amely egyházkerületünk 
felügyelete alatt áll és az elmúlt évben is eredményesen folytatta működését. 

Az elmúlt közigazgatási évben végzett hivatalos látogatásaimról csak rövi-
den teszek említést. Tápiószentmártont és egyik szomszédos szórványát Tápió-
bicskét még a múlt év októberében meglátogattam. I f j ú koromban itt kezdtem 
meg lelkészi szolgálatomat, Már csak ezért is nagy örömmel indúltam régi egy-
házam és híveim meglátogatására. Sajnos, szomorúsággal tértem vissza útamról. 
Minek mondjam el, hogy miért ? Méltán f á j az ember lelke, ha valahol hanyat-
lást és pusztulást lát. Több örömem telt Galgagyörk, Váckisujfalu, Fót és Mogyo-
ród meglátogatásában, ahol mindenütt eleven és öntudatos evangéliumi élet je-
lenségeivel találkoztam. 

A múlt év október havában Nyíregyházán a lelkészegyesület közgyűlésén 
s ezzel kapcsolatosan Paulik János lelkészkedésének 40 éves jubileumán vettem 
részt és kerületünk nevében üdvözöltem őt. Később Sopronban a teológusok 
otthonának avatásán és a fakultás alapkövének letételén jelentem meg, ahol az 
a kitüntetés ért, hogy az egyetem a teológiai tudományok doktorává avatott. 
Majd a britt és külföldi bibliatársulat fennállásának 125 éves. jubileumán üd-
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vözöltem ezt az áldott intézményt. Ugyancsak októberben az aszódi reálgimná-
zium épületének alapkövét helyeztem el. A reformáció országos emlékünnepén 
pedig elnöki minőségben megnyitót mondottam. 

November havában az országos Bethlen Gábor-ünnepen, majd Dávid Ferenc 
unitárius püspök halálának 350 éves fordulóján, az egyetemes egyház képvise-
letében jelentem meg. Később Drezdába utaztam, hogy az Allgemeine Evange-
lisch-Lutherische Konferenznek, az ágostai hitvallás emlékünnepét előkészítő 
tanácskozásain részt vegyek. Végül Szász Károly püspök emlékezetét felújító 
ünnepen képviseltem egyházunkat. 

December havában a pestszentlőrinci gyülekezet első lelkészének beiktatá-
sán, majd a Társadalmi Egyesületek Szövetségének jubileumán jelentem meg 
és mondottam beszédet. 

Január és február havában a Külügyi Társaság, a Bethlen Gábor Szövetség, 
Nemzeti Szövetség, Székesfőváros, Gyermekvédő Liga, Magyar Zene Barátai, 
Fébe Egyesület és az evangélikus i f júság vette igénybe szolgálataimat. 

Március 1-én Magyarország Kormányzójának ünneplésén olyan baleset ért, 
amely miatt két hónapon át minden külső munkára alkalmatlanná váltam. De 
már május havában a püspöki látogatásokon kívül résztvettem és közreműköd-
tem a budapesti X. kerületi templom alapkövének letételénél, Balassagyarma-
ton pedig a Lelkészegyesület közgyűlésén. 

Június havában megjelentem Orosházán Kovács Andor esperes kitünteté-
sének ünnepélyén, majd a szarvasi ú j templomban vallásos estély keretében az 
ágostai hitvallás jelentőségéről tartottam előadást. Azután résztvettem elnöki 
minőségben a szarvasi gimnázium érettségi vizsgálatain és a tanítónőképző inté-
zet képesítő vizsgálatain. 

Július első napjain a Sopronban tar to t t teológiai konferencián vettem 
részt és tartottam előadást a keresztyénségben folyó egységesítő törekvésekről. 

Szeptember 8-án az aszódi reálgimnázium pótló és javító érettségi vizs-
gálatain elnököltem. Szeptember 22—25-ig Augsburgban az ágostai hitvallás 
400 éves jubileumán vettem részt, ahol az a kitüntetés ért, hogy az összes 
nem németországi evangélikus egyházak nevében az üdvözlő beszéd tar tását 
reám bízták. 

E rövid vázlatból is kitűnik, hogy az elmúlt közigazgatási év sok munkát 
adott . De a munka az élet és a munka a jövendők magvetése. Legyen hála az 
Istennek, hogy nemcsak nekem, de kerületünk minden egyes tisztviselőjének 
és elhívott munkásának is adott erőt a reá váró kötelességek teljesítésére. 

A közigazgatási eseményekről való beszámolóm nem volna teljes, ha nem 
közölném, hogy a múlt évi egyetemes közgyűlés óhajtása és határozata alap-
j á n Komádit átengedtük a tiszai egyházkerületnek. Amilyen szerető gonddal 
és nagy utánjárással végeztük ennek a gyülekezetnek a megszervezését és 
támogattuk, hogy imaházhoz, lelkészi kongruához és a lelkészi állást bizto-
sító földbirtokhoz is hozzájusson, ugyanolyan készséggel és önzetlenséggel 
adtuk át annak a kerületnek, amelynek ősi jusson való területén fekszik. 
A tőlünk elváló gyülekezetet mi Isten áldásának kívánásával bocsátjuk át a 
tiszai kerület kebelébe. Ezzel kapcsolatosan azonban senki sem veheti tőlem 
zokon azt az óhajtásomat, vajha a tiszai egyházkerület is hasonló készséggel 
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7, teljesítené már egyszer azt a sokszor megismételt kérésünket, hogy a jászsági 
szórványok gondozása érdekéből, tehát nyilvánvaló közérdekből a szolnoki 
szórvány gyülekezetet nekünk átengedje. Annál inkább is, mert Szolnokot 
Budapestről szerveztük meg és gondoztuk a legújabb időkig. Javaslom, intéz-
zen e tárgyban a közgyűlés ú jabb megkeresést a tiszai egyházkerülethez. 

Bejelentem, hogy a YKM az elmúlt közigazgatási évben a battonyai, 
nagylaki, páhii, péceli, nagymágócs-árpádhalmi misszióknak és a kardoskúti, 
pestszentlőrinci és csabacsüdi egyházaknak a lelkészi kongruát engedélyezte. 

A személyi változásokat illetőleg a következőket jelenthetem. Tisztújítás 
következtében az arad-békési egyházmegye leköszönt érdemes felügyelője, 
Dr. Sailer Vilmos helyét Dr. Krayzell Miklós foglalta el. A békési egyház-
megyében a leköszönt Dr. Pesthy Pál helyett Dr. Mázor Elemért választották 
egyházmegyei felügyelővé, helyébe pedig Dr. Csermák Bélát másodfelügye-
lővé. A budapesti egyházmegyében a magyar egyház lemondott másodfel-
ügyelője, Landgráf János ny. államtitkár helyét vitéz ilencfalvi Sárkány 
Jenő ny. altábornagy foglalta el. A pestmegyei közép esperességben Bódi Pál 
helyére Doleschall Lajos bényei lelkészt választották esperessé. A pestmegyei 
alsó esperességben az elhúnyt Kruttschnit t Antal helyére Bakay Péter apos-
tagi lelkészt választották főesperessé, az alesperesi tisztet pedig Krón Ferenc 
gyóni lelkésszel töltötték be. 

A pesti felső egyházmegyében a váckisújíalui egyházközség Gosztonyi 
Jánost, a zsidói egyházközség i f j ú Bánó Lászlót, a gödöllői egyházközség" 
Dr. Szentiványi Gézát választotta felügyelőjévé. 

A munkatérről Isten hívó szavára, vagy pihenésük vágyára elvonult munka-
társainkat áldással bocsássuk el. Az ú j munkásokat pedig reménykedő bizalom-
mal és áldó szeretettel köszöntsük. 

A lelkészi karban a következő változások tör téntek: Kispesten az elhúnyt 
Máté Károly helyét Nandrássy Elek kerületi missziói lelkész, Csornádon a 
nyugalomba vonult Holéczy János helyét Lucsán Márton tótkomlósi segéd-
lelkész, a péceli missziói lelkészi állást Liska Ferenc helyett Blázy Lajos 
esperességi segédlelkész foglalta el. Az albertii egyház lelkésze Zólyomi Pál 
helyet cserélt Bánszky György bodzásottlakai lelkésszel. A kelenföldi egy-
házban Szűcs Gábor elhúnyta folytán megüresedett lelkészi hivatal adminiszt-
rátorává Fürs t Ervin nagymágócs-árpádhalmi missziós lelkészt küldtem ki, 
akinek helyét Egyed Bertalan, megszállt területről á t jö t t lelkész foglalta el. 
A pestszentlőrinci egyház első lelkészéül Salfer Károly kecskeméti segéd-
lelkészt választotta meg. A hartai megüresedett lelkészi állásra adminisztrá-
torrá Ruzicska László budai segédlelkészt küldtem ki. A hódmezővásárhelyi 
egyháznak Plavetz Gyula nyugalombavonulása folytán megüresedett lelkészi 
állásának ellátásával a hívek kérelmére Klár Béla nyug. lelkészt bíztam meg. 
Az újonnan szervezett nagylaki egyházba adminisztrátorul Kiss Benő esperes-
ségi segédlelkészt küldtem ki. A soltvadkerti egyház Kruttschnit t Antal 
esperes elhúnyta folytán megüresedett lelkészi hivatalának vezetésével Sikter 
András ottani segédlelkészt bíztam meg. 

A segédlelkészek közül az elmúlt közigazgatási év folyamán a következő-
ket helyeztem á t : Tótkomlósra Liska Ferenc eddigi péceli adminisztrátort. 



17 

Békéscsabára a hitoktatóvá lett Szlany Pál helyére Zászkaliczky Pált, majd 7 . 
ennek külföldi tanulmányútra történt távozása után Francziszti Mihály cin-
kotai segédlelkészt, a budai várbeli egyházba Tápiószeléről Virág Jenő espe-
rességi segédlelkészt, ennek helyére Polster Gyulát küldtem ki, aki előbb 
Pilisen, most pedig Bényén az ú j főesperes mellett működik. Galáth György 
medgyesegyházai segédlelkészt saját kérelmére a szarvasi egyházhoz helyez-
tem át. Dedinszky Gyulát előbb Szarvasra, majd Kiskőrösre, Ruttkay-Miklian 
Gézát Kondorosra, Kótsch Lajost pedig Mezőberénybe küldtem ki. 

A tanár i karban a következő személyi változások tör téntek: Aszódon 
Bolla Lajos nyugalomba vonult, Békéscsabán a nyugalomba vonult Székely 
Vilmos helyét az intézet kormányzóbizottsága Dr. Udvaros József okleveles 
tanárral töltötte be. Erdős József helyettes tanár állását pedig Beyer Jenő 
vette át. A népiskoláknál Jákobéi Margit budapesti és Országh József szegedi 
tanító nyugalomba vonult. Mindnyájan élvezzék a nemes munkában meg-
fáradot t emberek Istentől megáldott békességét. 

A személyi változások azonban akkor érintenek bennünket legfájdal-
masabban, ha munkatársainktól vagy szeretteinktől a földi életre nézve 
örökre elszakadunk. Az Isten elhívó szavára bekövetkezett személyi változá-
sok az elmúlt közigazgatási évben nagyon közel férkőztek gyászukkal a szí-
vünkhöz. Az elhúnytak között különösen sok értékes és munkás emberünk 
van. Nem akarom őket egyenként minősíteni. De ne vegye tőlem senki zokon, 
ha a szívemhez és sokunknak szívéhez legközelebb álló kedves volt tanítvá-
nyomról és hűséges munkatársamról vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv-
ról emlékezem meg elsősorban. Az Úr elhívó szava a templomban vigyázva 
és szolgálva találta őt. Csak egy meleg könnyel és egy fá jó sóhajtással bú-
csúzom tőle. Aki életében a munkában soha el nem fáradt , most legyen pihe-
nése nyugodt és emlékezete áldott. 

Különös szeretettel emlékezem meg Gajdács Pál tótkomlósi lelkész, nekem 
egykor volt szarvasi tanárom elhúnytáról, aki 57 évi fáradhatatlan munkálko-
dás után tért pihenőre. A többiek is, mind hosszú időn át hűséggel szolgálták 
az Urat : Gallé István volt hartai lelkész 44 évig, Kruttschnitt Antal főesperes, 
volt soltvadkerti lelkész 44 évig, Korén Márton, volt kiskőrösi lelkész 37 évig, 
Szüts Gábor, volt Budapest-kelenföldi lelkész 24 évig, Törteli Lajos, volt ceg-
lédi lelkész 22 évig hirdette az Isten igéjét és szolgálta hűséggel evangélikus 
egyházunkat, A tanárok közül Morascher Hugó, a pesti evangélikus magyar 
egyház művész-orgonistája és zenetanára, valamint Rácz László, volt budapesti 
főgimnáziumi igazgató, az országos hírű matematikus is elköltözött közülünk. 
Kerületünkön kívülről pedig szomorúan vettük hírét a dunáninneni egyház-
kerület érdemes felügyelője: Lándori dr. Kéler Zoltán felsőházi tag elhúnytá-
nak. Kegyelettel őrizzük mindnyájuk emlékét. A gyász közvetlen viselői iránt 
pedig meleg részvéttel szívünkben azt kívánjuk, hogy az elhúnytak helyébe 
adjon az Isten a szerető családoknak vigasztalódást, egyházunknak pedig lel-
kes és munkás utódokat. 

A halálozás következtében beállt személyi változás egyik közvetetlenül 
érintő mozzanatára azonban külön is ki kell kérnem a kerületi közgyűlés hatá-
rozatát. Kerületi lelkészünk, vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv helyére Ma-
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7. gócs Károly irsai rendes lelkészt hívtam meg egyelőre helyettes minőségben. 
Tisztelettel kérem és javaslom, hogy őt a kerület közgyűlése a fennálló szabály-
rendelet értelmében püspöki másodlelkésszé, illetőleg kerületi lelkésszé vá-
lassza meg. 

Ugyancsak a személyi változásokkal kapcsolatosan tisztelettel kérem, hogy 
a kerület missziói lelkészének, Nandrássy Eleknek távozása folytán megürese-
dett missziói lelkészi állásra a közgyűlés Wolf Lajos, volt katonai lelkészt 
alkalmazza. 

Amilyen őszinte fájdalommal vettünk búcsút az elhúnytaktól, épen olyan 
örömmel üdvözöljük azokat, akik az elmúlt közigazgatási esztendő folyamán 
kitüntetésben részesültek. 

Kovács Andor békésmegyei esperest a Kormányzó Úr Őfőméltósága kor-
mányfőtanácsosi méltóságra emelte. Lloléczi János csomádi lelkészt nyuga-
lombavonulása alkalmából elismerésével, Korén Márton kiskőrösi lelkészt és 
Bentsok János aszódi felügyelőt a 4-ik osztályéi érdemkereszttel tüntette ki. 
Országh József szegedi igazgató-tanító miniszteri elismerést, Szuchovszky 
Zsigmond váci tanító pedig 40 évi tisztes szolgálata elismeréseül igazgatói 
címet kapott. Közérdekű szolgálatban eltöltött hűséges élet megjutalmazásá-
nak tekintjük azt a kitüntetést is, amely dr. Szeberényi Lajos Zsigmond 
arad-békési főesperest érte, azzal, hogy őt Békés vármegye közönsége a maga 
képviseletében a felsőházba küldötte be. Mindezekhez a kitüntetésekhez őszinte 
örömünket és testvéri jókívánságainkat fejezzük ki. 

Ezzel kapcsolatosan még azt kérem és javaslom, hogy fejezze ki közgyű-
lésünk szíves üdvözlését és őszinte örömét a dunáninneni egyházkerület érde-
mes püspökének Kiss István úrnak is, aki lelkészi szolgálatának 40-ik és püs-
pökségének 10-ik évfordulóját Isten kegyelméből teljes egészségben és munka-
kedvben megérte. 

Az elmúlt közigazgatási év folyamán lelkészekké avattam és a szent szol-
gálatra kibocsátottam: Csaba Lászlót, Polster Gyulát, Zászkaliczky Pált, Ka-
lavszky Kálmánt, Dr. Holló Árpádot, Ruttkay-Miklian Gézát és Kótsch 
Lajost ; továbbá a Jugoszláviába való és ott szolgáló Neumann Jánost és 
Schiller Frigyest. Az Űr kegyelme és áldása vezesse és kísérje őket munkájuk 
mezején. 

Ezzel kapcsolatosan azonban tisztelettel kérem a közgyűlést, hogy tegyen 
előterjesztést az egyetemes közgyűlésnek két dologban. Az egyik a teológiai 
szeminárium ügye, a másik a lelkészvizsgálat kérdése. A szemináriumra vonat-
kozó hét évvel ezelőtt meghozott határozatnak nem szabad feledésbe mennie. 
Lelkészképzésünk a szeminárium nélkül nem teljes. A szeminárium mielőbbi 
felállítása egyetemes érdek és ezt az egyetemes érdeket semmiféle mas erdők-
nek és törekvésnek háttérbe szorítania nem szabad. 

A lelkészi vizsgálatra vonatkozó legutóbbi egyetemes rendelkezés pedig a 
gyakorlatban kátyúba jutott. A június havában végző teológusokat nem lehet 
az egyetemes gyűlésig várakoztatni, hogy az egyetemes vizsgálóbizottság elé 
álljanak és addig szolgálatba ne lépjenek. A gyakorlati szükség arra kény-
szerítette a kerületek püspökeit, hogy a régi szokást ú j ra felvegyék és a lel-
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készjelölteket a kerületi bizottságokkal vizsgálják meg. Szükséges azonban, 
hogy ezzel a kérdéssel az egyetemes közgyűlés újból foglalkozzék. 

De nem szabad a napirendről lefelejteni egyházunk egyik fontos közjogá-
nak elvesztését sem. Egyetemes egyházi érdek, hogy a magyar törvényhozás 
felső házában legutóbb elvett tagsági jogainkat ismét visszavívjuk. Nem hiú-
ságból, nem is hatalmi érdekből, hanem a munkával megszerzett érdem és az 
elfogulatlanul mérő igazság, a törvényekben biztosított jogegyenlőség és viszo-
nosság érdekéből. Javaslom, hogy ebben a tárgyban a kerület hivatalos előter-
jesztését ez évben is ismételje meg. 

Legfőbb kötelességünk azonban mégis az, hogy minden előtt a lelki épség 
és az apáktól öröklött evangéliumi szellem sértetlen megtartásán őrködjünk. 
Az élet ma különösen nehéz, a reánk zúduló hullámok ereje életoltó. Minden 
felől azt súgja felénk a világ lelkétől szorongatott isteni lélek: Vigyázzatok és 
imádkozzatok! Csak a magára és az Isten igéjére vigyázó ember imádságát hall-
gatja meg és csak az ilyen ember munkáját koronázza meg diadallal a kegyel-
mes Isten. Ezért én a ma egyházunkat szorongató és életünket ostromló nehéz 
időkben is nem lemondó önmegadással, hanem diadalra vágyó harcos készség-
gel állok szembe a bennünket ostromló erőkkel. És kérem a kerület minden 
egyes lelkészét, felügyelőjét, tanítóját, hívét és az evangélium minden egyes 
vallóját, hogy épen ma hitvallásunk négyszázados ünnepi esztendejében az 
legyen mindnyájunk alázatos és bizodalmas imádsága: Oli Isten, állíts helyre 
minket és világoltasd a Te orcádat, hogy megszabaduljunk! Amen. 

A kerületi közgyűlés a püspök jelentését köszönetének és elisme-
résének kifejezése mellett helyeslőleg tudomásul veszi és azt egész 
terjedelmében jegyzőkönyvbe foglalja. 

A püspöki jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés a következő határozatokat 
hozza: 

1. Felterjesztést intéz a kultuszminisztériumhoz a százötven év 
óta fennálló és hivatásának magaslatán álló hódmezővásárhelyi evan-
gélikus felekezeti iskolának a tőle megvont fizetéskiegészítő állam-
segély folyósítása tárgyában. 

2. Felterjesztést intéz a kultuszminisztériumhoz a pesti Deák-
téri evangélikus testvéregyházak által fenntartott leánykollégium-
nál szervezendő 6. rendes tanári állás számára, a fizetéskiegészítő 
államsegély engedélyezése tárgyában. 

3. Felkéri az egyetemes közgyűlést, intézzen felterjesztést az 
állam kormányához aziránt, hogy felekezeti iskoláink államsegé-
lyére vonatkozó rendelkezéseit tegye ú j megfontolás tárgyává s az 
eddig élvezett államsegélyt továbbra is folyósítsa. 

4. A ker. közgyűlés köszönetét fejezi ki úgy a kultusz- mint a 
belügyminisztériumnak, a tanítói nyugdíjjárulékok ügyében kia-
dott azon rendelkezéséért, hogy az egyházközségek e nyugdíj járu-
lékok vállalását a politikai községektől kérelmezhessék. 

Egyúttal felkéri az egyetemes közgyűlést, intézzen felterjesz-
tést a belügyminisztériumhoz, hogy a nyugdíjjárulékok terhének a 
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politikai községek által való vállalását necsak engedélyezze, hanem 
azoknak a politikai községek költségvetésébe való felvételét egyene-
sen rendelje el. 

5. Felhívja az egyházközségeket, hogy tanítóiknak tegyék lehe-
tővé a kerületi tanítóegyesületben való személyes közreműködést 
azáltal, hogy a tanítók ebből származó költségeit az egyházi pénz-
tárból fedezzék. 

6. A kerületi közgyűlés felkéri az egyetemes közgyűlést, intéz-
zen felterjesztést a kormányhoz a tanítói fizetések gabonajárandó-
ságának megfelelő értékelése dolgában. 

7. A ker. közgyűlés az egyházmegyei felügyelői állásáról lekö-
szönt dr. Sailer Vilmosnak, továbbá a pesti magyar egyház lemon-
dott másodfelügyelőjének Landgráf Jánosnak; az esperesi tiszt-
ségétől megvált Bódy Pálnak; a nyugalombavonult Holéczy János 
csomádi és Plavetz Gyula hódmezővásárhelyi lelkészeknek, valamint 
Bolla Lajos és Székely Vilmos tanároknak, nagybuzgalommal vi-
selt állásukról való lemondásuk, illetőleg nyugalombavonulásuk 
alkalmából elismerését és köszönetét fejezi ki. 

8. A ker. közgyűlés az arad-békési egyházmegye felügyelőjévé 
megválasztott dr. Krayzell Miklós dr. törvényszéki tanácselnököt; 
a békési egyházmegye felügyelőjévé megválasztott dr. Mázor Ele-
mért és a másodfelügyelőjévé választott dr. Csermák Bélát; a pesti 
magyar egyház másodfelügyelőjévé választott vitéz ilenczfalvi Sár-
kány Jenő ny. altábornagyot; továbbá a pestmegyei középegyház-
megye esperesévé választott Doleschall Lajost ; a pestmegyei alsó 
egyházmegye esperesévé választott Bakay Péter apostagi lelkészt 
és az alesperesévé választott Krón Ferenc gyóni lelkészt ú j vezetői 
állásukban melegen üdvözli és működésükre az Istennek bőséges 
áldását kéri. 

9. A ker. közgyűlés bensőséges fájdalommal emlékezik meg 
halottainkról: vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv kerületi lel-
kész ; Gajdács Pál tótkomlósi lelkész; Gallé István ny. hartai lel-
kész ; Kruttschnitt Antal főesperes, soltvadkerti lelkész; Korén 
Márton kiskőrösi lelkész; Szűcs Gábor budapesti kelenföldi lelkész; 
Törteli Lajos ceglédi lelkész; továbbá Rátz László budapesti gimn. 
ny. igazgató és Morascher Hugó orgonista és zenetanár elhúnytá-
ról. Egyházainknak, illetőleg iskoláinknak ezen nagyérdemű mun-
kásainak emlékezetét a közgyűlés jegyzőkönyvileg megörökíti. 

10. A ker. közgyűlés bensőséges részvéttel emlékezik meg a 
dunáninneni egyházkerület érdemes felügyelőjének, Lándori dr. 
Kéler Zoltán felsőházi tag elhúnytáról. 

11. A ker. közgyűlés a püspök javaslatára az elhúnyt vitéz dr. 
Kendeh Kirchknopf Gusztáv egyházkerületi lelkész helyébe a vo-
natkozó szabályrendelet értelmében Magócs Károly irsai lelkészt, 
kerületi lelkésszé folyó évi október hó 1-től kezdődő hatállyal meg-
választja. 
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12. A ker. közgyűlés a püspök javaslatára a kerületi misszió- 7 — 1 0 
náriusi állásáról lemondott Nandrássy Elek helyébe a megürese-
dett kerületi missziói lelkészi állásra Wolf Lajos, volt katonai lel-
készt alkalmazza. 

13. A ker. közgyűlés dr. Szeberényi Lajos Zs. arad-békési fő-
esperest, abból az alkalomból, hogy őt Békés vármegye közönsége 
a maga képviseletében a felsőházba küldötte be; Kovács Andor 
békési egyházmegyei főesperest, akit a Kormányzó Úr Őfőméltó-
sága a kormányfőtanácsosi címmel tüntetett ki ; Holéczy János, 
volt csomádi lelkészt, akit nyugalombavonulása alkalmából elisme-
réssel és Bentsok János aszódi egyházi felügyelő, akit a IV. oszt, 
érdemkereszttel tüntetett ki ; továbbá Országh József szegedi igaz-
gató-tanítót, aki miniszteri elismerésben részesült és végül Szu-
chovszky Zsigmond váci tanítót, akit a püspök 40. évi buzgó szol-
gálata elismeréséül „igazgatói" címmel tüntetett ki, melegen és 
sok jó kívánsággal üdvözli. 

14. A ker. közgyűlés hittestvéri szeretettel üdvözli Kiss Istvánt, 
a dunáninneni kerület érdemes püspökét, aki a folyó évben ünnepelte 
lelkészi szolgálatának 40-ik és püspökségének 10-ik évfordulóját. 

15. A ker. közgyűlés felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a 
teológiai szeminárium felállítására vonatkozó 1923. évi határozatá-
nak érvényt szerezni méltóztassék. 

16. A ker. közgyűlés felhívja az egyetemes közgyűlés figyel-
mét a lelkészvizsgálat dolgában tapasztalt nehézségekre és azoknak 
eloszlatását kéri. 

17. A ker. közgyűlés megkeresi az egyetemes közgyűlést, hogy 
az evangélikus egyháztól a magyar törvényhozás felsőházában el-
vett tagsági jogunk dolgában ismételje meg ez évben is a hivatalos 
előterjesztést. 

18. A ker. közgyűlés átír a tiszai egyházkerülethez, hogy a 
szolnoki missziói pontot engedje át a bányai egyházkerületnek, 
miután ez a terület fekvésénél fogva innen sokkal könnyebben 
adminisztrálható. 

8. Magócs Károly kerületi lelkésszé történt megválasztását megköszöni s 
ig'éri, hogy tisztét ugyanolyan hűséggel és lelkiismeretességgel igyekszik betöl-
teni, mint azt boldogult elődje tette. 

9. Világi főjegyző bemutatja a beérkezett fontosabb miniszteri rende-
letek jegyzékét. 

Tudomásul szolgál. 

10. Világi főjegyző bemutatja az egyetemes egyház elnökségének az 
1930. évi november 21-re Budapestre kitűzött egyetemes közgyűlésre szóló 
meghívóját. 



22 

1©—12. A kerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés összehívását tu-
domásul veszi és képviselőkül megbízólevéllel kiküldi: báró Prónay 
Dezső, báró Kaas Albert, Tolnay Kornél, Dr. Haberern J . Pál , 
Hermann Miksa, Purgly Emil, báró Prónay György, Dr. Tom-
csányi V. Pál világiakat; Dr. Szeberényi L. Zsigmond, Kovács. 
Andor, Bakay Péter, Saguly János, Doleschall Lajos, Blatniczky 
Pál, Broschkó G. Adolf és Bartos Pál egyháziakat, végül az egyház-
kerületben levő főgimnáziumok kiküldöttjeiként Dr. Reil Lajos 
csabai és Raskó Kálmán szarvasi igazgatót. 

A fentieken kívül jegyzőkönyvi kivonattal, tanácskozási és 
helyettesítési joggal az alábbi sorrendben kiküldi: Földváry Ele-
mér, Dr. Csordás Elemér, vitéz n. Raics Károly, Dr. Szontagh Antal, 
Landgráf János, Dr. Sailer Vilmos, Dr. Székács István, Krompecher 
Jenő, Sándy Gyula, Dr. Paraszkay Gyula, Folkusházy Lajos, Kunos 
István, Benyó Vilmos, Dr. Beniczky Péter, Sárkány Jenő, Dr. Mázor 
Elemér, Hoepfner Guidó, Elischer Viktor, Dr. Pazár Zoltán, Sár-
kány László, Dr. Csermák Béla, Hézer Béla, Dr. Szigethy Lajos, Dr. 
Zimmermann Ágost, Glück Frigyes, Hohenlohe Egon herceg, Zsig-
mondy Géza, Zsigmondy Dezső, Nikelszky Zoltán, Mikolik Kálmán, 
Dr. Istók Barnabás, Dr. Böhm Dezső, Font Henrik, Dr. Papp Elek,. 
Dr. Szontagh Tamás, Szeszlér Hugó, Dr. Haviár Gyula, Dr. Németh 
Ödön, Dr. Lamotte Károly, Dr. Hittrich Ödön, Dr. Mikola Sándor,. 
Dr. Oravecz Ödön, Sailer Ferenc, Zsilinszky Mihály, Dr. Lepény 
István, Dr. Tóth Pál, Dr. Mikler Gusztáv, Czitó Győző, Dr. Tepliczky 
Aladár, Dr. Vangyel Endre, Záborszky Zoltán, Uhrin Károly, Csiz-
madia András, Kirner Gusztáv, Lahmann György, Kiss Sándor 
világiakat; Bódy Pál, Brózik Károly, Möhr Henrik, Vidovszky Kál-
mán, Szeberényi Zoltán, Majba Vilmos, Hüt t l Ármin, Reif Pál,. 
Sommer Gyula, Bárdy Ernő, Hulvej István, Draskóczy Ede, Kálmán 
Rezső, Kelló Gusztáv, Kutas Kálmán, Bakay Zoltán, Chugyik Pál , 
Geduly Lajos, Biszkup Ferenc, Szántó Róbert, Noszkó István, Gaudy 
László, Rohály Mihály, Csermák Elemér, Honéczy Pál, Magócs Ká-
roly, Falvay Jenő, Kemény Lajos, Rimár Jenő, Dr. Kovács Sándor, 
Lipthay Lajos, Keviczky László, Szeberényi Gusztáv, Fabók Ferenc, 
Jakabfi György, Szimonidesz Lajos egyháziakat. 

11. Elnökség előterjesztésére 
a közgyűlés a lemondott Dr. Szigethy Lajost az iskolabizottság 
elnöki tisztségének további viselésére újból felkéri s a lemondás, 
illetve elhalálozás folytán megürült bizottsági helyek betöltése során 
Benyó Vilmost a számvevőszék elnökévé, Magócs Károlyt az iskolai 
és a missziói bizottságok tagjává, Králik Jenőt az énekügyi bizottság, 
Doleschall Lajost a jogügyi bizottság tagjává megválasztja. 

12. Dr. Scholtz Oszkár főjegyző bemutat ja a Báró Baldácsy-alapítvány 
igazgatósága 1929. évi jelentését, mely szerint az alapítványi pénztár for-
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galma 156.958 P 52 f bevételt és az egyházkerületeknek juttatott 110.000 P ki- 12 
tevő 1929. évi osztalékokat beleértve 132.652 P 50 f kiadást tüntet fe l ; a pénz-
tári maradvány pedig az év végén 24.306 P 02 f volt. Az alapítvány ingó 
vagyonértéke az 1929. évi december hó 31-én 41.624 P 81 f tett ki. Az 1930. évre 
a rendes bevételek 285.176 P 43 f-rel, a kiadások pedig — beleértve az egyház-
kerületi osztalékokra szánt 132.000 pengőt, — 269.796 P 20 /-rel vannak elő-
irányozva, míg 15.380 P 28 f mint pénztári maradvány jelentkezik. Jelenti 
továbbá a főjegyző, hogy a bányai egyházkerület meghatalmozattainak meg-
bízatása a folyó év végén lejár. 

A kerületi közgyűlés az igazgatósági jelentést tudomásul veszi; 
egyben Sárkány Béla és Dr. Szelényi Aladár rendes tagokat és Dr. 
Scholtz Oszkár póttagot a kerület meghatalmazottaivá újból meg-
választja. 

13. Az iskolai bizottság bemutat ja a népiskolai kerületi tanfelügyelőnek 
a népiskolai ügyekre vonatkozó 1929—30. évi jelentését és az iskolai bizottság-
nak a népiskolai kérdésekre vonatkozó javaslatait. 

1. A tanév általában zavartalan volt, mindössze a tiszántúli egyház-
megyékben volt itt-ott 2—3 hetes kanyarójárvány a tanév végén. 243 szer-
vezett tanítói állásból néhánynak betöltése fel van függesztve, működött 238 
rendes és 4 helyettes tanító. Egyházi elemiiskoláinkba járt 13.977 ev. vallású 
és 987 más gyermek, továbbképzőiskoláinkba j á r t 2375 ev. és 171 más vallású. 

Nem evangélikus elemi és középfokú iskolákban ev. vallástani oktatásban 
részesült 225 vallásoktató részéről 22.158 gyermek, ezek közül elemiiskolai 
12.366. A hitoktatók közül lelkészi képesítésű volt 90, tanítói 135. 

Összes, egyházi és más iskolai ev. vallású gyermekeink száma tehát az 
egyházkerületben 38.510, ebből 20.563 fiú, 17.947 leány. Iskolai és vallástan-
oktatási kiadásaink végösszege 673.598 P. Egyházközségeink 11 ú j tantermet 
és 9 ú j tanítói lakást építettek. 39 iskolánk felszerelése nem teljes. A mulasz-
tott félnapokból igazolt mulasztásnál egy elemiiskolai tanulóra 11.6%, az 
igazolatlanból 0.61% jut. Az állapotok e tekintetben tetemesen javultak. A 
tanév a legtöbb iskolánál 9 hónapos volt. 

Elemiiskoláinkban és nem evangélikus iskolai hitoktatásunknál az ered-
mény általában igen jó. Gyenge eredményről 2—3 tanítási csoportnál, meg-
felelőről a tanerők 4.5%-ánál tesznek jelentést az egyházmegyék, a többi 
felerészben jó, felerészben kiváló. Különösen magas színvonalú a tanítási 
eredmény a tiszántúl nagy evangélikus gyülekezeteiben és Budapesten. 

A továbbképzős iskoláknál azonban b a j van. A vizsgákról a legtöbb kör-
lelkészi jelentés hallgat. Az iparostanonciskolai vallástani oktatást bénít ja 
az a körülmény, hogy a tanulók nem veszik meg a tankönyveket. Több pol-
gári és középfokú iskolai vallástanoktatás eredményéről kedvezőtlen jelentést 
te t t a békési egyházmegye. Több egyházmegye nem terjeszkedik ki jelentésé-
ben részletekbe menőleg a magasabb fokozatú iskolákban folytatott vallás-
oktatási munkára. 

A közgyűlés a Gondviselő iránti hála érzésétől eltelten tekint az iskola-
ügy és hitoktatás mezején az elmúlt zavartalan tanévben folyt derék és ered-
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13. ményes munkára és az összes hűséges munkásoknak elismerő köszönetét 
fejezi ki, a gyengébb ki tar tású és eredményű tanügyi munkásokat pedig sze-
retettel hívja és figyelmezteti, ál l janak azok sorába, kik evangélikus tan-
ügyünk és magyar hazánk magasztos érdekeinek szolgálatában áldásosán 
munkálkodnak. 

2. A közgyűlés az egyházmegyék ú t j án felhívja az egyházközségi iskolai 
bizottságokat (iskolaszékeket), hogy: 

a) fokozott figyelemmel és odaadással gondozzák a nem ev. iskolai vallás-
tani oktatás ügyét, ügyeljenek különösen a továbbképzés és iparostanonciskolai 
vallástani oktatásra, áldozatok árán is tegyenek meg minden lehetőt, hogy a 
tanulók vallástani tankönyvekhez jussanak, a tehetősebbek azokat beszerezzék, 
— és a tanévzáró vizsgákat a vallástanból, ha korábban is, de úgy tartassák 
meg, hogy azokon a tanulók megjelenjenek és a végzett munkáról a körlelké-
szek, vagy helyetteseik meggyőződést szerezzenek. 

b) Az iskolai bizottságok vizsgálják felül, rendezzék az óraadó hitoktatók 
tiszteletdíjait és ha tiszteletdíjat illetőleg rövidséget szenvednek, védjék meg 
érdekeiket, 

c) Az iskolai bizottságok kisegítőül vegyék használatba a Luther-Társaság 
könyvkereskedésében megrendelendő nem ev. iskolai vallástani tananyagkimu-
tatásokat. 

d) Amelyik egyházközségben az iskolák nincsenek teljesen a törvény kívá-
nalmai szerint felszerelve, az egyházközségek legalább fokozatosan pótolják a 

* hiányokat és a tett intézkedésekről tegyenek jelentést az egyházmegyéknek. 
3. A közgyűlés Husz Béla cinkotai tanító elhúnyta felett mély részvétét 

fejezi ki, Szuchovszky Zsigmond váci tanítónak nyugalomba vonulása alkalmá-
ból elismerését és a jól megérdemelt nyugalomhoz jókívánatait fejezi ki. 

4. A közgyűlés több egyházmegye felterjesztései alapján megkeresi az egye-
temes közgyűlést, hogy: 

a) az egyházközségi iskolai bizottságoknak könnyebb tájékozódása céljából 
állíttassa össze az egyetemes tanügyi bizottság által azoknak az engedélyezett 
népiskolai és vallásoktatási tankönyveknek a jegyzékét, amelyek ezidőszerint 
beszerezhetők; 

b) tegye meg az alkalmas lépéseket abból a célból, hogy egyrészt az iskolai 
tankönyvek, másrészt a Dunántúli Énekeskönyv ára leszállíttassék; 

c) készíttessen és adasson ki olyan, iskolai használatra szánt énekfüzetet, 
melybe az egyetem által elrendelt énekek szövege és dallama legyen felvéve és 
azt jutányosán (kb. 1.— P-ért) már a jövő tanév elején bocsássa az egyház-
községek rendelkezésére; 

d) tegyen lépéseket a ref. testvéregyháznál, hogy a két felekezet iskoláiban 
a másik fél gyermekeitől szedendő iskolafenntartási dí j mértéke kölcsönös meg-
állapodással rendeztessék; 

e) tegye megfontolás tárgyává az óraadó hitoktatók tiszteletdíjának egye-
temes rendezése kérdését és hívja fel az egyházközségeket, hogy a megállapí-
tandó összeg és az állam részéről nyerendő tiszteletdíj közötti díjazást vállalják. 
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5. A közgyűlés megkeresi az egyetemes közgyűlést, tegyen határozott lépé- 13. 
seket az államkormányzatnál az alábbi, égetően sürgős orvoslást kívánó ügyek-
ben : 

a) a tanítói fizetések értékegységeinek értékelését a VKM 1926. évi 25.000. 
sz. rendeletének 4., 2. bekezdése alapján a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
sürgősen revideáltassa, mert a mai búzaértékelés mellett a terményfizetéses 
tanítóság ezreit évenként 400, 600, sőt 750 pengőre emelkedő igazságtalan és 
törvényes jogaikat sértő károsodás súj t ja , aminek orvoslása egyházi és nemzeti 
szempontból súlyos erkölcsi és szellemi károsodás nélkül tovább már nem odáz-
ható el; 

b) a kántori javadalomnak az állami fizetéskiegészítésnél a tanítói fizetés-
hez való hozzácsatolása, mint méltánytalan és az egyház érdekeit is sértő ren-
delkezés, törvényhozásilag oldassék fe l ; 

c) kerestessék meg a m. kir. VKM, hogy az állami fizetéskiegészítő segélye-
ket előző megállapítások ellenére és az egyházközségek anyagi veszedelmére ön-
kényesen ne szállítsa le és még kevésbbé szüntesse be, amint az a hódmezővásár-
helyi és más egyházközségeknél történt; az érdekelt egyházközségek pedig a pa-
naszok írásbeli igazolását terjesszék fel a püspöki hivatalhoz; 

d) a (hitoktatók) tiszteletdíjai a régebbi módon, hetiórák szerint rendez-
tessenek, méltányosan állapíttassanak meg és azokat a hitoktatók közvetlenül 
kapják kézhez; 

ej a hitoktatói (vallástanoktatói) tiszteletdíjak rendezésével kapcsolatban 
rendelje el a m. kir. VKM, hogy e díjak ellenében azonos vallású állami, községi, 
vagy más nem felekezeti tanítók a vallástan oktatását vállalni kötelesek 
legyenek; 

f ) kerestessék meg az államkormányzat a tanítói nyugdíjjárulék leszállí-
tása és a pótilleték s a kezelési dí j törlése érdekében. 

6. A pestmegyei felső egyházmegye felterjesztésére a közgyűlés megkeresi 
az egyetemes közgyűlést, tegye vizsgálat tárgyává az egyházmegye főesperese 
által előterjesztett azon panaszt, hogy az iskolai építésekhez az államsegélyek 
nem osztatnak szét a felekezetek között méltányos arányban és ha adatszerűen 
bizonyíttatnék, hogy a segélyek kiosztását befolyásolja a felekezeti hovátartozás, 
e kérdésben emeljen óvást a VKM-nél. 

7. A közgyűlés megkeresi az egyetemes közgyűlést, forduljon a m. kir. föld-
művelésügyi minisztériumhoz azzal a kérelemmel, hogy amikor a különben hálás 
köszönettel fogadott iskolai jutalomkönyveket ev. iskoláink növendékeinek 
nyúj t j a , tegye lehetővé, hogy a mi gyermekeink evangelikus szellemű és esetleg 
ezért a Luther-Társaság könyvkereskedésében megrendelendő jutalomkönyveket 
kapjanak. 

8. A közgyűlés kimondja, 
hogy az 1925. évi közgyűlés 23. pontjában ajánlott, Kellő Gusztáv 
szarvasi lelkésznél kapható tanítói „Törzslapok'' beszerzése és egy-
házközségenként való pontos vezetése kötelező, mert a tanítók ada-
tainak a jövő számára értékes nyilvántartása az adminisztratív rend 
szempontjából is kívánatos. E határozat végrehajtását a közgyűlés 
az egyházmegyék tanügyi vezetésére bízza. 
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9. A közgyűlés tudomásul veszi, 
hogy a mult évi közgyűlés 16., 3. a), b), 4. alpontok alatti határoza-
tait az illetékesek végrehajtották. 

10. A mult évi egyetemes közgyűlés 66. p. alatt elrendelte az egyházmegyei 
iskolalátogató-bizottságnak és tagjainak jogait és kötelességeit szabályozó uta-
sításnak az egyetemes tanügyi bizottság által leendő elkészítését és a tervezetnek 
az alsóbb fokozatokhoz való leszállítását. 

A békési, arad-békési és csanád-csongrádi egyházmegyék szükségtelennek 
ta r t ják a bizottságok megalakítását, de az egyházmegyék többsége elfogadja és 
a részleteket illetőleg a következő módosításokat a ján l ják : 

a) Az iskolalátogatás közlése (15. p.) legalább 3 nappal előbb történjék. 
b) A 3 példányban felveendő jegyzőkönyv külön nyomtatott iskolalátoga-

tási kérdőpontok beállítása mellett történjék. 
c) A 10. p. g) alpontja így módosítandó: A bizottság terjessze ki figyelmét 

arra is, hogy egy-egy tanteremben a tanulók létszáma a törvényes lét-
számot meg ne haladja. 

d) Tisztázandók az egyházi népiskolával nem rendelkező egyházközségekben 
az iskolalátogató-bizottság és a helyi iskolai bizottság egymáshoz való 
viszonya és teendőik. 

e) Az 5. pont törlendő. 
f ) Az iskolalátogatók minden egyes alkalommal tartsanak konferenciát a 

helyi lelkész és a tanítók jelenlétében. 
A közgyűlés az észrevételeket az egyetemes közgyűlés elé ter-

jeszti. 
11. Az elemi népiskolai beiratási díjak újabb szabályozásáról és felhaszná-

lásáról szóló 1930. évi VII . t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 882/2—674— 
1930. sz. VKM rendelettel kapcsolatban a közgyűlés 

minthogy a rendelet 22. §-a értelmében egyetemes közgyűlésünknek 
a könyvtári alap- és kölcsön-tankönyvtár létesítése tárgyában sür-
gősen kell intézkednie, a következő észrevételeket terjeszti az egye-
temes közgyűlés elé: 

a) Az ifjúsági könyvtárnak a könyvtári alap terhére történendő 
gyarapítását, mint legalább némi részben átmenetileg is felkarolandó 
feladatot, az egyházközségek figyelmébe ajánlja, hogy ezek a szük-
séges könyvtárak el ne sorvadjanak. 

b) A 21. §-ban elrendelt selejtezéseket nem 3 évenként, hanem 
minden évben kívánja meg. 

c) Keressen megfelelő módot arra, hogy a 35. §-ban biztosított, 
a felekezetek közötti egyenlő elbánás elve részben igazságosan vites-
sék keresztül, részben pedig rendszerint be is tartassék. 

d) Hívja fel a VKM figyelmét arra, hogy a nyugdíjba ment, 
esetleg kényszerült tanítókat ne érje az a méltánytalan elbánás, ami 
őket a rendelet 36. és 44. §-ainak egybevetéséből fenyegetni látszik. 

e) Tegye az egyetemes közgyűlés megfontolás tárgyává és ide-
mutató eredmény felmerülése esetén kísérelje meg azt, hogy ev. is-
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kóláink tanulóinak beiratási díjainak feléből egyházunk keretein 13 . 
belül oldja meg tanítóságunk gyermekei neveltetésének és internátusi 
elhelyezésének a törvény által célzott kérdését. 

f ) Gondoskodjék megfelelő intézkedéssel, hogy a gondozatlanul 
maradt tanítói könyvtárak bevételhez jussanak. 

12. A mult évi közgyűlés 16. 5. alp. alatt adott utasítás nyomán az egyház-
kerületi népiskolai tanfelügyelő javaslatára a közgyűlés az évi jelentések beter-
jesztésére nézve az egyházmegyei tanfelügyelőknek (tanügyi espereseknek) a 
következő utasítást a d j a : 

a) Az A) íveket pontosan és úgy töltsék ki, hogy az össze-
függésbe hozható rovatok összehasonlítva ne mondjanak ellent egy-
másnak. 

b) A B) íveken összegezzék minden egyes rovat után az egyház-
községből befutó adatokat úgy, hogy az egyházmegye tanügyének 
állapota ezekből az adatokból tiszta képet nyújtson. 

c) A hitoktatási íveken hasonlóan összegezzék az egyházközsé-
gekből befutó hitoktatási adatokat, különösen az I., I I I . 2—8, 10—19, 
IV. 7—9, V. és VI. rovatokra helyezve súlyt és teljes figyelmet. A 
I I I . 14-nek az V. 30-al egyeznie kell. A VII. nem gyülekezetenként, 
hanem az egyházmegye területén használt könyvek jegyzékével töl-
tendő ki. 

d) Jelentéseikben mellőzzék az A), B) és Hitoktatási íveken 
már megtalálható adatok felsorolását. 

e) Jelentsék az esetleges elhalálozási és nyugdíjba vonulási ese-
teket. 

f ) Jelentsék, hogy nagyobb mulasztások és eredménytelenség 
eseteiben mi volt azok oka. 

g) Jelentsék, hogy melyik tanerőt vagy tantestületet érdemesí-
tette az egyházmegye dicsérő elismerésre. 

h) Jelentsék, mit tett az egyházmegye az esetleges felszerelési 
hiányok, épületekben, tanügyi vagy egészségügyi tarthatat lan álla-
potok megszüntetésére. 

i) Jelentsék, milyen sérelmet észlelt az egyházmegye. 
j) Jelentsék, milyen közérdekű határozatot vagy javaslatot ho-

zott az egyházmegye és azt jzkvi kivonatban csatolják jelentésükhöz. 
k) Jelentsék, hogy előző években esetleg kapott felsőbb egyházi 

testületi utasításoknak (egyházkerület, egyetem) eleget tettek-e és 
milyen eredménnyel. 

A közgyűlés megbízza a kerületi tanfelügyelőt, hogy a jövőben 
az egyházmegyék tanügyi adatait és jelentéseit ezen utasítás betar-
tásával kívánja be és összegezze. 

13. A közgyűlés elrendeli, 
hogy a népiskolai és hitoktatási ügyekre vonatkozó adatok a tanfel-
ügyelő által összegyűjtve és összegezve mindig azonos, a tanfelügyelő 
által bemutatott formában a közgyűlés jegyzőkönyvébe függelékként 
vétessenek fel. 
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1 3 — 1 4 . 14- A pestmegyei felső egyházmegyének a főváros körüli községek polgári 
iskolai növendékeinek a beiratása tárgyában tett sérelmi felterjesztését 

a közgyűlést orvoslás céljából átteszi az illetékes hatósághoz. 
15. A békési egyházmegyének az Alföldön tanítóképzőnek felállítása érde-

kében tett felterjesztését az egyházkerület egy igen komoly feladat megjelölésé-
nek tekinti, a kérdést nyilvántartandónak ismeri el, de a mostani egyházi és 
állami súlyos gazdasági helyzetben a megvalósuláshoz vivő lépéseket tenni nin-
csen módjában. 

14. Az iskolai bizottság bemutat ja a középiskolai kerületi tanfelügyelő-
nek, a főgimnáziumok, leánykollégium, tanítónőképző és a polgári iskolák 
1929—30. évi működésére vonatkozó alábbi jelentését és az iskolabizottságrak 
a középiskolai ügyekre vonatkozó javaslatait . 

A) Középiskolák és leánykollégium. 
I. Fiúközépiskolák (gimnáziumok és reálgimnáziumok). 

Az elmúlt 1929—1930. isk. évben az egyházkerület főhatósága alá tartozó négy fiú-
középiskolában a vizsgálatot te t t tanulók száma 1715 (1648) volt.* E létszámból Aszódra 
esik 362 (369), Békéscsabára 488 (454), Budapestre 570 (532), Szarvasra 295 (293) növen-
dék. Az 1715 növendék közül 1646 volt rendes, 69 pedig magántanuló. Békéscsabán és Buda-
pesten az idén sem volt leánymagántanuló; Aszódon és Szarvason összesen 24. Vallás tekin-
tetében következőképen oszlottak meg a tanulók: 1715 növendék közül volt evangélikus 712 
(685), református 214 (203), unitárius és anglikán 7 (13), róm. kath. 515 (488), gör. kath. 
6 (12), izraelita 261 (247). Tavaly a harmadévi állapothoz képest az ev. tanulók száma 
69-cel csökkent, a reformátusoké 52-vel növekedett; az idén nincs ilyen nagy hullámzás, 
minden felekezetbeli tanulók száma egyenletesen emelkedik. 

A leánymagántanulók közül ev. 10 (8), ref . 4 (5), r. k. 7 (8), izr. 3 (3). 
A tanulók szüleinek társadalmi állását tekintve: nagybirtokos 18, kisbirtokos, gaz-

dálkodó, cseléd 270, iparos 267, kereskedő 482, pap, tanár , taní tó 144, köztisztviselő 113, 
más értelmiségi 204, nyugdí jas és más 197, árvaházi növendék 20. 

A felsőosztálybeli növendékek közül görögöt tanult 394 (390). Betegségi eset volt : 
könnyű 4623 (4917), súlyos 245 (390), fertőző 63 (219). Haláleset volt 2 (2). 

Erkölcsi magaviselet tekintetében volt: példás 1021 (900), jó 565 (624), szabályszerű 
-56 (54), kevésbbé szabályszerű 4 (—). Tanulmányi előmenetel tekintetében volt: jeles 181 
(151), jó 378 (354), elégséges 795 (779), egy tárgyból kapott elégtelent 155 (176), két 
tárgyból 136 (119), több tárgyból 70 (69). Ismétlő volt 53 (58). 

Ez osztályzatok azt muta t j ák , hogy az i f j ú s á g magaviselete és szorgalma teljesen ki-
elégítő volt s az osztályozásban a tanártestületek az előző évekhez képest egyenletesen és 
következetesen j á r t ak el. 

Sikeres érettségit te t t 157 (120) i f j ú és leány; ezek közül jelesen érett 31 (29), jól 
62 (36), érett 64 (55). A jelentkezők közül javí tóra u tas í t ta to t t 10 (6), ismétlésre — (6). 
Az érettnek minősített i f j a k pályaválasztása a köv. eredményt m u t a t j a : teológus 10 (15), 
bölcsész 15 (12), orvos 18 (14), mérnök 20 (14), jogász 33 (23), egyéb 61 (42). Az iskolák-
ban működő összes tanárok száma 86 (87), akik közül rendes volt 62 (67). 

Az iskolák összes bevétele volt 592.857 P (554.056), összes kiadása 554.992 P (532.634). 
Az összes tanár i fizetés 296.203 P (313.732). Ebből az állam fizetet t 256.768 P- t (267.907); 
az egyház pedig 39.435 P- t (45.825), lakáspénzekül pedig 71.095 P- t (68.722). A befizetet t 
összes nyugdí j járulék 26.299 P (25.903). Tandí jakból (beiratási és üzemi d í j j a l együtt 
217.268 P (198.052) folyt be. Összes dologi kiadás 75.273 P (58.252) ; az elengedett t and í j 

* A zárójelben lévő számok az előző évi állapotot jelzik. 
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összege volt 15.327 P (16.365). Tanulmányi tekintetben elsősorban azt kell megemlítenünk, 
hogy a legújabb miniszteri intézkedés, mely azt a határozatot tartalmazza, hogy a reál-
gimnáziumokban a lat in nyelv taní tása csak a harmadik osztályban kezdődjék, növeli a 
zavart iskoláink belső életében és tanulmányi rendjében. Aszódi reálgimnáziumunk már a 
jövő évben a lat int az I . o.-ban nem f o g j a taní tani , míg a békéscsabai reálgimn. értesí tője 
ebben a tekintetben nem n y ú j t semmiféle tá jékozta tás t . Ha ez a tanulmányirend megvalósul, 
akkor még kevesebb kilátás lesz arra, hogy a megoldásnak azon egyedül helyes módja , melyet 
Dr. R a f f a y Sándor püspök úr hirdet, hogy t. i. a középiskolák felső osztályaiban bi furkáció 
létesüljön és a görög vagy valamely modern nyelv tanít tassék fakultat íve, megvalósuljon. 
Az ú j a b b intézkedések csak növelik a bizonytalanságot iskoláinkban, melyre helyesen muta t 
rá a budapesti gimn. értesítőjében. Annál meglepőbb a kultuszminisztérium azon intézkedése, 
mellyel a gimn. és reálgimn. V I I I . o.-ban érvényen kívül helyezi a legújabb tantervi intéz-
kedést és az utasí tást és ismét érvényre emeli a régi tantervet és utasí tást . Az ú j tantervet 
még meg sem próbálták a gimn. és reálgimn. V I I I . o.-ban és már is belát ták annak tar t-
hatat lanságát . Ezek a gyors egymásutánban következő intézkedések sok zavart okoznak tan-
ügyünkben. Hozzájárul a nehézségekhez még az is, amit a szarvasi igazgató kifogásol, hogy 
az ú j tankönyvek drágák és nem is felelnek meg az ú j tantervnek, melynek főh ibá ja , hogy 
több tárgyban a taní tandó anyagot növeli, dacára annak, hogy az óraszámot csökkenti. Az 
ú j érettségi utasí tás is aggodalmakat kelt iskoláink tanára iban, mert a magyar érettségi 
vizsgálat megfosztatnék irodalmi jellegétől és a német nyelvnek érettségi tá rgygyá való 
emelése nagy igazságtalanság volna szegényebb sorsú, magyar anyanyelvű taní tványainkra 
vonatkozólag, akik nagy há t rányban lennének azokkal szemben, akik már hazulról hozzák 
a német nyelv ismeretét. Épily sajnálatos lenne a matematikai szóbeli elhagyása, mivel 
maga az írásbeli nem nyú j tha t elég tá jékozta tás t a tanuló készültségéről. Mindezek oly 
jelenségek, melyek elég fontosak, hogy különösen magukra vonják egyházi főhatóságaink 
gondos figyelmét. 

Tanári testületeinkben következő változások állottak be : 
Rátz László a budapesti gimn. volt t anára és igazgatója , iskolánk büszkesége, egyhá-

zunk oszlopos t a g j a elliúnyt. Ugyancsak elhúnyt Morascher Hugó orgonaművész is, a fasor i 
templom orgonis tá ja és gimn. énektanár. Aszódon nyugalomba vonult 35 évi szolgálat után 
Bolla La jos címzetes igazgató, az iskola kiérdemült igazgatója , Békéscsabán pedig Székely 
Vilmos tanár 28 évi működés után. Mindkét f é r f i ú oly értékes munkásságot f e j t e t t ki, hogy 
tel jes mértékben megérdemlik a kerület elismerését és há lá já t . Ű j tanárokká választat tak, 
illetőleg kineveztettek: Dr. Czirbusz Endre (aszódi reálgimn.), Dr. Udvaros József (békés-
csabai reálgimn.), vitéz Dr. Dengelegi La jos (budapesti gimn.), Vidovszky Kálmán (buda-

'pesti leánykoll.), Lipter Melánia (szarvasi tanítónőképző). 

Az iskolaépületekre vonatkozólag örömmel emlí t jük fel, hogy az aszódi Pe tő f i reálgimn. 
ú j épületének alapkőletétele ünnepélyes keretek között megtörtént 1929. okt. 27-én s azóta 
az épület már tető alá is került. A d j a Isten, hogy az épület minél előbb átadassék nemes 
rendeltetésének! Azt is örömmel emlí t jük fel, hogy a budapesti gimn. udvara az igazgató 
által kezdeményezett befásí tással és kertészeti díszítéssel oly szép látványt nyúj t , melyhez 
hasonlóval egyik budapesti gimn. sem dicsekedhetik. Tanulmányi tekintetben iskoláink meg-
tar to t ták az előbbi színvonalat. Budapesti gimnáziumunk a tanulmányi versenyben 36 buda-
pesti és vidéki iskola között 13 egységgel harmadik helyre ju to t t , de az eddigi nyolc közép-
iskolai tanulmányi verseny összesítő eredményében megtar to t ta első helyét 92 egységgel, míg 
az utána köv. második iskolának 74 egysége van. 

Az i f j ú s á g magaviselete teljességében kielégítő ugyan, mégis előfordulnak bizonyos 
tünetek, melyek különösen magukra vonják az igazgatók figyelmét. Aszódon az iskolakerülés 
sajnálatos szokását ál lapították meg; a budapesti gimn. i f j ú ságában is fordul tak elő bizo-
nyos fegyelmezetlenségek, a szarvasi isk. tanulóiról az igazgató sa jná la t ta l í r j a , hogy néme-
lyiknek viselkedése és kötelességteljesítése sok kívánnivalót hagy hátra . 

Az intézetek igazgatói felhasználták a kellő alkalmakat arra, hogy az i f j ú s ágban 
növeljék a jótevők iránt i hála érzetét. Az iskolákat ebben az évben is támogat ták jóakaróik. 

A négy intézet a köv. nagyobb adományokat k a p t a : Aszódon: Aszód község segélye 
300 P, Walkó Lajos külügyminiszter 100 P , Künsztler János tanár 100 P , tízéves maturánsok 
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160 P. Békéscsabán: Békéscsabai Takarékpénztár 250 P, Békéscsaba város 100 P, Békés-
megyei Ált. Tak. 100 P, Magyar—Olasz Bank 100 P . Budapesten: Takarékpénztárak és 
Bankok Egyesülete 500 P, 1904-es maturánsok 430 P , Gretzmaeher-alapítvány 900 P, 1918-as 
maturánsok Rátz—Tóth-alapítványa 1000 P, 1909-es maturánsok alapítványa 1500 P, 
1894-es maturánsok alapítványa 1000 P, Egy hálás taní tvány alapítványa 300 P, Volt Nö-
vendékek Egyesülete 200 P, Szóld M.-né 500 P, Fasori Ev. Nőegylet 150 P, Fischer Ignác 
200 P . Szarvason: Szarvasi Öregdiákok Szövetsége 570 P, Szarvasi Tak. 100 P . 

Különösen örvendetes jelenség, hogy az iskolák növendékei több, évfolyamonként ese-
dékes összejöveteleik, találkozóik alkalmával szóval és tettel tesznek tanúbizonyságot iskolá-
juk i rán t való szeretetükről és hálájukról . Az öregdiákok há lá j a díszítette fel az elmúlt 
tanévben Hoitsi Pá l emléktáblájával a szarvasi érdemes gimnáziumot. 

Az iskolák egyaránt az i f j ú s á g érdekében valónak tekintik az internátusi nevelés ki-
terjesztését . A budapesti internátus már szép eredménnyel működik, Szarvason pedig a jövő 
tanévben megnyílik az ú j intézmény, mely valószínűleg hozzá fog járulni a t anu ló i f júság 
létszámának emeléséhez is. 

I I . Budapesti Leánykollégium. 

E szépen fej lődő intézet az 1920-ban alapí tot t Veres Pálné intézet és a Deák-téri pol-
gári leányiskola szerencsés összekapcsolásából fe j lődöt t és egyre növekedő létszáma ar ra 
muta t , hogy a szülők kezdik mindjobban értékelni és belátni azt, hogy gyermekeik jövőjét 
kellően megalapozzák, ha ezt az iskolát elvégezve azok gyakorlati életpályákra lépnek. Az 
iskola nem képesít egyetemre. A szülők már ezt jól tud ják , de azt még jobban tud ják , hogy 
az egyetemre való felvétel teljesen bizonytalan s ha gyermekük végre elvégezte az egyetemet, 
akkor még ú j a b b tusakodást kell kezdeniök, hogy gyermekük álláshoz jusson s még egyete-
met végzett leányok is boldogok, ha pótlólag megszerezve a tanítónői oklevelet nagynehezen 
tanítónői álláshoz ju tnak s míg ők tanulmányokra ford í to t ták idejüket, azalat t azok a társ-
nőik, akik nem végeztek egyetemi tanulmányokat, biztos állásokban helyezkedtek el. 

Ebből a szempontból nézve örömmel l á t j uk egyetlen leánykollégiumunk gyarapodását 
és csak azt csodáljuk, hogy még mindig egyetlen az országban. 

Az intézet növendékeinek létszáma 360 (320), tehát a múlt évhez képest egy egész 
osztály létszámával gyarapodott . 

A tanulók közül ev. 177 (148), ref . 77 (71), r. kath. 63 (68), izr. 43 (31). 

Az iskola még nem fe j lődöt t ki teljesen, mert V I I I . o.-a csak a jövő tanévben nyílik 
meg; azonkívül még megvolt az utolsó polg. osztálya, a IV. o. és összefüggésben volt vele 
az egyéves továbbképző-tanfolyam. 

Sajnálatos , hogy az iskolának az igazgatón kívül még mindig csak ha t rendes t aná ra 
van, eltekintve attól, hogy az utóbbi évben ú j val lástanárt nyert Vidovszky Kálmán szemé-
lyében. Sa jná la tos az is, hogy az iskola még mindig két épületben működik, ami nagy-
mértékben terhes fáradozást okoz úgy az igazgatónak, mint a testületnek, de ennek há t rányát 
megérzik maguk a tanulók is. Az iskola múl t j ának megfelelően kiváló gondot fordí to t t a 
szemléltetésre, múzeumok és egyéb nevezetességek látogatására. 

Az iskolának ju to t t adományok közül csak a Székesfőváros 400 P segélyét emlí t jük meg. 
A jövő évben az iskola már érettségit is fog tar tani , bár az érettségi vizsga tá rgyai 

ezidő szerint még nincsenek megállapítva. 

Reméljük, hogy az intézet a magyar nőnevelés terén más iskoláknak irányadó például 
f o g szolgálni, ezért annál inkább sürgős, hogy e sok reményre jogosító iskola minél előbb 
megfelelő elhelyezést nyer jen. 

B) Szarvasi Tanítónőképző. 
Ez az intézet is örvendetes gyarapodásról tesz bizonyságot. A vizsgázott növendékek 

létszáma 173 (147), akik közül ev. 138 (109), ref . 15 (17), r. kath. 19 (20), izr. 1 (1) . 
Az iskola fejlődésének főbizonyítéka az, hogy a növendékek összes létszáma hét év előtt, 
1923-ban 30 volt, mely létszám az elmúlt rövid idő a la t t 173-ra, tehát majdnem hatszorosára 
emelkedett. 
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Évfolyamok szerint a növendékek következőképen oszlottak meg: I . 43 (38), I I . 34 (37), J 4 
I I I . 35 (39), IV. 37 (19), V. 24 (14). 

A tanár i testület még nem volt tel jes az elmúlt tanévben sem, amennyiben nem volt 
sem rendes mennyiségtan —- természettani, sem testgyakorlati , sem gazdasági szaktanára. 

Épi ly gondot és sok nehézséget okoz az, hogy az iskola internátusával együtt három 
épületben van elhelyezve. 

Elismeréssel kell megállapítani, hogy a t anár i testület a gyakorlati kiképzésre nagy 
gondot fordí t , hogy a növendékek teljesen megfeleljenek jövendő életpályájuk követelmé-
nyeinek. 

Az iskolának ju to t t adományok közül csak a következőket emlí t jük f e l : Szarvas község 
3000 négyszögöles szántójának ingyen használa ta ; Amerikai Nemzeti Lutheránus Egyház 
100 P ; Szarvasi Takarékpénztár 100 P. 

C) Aszódi Leány nevelőintézet. 
Ez az internátussal és gazdasági tanfolyammal kapcsolatos polgári leányiskola kife je-

zetten felekezeti jellegű, amennyiben ev. lelkészek, tanárok és tanítók leányainak szolgál 
nevelőintézetül. 

Az iskola növendékeinek száma némileg csökkent 136 (151), amit a nehéz gazdasági 
helyzettel kell magyaráznunk. A tanulók közül ev. 67 (82), re í . 9 (12), r. kath. 57 (52), 
izr. 3 (5). 

A tanár i testületet f á j d a l m a s gyász érte Kolofont Piroska internátusi felügyelőnő el-
húnytával. Különben a testület az előző évek pé ldá ja szerint buzgólkodott, mert az internátusi 
munka és felügyelet a tanárok minden idejét lefoglal ta, minek az az örvendetes eredménye, 
hogy egy tanuló sem utas í t ta to t t osztályismétlésre. 

Összegezve a részleteket megállapí t juk, hogy az elmúlt tanév folyama alat t a hét inté-
zetben 2384 növendék nyert nevelést és oktatást . Ezek közül volt ev. 1096, ref . 320, r. kath. 
660, izr. 308. 

Visszatekintve az elmúlt év munká já ra elismeréssel hangsúlyozzuk, hogy a tanár i 
testületek mindenütt nagv gondot ford í to t tak az i f j ú s á g valláserkölcsi és hazaf ias nevelésére 
és testi fejlődését is a legújabb testnevelési célok szerint i rányí tot ták s lelkes munkájukban 
buzgón támogat ták a különféle i f j ú s á g i egyesületek, valamint az internátusok. Minden intézet 
iparkodott növendékei ismeretét tanulságos kirándulásokkal bővíteni és gyarapí tani . 

A szülői értekezletekről azt kell jelentenünk, hogy azoknak megtar tása a helyi viszo-
nyoktól függő sokféle nehézség miat t csökkenőben van. 

Nyilvános órákról s azok eredményének értekezleten való megbeszéléséről csak a buda-
pesti gimn.-ban és leánvkoll.-ban tudunk. A többi intézetben az igazgatók és tanárok hospi-
tálásai szolgáltak a taní tás i módszer helyesebb kialakítására. 

A testületek egyes t a g j a i kitüntető megbízatásokban is részesültek: Mikola Sándor 
előadásokat ta r to t t a szünidei tanfolyamon és a KözépiskolaiTanárképzőben a f iz ikataní tás 
módszertanából. Dr. Kubacska András kormányképviselőül küldetett ki a bonyhádi ev. 
reálgimn. érettségi vizsgálatához. Az Egyetemes Tanügyi Bizottság iskolalátogatókul küldte 
ki Di . Reil Lajos t , Dr. Kubacska Andrást és Klaniczay Sándort . Remenyík László szarvasi 
gyakorlóisk. tanító Szentkereszti Tivadar kir. tanfelügyelő felkérésére Orosházán és Mezőbe-
rényben is ta r to t t minta taní tás t és módszeres értekezést az ú j népisk. tanterv végrehaj tására 
vonatkozólag. Dr. Vargha György állami középisk. szakfelügyelő külön engedéllyel meghall-
gat ta Jeszenszky Ilona leánykollégiumi tanárnő órá já t , miután fö ldra jz i taní tás i módszeréről 
a Középisk. Tanáregyesület fö ldra jz i szakosztályában előadást t a r to t t . 

Mindezek a lap ján elismerésünket fejezzük ki az igazgatóknak és tanár i testületeknek, 
valamint az internátusok vezetőinek a reá juk bízott i f j ú s á g gondos és lelkiismeretes neve-
léséért. 

Szirák, 1930. augusztus 22. Dr. Eittrich Ödön 
ker. tanfelügyelő. 
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19 . A kerületi közgyűlés a középiskolai tanfelügyelő kimerítő jelen-
tését tudomásul veszi s a jegyzőkönyvbe felvéteti. 

Egyben a közgyűlés 
1. Rátz László nyugalmazott budapesti igazgató, egyetemes tör-

vényszéki bíró, valamint Morascher Hugó orgonaművész, buda-
pesti gimnáziumi énektanár és orgonista halála felett részvétét 
fejezi ki. 

2. Egyúttal köszönetét és elismerését fejezi ki a közgyűlés a Szarvasi 
Öregdiákok Szövetségének Hoitsi Pál emléktáblájának felállí-
tásáért. 

3. Elismeréssel emlékszik meg a közgyűlés Bolla Lajos kiérdemült 
igazgató 35 évi buzgó munkásságáról, nemkülönben Székely Vilmos 
békéscsabai tanárról, aki 28 évi lelkes tanári munkásság után 
szintén nyugalomba vonult. 

15. Az iskolabizottság bemutat ja a szarvasi tanítónőképző tanári testü-
lete által a bentlakó, valamint kintlakó növendékek számára készített fe-
gyelmi szabályzatot és elfogadásra a jánl ja . 

A kerületi közgyűlés mindkét szabályzatot jóváhagyja és 
megerősíti. (Lásd még a 25/3. pontot.) 

16. Az iskolabizottság bemutat ja a szarvasi tanítónőképző tanári kara 
által, az intézet részére átdolgozott tanári Szolgálati Szabályzatot. 

Minthogy a szabályzatban csak a szükséges stiláris módosí-
tások vannak megvalósítva és a rendtartással is összhangban 
vannak, e szabályzatot a közgyűlés megerősítés végett az egye-
temes közgyűlés elé terjeszti. 

17. Az iskolai bizottság jelenti, hogy a szarvasi tanítónőképző intézet 
felügyelő bizottsága Medveczky Júl iát az 1930. évi szeptember 1-től számí-
tandó hatállyal, az üresedésben lévő mathematika-fizikai tanszékre helyet-
tes tanárul megválasztotta. 

A kerületi közgyűlés Medveczky Júlia megválasztását jóvá-
hagyólag tudomásul veszi és felkéri a Püspök urat, hogy részére 
az állami fizetéskiegészítést eszközölje ki. 

18. Az iskolai bizottság jelenti, hogy a szarvasi tanítónőképző intézet 
felügyelő bizottságának azon kérelmét, hogy a nevelőnők fizetése egyenlővé 
tétessék az állami tanítókéval, a VKM elutasította. 

A kerületi közgyűlés e méltányos kérést újból a VKM elé 
terjeszti. 

19. Az iskolai bizottság a szarvasi gimnáziumi felügyelő bizottságának 
és az aszódi leánynevelő intézet tanári karának felterjesztése alapján saj-
nálattal állapítja meg, hogy az állami fizetéskiegészítés az összes középfokú 
iskolákban leszállíttatott. 
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A kerületi közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul a tanári fize- 19—24. 
tések redukcióját és felkéri az elnökséget, hogy tegyen lépéseket 
a régi százalékú állami fizetéskiegészítés helyreállítására. 

20. Az iskolai bizottság sajnálat tal tesz jelentést a VKM 540-05-146/1930. 
számú rendeletéről, melynek értelmében a latin nyelv a reálgimnáziumokban 
a III. osztálytól kezdődőleg fog tanít tatni , mivel e rendelkezés folytán még 
nagyobb lesz az eltérés gimnáziumaink és reálgimnáziumaink között és még 
kevesebb lesz a kilátás arra, hogy a görög nyelv fakultat ive összes közép-
iskoláinkban valamely modern nyelv mellett taníttassák. 

A kerületi közgyűlés a miniszteri rendelet folytán történt 
intézkedéseket tudomásul veszi. 

21. Az iskolai bizottság örömmel jelenti, hogy a VKM 540-05-163/1930. 
számú rendeletével a gimnáziumok és reálgimnáziumok VIII . osztályának 
latin-görög anyagában az 1926. évi tantervet visszavonta és a klasszikus 
auktorok olvasásában csak a középiskolai tanulók korának és értelmi foká-
nak megfelelő körét állapította meg a régi tanterv szerint. 

A kerületi közgyűlés ezen intézkedést megnyugvással veszi 
tudomásul. 

22. Az iskolai bizottság Dr. Oravecz Ödön indítványa kapcsán foglalko-
zott a tankönyvek körüli bajokkal és megállapítja, hogy azok aránytalanul 
drágák, engedélyezésük huzamos ideig tart , ú j kiadásaik megnehezítik a ko-
rábbi kiadások, használatát. 

A kerületi közgyűlés megismételve az 1928. évi október 11-én 
tar tot t gyűlése jegyzőkönyvének 17. pont jában előadott kérel-
mét, újból felkéri az egyetemes gyűlést, hogy illetékes helyen 
tegyen lépéseket ezen anomáliák megszüntetése céljából. 

23. Az iskolai bizottság bemutat ja az egyetemes felügyelőnek a közép-
iskolai helyi szabályrendeletek átdolgozása tárgyában kelt megkeresését és 
az átdolgozott szabályzatokat. 

A középiskolai helyi szabályrendeletek jóváhagyás végett az 
egyetemes gyűléshez felterjesztetnek. 

24. Tárgyalásra került az aszódi középiskolai nagybizottság jelentése, 
az aszódi polgári iskola és az aszódi Petőfi-gimnázium számadása és költség-
vetése, valamint a két tanintézet felügyeletével megbízott nagybizottság-
nak és helyi bizottságnak hatáskörét megállapító szabályzat, 

A kerületi közgyűlés 
1. A beterjesztett jelentést, a számadásokat és költségveté-

seket jóváhagyólag tudomásul veszi. 
2. A főgimnáziumi építkezés folytatása érdekében tet t pénz-

ügyi és műszaki jellegű elnöki és bizottsági intézkedéseket, a 
régi gimnáziumi épületnél és a leánynevelő intézet épületénél 

2 
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2 4 — 2 7 . szükségessé vált tatarozások elvégeztetését s a vásártérrel és a 
főgimnázium ingatlanaival kapcsolatos intézkedéseket helyeslőleg 
tudomásul veszi. 

3. Örömét fejezi ki a beiratásoknak mindkét tanintézetnél 
megállapított kedvező eredménye felett s a két intézetnél enge-
délyezett tandíj- és tartásdíjkedvezményeket, valamint a beira-
tási és tar tásdí jaknak a fizetéseket kiegészítő államsegélynek 
leszállítása folytán elkerülhetetlenné vált felemelését, végül a 
gimnázium tanár i karában ' történt előlépéseket tudomásul veszi. 

4. Mikolik Kálmán ny. polgári iskolai igazgatónak, a leány-
nevelő intézet körül ki fe j te t t buzgó felügyeleti tevékenységéért, 
Sehulek János műépítésznek pedig az építkezési munkálatok 
gondos és körültekintő vezetéséért köszönetet mond. 

5. A tanintézetek felügyeletére vonatkozó szabályzatot jóvá-
hagyólag megerősíti. 

25. Világi főjegyző bemutat ja a szarvasi tanítónőképző intézet igazgató-
jának 1929/30. évi jelentését, a felügyelő bizottság jelentését, az intézet 
1929/30. évi számadását és az 1930/31. tanévre készített költségvetést, vé-
gül az intézet ú j fegyelmi szabályzatát. Az iskolai és jogügyi bizottságoknak, 
valamint a kerületi számvevőszéknek javaslatai alapján, a kerületi köz-
gyűlés 

1. Az immár 83%-ban evangelikus (91%-ban protestáns) 
vallású növendékekkel benépesített intézet fokozatos fejlődését 
s az intézet kitűnő szellemének elismerését örömmel és megelége-
déssel veszi tudomásul. 

2. A felügyelő bizottságnak az intézeti épületek és azok tarto-
zékainak tatarozása érdekében tett intézkedéseit, a karácsonyi 
rendkívüli segélyek kiutalását, a szegénysorsú növendékek segélyezé-
sét s a többi felügyelő bizottsági intézkedést, végül a bemutatott és a 
kerületi számvevőszék részéről különös dicsérettel méltatott 
számadást és költségvetést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

3. Az intézet ú j fegyelmi szabályzatát jóváhagyja azzal, hogy 
az intézetből való kizárás csak a kerületi elnökségnek hozzájáru-
lásával válik jogérvényessé. 

26. A pénzügyi bizottság bemutat ja az egyházkerület 1929. évi száma-
dásait. 

A kerületi közgyűlés a számadást jóváhagyja és a pénztáros 
és az ellenőr részére a felmentvényt a szokásos fenntartással 
megadja. 

27. A pénzügyi bizottság bemutat ja az egyházkerület 1931. évi költség-
vetését, a segélyek iránt beérkezett kérvényeket s a közigazgatási állam-
segély felosztására vonatkozó előterjesztéseket, A közgyűlés 
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1. Sajnálat tal értesül arról, hogy a múlt évi egyetemes köz- 2 7 
gyűlés által a közigazgatási államsegély újabb felosztásával meg-
bízott bizottság már megtartotta ülését a nélkül, hogy a felosz-
tásra vonatkozó előadói javaslat előzetesen a kerületi elnökségek-
kel közöltetett volna. Minthogy pedig a tervbe vett ú jabb felosz-
tás egy már korábbi barátságos megegyezéssel szemben a bányai 
egyházkerületre esett 25.000 pengős államsegélynek 1000 pengővel 
való csökkentését célozza, ezt a közgyűlés erre az évre sajnálattal 
tudomásul veszi, de felterjesztéssel fordul az egyetemes közgyű-
léshez az iránt, hogy a közigazgatási államsegély felosztásánál 
a kerületek lélekszáma okvetlenül vétessék figyelembe. 

2. Az újabb szükségletek lehető figyelembevételével a békés-
csabai diakonisszaképzőintézet és a békéscsabai árvaház segé-
lyezése, valamint a m. ker. leányegyesületek nemzeti szövetségé-
nél alkalmazott evangelikus t i tkár fizetéséhez való hozzájárulás 
címén, a költségvetés szükségleti oldalán, a segélyek I. alatti 
tételeinek összegét 1000 pengővel felemeli s az 1931. évi költség-
vetést megállapítja (1. a Függelékek között). 

t-
28. A jogügyi bizottság beterjeszti a magyarhoni ág. hitv. evangelikus 

egyetemes egyház javadalmas egyházi tisztviselőinek házasságkötéséről ké-
szítendő szabályrendelet tervezetét. 

A kerületi közgyűlés beható vita után, a szabályrendeletnek 
az alábbi szöveg szerint leendő megállapítását a jánl ja az egye-
temes közgyűlésnek. 

1. Javadalmas evangélikus egyházi tisztviselő csakis ágos-
tai hitvallású evangélikus, megfelelő műveltségű, . feddhetetlen 
és egyházias viseletű féllel köthet házasságot. Kivételképpen há-
zasságot köthet olyan protestáns egyház tagjával is, amely egy-
ház az ő javadalmas egyházi tisztviselőinek evangelikus féllel való 
házasságát törvényeiben, vagy szabályrendeleteiben nem til t ja. ^ 

2. A javadalmas egyházi tisztviselőknek kötelessége házas-
ságuknak evangélikus templomban való megáldatása. 

3. A javadalmas egyházi tisztviselő gyermekeit csak az evan-
gélikus vallásban neveltetheti. 

4. A különféle egyházi fokozatokon szolgáló javadalmas egy-
házi tisztviselők házasságkötési szándékukat a közvetlen maga-
sabb fokú egyházi hatóságnál bejelenteni kötelesek. 

5. Az ezen szabályzat ellen vétő javadalmas egyházi tiszt-
viselő az E. A. 324. § c), d), g) és h) pontjaiba ütköző egyházi 
vétséget követ el és az illetékes egyházi törvényszék által fe-
gyelmi eljárás alá vonandó. 

6. Jelen szabályrendelet kihirdetése után azonnal hatályba 
lép. 

3* 
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2 9 — 3 1 . 29. A pesti alsó egyházmegye tisztázandónak t a r t j a azt a kérdést, hogy 
az esp. missziói egyházak, amelyekben kinevezett misszionáriusok végzik a. 
lelkészi teendőket s amelyek az anyaegyházhoz nincsenek hozzácsatolva, ha-
nem önálló háztartásuk van — az egyházmegyei, kerületi és egyetemes elnök-
ségek választásánál bírnak-e szavazati joggal vagy nem. 

A kerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy az E. A. értel-
mezésére elsősorban az egyetemes közgyűlés van hivatva, a kér-
dést döntés végett oda terjeszti fel. Addig is azonban, míg az 
egyetemes közgyűlés e tekintetben egyetemes joghatállyal bíró 
határozatot hoz, az egyházkerületi közgyűlés a bányai egyház-
kerületre vonatkozólag az eddig is követett gyakorlatnak meg-
felelően, megállapítja, hogy a missziói egyházak, amennyiben 
jogerős felsőbb hatósági határozat alapján szervezve vannak s 
önálló lelkészi állással és háztartással bírnak, ettől az időponttól 
kezdve az egyházmegyei, egyházkerületi és egyetemes egyházi 
választásoknál ugyanolyan szavazati joggal bírnak, mint az anya-
egyházközségek. 

30. Tárgyaltatot t a csomádi lelkészi hivány megállapítása ügyében 
Iioléczy János nyug. lelkésznek, a pestmegyei ág. hitv. ev. felső egyház-
megye 1930. évi január hó 30-án meghozott határozata ellen benyújtot t 
felebbezése: 

A kerületi közgyűlés a pestmegyei felső egyházmegye fő-
esperesének azon intézkedését, hogy a csomádi lelkészi hiványt 
jóváhagyta és törzskönyveztette, tudomásul veszi. Holéczy János 
lelkész felebbezését pedig — annak megállapítása mellett, hogy 
hiványcsonkítás nem történt, — elutasítja. 

31. Az aradbékési egyházmegye felterjesztést intézett a kerülethez, ille-
tőleg az egyetemes közgyűléshez, hogy tekintettel az egyházak és a lelkészek 
legnagyobb részének a terményárak lemorzsolódása folytán bekövetkezett 
katasztrofálisan súlyos helyzetére, tegyen a magas kormánynál lépéseket a 
törvényes lelkészi korpótléknak folyósítása és a lelkészi kongruának a lel-
készi javadalmak ú j felértékelése alapján leendő felemelése, illetőleg kiter-
jesztése érdekében. Egyben intézkedést kér aziránt, hogy evangélikus egyhá-
zunk egyetemén belül az egyházkormányzás költségei, — elsősorban a kerü-
leteknek a zsinat által sürgősen kimondandó összevonása révén, — a mini-
mumra csökkentessenek, minden nélkülözhető intézmény és adminisztratív 
jellegű állás szüntettessék meg, hogy az így felszabaduló összegek az egyház-
községek önfenntartását lehetővé tegyék. 

Ugyancsak a pestmegyei felső egyházmegye is felterjesztést intézett a 
kerület ú t j án az egyetemes közgyűléshez aziránt, hogy a lelkészi korpótlék-
nak minden lelkész javára való kiutalását szorgalmazza. 

A kerületi közgyűlés mindkét egyházmegye feliratát illeté-
kes intézkedés végett felterjeszti az egyetemes közgyűléshez. 
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32. A pesti alsó egyházmegye felterjesztette a kerülethez Kuzsicska 3 2 — 3 5 
László hartai adminisztráló lelkésznek következő panaszát : A hartai gyüle-
kezet lelkésze nem végezhet pasztorális munkát az egyházközséghez tartozó 
állampusztai fegyintézetben, mivel nem kinevezett lelkész. Funkciót vagy 
istentiszteletet is csak akkor végezhet, ha arra előzőleg külön miniszteriális 
engedélyt nyer. Mivel ezt az egyház szempontjából megalázónak ta r t ja s a 
kisebb lélekszámú ref. egyházközség lelkészének kinevezését az ev. lelkésszel 
szemben méltánytalannak — felkéri az egyházmegyei közgyűlést, illetőleg 
annak révén az egyházkerületet, hogy a sérelem megszüntetése érdekében 
keresse meg sürgősen az illetékes minisztériumot. 

A kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az igazságügy-
miniszterhez, az egyházunkra sérelmes intézkedés megszüntetése 
érdekében. 

33. A pestmegyei felső egyházmegye felmerült eset alkalmából, aziránt 
keresi meg a kerület ú t j án az egyetemes közgyűlést, hogy mondja ki hatá-
rozatilag, hogy habár a polgári kötelező anyakönyvvezetés folytán anya-
könyveink elveszítették is hivatalos jellegüket, az újszülöttek keresztelési 
adatai t , amennyiben a keresztelést nem az illetékes lelkész végezte — anya-
könyvezés végett a keresztelő lelkész az illetékes lelkészi hivatalnak meg-
küldeni tartozik. 

A közgyűlés a felterjesztést kiadja a püspöknek, saját hatás-
körében leendő elintézés végett. 

34. A gyulai egyházközség lelkésze panaszolja, hogy Gyula városának 
külterületi tagja i állami iskoláiban az állami tanítók a rendes tanítást olyan 
imádságokkal kezdik és fejezik be, amelyek kimondottan a róm. kath. egy-
háznak az imái. A gyermekek, akiknek egy része protestáns és gör. keleti 
vallású, kénytelenek a többiekkel együtt keresztet vetni, Üdvözlégyet és 
egyéb katholikus imádságokat tanulni. Kéri ennélfogva a kerületi közgyű-
lést, hogy keresse meg a vallás- és közoktatásügyi miniszter urat aziránt, 
hogy szíveskedjék intézkedni, hogy az állami iskolákban a tanítók ne befo-
lyásolják a gyermekeket katholikus imádságok kötelező tanítása és imád-
koztatása által. 

A kerületi közgyűlés a panaszt, a sérelem megszüntetése vé-
gett, felterjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez s egy-
idejűleg megkeresi Békés vármegye közigazgatási bizottságát 
aziránt, hogy szerezzen érvényt azon érvényben lévő rendelet-
nek, mely kimondja, hogy állami iskolában felekezeti jellegű 
imádságokat tanítani nem szabad. 

35. Az aradbékési egyházmegye a következő önálló indítványt terjeszti 
a kerületi közgyűlés elé: 

Minthogy azon pár év előtt kerületünkben is életbeléptetett gyakorlat, 
mely szerint a segédlelkészeket, úgy mint a róm. kath. egyházban, a püspök 
helyezi be és helyezi el, nem vált lm, mert sok gyülekezet, dacára a sok 
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3 0 - — 3 8 . teológiai hallgatónak, több hónapig is kénytelen segédlelkészt nélkülözni, 
indítványozza az egyházmegye, hogy a régi gyakorlat, mely az egyház-
alkotmánynak és egyházunk szellemének jobban megfelel és amelynek meg-
szüntetése korlátozza gyülekezeteink jogát— állíttassák vissza, hogy a se-
gédlelkészt meghívni a gyülekezetek kizárólagos joga legyen, úgy amint az 
kerületünkben a dunántúli kerületet kivéve, a többi egyházkerületben ősi 
gyakorlat volt. Úgyszintén döntessék le a válaszfal a segédlelkész meghívá-
sánál az egyes kerületek között, melynek nincsen semmi értelme és ellen-
kezik az érvényben lévő egyházalkotmányunkkal. 

A kerületi közgyűlés az indítvány felett napirendre tér, 
minthogy semmi nyomós indokát nem lát ja annak, hogy az érvény-
ben lévő gyakorlatot megváltoztassa, a kerületek között állítólag 
fennálló válaszfal a valóságban nem létezik. 

36. Tárgyaltatot t Szimonidesz Lajos budapesti lakos azon indítványa, 
hogy a bányai egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete 15. § 5. pont 
azon szavai: ,,a betöltendő lelkészi hivatalra illetékes egyházmegyében" a 
szabályrendeletből töröltessenek. 

A közgyűlés figyelemmel arra, hogy a bányai egyház-
kerület lelkészválasztási szabályrendelete 15. § 5. pont, arra az 
esetre óhaj tot t intézkedni, ha a folyamodó működési helye és a 
pályázattal betöltendő lelkészi állás ugyanazon egyházkerületben 
fekszik és így a 15. § 5. pontnak mostani szövege félreértésre ad 
alkalmat akkor, ha nem ez az eset forog fenn, -— kimondja, hogy 
a lelkészválasztási szabályrendelet 15. § 5. pont azon szavai: „a 
betöltendő lelkészi hivatalra illetékes egyházmegyében" töröltet-
nek és egyszersmind ezen határozat jóváhagyás végett az egye-
temes egyházhoz felterjesztetik. 

37. Tárgyaltatot t Szimonidesz Lajos budapesti lakos indítványa, a bá-
nyai egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete 31. § 3. bekezdésének 
törlése iránt. 

A közgyűlés az indítványt elutasítja. A női egyháztag által 
adandó meghatalmazás azon a bizalmon alapszik, mely a meg-
bízó és a megbízott között szükségszerűen fennforog. Nincs tehát jog-
alap arra, hogy ezen már bevált intézkedés módosíttassák. 

38. Tárgyaltatot t Szimonidesz Lajos budapesti lakos azon indítványa, 
mely szerint a bányai egyházkerület lelkészválasztási szabályrendelete 
20. §-ában foglalt azon intézkedés, hogy „Az elnökség határozatát nem 
indokol ja" , töröltessék. 

A közgyűlés az indítványt elutasítja. Minthogy a jelölés kér-
dése a hívők bizalmából megválasztott felsőbb egyházi hatóság 
jogkörébe utal tatott , minthogy ezen felsőbb egyházi hatóság dön-
tésénél csakis a magasabb egyházi érdekeket t a r t j a szem előtt, — 
kétségtelen, hogy mindazon esetekben, amelyek a szabályrende-
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let 19. §-ában taxative felsorolva nincsenek és fel sem sorolhatók, 3 8 
az egyházkerület elnöksége a 20. § második bekezdésében foglalt 
amúgy is alig kidomborodó jogától nem fosztható meg. 

39. Tárgyaltatott tannenriedi Kaunz János egyháztanácsos és társainak 
kérelme, a kelenföldi lelkészi állásra jelentkező Szabó Aladár lelkésznek 
a jelölésből való kizárása folytán a jelölési eljárás megsemmisítése és sza-
bályszerű eljárás elrendelése iránt. 

A közgyűlés a kérelmet érdemben nem tárgyal ja , hanem azt 
illetékes intézkedés végett az egyházkerületi elnökséghez teszi át. 

A kerületi közgyűlés megütközését fejezi ki a beadvány hangja 
felett. 

40. Az 1929. évi október 4-én megtartot t egyházkerületi közgyűlés 
54. pont alatt tárgyalta, az egyházmegyék által felterjesztett iratok alap-
ján, az egyes egyházaknak jut ta tot t egyházi földek szabályozásának kérdését. 
A közgyűlés a még hiányzó adatok beszerzése mellett utasította a jegyzői 
kart megfelelő javaslat előterjesztésére. 

A kerületi közgyűlés — habár az egyes egyházak által felter-
jesztett adatok hiányossága folytán, a kérdés kívánatos teljes át-
tekinthetése még mindig nem lehetséges, — a következő általános 
jellegű átmeneti irányelveket állapítja meg: 

1. Az egyes egyházaknak ju t ta to t t ingatlanok a ju t ta tás t tar-
talmazó OFB határozatban megszabott és vita esetén az egyházi 
hatóság által megállapítandó célnak szigorú betartásával haszná-
landók. 

2. Ahol a földreform-eljárás vagy az ingatlan megváltási árára 
vonatkozó eljárás befejezve nincs, vagy a vagyonváltság földekért 
fizetendő járadék megállapítása nem történt meg — az egyes egy-
házak mindent kövessenek el az eljárás végleges befejezése érde-
kében. 

3. Figyelemmel arra, hogy a jut tatások célja kétségtelenül 
a most és a legközelebbi jövőben állásban lévő javadalmasok 
anyagi helyzetének könnyítése is volt — az egyes egyházak a 
vétel kérdését sürgősen rendezzék és ennek során vegyék igénybe 
a földbirtokrendezés pénzügyi lebonyolítására alakúit szövetkezet 
támogatását, a vételárnak kifizetésére, illetve annak 52 éven át a 
szövetkezetnek leendő visszafizetése végett, mert ilymódon az 
évente fizetendő kisebb összegű annuitások mellett a föld jöve-
delméből a javadalmas is részesedik. 

4. Az egyházak törekedjenek arra, hogy a 3. pontban kifeje-
zésre jutot t megoldás oly esetekben is megvalósítható legyen, ahol 
a ju t ta to t t területek a megváltási ár kiegyenlítése címén íúl-
hosszú időre vannak bérbeadva vagy ahol a föld összes jövedelme 
a törlesztésre fordít tat ik. 
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4 0 — 4 4 . 5. A föld vételára, haszonbére vagy törlesztési részlete első-
sorban a föld jövedelméből fizetendő. Ha erre a föld jövedelme 
nem volna elegendő, a hiányt a tulajdonos egyházközség vagy 
egyházi intézmény fizeti. 

6. Ha az 5. pont alatti fizetségek és egyéb közterhek vagy 
birtokszerzési költségek fedezése után a föld jövedelme nem me-
rül ki, a többlet a javadalmast illeti meg, az 5. pontban foglalt 
túlfizetések levonása után. 

7. Ha a földnek a megváltásból kifolyólag terhe többé nincs, 
a jövedelem, illetve a haszonélvezet egészben a javadalmast illeti 
meg. 

8. A kiállítandó hiványokban a földnek haszonélvezete is 
számításba veendő. 

9. A juttatott föld haszonbérbeadása esetén az egyház köte-
lessége arról gondoskodni, hogy a haszonbér összege a helybeli 
szokásos bérleti összegeket elérje. 

10. Az egyes egyházak gondoskodjanak arról, hogy a jut ta-
tot t föld tulajdonjogilag sürgősen az egyház nevére jusson. 

11. Bármely vita esetén az ügy a felettes egyházi hatósághoz 
terjesztendő fel. 

41. Tárgyaltatott a békési egyházmegye és a pesti középegyházmegye 
előterjesztése, az 1930. évi XXII . te. végrehajtása tárgyában kiadott végre-
haj tási rendelet oly irányban való módosítása iránt, hogy az egyházi közü-
letek, az egyes egyházak és javadalmasaik termelőknek minősíttessenek, 
úgy, hogy őket a boletta megillesse. 

A közgyűlés az előterjesztett indítványt elfogadja és meg-
felelő felterjesztést intéz az egyetemes egyházhoz a szükséges 
intézkedések megtétele végett. 

42. Tárgyaltatott az orosházai egyházközségnek az orosházai tanítói 
szabályrendelet módosítása tárgyában, a békési egyházmegye 1930. évi szep-
tember hó 4-én 64. szám alatt hozott közgyűlési határozata ellen beadott 
íelebbezése. A kerületi közgyűlés 

a felebbezést elutasítja és az egyházmegye határozatát indokainál 
fogva helybenhagyja. 

43. A jogügyi bizottság bejelentését, mely szerint a pesti középegyház-
megye az alesperesi állást — az alesperes jogainak és kötelességeinek leg-
közelebbi közgyűlésén leendő szabályozásával kapcsolatban •— betölteni 
szándékozik, 

a kerületi közgyűlés megnyugvással tudomásul veszi. 

44. A jogügyi bizottság jelenti, hogy a békési evangélikusok gondozása 
tárgyában, a múlt évi kerületi közgyűlésnek 50. jegyzőkönyvi pont alatt 
hozott határozata értelmében eljárt arad-békési egyházmegye újabb jelentése 
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szerint az érdekelt hívek és a lelki gondozást teljesítő egyházak, egyértelműleg a 4 4 — 4 9 . 
jelenlegi helyzet fenntartását és a missziói egyház létesítésének ez idő sze-
rint való mellőzését kérik. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s Tátrai 
Károly gyulai lelkésznek múlt évi felebbezését elutasítja. 

45. A jogügyi bizottság jelentését, mely szerint a páhii missziói köz-
pont megszervezése tárgyában, a múlt évi kerületi közgyűlésnek 31. jkvi 
pont alatt hozott határozata értelmében eljárt, pesti alsó egyházmegye a 
kaskantyúi híveket a felől, hogy jövőben az E. A. értelmében egyházilag is 
Páhihoz kell tartozniok, felvilágosította s abban a hívek megnyugodtak, 

a kerületi közgyűlés tudomásul veszi s Ambrus Pál és társainak múlt 
évi felebbezését elutasítja. 

46. A jogügyi bizottság bemutat ja a békési egyházmegyének folyó évi 
szeptember 4-én, 51. jkvi pont alatt a kardoskúti lelkészi hivány tárgyában 
hozott határozatát s Gyömrei Sándor és Gombkötő József kardoskúti lakosok 
felebbezését. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegyei határozatot — a 
felebbezés elutasítása mellett — indokainál fogva helybenhagyja. 

47. Az ú. n. „Egyesült protes táns" egyházak viszonyainak szemmeltar-
tására kiküldött bizottság jelenti, hogy az evangelikus egyház birtokában 
lévő csépai egyházi vagyon megosztását a reformátusok nem szorgalmazzák 
s a battonyai közös vagyonnak az ev. egyház részéről igényelt megosztása 
tárgyában a csanád-csongrádi egyházmegye a jogi kérdést egy jogász bizott-
ság előzetes elbírálása alá bocsátotta. Egyébként a beérkezett jelentések 
szerint a közösen gondozott ref. és evang. hívek mindenütt testvéri békében 
élnek. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a bizott-
ság megbízatását megúj í t ja . 

48. A jogügyi bizottság bemutat ja a békési és a budapesti egyházmegye 
felterjesztéseit, melyben az egyházakban több helyen észlelt különböző sé-
relmek orvoslását kérik. 

A kerületi közgyűlés a beadványokat intézkedés végett az 
egyetemes közgyűléshez terjeszti fel. 

49. Hartai hívek felebbezése a hiványmegállapítás és a választás kiírás 
tárgyában hozott egyházmegyei határozat ellen. 

• 
A közgyűlés megállapítja, hogy az ügy elintézése — a lelkész-

választási szabályrendelet 44. §. értelmében — a bányakerületi 
püspök úr hatáskörébe tartozik és ezért az ügyet illetékesség oká-
ból a bányakerületi püspök úrhoz átteszi. 
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4 9 — 5 0 . Báró Kaas Albert felveti a kérdést, hogy a közgyűlés foglaljon állást 
azon kérdésben, hogy mi tör ténjék akkor, ha a hivány leszállításának kérdé-
sében az egyházközség nem hajlandó megváltoztatni az álláspontját és a 
választás formai feltételeinek teljesítését megakadályozza1? 

A közgyűlés megállapítja, hogy a választási eljárás szabályai-
nak betartása, ill. ennek a választás érvényességére való kihatása 
konkrét esetben az egyházi törvénykezés hatáskörébe tartozik. 

50. Tárgyalás alá került a kerületi számvevőszék alábbi jelentése: 

Beérkeztek a következő egyházmegyei számadások és költségvetések: 

I . A budapesti egyházmegye Bevételei 17.9(31.92 P 
Kiadásai 17.957.16 P 

Maradvány 4.76 P 
A vagyonkimütaásnál 306.31 P túlkiadás mutatkozik, amit a múlt évi vagyonmarad-

ványból lehetett ugyan fedezni, de így a tiszta vagyon leszállt 8.80 pengőre. Ez onnan 
keletkezett, hogy egyes egyházközségek, így a Pesti német egyház, Pesterzsébet, Kispest, 
Csepel, Vác és Rád különböző adóhátralékokban vannak. Ezeken a részben elszegényedő, 
részben építkező egyházközségeken segíteni kellene a jövő évi kivetésnél vagy részükre oly 
rendkívüli, segélyeket kellene kieszközlni, amiből terheiken könnyíteni lehetne. 

Az 1930. évi költségelőirányzat 3866.50 pengő szükséglet és fedezettel a múlt évi 
keretben marad. 

I I . Az Arad—Békési egyházmegye Bevételei 5.201.21 P 
Kiadásai 4.917.56 P 

Maradvány 283.65 P 

Költségelőirányzata 4870.— pengő szükséglet ós fedezetet mutat . 

I I I . A békési egyházmegye Bevételei 19.723.87 P 
Kiadásai 16.925.37 P 

M a r a d v á n y 2.798.50 P 
Tiszta vagyona 3570.84 pengő. Költségelőirányzata 6360.— pengő szükséglet és fede-

zettel van felállítva. Beter jeszt i segélyegyleti számadását is. 

IV. A pestmegyei felső egyházmegye Bevételei 8179.72 P 
Kiadásai 8736.90 P 

Mutatkozó hiány 557.18 P 

ami meglévő vagyonukból fedeztetet t . Költségelőirányzatuk szükséglete és fedezete 5271 P . 
Özvegyi segélyegyleti számadásaikat is beterjesztik. 

Y. A pestmegyei közép egyházmegye Bevételei 8.735.46 P 
Kiadásai 7.844.01 P 

Maradvány 891.45 P 
Alberti, Káva, Maglód, Nyáregyháza, Farmos, Tszentmárton több évről kötelezettségeikkel 
hátralékban vannak, ezekre is áll az, ami fentebb a budapesti egyházmegye hátralékosaira 
említ tetett . A hátralékok kimutatot t összege 1.427.02 P. A költségelőirányzat szükséglete és 
fedezete 2.500.75 P. 

VI . A pestmegyei alsó egyházmegye bevételeiről és kiadásairól számadást nem ter-
jesztet t be, erre felflívandó, hogy pótol ja sürgősen, költségelőirányzata 2.737.—- P szükség-
lettel szemben egyszerűen 11 filléres alapon 3.000.— P fedezetet állít be. 

VI I . A csanád-csongrádi egyházmegye Bevételei 2.267.76 P 
Kiadásai 2.265.84 P 

Maradvány 1.92 P 
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Költségelőirányzata 2.486.10 P szükségletet és fedezetet mutat . g Q g - j 
V I I I . A szarvasi tanítónőképző intézet Bevételei 104.506.02 P 

Kiadásai 93.187.75 P 
Maradvány 11.308.27 P 

Ebből 5.000.— P-t építkezési és tatarozási alapra tőkésítenek. Az i f j ú s á g i körök számadásait 
is bemuta t ják . Költségelőirányzatuk 113.406.— P szükséglettel és fedezettel van felállítva. 
Különös dicséret illeti az intézet számadásainak áttekinthető módon való bemutatását és az 
intézet fejlődését. 

A számadásokat egyébként rendben levőeknek talál tuk és így azoknak jóváhagyását 
javasul juk. 

Budapest , 1930. október hó 7-én. 

Sándy Gyula s. k., Hajba Vilmos s. k., 
egyházkerületi számvevő. elnök h. 

A ker. közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a felterjesztett szá-
madásokat és költségvetéseket jóváhagyja, a pesti alsó egyházmegyét 
pedig felhívja, hogy számadását pótlólag sürgősen terjessze fel. 
Utóbbinak felülbírálására s záradékolására a közgyűlés a kerületi 
elnökséget hatalmazza fel. 

51. Olvastatott a báró Baldácsy-alapítvány jövedelmének felosztására 
kiküldött bizottság jegyzőkönyve. 

JEGYZŐKÖNYV, 

felvéve Budapesten, 1930. évi október hó 9-én, a báró Baldácsy-alapítványból a bányai ev. 
egyházkerületre eső jövedelem felosztására kiküldött bizottság ülésén. 

Jelen vannak: Dr. R a f f a y Sándor püspök elnöklete a la t t Szeberényi L. Zsigmond, 
Kovács Andor, Saguly János, Blhtniczky Pál , Doleschall Lajos , Bakay Péter esperesek, Dr. 
Lehotzky Antal esp. felügyelő, Magócs Károly ker. jegyző és Sárkány Béla ker. főjegyző, 
mint előadó. 

1. Dr. R a f f a y Sándor püspök üdvözli a megjelenteket és az ülést megnyi t ja . 
2. Előadó főjegyző előterjeszti, hogy a báró Baldácsy-alapítvány 1930. évi költség-

vetésébe kerületenkint 12.000 pengő jövedelem lett fölvéve; minthogy azonban a költség-
vetés elkészítése óta a gabona ára erősen esett, a várható jövedelem előreláthatólag jóval 
kevesebb lesz az előirányzott összegnél. Javasol ja , hogy a tényleg befolyó jövedelmet ossza 
fel a közgyűlés a múlt évben lefektetet t elvek és arány szerint. 

A bizottság előadó javas la tá t magáévá teszi és a kerületi közgyűlésnek 
elfogadásra a j á n l j a . 

3. Ezekután előadó kerületi főjegyző bejelenti, hogy a báró Baldácsy-segélyért a követ-
kező kérvények érkeztek be : 

a) A pusztuló, ínséges és építkező egyházak közül folyamodtak: Gerendás, Gyula, 
Szentetornya, Mezőtúr, Nagymágocs-Árpádhalma, Gádoros, Kardoskút , Pesterzsébet, Kispest, 
Budafok, Csillaghegy, Pestújhely, Vác, Alsógöd, Rád, Bat tonya, Csanádalberti, Csépa, 
Ambrózfalva, Makó, Rákoskeresztúr, Gödöllő, Rákosliget, Galgagyörk, Erdőkürt , Csömör, 
Pécel, Dunakeszi-Alag, Mende, Tápiószentmárton, Nyáregyháza, Farmos, Káva, Tápiószele, 
Páhi, Apostag és B a j a , összesen 37 egyház. 

A bizottság javasol ja a kerületi közgyűlésnek, hogy a rendelkezésre álló 
segélyt az egyházak közt következőképpen ossza f e l : Gyula, Szentetornya, Bat-
tonya, Vác, Gödöllő, Mende és Páhi kap janak egyenlő részt a felosztandó 
segélyből. 
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g l ^ b) A szegény lelkészek közül folyamodtak: Tá t ra i Károly, Fabók Ferenc, Biszkup 
Ferenc, J a k a b f i György, Knyihár Károly, Dr. Szeberényi Gusztáv, Feiler Ernő, i f j . Kiss 
Kálmán, Kolbenheyer Kálmán, Egyed Bertalan, Wikkert Lajos , Chovan József, Jancsó 
András, Petrovics Pál , Nandrássy Elek, Komjá thy Béla, Sommer Gyula, Szuchovszkv Gyula, 
Benkóczi Dániel, Sztik Gusztáv, Lipta i Lajos , Jeszenszky Gyula, Valent Márton, i f j . Blázy 
Lajos , Szeberényi Zoltán, Tóth Szöllős Mihály, Droba Márton, Csaba Gyula, Rácz Gyula, 
Kümmerle Ottmár, Schultz Aladár, Bódy Pál , Polster Gyula, Blázy Lajos , Krón Ferenc, 
Fúr ia Zoltán, Bakay Péter, Pétermann Ádám és Imreh Sámuel, összesen 39-en. 

A bizottság javasol ja , hogy „a superintendens urak illő díjazása és cse-
kélyebb fizetésű lelkészek j a v a d a l m a z á s á r a " hagyományozott kéthatod részből 
u ta l jon ki a kerületi közgyűlés a püspök úrnak egyhatod részt, a javasla tba 
hozott lelkészeknek pedig szintén egyhatod részt, a következő kulcs szerint: 
Rácz Gyula, Bakay Péter, Krón Ferenc, Jancsó András, A b a f f y Gyula és 
Imreh Sámuel kap janak 3—3 egységnek megfelelő segélyt; Benkóczi Dániel, 
Droba Márton, Chován József, Schultz Aladár, Sztik Gusztáv, Fúr ia Zoltán, 
Bódy Pál , Komjá thy Béla, Sommer Gyula, Jeszenszky Gyula, Csermák Elemér 
és Kuntz Henrik 2—2 egységnek megfelelő segélyt; Pétermann Ádám, Szebe-
rényi Zoltán, Kolbenhayer Kálmán, Egyed Bertalan, Tóth Szöllős Mihály, 
Kümmerle Ottmár, id. Blázy La jos és Szabó Loránd 1—1 egységnek megfelelő 
segélyt. 

c) A szegény papözvegyek és árvák közül segélyért folyamodtak: L i f f a Jánosné, 
Csepregi Györgyné, Lukácsik Mihályné, Kernuch Aranka, Placskó Istvánné, Zvarinyi J á -
nosné, Chovan Viktorné, F re i t ág Jánosné, Scholtz Gyuláné, Placskó Boriska, Placskó Márta , 
Lányi Anna, Lányi Hermin, Szemian Gizella, Oertel Emilia, Kicska Hermin, Mihályfy 
Emma, Győry Yilmosné, vitéz Kendeh Kirchknopf Gusztávné, Kaczián Jánosné, Máté Kár 
rolyné, Klaar Fülöpné, Bán Hudecz Miksáné, Kemény Dezsőné, Kemény Ödönné, Thomay 
József né, Petrovics Sománé, Leszich Lászlóné, Dubovszky Nándorné, Szilárd Jánosné, Rie-
esánszky Endréné, Melczer Dezsőné, Friedrich Zsigmondné, Koch Ilonka, Fammler G. 
Adolfné, Simkó Gyuláné és Dobronyovszky Gyuláné, összesen: 37-en. 

A bizottság javasol ja , hogy a közgyűlés szavazzon meg Győry Vilmosné, Kaczián Já -
nosné, vitéz Kendeh Kirchknopf Gusztávnénak és Friedrich Zsigmondnénak 3—3 egységnek 
megfelelő segélyt, L i f f a Jánosné, Csepregi Györgyné, Placskó Istvánné, Zvarinyi Jánosné, 
Chován Viktorné, Scholtz Gyuláné, Petrovics Sománé, Máthé Károlyné, Leszich Lászlóné, 
Szilárd Jánosné, Riecsánszky Endréné, Fammler G. Adolfnénak 2—2 egységnek megfelelő 
segélyt. F re i t ág Jánosné, Bán Hudecz Miksáné, Klaar Fülöpné, Kemény Dezsőné, Kemény 
Ödönné, Melczer Dezsőné, Thomay Józsefné, Dubovszky Nándorné, Simkó Gyuláné, Dobro-
nyovszky Gyuláné, Kernuch Aranka, Placskó Boriska, Placskó Márta , Lányi Anna, Lányi 
Hermin, Szemian Gizella, Oertl Emília, Kicska Hermin, Koch Ilonkának 1—1 egységnek 
megfelelő segélyt. 

Lukácsik Mihályné ránki lelkész özvegye, akinek f é r j e a tiszai egyházkerületben viselt 
lelkészi állást és Mihályfi Emma, mint nem papárva segélyben nem részesíthetők. 

A bizottság javasol ja , hogy az 1929. évre az egyházkerületnek pótlólag kiutalt 1795 
pengő 50 fillérből a csepeli missziói központnak kiutal t 400 pengő levonása után fennmaradt 
1395 pengőből u ta l jon ki a közgyűlés Rákoskeresztúrnak 395 pengő 50 fi l lért , Szentetornya, 
Bat tonya, Dunakeszi-Alag, Mende és Tápiószentmártonnak 200—200 pengő segélyt. 

A közalapi segélyt a bizottság a következő egyházaknak kéri j u t t a t n i : Káva, Páhi , 
Gödöllő, Makó és Monornak 100—100 pengőt. 

Javasol ja még a bizottság, hogy a kerületi segélyt, a Székács-alap és Geitz-féle segélyt, 
tekintettel a segélyek csekély voltára, a kerület ez évben se ossza ki. 

A budapesti egyházmegyének azon indítványát, hogy a kerület keresse meg az egye-
temes közgyűlést aziránt, hogy jövőben az adóalapi segélyek kiosztásánál a rendkívüli szük-
ségleti tételek is figyelembe vétessenek s a segélyek odaítélésénél ne 60%, hanem 30% legyen 
a minimális adózás, amelynél segély már folyósíttassék s a gyülekezetek tényleges anyagi 
helyzete legyen mérvadó a segélyezésnél, végül, hogy Budapest, Kelenföld, Kispest, Pest-
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újhely, Rád és Vác, mint amelyek az adózási százalék minimumának magasan történt meg- g ^ g 2 
állapítása miat t az adóalapi segélyből kimaradtak, más segélyforrásból nyerjenek kárpótlást , 

a bizottság mellőzni kéri, minthogy az adóalapi segély 50.000 pengőt kitevő összegé-
ből, a rendes szükségletek figyelembevétele mellett is, előreláthatólag csak azon egyházak 
lesznek segélyezhetők, amelyeknek egyházi adókivetése a 00%-ot jóval meghaladja , másrészt 
pedig mivel az adóalapi bizottság az adóalapi segély összegéből 4000 pengőt kiszakított 
olyan egyházak segélyezésére, amelyeknek adókulcsa a 60%-ot el nem éri, de súlyos anyagi 
helyzetük folytán a segélyre rá vannak szorulva. 

K m f t . 
Sárlány Béla Dr. Eaffay Sándor 
ker. főjegyző. püspök. 

A közgyűlés a javaslatokat határozati erőre emeli s a pénztárost 
a megszavazott segélyek kifizetésére utasít ja. 

52. Olvastatott a kerületi missziói bizottság jelentése, amelyben Kovács 
Andor esperes, mint a missziói bizottság elnöke rámutat a belmissziói munka 
nagy jelentőségére. Az egyházunkkal szemben minden oldalról megnyilatkozó 
támadás ellen védekeznünk kell, mert ha kellő időben nem gondoskodunk e 
támadások visszaveréséről, úgy elleneink rést fognak ütni Sionunk falain. 
Az ev. lelkésznek legelső feladata az igehirdetés, de a mai idők elengedhet-
lenül szükségessé teszik, hogy a lelkipásztor a templomon kívül is pásztora 
legyen híveinek. Ha leszállott a lelkész a szószékről, menjen ki az életbe, ko-
pogtasson hívei lakóházainak az a j t a ján . A személyes érintkezésnek, a köz-
vetlen hatásnak nagy jelentősége van. A lelkésznek — mint az írás mondja — 
sónak és kovásznak kell lennie, amely á tha t ja az egész tésztát, — gyertyának 
kell lennie, amely az egész házban világít. Csodás eredményt lehet elérni 
intenzív és lankadatlan lelkipásztori tevékenykedés mellett. 

A lelkipásztori munkamező kiszélesült; kettőzött erővel, fokozott buzgó-
sággal kell ma mindenik evangelikus lelkésznek munkálkodnia, ha pásztor 
akar lenni és nem béres. Ma fokozottabb munkát, több teljesítményt követel 
tőlünk az Űr, mint eddig. Egyházunkban a vallási és egyházi élet emelése és 
fejlesztése céljából az intézmények megvannak téve, csak élni kell azokkal 
és végre kell ha j tani azokat. A betű holt, abba lelket kell önteni. A rend-
szabályok csak irányító eszközök, buzgóság, lélek kell azokhoz, hogy azok az 
életbe átvitessenek. A hit, a vallás és az egyházi élet terén végzendő belső 
és külső missziói munka egyházunk testében a vérkeringést jelenti. Ma csak 
ott van élet, ahol ezt a munkát buzgón és hűségesen végzik. Ma nemcsak 
annyit kell tennünk, amennyire hiványunk és megbízásunk kötelez, hanem 
sokkal többet, annyit, amennyire képesek vagyunk, amennyit bírunk. Az 
egyéni gondozás mindinkább előtérbe lépésével karöltve kell emelkednie és 
fokozódnia a lelkes tevékenykedésnek és fáradhat lan pásztorkodásnak. 

Ezután az elmúlt közigazgatási évben végzett belmissziói munkáról; a 
szórványgondozásról, kórházmisszióról, fogházmisszióról, a leventék vallásos 
neveléséről részletesen beszámol az elnök, amelyekből kitűnik, hogy egyház-
kerületünk egyházközségeiben a lelkészek hivatásuk magaslatán állnak és 
fokozott buzgósággal és lelkiismeretességgel végzik a reájuk váró belmissziói 
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5 2 — 5 4 . munkát. Szükségesnek ta r t j a , hogy jövőben a lelkészek a belmissziói munka 
egyes ágairól, vagyis: a szórványgondozásról, a kórházmisszióról, a fogház-
misszióról, a leventék és a cserkészek vallási szükségleteinek ellátásáról és a 
Luther-Szövetség munkájáról külön-külön lapon terjesszék be jelentéseiket 
az esperesekhez, akik azokat összesítve terjesszék fel a kerülethez. 

Ezekután Sárkány Béla ker. főjegyző terjeszti elő a missziói munkáról 
szóló kimerítő jelentését, amelyből a bizottság örömmel állapítja meg, hogy 
szétszórtan élő híveink az illetékes lelkészek részéről évről-évre fokozottabb 
gondozásban részesülnek. Majd a következő javaslatokat terjeszti a missziói 
bizottság elé, amelyeket a bizottság pártolólag terjeszt a kerületi köz-
gyűlés elé: 

a) Minthogy múlt évi megkeresésünk, amelyben aziránt fordultunk az igaz-
ságügyminiszterhez, hogy a Markó-utcai fogházban bocsásson az isten-
tisztelet céljára illendő helyet rendelkezésünkre és hogy Kuntz Henrik 
szegedi kerületi börtön-lelkészt magasabb fizetési osztályba sorozza, 
mindezideig nem nyert kedvező elintézést, a bizottság javasolja, hogy 
a közgyűlés keresse meg újból az igazságügyminisztert előterjesztett ké-
relmeink teljesítése érdekében. 

b) Ugyancsak felterjesztést kellene intézni az igazságügyminiszterhez az-
iránt, hogy a rabok lelkigondozásáért a lelkészeket illő tiszteletdíjban 
részesítse. 

c) A bizottság javasolja a közgyűlésnek, hogy a monori misszió szervezé-
sével bízza meg a pestmegyei közép egyházmegye elnökségét. 

d) Tekintettel arra, hogy a misszióra, belmisszióra, kórházmisszióra, a le-
vente és cserkész gondozásra vonatkozólag a jelentések hézagosan és 
rendszertelenül érkeznek be az egyes lelkészektől, javasolja a bizottság, 
hogy egyöntetű eljárás érdekében készíttessen a kerület megfelelő rova-
tos íveket és azok révén kérje be a lelkészektől a pontos és kimerítő 
jelentéseket. 

e) Végül javasolja a bizottság, hogy a missziósegélynek felosztásával bízza 
meg a közgyűlés a püspök urat, hogy a mutatkozó szükség és a végzett 
munka figyelembe vételével legjobb belátása szerint ossza szét a rendel-
kezésre álló összeget. 

A ker. közgyűlés a bizottsági jegyzőkönyvben foglalt jelentést 
tudomásul vesszi s az előterjesztett javaslatokat határozati erőre 
emeli. 

53. A kerületi levéltáros jelenti, hogy az egyetemes levéltár átrendezésé-
vel kapcsolatban a bányakerület levéltárának összes régi iratait a tűzmentes 
levéltári teremben helyezte el s most már csak az utóbbi évtizedekből való 
újabb iratok őriztetnek a levéltári irodában. Az iratok rendezése folyamat-
ban van. 

Tudomásul szolgál. 

54. Világi főjegyző bemutat ja a kerületi Luther Szövetség jelentését s a 
Szövetség 1930 október 7-iki közgyűlésének jegyzőkönyvét. 
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A kerületi közgyűlés a jelentést s a szövetségnek határozatait 5 5 
helyeslőleg tudomásul veszi, az egyházközségekhez a múlt évi jkv 
66. pontja szerint intézett felhívást megismétli s a jelentést magá-
ban foglaló szövetségi jegyzőkönyvnek a kerületi közgyűlés jkvé-
nek függelékei között való kinyomattatását elrendeli. 

55. Olvastatott a kerületi lelkészegyesület közgyűlésének jegyzőkönyve. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

a bányai ág. hitv. evang. egyházkerület lelkészegyesületének 1930. évi október hó 9-én, dél-
előtt 9 órától a Deák-téri díszteremben megtar tot t közgyűléséről. 

Jelen voltak: Kovács Andor lelkészegyesületi elnök elnöklete mellett mintegy 40-en. 

1. Kovács Andor elnöki megnyitó szavaiban utal azokra a sorozatos támadásokra, 
amelyek bennünket a római katolicizmus részéről érnek s fe lhívja a lelkészegyesület t a g j a i t 
a támadások elleni védekezésre. Reámutat a r ra is, hogy a múlt évi egyetemes közgyűlés 
részéről a korpótlék valorizációja érdekében a kultuszminisztériumhoz kiküldött deputáció 
munkája semmi eredménnyel sem j á r t . Indítványozza, hogy a lelkészegyesület fordul jon 
kéréssel az egyetemes lelkészegyesülethez azon célból, hogy az egyetemes közgyűlés ú t j á n 
ú j a b b lépések tétessenek a korpótlék sürgős kiutalása i ránt . Szeretettel üdvözli a lelkész-
testvéreket s a gyűlést megnyi t ja . 

2. A közgyűlés kegyelettel emlékezik meg az elmúlt közigazgatási évben elliúnyt 
lelkésztestvérekről: Gajdács Pá l tótkomlósi, Krut tschni t t Antal soltvadkerti, vitéz Dr. Ken-
deh-Kirchknopf Gusztáv budapesti, Gallé Is tván har ta i , Szűcs Gábor Budapest-kelenföldi, 
Korén Márton kiskőrösi, Törteli La jos ceglédi lelkészekről. 

3. Dr. R a f f a y Sándor püspök örömmel üdvözli Kovács Andor elnököt, magyar királyi 
kormány főtanácsossá történt kinevezése alkalmából. Nem különben Dr. Szeberénvi La jos Zs. 
arad-békési esperest Békés vármegye részéről felsőházi taggá történt megválasztatása alkal-
mából. A közgyűlés az üdvözlésekhez hozzájárul . Kovács Andor és Szeberénvi La jos az 
üdvözlésekért köszönetüket nyi lvání t ják. 

4. Az elnök azon indítványát, hogy sérelmeink a nyilvánosság elé, valamint a közös 
protestáns bizottság elé terjesztessenek orvoslás céljából, Dr. R a f f a y Sándor püspök oda 
módosít ja, hogy tar tsa mindenki egyháza i ránt i kötelességének azt, hogy a püspöki hivatal-
nak minden sérelemről jelentést tegyen. Kemény La jo s a túlzott óvatosság ellen szól és bizo-
nyos egyházi közvélemény kialakítását t a r t j a szükségesnek. 

A közgyűlés Dr. R a f f a y Sándor javaslata értelmében határoz. 

3. A közgyűlés hálás kegyelettel emlékezik meg az ágostai hitvallás 400 éves jubi-
leumáról, az ősök emlékének felállással áldozik és az evangélikus egyházhoz való törhetetlen 
hűség mellett tesz fogadalmat . 

6. A közgyűlés a javadalmas egyházi tisztviselők házasságkötése tá rgyában előter-
jesztet t javaslatot Dr. Szeberénvi La jos Zs. hozzászólása u tán tudomásul veszi. 

7. Fúr ia Zoltán: Hogyan küzdjünk a szekták ellen című ta r ta lmas és részletes érte-
kezését a közgyűlés élénk érdeklődéssel hal lgat ta s többek hozzászólása u tán az előadónak 
hálás köszönetét nyi lvánít ja . 

8. J a k a b f i György: Az alkalmi beszéd tá rgya című dolgozatát hasonlóképpen figye-
lemmel hal lgat ta végig a közgyűlés, Kálmán Rezső és Dr. R a f f a y Sándor püspök hozzá-
szólása u tán az előadónak hálás köszönetét fe jezi ki, s örömének ad kifejezést Dr. R a f f a y 
Sándor azon bejelentése fölött , amelynek értelmében a püspök ú j agenda kiadásán munkál-
kodik. Dr. R a f f a y Sándor püspök indítványozza, hogy a jövő lelkészegyesületi értekezletre 
dolgozza föl valaki ezt a t á r g y a t : miképpen f ü g g össze a cura pastoralis az alkalmi beszéddel? 

9. Kovács Andor elnök bemuta t ja 3 egyházmegye lelkészegyesületi jegyzőkönyvét s 
kifejezésre j u t t a t j a azt a kívánságát, hogy az összes egyházmegyék lelkészegyesületi jegyző-
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- 5 7 könyvei hozzá terjesztessenek. Tudomásul szolgál. Bejelenti azt is, hogy a b a j a i egyházközség 
harmóniumot a j án l föl az egyházkerület azon gyülekezete szániára, amelynek erre szük-
sége van. 

10. A közgyűlés az elnök azon ind í tványá t , hogy a teol. szeminárium mielőbb nyí l jék 
meg Budapesten, örömmel üdvözli. 

Ivmft . 
Jegyze t te : Jancsó András Kovács Andor 

ev. lelkész. elnök. 

A kerületi közgyűlés a .jegyzőkönyvet helyeslőleg tudomásul 
veszi s az abban foglaltakat határozat erejére emeli. 

56. Sárkány Béla kerületi egyházi főjegyző, mint a kerületi gyámintézet 
ú j egyházi elnöke beterjeszti a kerületi Gyámintézet ülésének jegyzőkönyvét 
(1. a VIII . sz. a. függeléket). 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyvet tudomásul veszi s a 
gyámintézet ú j elnökét melegen üdvözli. 

57. Miután a tárgysorozat befejezést nyert, 

a közgyűlés Dr. Raf fay Sándor püspök buzgó imájával berekesz-
tetett . 

Kmf. 
Dr. Pesthy Pál, s. k., Dr. Raffay Sándor s. k. 
egyházkerületi felügyelő. püspök. 

Dr. Scholtz Oszkár s. k. Sárkány Béla s. k. 
ker. világi főjegyző. ker. egyházi főjegyző. 

Dr. Lányi Márton s. k. Magócs Károly s. k. 

ker. világi jegyző. ker. egyházi jegyző. 

Hitelesí tet ték: 

Dr. Mikler Károly s. k. Kemény Lajos s. k. Blatniczky Pál s. k. 
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VIII. FÜGGELÉK. 

JELENTÉS 
A „Fébé" Evangélikus Diakonissza Nőegylet működéséről 

1929. szept. 1-től .1930. szept. l-ig. 

Az egyesület a lapí tójának, Pauer I rma diakonissza főnökasszonynak 1929. szept. 19-én 
bekövetkezett, mély gyászba borító elhúnyta volt a legnagyobb esemény. Temetése 21-én volt 
a Kerepesi temetőben nagv részvét mellett. Dr. Baffay Sándor püspök úr búcsúztatta úgy 
is, mint nemcsak az egyesületnek és diakonisszaháznak, hanem egész közegyházunknak nagy 
ha lo t t já t . Az egyesület nevében Móhr Henrik, az anyaház nevében Gáncs Aladár lelkészek 
szóltak a sírnál. 

Szavakba foglalni, hogy ki volt ő nekünk, nem lehet. Emlékét mindvégig őrizni f o g j a 
az egyesület azáltal is, hogy az általa megkezdett munkát az ő szellemében ó h a j t j a folytatni . 

U tód ja Trauschenfels Elza eddigi főnöknőhelyettes lett , akinek személyében maga a 
boldogult főnökasszony is biztosítékát l á t t a annak, hogy a munka az általa megkezdett 
vonalakon haladjon tovább. 

Az egyesület t ag ja inak száma 1929. folyamán 406-ról 469-re szaporodott. Az 1930-as 
szaporodással a tagok száma meghaladja az 500-at. Beszámolva a munkákról, főleg azokat 
a helyeket ér int jük, ahol jelentősebb változások vannak. A belmissziói lelkész 145 alkalommal 
végezett istentiszteletet, evangélizáló órát s egyéb egyesületi és lelkészi funkciókat 24 helyen. 
Hi tokta tás t végezett 2 helyen, 1930. j anuá r j á tó l fogva pedig, mint székesfővárosi hitoktató 
a pesti magyar egyház területén 7 helyen. Az anyaházban szokásos munkakörén kívül elő-
adott a diakonisszák számára rendezett 2 havi tanfolyamon. 

1929. szept. 1-én leányinternátus nyilt meg az egyesület József-utcai otthonával kap-
csolatban. 14 fővárosi iskolán kívül vasárnapi iskolát t a r to t tunk a Deák-téren, Ó-Budán, 
Várban s a Prot , Árvaházban. A gyermekek létszáma 800 körül volt. Évzárónk Klotild-
ligeten volt egy kirándulással kapcsolatban 600 résztvevővel. Serdülő leányokkal Ó-Budán 
és a József-utcában, valamint a Prot , Árvaházban foglalkoztunk. Külmissziói célra varró-
órákat tar to t tunk. Külön óráink voltak diákleányokkah Fé r f i bibliaóráink fellendítésére 
szeretetvendégséget rendeztünk a Luther-Otthonban. Az Üllői-úti imateremben szokott evan-
gélizáló összejöveteleink keretében két sorozatunk volt: adventben „Négy ádventi n é v " ; 
bö j tben : „Mit munkál a k e r e s z t ? " címmel. Megünnepeltük a bibliatársulat 125 éves jubi-
leumát s a nevezetesebb egyháztörténeti alkalmakat. Szociális munkánk folyt a gyermek-
menhelyen, az átmeneti f iúot thonban, melynek folyományakép külön serdülő f iúórákat kezd-
tünk. Egyik diakonissza testvér az elmúlt évben is részt vett a Deák-téri Luther Szövetségi 
gyámolító munkában. Régi munkahelyeink még e téren a Rökk Szilárd-utcai bábaképző, a 
Szt. István kórház és a Régi Szt. János kórház elesett nők osztálya, Gvorskocsi-utcai fogház 
és a Hermina-úti vakok intézete. Ezeken a helyeken szép karácsonyi ünnepélyeink voltak. 

Pest környékén a Rákospalotai állami leánynevelő otthon, Pestújhely, Kispest, Pest-
erzsébet, Pilisvörösvár nevezetesebb munka helyeink. Albertire, I rsára , Nyáregyházára, Kis 
kőrösre szintén k i já runk vasárnaponként. Mindenütt foglalkozunk gyermekekkel és felnőt-
tekkel egyaránt . 

Anyaházunk életében nagy jelentőségű esemény volt annak 1929. októberében Buda-
pest—Remetekertváros területére való beköltözése. A még megboldogult főnökasszonvun~ 
által vásárolt és berendezésig elkészített anyaház fe lavatása nov. 1-én volt a gyászra való 
tekintettel szűkebb körben. Boldogult főnökasszonyunk végrendelete következtében az egye-
sület, illetőleg anyaház tu la jdonába és kezelésébe ment át a nyomda, a Hűvösvölgyben levő 
Penzió és a Klotildligeten a boldogult nevén levő ingatlanok. Az anyaháznak a főváros köz-
vetlen közelébe történt beköltözése lehetővé tet te, hogy a diakonissza testvérek intenzívebben 
munkálkodhassanak Budapest területén. Nagy könnyebbséget jelentet t ez a Margit korházban 
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•dolgozó ápoló diakonissza-testvérek számára, illetőleg a felet tük felügyeletet és i rányí tás t 
gyakorló főorvos diakonissza főtestvér számára. I t t 19 testvér tel jesí t állandó szolgálatot. 
Résztvehettünk több karácsonyi vásáron s a Pro t . Nők kiállításán. 

Boldogult főnökasszonyunkat az anyaház vételnél főkép egy kórház felál l í tásának gon-
dolata vezette. A kórház ügye a vízhiány miat t nagy késedelmet szenvedett. Jelenleg b í r j uk 
a főváros igéretét, miszerint ha j landó vízvezetékének bekapcsolását engedélyezni. Mivel a 
ki látásba helyezett kölcsönök, illetőleg segélyek ügye szintén kedvezőtlen fordula tot vett, az 
építés megkezdése tekintetében várakozásra vagyunk utalva. Ez a helyzet külsőleg akkor, 
amikor a jelek mindjobban sürgőssé tennék s a j á t kórházunk mielőbbi felál l í tását . 

A testvérek több helyen magán háznál is végeztek ápolást, két diakonissza testvér 
végez hi toktatást a pesti magyar egyház területén és az anyaház környékén. Az anyaház ú j 
helyén olyan területre került, ahol az evangélikus hívek elég szép számmal vannak, de teljesen 
szervezetlenül. Egyházépítő szempontból is nevezetes tehát az a körülmény, hogy az anyaház 
felavatása óta minden hónap első vasárnap ján s a nagyobb ünnepeken van rendes isten-
tisztelet időnként úrvacsora osztással, melyre a nyomtatot t meghívókon értesített hívek szép 
számmal já rnak . A környékbeliek számára egyébként minden vasárnap van bibliaóra s a 
gyermekeknek vasárnapi iskola. Hasonlóképpen ta r tunk istentiszteletet az egyháztagok szá-
mára Klotildligeten is. 

Nyomdánk és i rat ter jesztésünk munká jában nevezetesebb mozzanat a bibliai szakítós 
nap tá r második s most legújabban harmadik kiadásban való megjelenése. A Fasor i lelkészi 
hivatallal egy házban levő nyomdánk helyisége mindjobban szűknek bizonyulván a szedő 
osztály, valamint könyvkereskedésünk részére a nyomdával szemben egy boltot béreltünk ki, 
mely 1930. szept. 1-vel meg is indult . 

Vidéki diakonissza állomásaink közül Nyíregyházán az „ E l i m ' ' Nyomorékgyermek 
Otthon fennállásának tíz éves hálaünnepe volt nagyobb esemény. Az emlékünnepen a város 
képviseletének jelenlétében Dr. Geduly Henrik püspök úr t a r to t t a az ünnepi igehirdetést. 
Szó van a gyermekotthon bővítéséről. Egyébként folynak a régebb idő óta megkezdett 
munkák. Egyik diakonissza testvér rendszeresen j á r ki Tokajba , hol ot tani ev. lelkész-
tagunkkal együtt végzi az egyesületi munkát. Székesfehérvárott nevezetesebb esemény nem 
volt. Rákoskeresztúri munkánk az utolsó évben igen szépen fellendült. Nagy szeretetvendég-
séget rendeztek s az egész gyülekezet kezdi mindjobban érezni az egyesületi munka áldásait . 
Bonyhádon is szépen haladt a munka előre. Az összejöveteli helyiség árából visszamaradt 
összeg tel jes törlesztése megtörténtnek vehető. Most főörömük, hogy a katholikus zárdai 
polgárileányiskolával szemben egyik diakonissza testvérünk vezetése mellett magánpolgári-
iskolai tanfolyamot nyi that tunk meg. Hisszük, hogy ennek nagy jövője lesz. Hódmezővásár-
helyen főleg egy egyesületi ház szerzése foglalkoztat ta a tagokat . Albertin az anyaház egyik 
t ag jának és hozzátartozóinak adományozása folytán egyesületi házhoz ju tot tunk. Ezzel kap-
csolatban egy fiú-árvaház felállítása van tervben, míg ugyanott könyv- és papírkereskedésünk 
feláll í tása küszöbön áll. 

Há t r a van még megemlékezni konferenciáinkról. A lefolyt idő alat t évenként meg-
ismétlődő konferenciáink száma ha t ra növekedett. Hatodik egyesületi hitmélyítő konferen-
ciánkat június 17-től 19-ig ta r to t tuk közel 400 résztvevővel. U tána 20-tól 22-ig volt általános 
evangélizáló konferenciánk körülbelül hasonló számú résztvevővel. Augusztus 18—20-ig volt 
leánykonferenciánk a tavalyi szám megkétszerezésével 230 résztvevővel. Aug. 21—23-ig töb-
bek óhajára külön f iúkonferenciát rendeztünk 35 résztvevővel. Ez éven egymástól kiilön 
választva tar tot tuk Y-ik lelkész, illetőleg teológus konferenciánkat. Lelkészkonferenciánkon 45, 
teológuskonferenciánkon 26 résztvevő volt. E konferencia emlékezett meg az 1920-ban Os t f fy -
asszonyfán rendezett I. ébresztő jellegű lelkészkonferencia tíz éves fordulójáról . 

Népesebb konferenciáinknál nagy gondot képez az elszállásolás kérdése. Ez idén két-
ízben az I . Vegyes Dandár Parancsnokság szívességéből a piliscsabai katonai táborban kap-
tunk egy nagyobb barakkot e célra. A legközelebbi jövő fe ladata i közt lá t juk , hogy kon-
ferenciai elszállásolás céljából sa já t területünkön barakkot építtessünk. 

I I . Korinthus 12,9. Trauschenfeis Elza 
diakonissza, főnöknő, 

egyesületi elnök. 

2* 
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VIII. FÜGGELÉK. 

Jelentés a békéscsabai diakonisszaképzöről. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ű r ! 
Van szerencsém a békéscsabai diakonisszaképzőről a következőket jelentenem: 

Ezév január 12-én avat ta fe l Dr. Szeberényi La jos esperes egyszerű ünnepség kereté-
ben diakonisszaképzőnket. Et tő l a naptól kezdve Siegert Ida német-diakonissza végzi az. 
előképzés alapvető munká já t . Diakonisszaképzőnkben egyszerre 5 próbaidős diakonissza jelölt 
nyer elhelyezést és előképzést és pedig olyanformán, hogy 3—4 hónapig, amíg a német nyelv-
ben olyan előhaladást tesznek, hogy a breslaui anyaintézetben a gyakorlati kiképzésben részt 
vehetnek, maradnak minálunk. 

A breslaui „ B e t h a n i a ' ' diakonissza-képzőintézettel kötött megállapodásunk értelmében 
a kiküldött diakonisszáinkért semmit sem fizetünk, négy évig tar tó kiképzésüket az intézet 
teljesen ingyen végzi. Minden felelőséget (biztosítás, baleset és betegség esetén) az anya-
intézet viseli, úgyhogy ezen kötelességeket csak akkor vállal juk át, ha i t thon munkába tud-
juk állí tani diakonisszáinkat s akkor ők a Bethania kötelékéből kilépnek. 

A kiképzés 4 évig t a r t ; felszentelve csak öt év után lesz az illető diakonissza. Ez is 
mu ta t j a , hogy alapos kiképzést adnak a breslaui intézetben. 

Az első 3 félévben gyakorlati kiképzést nyernek leányaink, végigmennek az összes 
szeretetintézményeken (kórház, öregeket gondozó, gyermekmenhely stb.) , hogy az azokban 
folyó munkát megismerjék. A harmadik félév végén bekerülnek az első kurzusba, amely hat 
hónapig ta r t . Ezen idő a la t t gyakorlat i lag nem dolgoznak, hanem az egész hat hónap elmé-
leti oktatásnak van szentelve. Akkorára a mieink is már annyira e l sa já t í t j ák a német nyelvet, 
hogy ezt a kurzust elvégezhetik. A harmadik évben következik az egyévi kórházi szolgálat, 
amelynek kitöltése u tán a negyedik évben, az ápolónői állami vizsgát teszi le a diakonissza 
vagy pedig „ K i n d e r g ä r t n e r i n " vizsgát tesz. 

A mi diakonisszáink kiképzésénél kiadásunk annyi, hogy az előképzés 3—4 hónapja 
a la t t ellátásukat és a kiutazásuk költségeit f i ze t jük . Ennél előnyösebb megoldását a más-
különben költséges diakonisszaképzésnek elgondolni sem tudha t juk . Nemcsak az értékes 
nekünk, hogy német testvéreink német alapossággal valóban jól kiképzett diakonisszákat ad-
nak nekünk, hanem, hogy őnáluk megvan a szükséges légkör is és a diakonissza munka jobb-
megértése. Leányaink az i t teni légkörből kiragadva valóban meg is erősödnek abban a 
szellemben, úgyhogy reményünk lehet, hogy it thon is megfog ják állani helyüket. A diakonissza 
ügy tel jes nemismeréséböl, részint tudat lanság, részint rosszakaratú korlátoltságnak kell 
venni, hogy többen a külföldön való diakonisszaképzést helytelenítik, sőt inloyalisan egyhá-
zamban ellene izgatnak. Diakonissza és diakonissza között igen nagy különbség lehet. Az. 
alapos és jó szellemű kiképzés felbecsülhetetlen értékkel bír. 

Isten különös kegyelmének tekintem, hogy ezen nehézségek ellenére 16 kiképzés a la t t 
álló diakonisszánk van. 

Az i t teni kórház igazgatójával történt megállapodásunk szerint, a mostan épülő ú j 
kórházban kb. jövő év szeptemberében már a mi diakonisszáink veszik át a kórházi szolgálatot, 
E r r e az időre már négy kiképzett diakonisszánk lesz. A vezetést ott Emilia, budapesti szüle-
tésű idősebb diakonisszára aka r juk bízni, aki már 16 éve teljesít Breslauban szolgálatot. 

Árvaházunkban már egy kiképzett diakonisszánk teljesít szolgálatot. Magánházaknál 
5 esetben ápolt diakonisszánk, összesen 35 napig. 

Amíg meg nem indul a diakonissza munka, természetesen nagyobb kiadásaink vannak. 
H a kiképzett diakonisszáink lesznek, akkor az intézmény önmagát f o g j a fenntar tani . E z 
csak a jövő év októberben fog megvalósulni, kérem azért a Méltóságos és Főtisztelendő-
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Püspök urat , hogy a kerületi gyűléshez beadandó kérvényemet, amelyben a diakonissza-
képzőre a jövő évi költségvetésben 500 pengő beállítását kérem, jóakara t ta l támogatni ke-
gyeskedjen. 

Azon meggyőződésben élek, hogy az ilyen intézmények megszervezésénél nem szabad 
mindent a központtól várni. Remélem, hogy az intézmény hamarosan minden külső segítség 
nélkül meg fog tudni állni. A mai nehéz viszonyok és a kezdettel j á ró nehézségek késztetnek 
ar ra , hogy a megindulás előtt, segítséget kérjek. 

Azért terjesztek be ilyen részletes jelentést, hogy Méltóságodnak alkalma legyen az 
i t t folyó munkáról tudomást szerezni és ezen munkát segítségben részesíteni. 

Jelentésem szíves tudomásul vételét kérve, 

Békéscsaba, 1930. augusztus hó 27-én. 
maradok mély tisztelettel 

Dr. Szeberényi Gusztáv 
ev, lelkész 
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VIII. FÜGGELÉK. 

Jelentés a szarvasi Luther-árvaházról. 
213/1930. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ű r ! 

A szarvasi Luther-árvaházra vonatkozólag a következőket van szerencsém je lenteni : 
1. Az árvaház gondozó munká ja az elmúlt tanév folyamán zavartalan volt. 63 árvát 

gondoztunk. A tanév végétől a Népjólét i Minisztérium az azelőtt 45—48-ra emelkedett lét-
számú árvák közül 10-et kibocsátott a gondozásból és csak 34 árva beutalását helyezte ki-
látásba az állampénztár anyagi redukálásai folytán. 

2. A 63 árva közül 42 volt államilag beutalt , 21 az árvaház költségén gondozott. 
Szarvasi volt 16. 

3. Egy árva évi f enn ta r t ása 263.90 pengőbe került. 
4. A költségekhez a népjóléti minisztérium i 6.000 pengővel já ru l t . Bolthelyiségek bér-

letéből befolyt 1920 P . Adományok, segélyek és persely címén befolyt 2886.89 pengő és a 
szarvasi egyházhívektől az egyházi adófizetésnél 2729 kgr búza. Nagyobb adományokat nyúj-
to t t ak : egyetemes egyház 200.— P, egyetemes gyámintézet 200 P, Bányai egyházkerület 
1929-ről 110.— P, Békési egyházmegye 100.— P, a Gusztáv Adolf Egylet Drezdából 66.50 P , 
Dunáninneni egyházker. 30.— P, tiszai egyházker. gyámint. 5.— P , fehér—komáromi egy-
házmegye 20.— P, somogyi ev. egyházmegye gyámint. 10.— P , nógrádi egyházmegye 50.— P , 
Dr. Mázor Elemér egyházm. felügyelő 50.— P, zalai egyházm. 5.— P, békési gyámint. otth. 
17.03 P , Szarvasi Takarékpénztár 100.— P, Szarvasi Méhészkör 10.— P, özv. Fer t ig Alajosné 
20.— P, Sziráczky Sándor 20.— P , csanád-csongrádi egyházmegye 20.— P. 

5. Az árvaház vezetője Bar tos Pá l soros lelkész volt, intézkedő szerve az árvaházi 
bizottság, melynek és ál ta lában az egész ügyvezetésnek a kereteit megállapító szabályzat 
most van elfogadás előtt. 

6. Az árvaház alapítványainak összege 4974.23 P . 
Maradtam a Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ürnak 

Szarvas, 1930. szeptember hó 8. 
készséges szolgája az Űrban 

Bartos Pál 
lelkész, 

árvah. ügyvivő. 
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VIII. FÜGGELÉK. 

Jelentés a békéscsabai árvaházról. 
247/1930. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ü r ! 

A békéscsabai evangélikus árvaházról a következőket van szerencsém jelenteni : 

Az elmúlt esztendő legfontosabb eseménye; hogy az egyház képviselőtestülete 1929. 
október 15-iki gyűlésén, az árvaház gondozását az evangélikus diakonissza egyesületre bízta, 
amely egyesület széleskörű jótékonysági tevékenységével az árvaház kiadásainak fedezéséről 
gondoskodik. A diakonissza egyesület azonban nemcsak anyagi támogatásban részesíti az 
árvaházat, hanem a gyermekek helyes keresztyén nevelését is előmozdítja azzal, hogy első 
kiképzett diakonisszáját az árvagyermekek nevelésével, az intézet vezetésével bízta meg. 

Az elmúlt esztendőben 23 árvagyermeket gondoztunk. Ezek közül 4 gyermeket a nép-
jóléti minisztérium utal t be, az intézet s a j á t költségén 19 gyermeket gondozott. A gyer-
mekek egy kivételével mind helybeliek voltak. 

Az árvaház fenn ta r tása 5257.96 pengőbe került. A természetbeni kiadásokat és bevéte-
leket nem számítva, egy gyermek ellátása 189 pengőbe került (múlt évben 197). A költségek 
fedezését az árvaház önkéntes adományokból, templomi offertóriumokból és a diakonissza 
egyesület tagdí ja iból fedezi. A népjólét i minisztérium 4 gyermek után a havi 36 pengőt 
f izetet t , A város semmilyen segélyben nem részesítette az árvaházat, az egyház 40 q búza 
segélyt adott . 

Az egyház képviselőtestülete olyan értelemben bízta meg a diakonissza egyesületet az 
árvaház gondozásával, hogy az köteles a kiadások fedezéséről gondoskodni. Az épületek kar 
bantar tásáról az egyház gondoskodik. 

Az árvaház gondnoka Dr. Szeberényi Gusztáv a diakonissza egyesület ügyvezető 
igazgatója . 

Az árvaház alapítványainak értéke 650 pengő. 
A háztar tás és a gyermekek nevelése egy diakonisszára van bízva, aki egy házvezető 

nővel l á t j a el a házi szükségleteket. A jövő évi költségvetésben 4000 pengőt irányoztunk elő 
a halaszthatat lan szükségletek beszerzésére. 

A következő tanévben 28 gyermek felvételére rendezkedtünk be, akik közül 5 budapesti . 

Mivel az árvaház kiadásait a diakonissza egyesület fedezi, szabad legyen számadásait 
az egyesület számadásainak keretén belül beter jesztenem: 

Bevételei;: 

A) Árvaház 
Alapítványok és közpénztári kamatok . 
Adományok 
Búza eladásából 
Gyámintézeti segély 

442.20 P 
510.— P 
765.— P 

88.— P 

Összesen. . 1805.20 P 

B) Diakonissza egyesületi t agd í j ak 
Előadások, of fer tór ium 

1939.26 P 
34.25 P 

Összesen . . 1973.51 P 

C) Templomi offer tór iumok 2206.— P 

Az összes bevételek 5984.71 P 
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Kiadások: 

A) Árvaház 
Háztar tás ra 1997— P 
Ruházat . . . 554.— P 
Társadalombiztosító 126.61 P 
Alkalmazottak fizetése 495.— P 
Tüzelő 777.84 P 
Öt disznó hizlalás! költségei 248.93 P 
Írószerek 152.— P 
Beszerzések 906.58 P 

Összesen. . 5257.96 P 

B) Diakonisszaképző felszerelésre 563.67 P 

Az összes k iadások. . 5821.63 P 

Bevételek búzában Kiadások búzában 

89.34 q 15 q kenyérre 
34 q eladás 

Összesen 49 q búza 

Vagyon 1929 december hó 31-én: 

Pénzben 5637.52 és 40.34 q búza. 
Ezen számadások tanúsága szerint a nehéz gazdasági helyzet miat t megfogyatkozott 

adakozás folytán az árvaház súlyos anyagi gonddal küzdött volna, ha a diakonissza egyesü-
let nem siet segítségére. Az ezévi helyzet még nehezebb, kérem azért Főtisztelendőségedet, hogy 
befolyásával és tekintélyével odahatni szíveskedjen, hogy árvaházunk a jövő évi költségvetés 
keretében segélyben részesüljön, annál is inkább, mert most már nemcsak helybeli, hanem 
budapesti gyermekeket is fog gondozni. 

Jelentésem tudomásulvételét kérve, maradok a Méltóságos és Főtisztelendő Püspök 
úrnak 

Békéscsaba, 1930 augusztus 22-én. 
mély tisztelője 

Dr. Szék erényi Gusztáv 
ev. lelkész. 
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Jelentés a norvég misszióról. 
! 

Nagytiszteletü 

Bezegh Sámuel lelkész, püspöki t i tkár úrnak 

Budapest 
Folyó évi augusztus 22-én kelt szíves soraira válaszolva, van szerencsém értesíteni, 

liogy az istentiszteletek a norvég kápolnában a lefolyt évben is a régi rencl szerint t a r t a t t ak . 
A hónap utolsó vasárnapjá t és a sátoros ünnepek második n a p j á t a misszió részére ta r to t tuk 
fenn, a többi vasárnapokon és a sátoros ünnepek első nap j án magyarnyelvű istentiszteletek 
voltak. A magyar lelkész urak és az orgonista úr dí jazását a lefolyt évben is a misszió esz-
közölte. Ami gyűjtésképpen befolyik, azt egy bizottság, amely Pet r i Gyula úr, gyáros Schind-
ler Alajos és Kilianek úrnőkből állott, minden hónap végén átveszi, a gyű j tö t t összeget pedig 
magyar egyházi célokra fo rd í t j ák . Egyházi funkciók, amennyiben azok a magyarországi 
evangélikus egyházzal összefüggnek, a fasori , illetőleg a Deák-téri német lelkészi hivatallal 
közöltetnek. A norvég misszió minden lelkészi funkció után 10 pengőt fizet az illető lelkészi 
hivatalnak. 

A norvég misszió munkájáról egy áttekinthető jelentést készíteni alig ha lesz lehetséges, 
minthogy ez a munka a magyarországi evangélikus egyházzal nem áll összeköttetésben. 

Azonban szíves készséggel szerkesztek egy memorandumot a zsidó kérdésről, különösen 
pedig a zsidók megkereszteléséről, amennyiben igazi érdeklődés volna evangélikus egyházi 
körökben e munka iránt . 

Kérem, legyen szíves Dr. R a f f a v püspök úrral közölni, hogy a jövő év elején i t t Buda-
pesten egy skandináviai zsidómissziói értekezlet lesz. Nagy örömmel töltene el, ha ez a 
konferencia evangélikus egyházi körökben a misszió i ránt i érdeklődést keltené fel. 

Kérem, kegyeskedjék a Püspök Űrnak legmélyebb tiszteletemet jelenteni. 

Budapest, 1930 augusztus 25-én. 

Kiváló tisztelettel 

Johnson Gisle, s. k. 
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VII. FÜGGELÉK. 
A bányai ág. hitv. evangél ikus egyházkerület 

1930. évi kö l t ségvetése : 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 

2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Szükséglet . 

I. Segé lyek . 

A M. E. L. E.-nek / 
Luther-Otthonnak 2 kedv. helyre 
Luther-Társaságnak 
Luther-könyvtár és múzeumnak ... 
Szarvasi Luther-Árvaháznak 
Soproni Theol-Otthonnak 
Kerületi Tanítóegyesületnek 
Békéscsabai Árvaháznak 
Békéscsabai Diakonissza egyletnek 
Magyar Keresztyén Leányegyletek Nemzeti 

Szövetsége evangélikus titkára fizetése 

II. Évi f izetések. 

Püspök tiszteletdíja és átalánya ... — 
Kerületi lelkész 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért 5,880 
Kerületi missziói lelkész 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért 2,880 
Püspöki irodavezető lelkész. 120 

Missziói és egyéb szolg.-ért 5,080 
Lakáspénz 1,600 

Világi főjegyző irodaátalánya 
Kerületi levéltáros (havi 32 P ) „ . . . . 
Pénz. hiv. (hozzájárulás az évi járulékhoz) . . . 
Püspöki irodaszolga 

Egyenként 

III. Napidíjak é s útiköltségek 

IV. Vegyesek. 

K. I. E. titkár segélye 
Egyet, nyugdíjintézeti járulékok 
Nyomtatványok 
Magyar Prot . írod. Társaságnak 
Különféle előre nem látható kiadások 
Személyi segélyekre 

V. Szarvasi ker. tanítónőképző. 

Az orsz. tanári nyugdíjjárulék fedezésére . . . 

Átvitel 

200.-
100.-
100.-
160.-
800.-
600.-
200.-
300--

•300--

400-

1 , 2 0 0 , 

6,000, 

3,000. 

6,800, 
200, 
384, 

2,000, 
120, 

960, 
5,000, 
1,200, 

500, 
1,454, 
2,000, 

Összesen 

3,160.— 

19,704.— 

3,000.— 

11,114.— 

3,590 — 

40,568.-
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2 

Áthozat 

VI. E g y e t e m e s k ö z a l a p s e g é l y b ő l . 

Szegény egyházak, missziók és vallásoktatók 
segélyezésére .. . . . . . . . . . . . . 

VII. Báró Ba ldácsy prot. a lapból . 

Az alapítványi oklevél rendelkezése értel-
mében . . . 

VIII. Egyházirodalmi célokra. 

„Jöjjetek Énhozzám" ker. missziói lapra 
Az „Evangélikusok Lapja" támogatására 

IX. Missziói cé lokra. 

Szórványok gondozására . . . .... 

X. Adóalapi s e g é l y e k . 

Összes szükséglet 

Egyenként 

1,000. 
100. 

Összesen 

40,568-— 

700.-

12,000.— 

1,100 — 

3,000.-

15,000.— 

Pengő 72,368. 
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1 * 
Egyenként Összesen 

Fedezet. 

I. Kamatjövedelem 5 0 0 . -

II. Egyházmegyéktől -

1 Arad-békési egyházmegyétől ... 567.50 
2 Békési „ .. . . . . . . . . . . . . . 873.50 
3 Budapesti „ .. . 614.— 
4 Csanád-csongrádi „ . . . . . . . . . 177.50 
5 Pestmegyei felső „ .. . . . . ... . . . . . . 236.50 
6 Pestmegyei közép „ ... ... 236.— 
7 Pestmegyei alsó „ ... ... . . . . . . . . . 295.— 3,000.— 

III. Báró Baldácsy prot. alapítványból 

3,000.— 

1 1931. évi részesedés .. . . . . 12,000.— 

IV. Egyetemes egyházi közalapból 

12,000.— 

1 Vallásoktatók, egyházak és missziók részére 700.— 
2 A missziói lelkész javadalmazása 250.— 950.— 

V. Kerületi á l lamsegélyből 15,220.— 

VI. 1848/XX. á l lamsegélyből 

15,220.— 

1 Közigazgatási célokra ... . . . 25,000.— 

VII. Egyet, adóalapból 

! • 

15 ,000. -

VIII. Vegyes bevételekből 698.— 

Összes fedezet Pengő 72,368-— 

Budapesten, 1930. évi október 8-án. 
-

" 

Szelényi Gyula s. k. Bendl Henrik s. k. 
p. ellenőr. egyházkerületi pénztáros. 

V 
) 

!. 
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VIII. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV 
fe lvétetett a bányai evang. egyházkerület gyámintézetének 1930. évi október hó 9-én 

Budapesten tartott évi rendes közgyűléséről. 

A közgyűlésen jelen vannak: Bakay Péter főesperes, egyházkerületi gyámintézeti 
elnökhelyettes elnökletével D. R a f f a y Sándor püspök, Sárkány Béla, Kovács Andor, Saguly 
János, Doleschall Lajos , Chugyik Pál, Bárdy Ernő, Sommer Gyula, Bendl Henrik stb. 

1. Egyházi elnök buzgó imádsága után üdvözli a jelenlévőket, a közgyűlést meg-
nyitot tnak jelenti ki s a jegyzőkönyv vezetésére' Bánszkv György alberti-i lelkészt, hitelesí-
tésére Doleschall La jos t és Bárdy Ernőt kéri fel . 

2. Bakay Péter egyházi elnökhelyettes az alábbiakban ter jeszt i elő évi jelentését : 

Nagyméltóságú és Nagytiszteletü egyházker. gyámint. közgyűlés! 
Viharfelhőfoszlányok szálldosnak a f e jünk felett , . . . egész bizonyossággal jelezve, 

hogy ismét vihar van készülőben. Az egyik még alig ült el, hiszen viszásságai, romjai , sebei 
még egészen érzékenyek . . . a másik már is készülőben. Aeolus bar langja i megnyíltak 
ismét, a fergeteg szárnyrakelt. S ha megrázó volt az első vihar, hiszen az ezeréves ősi ház 
melléképületeit leszaggatta, sőt a főépületet is a lap jában rendítette meg, nem csekélyebb 
veszedelmet r e j t méhében a másik, hiszen ez a lelkeknek, az Istennel egyetlen fundámentumot 
kereső világrendnek üzen hadat . 

Parancsolóbb kötelezéssel mint bármikor, zendül az apostol ébresztő szava: „Akik a 
nappaléi vagyunk, legyünk józanok, Öltsük fel a hitnek és szeretetnek páncél já t és sisakul 
az üdvösség reménységét . ' ' ( I . Thess. 5. 8.) 

A gyámintézetnek is ez a mindenkori jelszava, p r o g r a m m j a : Élő hitből táplálkozó 
szeretettel szolgálni az üdvösség ú t j a i n ! 

A gyámintéze tnek az élő hit a szülőanyja s a Kr isz tus i megérző, gyámolí tó és építő 
szeretet a lényege, a gyümölcstermése, az élete s ismét á ldot t segítő kéz ahhoz, hogy 
épül jenek haj lékok, melyekben I s tenben bízó, az élet küzdelme és kísér tése fe le t t Jézussal 
a vi lágot meggyőző élő hit ge r j ed j en s nyomában sok szeretet boldogítson. Hi tbő l szeretet , 
szeretet ál tal élő hi t — egy szent kör fo rgás I s t en dicsőségére, ember boldogságára . 

A száguldva közeledő v ihar e rőpróbája lesz a keresztyénségnek. P r ó b á j a nem an-
nak, megfelelő-e vagy elég erős-e az a lap? „Más alapot senki sem vethe t azonkívül , amely 
le van rakva , amely Jézus K r i s z t u s " . (I . Kor in t . 3, 11.) De p róbá ja annak , v á j j o n a 
keresztyénség képviselői élő, hívő s a hi tből gyümölcstermő egyéniségek-e? Van-e és 
lesz-e sok-sok szeretet , melynek alkotó elemei a tűrés, a kereszt csendes elhordozása, az 
áldozatkészség, az önmegtagadás , a szolgálat. A Kr i sz tusban hívők tes tvér ies egymás-
támogatása . S mindezek ú t j á n Is tenhezemelkedés. 

És ebben a munkában szinte vezető szerepre h iva to t t a gyámintéze t . Hiszen a hiva-
tása , hogy sötét é j szakában vi lágí tó és meleget , életet árasztó pász tor tüzeket gyú j t son , 
hogy valósuljon mielőbb a Jézusi p rogramm: „Tüzet bocsá tani jö t tem a fö ldre és mit 
aka rha tnék mást , minthogy már l o b o g j o n ! " (Luk. 12, 49.) A gyámintéze t az egyháznak 
segítő jobbja , igazolója, gyermeke, mégis é le tadója . . . 

A gyámintéze tnek magasztos h iva tása megvalós í tásában meleg szívekre van szük-
sége. És nagy ká r minden meleg szívért , mely szeretet te l t áp lá l t a s az tán e lhamvadt . 
Ezér t ál lunk meg kétszeres részvét te l az egykor meleg, most már kihűl t szív, K r u t t s c h n i t t 
Antal ker. gyámintézetünk hat éven át hűséges egyházi vezérének szíve felet t . Telve 
volt melegséggel, verőfénnyel , szeretet tel . Lángol t , gyámolí to t t és men te t t szóval és tollal, 
a sa j tó ú t j á n és a szószékről, bácsmegyei lelkészkedése idején, mikor a Drina g á t j á t -
szakí tva nyomorba döntöt te F ranz Josef -Feld községet ; melegen sugárzot t , mikor a világ-
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háború idején so l tvadker t i lelkészi h iva ta la gyámolí tó i rodává vá l tozot t . A gyámintéze t 
munkábah ivó szava te l jesen megér tő visszhangra ta lá l t lelkében. Szívvel-lélekkel mun-
ká l t a a gyámintéze t ügyét és szeretet te l csüngött r a j t a . Az egyházmegye közigazgatása 
u tóbb e l f á ra sz to t t a a sokat munká lkodot t embert , et től visszavonulni készült . A gyám-
intézet munkamezejé re összpontosí tot ta ere jé t és ú j célkitűzésekkel, fokozot t erővel k íván t 
hozzálátni fe lv i rágoz ta tásához . A tervezésnél azonban megtorpant . . . helyezzük fölé je 
az elismerésnek és a szere te tnek egy babé rágá t . Az el lobbant szív minden sz ikrá ja ger-
jesszen le lkünkben ú j tüzeket a gyámintéze t fe l sz í tására , hogy az te l jes í tve h iva tá sá t , 
hasson oda, hogy az ember s minél több ember öltse f e l a h i tnek és szerete tnek páncé l já t 
és sisakul az üdvösség reménységét . 

Dr. Pesthy Pál úr Őnagyméltóságától, amidőn az egyházkerület bizalma más vezető 
h iva tásba szól í tot ta el s a gyámintéze t i elnöki teendőket másnak k í v á n j a á tengedni •— 
nem búcsúzunk el. Aki a gyámintéze te t úgy szeret te , nemcsak szóval, hanem cselekedettel 
és valósággal , t u d j u k , hogy közemberi minőségében is az eddigi hűséggel hordozza annak 
sorsát s egyenget i magasztos cél jai megvalósí tása ú t j á t . 

Szíves köszöntés illeti azokat a munkásoka t , ak ik a gyámintéze t szőlejébe szegőd-
tek , min t az egyházmegyei gyámintéze tek vezetői. í g y köszöntsük t i sz te le t te l a budapes t i 
egyhm.-i gyámintéze t ú j , v i lági e lnökét : vi téz i lenczfa lvi Sá rkány Jenő a l t ábornagy ura t , 
k i megkapó székfoglaló beszédében, idézve áldot t emlékű a t y j a néh. Sá rkány Sámuel 
püspök emlékezetét , ígére te t t e t t , hogy az ő szellemében k íván a gyámintéze t m u n k á j á b a n 
résztvenni . Üdvözöl jük továbbá a pest i alsó egyhm.-i gyámintéze t ú j e lnökségét : Kemény 
Gábor b a j a i lelkészt, k i ha szűkebb munka té ren is, néhai a t y j a munkaköré t — hisszük, 
hogy hasonló szeretet te l f o g j a betöl teni , va lamin t Maurer Fr igyes t , a kecskemét i egyház 
ügybuzgó fe lügye lő jé t ; üdvözlet az ú j r a megválasz to t t régi egyházm.-i elnökségnek is, 
t ovább i munkásságukon is nyugod jék meg I s t en gazdag áldása! 

Ezeku t án t i sz te le t te l beszámolok a gyű j t é s eredményéről : 

1. Az arad-békési egyházmegye g y ű j t ö t t : 664 P 24 fill . , a mult évben 512 P 31 fi l l . 
2. Békési „ yj 1664 a 23 ii a a ii 1642 ii 86 a 
3. Budapes t i „ >i 1208 a 94 a a a a 972 a 52 a 
4. Csanád-csongrádi „ n 561 a 57 a ii a a 704 a 62 ii 
5. Pes t i alsó „ 11 301 a 54 a ii ii ii 1467 a 61 ii 
6. Pes t i felső „ » 583 a 92 a ii a a ' 626 a 09 ii 
7. Pes t i közép „ 469 a 52 ii a a a 807 a 85 ii 
8. Budapest i főginin. i f j ú s á g i gyámint . 824 a 06 ii ii ii ii 751 a 44 a 
9. Budapes t i leánykollégium a 238 a 12 ii a a a 281 a 50 a 

10. Szarvasi gimnázium a 50 a — a a a a 45 ii — ii 
11. Szarvas i taní tónőképző a 70 a — a ii a a 80 a — ii 
12. Kerü le t i o f f e r tó r ium 115 a 40 a ii a TI 34 ii — a 

6751 P 54 fill . , a mult évben 7925 P 80 fi l l . 

A gyű j t é s eredménye, s a j n á l a t t a l kell megál lap í tanunk, az elmúlt évihez képest — 
ha nem is lényegesen — mégis csökkent . Lehetséges, hogy a visszaesés a gazdasági hely-
zet válságában keresendő. De meggyőződésem, hogy nem menti azt. Hiszen pl. az arad-
békési egyházmegye előző évi gyűjtését túlszárnyalta, a békési is. Pedig a gazdasági helyzet 
ott sem kiváltságos. Azt is tudnunk kell, mennél erősebbnek ígérkező a közeledő vihar, annál 
ellenállóbbá kell építeni a fedezékeket s felfegyverezni az őrtállókat s ennek elérése érdeké-
ben megkell keresni az erőforrásokat . Mert vannak erőforrások, csak fel kell nyitni zsilip-
jüket. Es i t t tisztelettel javasolnám, próbál juk megkísérelni a gyámintézet eszméjének fel-
tűnőbb propagálása céljából azt a már felvetet t módozatot, hogy miként a megboldogult 
egyházkerületi gyámintézeti elnök tervbe vette, miszerint a folyó évben Kis-
kőrösön és Har t án személyesen ismerteti a gyámintézet célját s veszi kezébe a gyűjtést , a 
lelkészek évente egyszer szomszédjaik egyházában tar tsanak gyámint. istentiszteletet. Kicsi-
ben ugyanaz ez, mint mikor az egyet, gyámint. megismertető, ébresztő szándékkal évenként 
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más helyen t a r t j a mindenkor felemelő vándorgyűléseit. I t t terjeszteni elő az arad-békési 
egyh.-megyei gyámintézet azon indítványát, kéressék fel az egyh. kerületi közgyűlés egy 
egységes gyüjtőív kiadására. Ennek bevezetéseként szerepeljen egy rövid buzgó felszólítás a 
gyámint. nemes intézményének méltatásával, mivel sok egyháztag nincs t isztában a gyám-
intézet céljával. A gyüjtőív is féloldalas legyen és minél nagyobb számban jusson az egy-
házakhoz, hogy minél több gyüjtőív küldessék ki az egyháztagokhoz. 

Tisztelettel bejelentem még, amint ezt annak idején az egyet, gyámint. elnökség fel-
hívásához képest az egyházm. gyámintézeti elnökségeknek szíves tudomására adtam, hogy a 
Gusztáv Adolf Egyesület 1932. évben elkövetkező száz éves jubileumára jubileumi alapot 
gyűj t világszerte 70.000 perselyben. A mi egyetemes gyámintézetünk 1200 perselyt készíttetett 
a gyűjtéshez, melyből 372 esik a bányai egyházkerületi gyámintézetre. Jelen közgyűlés 
hivatva van megállapítani a szétosztás módozatát. Ugyancsak a jelen közgyűlésből vigyük 
magunkkal azt a jó szándékot, hogv szívvel lélekkel t ámogat juk annak a Gusztáv Adolf 
egyletnek gyűjtését , melynek egyházépítő áldását mi is oly hálára kötelezetten sokszor élvez-
hettük. 

Amikor a folyó évi ker. gyámintézeti gyűj tés eredményére visszatérek, ki kell emelnem 
a budapesti főgimn. i f j ú s á g i gyámintézetét, mely Bereczky Sándor és a budapesti leány-
koll. i f j . gyámintézetét, mely Vidovszky Kálmán vallástanárok vezetése mellett a vallásos 
öntudat mélyítését munkálta és igen eredményes gyűj tés t muta tot t fel. Az előbbi intézmény 
két évtizede, utóbbi két éve működik igen áldásosán. Köszönet illeti Dr. Mázor Elemér békési 
egyházm. felügyelőt, ki a gyámintézet céljaira 100 pengőt, Maurer Frigyest , a pesti alsó 
egyh. megyei gyámintézet elnökét, ki 50 pengőt adományozott s mindazon lelkészt, taní tót , 
világi vezetőt, akik a gyámintézet ügyét felkarolták. Legyen Istennek áldása minden mun-
káson és adományon! 

Tisztelettel bemutatom a beérkezett kérvényeket a jánlás i sorrend szerint: 

A) Kerü le t i segélyért fo lyamodik : 

Arad—Békésből: Gerendás, Békéscsabai Árvaház, Békéscsabai Diakonisszaképző, 
Gyula. 

Békésből: Mezőtúr, Szentetornya, Nagymágócs—Árpádhalmi missziói egyház, Szarvasi 
Luther-Árvaház, Gádoros, Kardoskút. 

Budapesti egyházmegyéből: Vác, Kispest, Kelenföld, Csepel fiókegyház, Pesterzsébet, 
Budafok, Rád leányegyház, Alsógöd. 

Csanád—Csongrádból: Makó, Ambrózfalva, Battonva, Csépa. 

Pesti alsóból: Pálii, Apostag. 

Pesti felsőből: Galgagyörk, Rákosliget fiókegyház, Gödöllő fiókegyház és Csömör. 

Pesti középből: Farmos, Káva, Tápiószentmárton, Nyáregyháza. 

B) Egyetemes segélyért fo lyamodik : 

Arad—Békésből: Békéscsabai Diakonisszaképző, Békéscsabai Árvaház, Gyula, a kis 
szeretetadományért. 

Békésből: Mezőtúr, Kardoskút, Nagymágócs—Árpádhalom, Gádoros, Szentetornya, a 
kis szeretetadományért. 

A budapesti egyházmegyéből: Vác, Kispest, Kelenföld, Csepel fiókegyház, Pesterzsébet, 
Budafok, Rád, Alsógöd. 

Csanád—Csongrádból: Makó, Ambrózfalva, Csépa, Bat tonya, Bat tonya a nagy és kis 
szeretetadományért is folyamodik. 

Pesti alsóból: Páhi, Apostag. 

Pesti felsőből: Gödöllő, Galgagyörk. 

Pesti közép egyházmegyéből: Tápiószele, Tápiószentmárton, Nyáregyháza, Mende a 
nagy szeretetadományért. 
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C) Güsztáv Adolf Egylet: 

Arad—Békésből: Gerendás, Gyula. 

Békésből: Mezőtúr, Nagymágócs. 

Budapestiből: Vác, Budafok. 

Csanád—Csongrádból: Bat tonya, Csépa. 

Pesti alsóból: Páhi , Apostag. 

Pesti felsőből: Gödöllő, Alag, Dunakeszi fiókegyház. 

D) Bognár-alapból: 
Arad—Békésből: Gyula. 

Csanád—Csongrádból: Bat tonya. 

Tisztelettel bejelentem, hogy az egyet, gyámintézet idei közgyűlését folyó évi okt. hó 
26-án, d. e. %12-kor Nyíregyházán t a r t j a meg. 

Jelentem, hogy a jelen ker. közgyűléssel kapcsolatos, illetőleg az azt megelőző gyám-
intézeti istentisztelet folyó évi okt. hó 10-én, d. e. 9 órai kezdettel t a r ta t ik meg. Prédikál 
Ku ta s Kálmán szegedi lelkész. 

Végül tisztelettel bemutatom az egyh. ker. gyámintézeti elnökségre leadott szavazatok 
felbontására kiküldött bizottság jegyzőkönyvét, mely szerint az egyh. ker. gyámintézeti egy-
házi elnöki állásra Sárkány Béla v. főesperes, egyházkerületi főjegyző és a világi elnöki 
állásra Lelbach Oszkár b a j a i földbirtokos lettek megválasztva. 

Ezzel kapcsolatosan bejelentem, hogy Lelbach Oszkár f . hó 5-én kelt hozzám intézett 
levelében arról értesít, hogy az elnöki tisztet nem f o g a d j a el, kéri ennek tudomásulvételét. 

Amikor ezt sa jná la t ta l jelentem be, másrészt szíves szeretettel köszöntöm az egyház-
ker. gyámintézet egyházi elnökét, Sárkány Béla v. főesperes ura t s munká já ra Isten gazdag 
áldását kérem. Egyházkerületünk ügyeinek, egyházainak ismerése, továbbá mindannyiunk 
által ismert melegen érző nemes lelke egyenesen predesztinálják e tiszt betöltésére. Nagy 
szeretettel és örömmel köszöntjük ú j t isztében! 

Ezzel ideiglenes megbízatásom lejárván, magamat a mélyen tisztelt közgyűlés szíves 
jó indulatába ajánlom. 

Bakay Péter 

egyh. ker. gyámint. elnökli. 

3. Bakay Péter elnök évi jelentését a közgyűlés köszönetének és elismerésének kifeje-
zésével tudomásul veszi. 

Sárkány Béla főesperes az egyházmegyék egyhangú bizalmát megköszöni. A megbízást 
e l fogad ja . Beszédében kiemeli, hogy minden igyekezetével készségesen áll a gyámintézet szol-
gálatára , ahol nem annyira beszédre, mint szerető szívre van szükség. Ezt a szeretetet k ívánja 
belevinni ú j munkakörébe. A mai nehéz időben — úgymond — fokozott mértékben kell 
gyakorolniok a lelkészeknek azon fe ladatukat , hogy reábí r ják a jótékonyságra a híveket. 
H a az eredményt jelenleg nem is lehet fokozni, de az eddigi színvonalat megtar tani köteles-
ségünk. 

D. R a f f a y Sándor püspök szeretettel üdvözli ú j fe ladata előtt az elnököt, akiben az 
érző szív szeretetét, mely a gyámint. munkájához szükséges, régóta ismeri. Isten gazdag 
áldását kéri munká já ra . 

4. Elnök indítványára a közgyűlés elhatározza, hogy az egyházmegyék a világi elnökre 
szavazatukat 1931. szept. hó 15-ig küldjék be Sárkány Béla egyházker. elnök címére. A szava-
zatok felbontására kiküldött bizottság tag ja iu l Maurer Fr igyes és Ivrón Ferenc válasz-
ta tnak meg. 

5. A közgyűlés a Bakay Péternek főesperessé választásával megüresedett egvh. ker. 
gyámintézeti jegyzői állásra Bánszky György alberti-i lelkészt választ ja meg. 
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6. Bendl Henrik ker. gyámintézeti pénztáros számadását a következőkben ter jeszt i elő: 

Összes bevétel: 3614 P 13 fil l . 

Az e. e. e. gyámintézeti központi pénztárba f izetendő: 2128 P 97 fi l l . Közvetlen el-
küldendő a ker. Luther Árvaháznak 10 P, a Luther-Otthonnak 2 P -29 fill., összesen 
12 P 29 fü l . 

Marad a ker. gyámintézet rendelkezésére . . 1460 P 06 fil l . 
és a mult évi maradvány 12 „ 81 „ 

Összesen . . 1472 P 87 fil l . 

Ebből az összegből a közgyűlés a következő egyházak segélyezését az alábbi összegek-
ben határozza el: 

Gerendás 200 P 
Nagymágócs 200 „ 
Csepel . 200 „ 
Csépa 200 „ 
Apostag 200 „ 
Galgagyörk 200 „ 
Nyáregyháza . . ' 200 „ 

Összesen - . . 1400 P 

A fennmaradó 72 P 87 fil l . összeget a szarvasi árvaháznak adományozza. 

7. A közgyűlés, miután ez évben a bányakerület esedékes a „Nagy szeretetadományra ' 
az egyetemes gyámintézeti közgyűlésnek erre az adományra a Mende-i egyházat a j á n l j a . 

8. Az egyetemes „Kis szere te tadományra" Szentetornvát a j á n l j a a közgyűlés és pár-
tolókig terjeszt i fe l az egyetemes gyámintézethez a következő egyházakat : Gyula, Szente-
tornya, Csabaesüd, Kispest, Rád, Makó, Páhi, Vác, Gödöllő, Rákosliget, Tápiószele és Farmos. 

9. A közgyűlés a Gusztáv Adolf egylet adományára, valamint a Bognár-alapból való 
segélyezésre az összes folyamodókat fel ter jeszt i . 

A serleg-gyűjtésből befolyó adományra az Aszód-i egyházat javasol ja . Az i f j ú ság i 
egyletek adományára az orosházi és pitvarosi i f j ú s á g i egyesületet javasol ja . 

10. A közgyűlés elhatározza, hogy a gyámintézeti gyűj tésre a felhívásokat még az ősz 
folyamán szétküldi, úgyszintén a gyüjtőperselveket is éspedig egyházmegyék szerint a 
következő megosztással: 

Arad—Békés 60, Csanád—Csongrád 40, Békés 70, Budapesti 82, Pest i felső 40, Pest i 
közép 40, Pest i alsó 40 vagyis összesen 372 darab. 

11. Sárkány Béla elnök buzgó imában a gyámintézet ügyére Isten áldását kéri s azután 
a közgyűlést befejezettnek jelenti ki. 

K m f . 
Bánssky György Sárkány Béla 
lelkész, jegyző. egyh. elnök. 

Bárdy Ernő Doleschall Lajos 
hitelesítő. hitelesítő. 

2 
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VIII. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV 
felvétetett Budapesten 1930. évi október hó 7-én, a bányakerületi Luther Szövetség köz-

gyűléséről. 

Jelen voltai: D. R a f f a y Sándor püspök elnök, Doleschall Lajos , Honéczy Pál , Bezegh 
Samu, A b a f f y Gyula, Saguly János, Böhm Dezső, Dr. Hit t r ich Ödön, Kálmán Rezső, Dr. 
Konkoly Elemér, Kemény Lajos , Dr. Rá só Lajos , Noszkó István, Sárkány Béla, Dr. Scholtz 
Oszkár és több tag. 

1. D. R a f f a y Sándor püspök üdvözli a megjelenteket és bejelenti, hogy társelnökét 
Hohenlohe Egon herceget egyéb sürgős elfoglaltsága gátolta a megjelenésben. Jelent i to-
vábbá, hogy a szövetség ez évi munkásságát jelentékenyen megbénította, egyfelől Dr. vitéz 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv kerületi lelkésznek s az Országos Luther Szövetség igazgatójának 
váratlanul bekövetkezett elhányta, másfelől Nikelszky Zoltán igazgatónak vallástanári meg-
bizatása, melynek folytán az igazgató a Luther Szövetségben betöltött munkakörétől meg-
válni volt kénytelen. Sajnos, az egyházkerület nincs is most már abban a helyzetben, hogy a 
Luther Szövetség ügyvitelét anyagilag támogassa. Végül szóvá teszi azt, hogy a szövetség 
munkásságáról szóló jelentések meglehetős hiányosak s ez alkalommal is felhívja az espere-
seket arra , hogy évi jelentéseik kapcsán a Luther Szövetség munkásságára részletesen kitérni 
szíveskedjenek. 

A szövetségi közgyűlés az elnöki megnyitót tudomásul veszi s az országos 
igazgató elhányta felet t érzett őszinte f á jda lmának jegyzőkönyvileg is kifeje-
zést ad. 

2. Dr. Scholtz Oszkár ker. világi főjegyző jelenti , hogy a kerületi Luther Szövetség 
munká jában nincs ugyan visszaesés, de viszont haladásról sem lehet beszámolni. Ennek 
főokát — az elnöki megnyitóban közölt személyi körülmények mellett — abban l á t j a , hogy 
a szövetség által rendezett összejövetelekben nem volt elég rendszeresség és programmszerü-
ség; s ezért a Luther Szövetség szükséges voltának felismerése még nem j á r t a át evangélikus 
népünk szélesebb rétegeit. Hogv a szövetség, eredeti hármas — kultúrális, gazdasági és 
szociális — céltüzése ellenére is eddig főleg csak kultúrális feladatokkal foglalkozott, az a 
jelenlegi viszonyok között érthető s miután evangélikus népünk kultúrális fölénye — más 
vallásúakkal szemben — ma már nem olyan nagy, mint volt régen, a közel jövőre vonat-
kozólag tehát továbbra is helyénvalónak l á t j a azt, hogy a szövetség elsősorban kultúrális 
tevékenységet fe j t sen ki, hogy főerősségünk — népünk erkölcsi és értelmi színvonalának 
emelkedett volta — minél előbb ismét érezhető s úgy egyházi, mint nemzeti szempontból 
gyümölcsöket termő értékforrássá váljék. Miért is javasol ja a következőket: 

a ) hívjuk fel az összes helyi szövetségeket, hogy olyan helyeken, ahol — egyházunknak 
valóságos szégyenére — még evangélikus anal fabéták vannak, rendezzenek a helyi 
szövetségek írási és olvasási tanfolyamokat s azok eredményéről tegyenek részletes 
je lentést ; 

b) az ágostai hitvallás tar ta lmának és jelentőségének széleskörű ismertetése végett ren-
dezzen minden gyülekezet még a folyó évben egy vallásosestélyt s annak keretében 
az augsburgi jubileumi ünnepségekről is tájékoztassa a híveket; 

c) kér jük fel a Püspök urat , mint a ker. Luther Szövetség elnökét, hogy az adventi és a 
böj t i hetekben rendszeresen minden héten megtar tandó szövetségi templomi össze-
jövetelek céljaira dolgoztasson ki egy vezérfonalat, melynek a lap ján a gyülekezetek 
helyi vezetői is meg ta r tha t j ák a rendkívül szükséges hiterősítő előadásokat; 
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d) kerestessék meg az Országos Luther Szövetség, hogy híveink evangélikus öntudatának 
ébrentartása s növelése érdekében jövőben rendezzen minden egyházmegyében évente 
legalább egyszer népgyűlés jellegével bíró összejöveteleket, melyeken az előadók 
népünket a fontosabb közéleti kérdések megvilágításával egyházunk helyzetéről s 
érdekeinek kellő védelméről is tá jékoztatnák. 

A közgyűlés az előadói jelentést helyeslőleg tudomásul veszi, az előter-
jesztett javaslatokat e l fogadja és határozat i erőre emeli. 

3. A szövetség jövőbeni munkásságának fellendítése érdekében, a közgyűlés -—- többek 
felszólalása után — kimondja, hogy: 

a) a helyi szövetségek jelentéseiket jövőben a központ által elkészítendő és szét-
küldendő rovatos ív felhasználásával terjesszék elő; 

b) minden egyházmegyében — miként a békési egyházmegyében történt — meg-
alakítandó az egyházmegyei Luther Szövetség s a központtól jövő rendelkezések-
nek végrehajtása, a helyi szövetségek kellő foglalkoztatása stb. az egyéb admi-
nisztratív teendőkkel elhalmozott esperes helyett ennek az egyházmegyei szer-
vezetnek, illetve elnökeinek fe ladatává tétessék; 

c) szólíttassanak fel a helyi szövetségek, hogy sa j á t gyűjtéseiket kellő eréllyel 
folytassák s alapszabályszerü járulékaikat a kerületi Luther Szövetség pénz-
tárába minden évben legkésőbb november hó végéig okvetlenül beszolgáltassák; 

d) végül kéressék fel az egyházkerületi közgyűlés arra, hogy az 1929. évi ker. köz-
gyűlés jegyzőkönyvében 66. pont alat t felvett és a Luther Szövetség támogatása 
érdekében a gyülekezetekhez intézett felhívást megúj í tan i szíveskedjék. 

Egyéb tá rgy nem lévén, elnök az ülést bezár ja . 

K m f . 
Dr. Scholtz Oszkár D. liaffay Sándor 

jegyző. püspök, elnök. 

X 

*5 
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