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A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 1925. évi augusztus 
hó 12-én, Budapesten megtartott rendes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A közgyűlésen méltóságos lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi 

felügyelő és főtisztelendő és méltóságos Kiss István püspök, mint 
társelnökök, elnököltek. 

Jelen voltak: 
I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Egyházkerületi törvényszéki birák: Balogh István, Mihalovics 

Samu, dr. Händel Béla, Kirchner Gyula, Rákóczy István, Okolicsányi 
Gyula, Podhradszky János, Nemes Győző, Kardos Gyula. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Balogh István esperes, dr. Zelenka 
Frigyes kir. tanácsos, dr. Csengődy Lajos lelkész, Kirchner Rezső 
püspöki irodavezető. 

3. Egyházkerületi pénztáros: Bendl Henrik. 
4. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
5. Egyházkerületi számvevő: Horváth Sándor. 
6. Egyházkerületi levéltáros: Kardos Gyula. 
II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A fejérkomáromi egyházmegyéből: Balogh István esperes, 

dr. Händel Béla felügyelő. 
2. A mosoni egyházmegyéből: Wenk Károly esperes. 
3. A nógrádi egyházmegyéből: Mihalovics Samu esperes, 

Okolicsányi Gyula felügyelő. 
III Választás utján: 
1. A fejérkomáromi egyházmegyéből megbízólevéllel: Piri Károly, 

Kótsch Mihály, dr. Zelenka Frigyes, Vetsey Ede. Jegyzőkönyvi kivonat-
tal : Podhradszky János, Magyar Géza, Gáncs Aladár, dr. Csengődy 
Lajos, dr. Krayzell Miklós, dr. Kovács Sándor, dr. Teutsch József, 
Draskóczy Lajos, Jakus Imre, Antal Károly. 

2. A mosoni egyházmegyéből megbízólevéllel: Konráth Frigyes. 
Jegyzőkönyvi kivonattal: Schütz Nándor, Szűcs Sándor. 
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1. 3. A nógrádi egyházmegyéből megbízólevéllel: Králik Ervin, 
Péter Henrik, Rákóczy István, dr. Sztranyavszky Sándor. Jegyzőkönyvi 
kivonattal: Veres Imre, Fényi Géza, Szekej András, Meskó Károly, 
Huszágh Gyula. 

IV. A tanítók képviseletében: Nemes Győző. 
V. Mint vendégek: báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és 

iskolai felügyelő, Laszkáry Gyula, dr. Kayser Szilárd, dr. Szlávik 
Mátyás, Tolner Károly, Irányi Kamill, Komjáthy Béla, Korim Kálmán, 
Mikolik Kálmán. 

A gyűlés. 

1. (B.) A közgyűlés tagjai augusztus hó 12-én, délelőtt 9 órakor 
a deáktéri ev. testvéregyházak dísztermében gyülekeztek össze, ahol a 
püspök áhítatos imádsága után lándori dr. Kéler Zoltán kerületi fel-
ügyelő a következő beszéddel nyitotta meg a gyűlést. 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi Közgyűlés! 

Összegyültünk ismét ebben a mi sivár világunkban, amelyben 
annyi a rom, annyi a pusztulás, mely mindent kikezd, hogy igazán 
szükségünk van egymásra. Szükségünk van egymás erejére, hitére, 
tollára, karjára, de különösen egymás lelkére, hogy el ne engedjük 
egymásban aludni a teremtő szikrát, melyet ma a Világgonoszság romok 
alá temet, de amely, ha el nem aluszik, egykor még magasra lobbant-
hatja fel ezer éves dicsőségünk fényét! 

Ez a fény ma csak lidércfény, — mely egy nemzetsir felett 
lobog a történelmi megpróbáltatások hosszú, már évek óta tartó sötét 
éjjelén. S amikor mi összegyűlünk, merev szemekkel bámulunk e fénybe, 
amely csak a sötétség hatalmainak a rettentő munkáit és saját gyenge-
ségünket világítja meg előttünk. 

Előttünk is, ennek a csonka egyházkerületnek őrállói előtt! 
Ámde mi ezen az éjjeli lidércfényen keresztül más világosságot 

is megláthatunk! Minél jobban késik a hajnal, annál erősebb nézéssel 
figyelünk arra a fényre, mely oltárainkról, az evangéliumból árad szerte 
s ennek az égi fénynek, az örök igazságok, földi hatalmakkal dacoló 
világosságnak a sugárival ismét beírjuk egymás lelkébe azokat a sza-
vakat s a szavak mögött meghúzódó szent akarást, mely 1921. év óta 
mindig első gondolatunk, valahányszor igy összejövünk, hogy: 

„Egyházkerületünk szétdarabolása, iskoláinknak idegen 
államba való beolvasztása ellen, mivelhogy ez nem a jog, 
hanem az erőszak alapján történt, olyan nép részéről, mely-
nek az ősi magyar földhöz semmi jussa nincsen, — leghatáro-
zottabban tiltakozunk, azt jogosnak el nem ismerjük s magyar 
hazánk területi épségéért, iskoláink visszaszerzéséért minden 
erőnkkel küzdeni fogunk!" 
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Igenis, minden erőnkkel küzdeni fogunk, mert ha élni akarunk, 1. 
küzdenünk kell! 

De, mintha a halottak is tudnák, hogy nekünk a Sötétségnek és a 
Bűnnek olyan éjféli hatalmaival folyik a harcunk, hogy ahhoz az élők 
ereje nem elegendő. Ezért kelnek fel sírjaikból ők is. A sirba nem 
zárható magyar nemzetünk nagy halottainak szellemei feljárnak hozzánk, 
hogy életet hirdető szemükkel reánk nézzenek, lelkünket megacélozzák 
s ha másra nem i s : kereszthordozásunkban kitartásra buzdítsanak. 

Ragadjuk meg mi is ez alkalommal azt a szellemkezet, mely most 
száz esztendeje inkarnálódott meg, hogy tollat ragadva, a magyar Géniusz 
szellemvilágának csodálatosan gazdag kincseit rajzolja elénk könyvei-
ben, hirdetve azt az örök igazságot: „A mennyországot megszerzi a hit 
és az erény, de a földi határt csak a vitézség tartja meg!" Álljunk meg 
mi is egy-két pillanatra a magyar protestáns lélek egyik legnagyobbi-
kának, Jókai Mórnak százéves emlékénél, akit a mi egyházkerületünk 
levegője is érintett. S ha fájdalmas az, hogy az a hajlék, amelyben 
nemzetünk legnagyobb mesemondója a felkelő magyar napot meglátta, 
ma idegen hatalom alatt van, úgy az nékünk kétszeresen fáj, mert 
egyházkerületünk nyilt sebe tátong ebben a tényben is. 

Megemlékezésünk bánatos szárnyakon száll ahhoz az egyszerű 
sirhoz, mely hazánk nagy fiának porladó részeit takarja, — de amint 
hallhatatlan szelleme ez alkalommal is itt van közöttünk, — ugy őrködik 
soha el nem muló kegyeletünk feledhetetlen emléke felett! 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

1920. év óta évi rendes kerületi közgyűléseinket váltakozva egy-
házkerületünk más-más egyházközségében tartottuk meg, tapasztalva 
azt, hogy megjelenésünk és a kifejtett munka, nemcsak felemelő és 
erősítő a vendéglátó gyülekezet életére, hanem annak környékén is az 
egyházi élet fellendülését és az összetartozandóság érzetét mennyire 
növelte. 

Ezt a gyakorlatot a kerületi elnökség ez évben is foganatosítani 
kívánta, nevezetesen pedig a főtisztelendő Püspök Úrnak forró óhajtása 
volt, hogy közgyűlésünket Tatabányán tartsuk meg. 

Ez irányban kellő időben a szükséges lépések meg is tétettek, 
azonban legnagyobb sajnálatunkra — itt részletezni nem kivánt okok-
nál fogva — ez a terv kivitelre nem kerülhetett s ez az oka annak, 
hogy összejövetelünk helyéül a kerületünk központjában fekvő székes-
fővárost választottuk, mely minden oldalról könnyen megközelithető. 
Ekként közgyűlésünk látogatottságát is biztosítani reméltük. 

Ezen feltevésünkben nem is csalatkoztunk, amit igazol az igen 
tisztelt megjelentek nagy száma, akiket legszivélyesebben üdvözlök. 

Különösen melegen üdvözlöm egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelőnk, báró Radvánszky Albert ur őméltóságát, aki megjelenésével 
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1. kerületünk közgyűlését megtisztelni és ezzel kerületünk ügyei iránti 
különös érdeklődését is kifejezésre juttatni méltóztatott. 

De, hogy e helyen összejöhettünk, azt ismét a pesti evangélikus egyhá-
zak szives vendéglátásának köszönhetjük, amely egyházak kérelmünkre úgy 
a templomot, mint a tanácstermeket szeretettel átengedni szívesek voltak. 

Mindezért e helyről közgyűlésünk leghálásabb köszönetét nyilvá-
nítom úgy a nemes egyházaknak, valamint azok bölcs elöljáróinak. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 
A kérlelhetetlen halál nagy rendet vágott egyházkerületünk buzgó 

munkás sorai között. 
Alig néhány nappal mult évi közgyűlésünk után elszólította az Úr 

Belicza András sziráki lelkészt, a nógrádi evangélikus egyházmegye 
alesperesét, egyházkerületünk jegyzőjét, aki fáradhatatlan volt az önzet-
len munkásságban, embertársai iránti odaadó szeretetében és minden 
jóért és szépért való lelkesedésében. 

Hittől, mindég készséges munkától fűtött élete, alázatos áldozás 
volt a Jónak oltára előtt. 

Emlékét zárjuk szivünkbe és érdemeit jegyzőkönyvileg örökít-
sük meg. 

Mély megilletődéssel emlékezem meg nemes dr. Kail Antal kir. 
curiai biró, a fejérkomáromi evang. egyházmegye volt felügyelőjének 
elhunytáról, kinek végtisztességén a kerület képviseletében megjelentem. 

De közegyházunkat is mérhetetlen veszteség érte, a dunántúli 
evangélikus egyházkerület, valamint a bányai evangélikus egyházkerület 
két nagyérdemű püspökének, Gyurátz Ferencnek és eperjesi Scholtz 
Gusztávnak gyászos elhunytával, akik mindketten hosszú évtizedeken 
át áldásos és kimagasló működésükkel nemcsak saját kerületeikben, 
hanem evangélikus közegyházunk terén, valamint az áldást hozó egye-
temes evangélikus egyházi gyámintézet elnöki székében is, el nem 
évülő érdemeket szereztek. 

Befejezték nehéz és fáradságos útjaiknak nagy szépségét, de mun-
kájuk él és nemes példájuk fényt dérit egyházunk jövőjére, mert nevük 
mindenkoron ragyogni fog a magyarhoni evangélikus egyetemes egyház 
történetének legszebb lapjain is. 

Tisztelettel javaslom, hogy a két nagynevű főpásztor emlékét 
jegyzőkönyvileg örökítsük meg és mélységes gyászunkat és részvétünket 
úgy a dunántúli, valamint a bányai evangélikus egyházkerületnek átirati-
lag tolmácsoljuk. 

Az elköltözötteknek emléke legyen áldott! 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
A földreformról szóló novella értelmében a vallás- és közoktatás-

ügyi minisztérium utján többrendbeli kérvényt nyújtottam be az Országos 
Földbirtokrendező Bírósághoz, melyekben kérelmeztem, hogy egyház-
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kerületünknek, mint magasabb fokozatú egyházi közületnek a törvény 1. 
biztosította igényei a Solt, illetve Vecsés s illetve Tiszacsege községek-
ben fekvő hadi, illetve vagyonváltság alá kerülő birtokokból nyerjenek 
kielégítést. 

Kerületünk érdekében az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr 
is interveniált az Országos Földbirtokrendező Bíróságnál, s ennek 
alapján az Országos Földbirtokrendező Bíróság 1925. évi április hó 
21-én 30986/1924. számú Ítéletével az ifj. gróf Eszterházy László 
tulajdonát képező, Sárosd község határában fekvő mezőgazdasági ingat-
lanokból a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületnek körülbelül 231 
hold 1584 négyszögöl területet juttatott. 

Javaslom, hogy egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnknek, 
báró Radvánszky Albert úr őméltóságának, aki az Országos Földbirtok-
rendező Bíróságnál igényeink kielégítése érdekében közvetlenül buzgón 
fáradozott s kizárólag az ő érdeme, hogy a sárosdi területet megkaptuk, 
leghálásabb köszönetünket nyilvánítsuk és mindezt jegyzőkönyvi 
kivonattal is tudomására hozzuk. 

A juttatott terület nagyságának pontos megállapítása és kijelölése 
az Országos Földbirtokrendező Bíróság által a Magyar Földhitelintézetre 
bízatott, amely a kiosztási tervezetet az érdekeltekkel le fogja tárgyalni 
és a juttatott részeket a tulajdonosoknak átadni, s igy remélhetjük, hogy 
a sárosdi ingatlant még ez év folyamán, az új gazdasági év kezdetével 
birtokba vehetjük. 

A kérdéses területet a főtisztelendő Püspök Úrral —- érdemes 
kerületi ügyészünk közbejöttével; — kinek ez ügyben kifejtett tevékeny-
ségéért leghálásabb köszönetünknek adunk kifejezést — folyó évi julius 
18-án már is megszemléltük, tárgyaltunk a tulajdonos ifj. gróf Eszterházy 
László úrral, ki már ekkor kijelentette, hogy hajlandó az egyházkerület-
nek juttatott területet folyó évi október hó 1-től harminc évre bérbe 
venni, s utóbb mindezekre vonatkozólag bérleti ajánlatát írásban is 
beterjesztette hozzám, jelezve abban azt is, hogy amennyiben az egyház-
kerület birtoka más, az Országos Földbirtokrendező Bíróság Ítélete 
folytán további, de ezzel a birtoktesttel összefüggő ingatlannal nagyob-
bodnék, hajlandó a többlet-birtokot is ugyanazonos feltételek mellett 
bérbevenni és az igy kialakuló egész területet bérlete tartama alatt a 
szükséges felülépitményekkel s egyéb hasznos intézményekkel fel-
szerelni. 

Javasolom, hogy a mélyen tisztelt Közgyűlés mindezt tudomásul 
véve, a kerületi elnökséget felhatalmazni méltóztassék arra, hogy a 
kerületnek már is juttatott és az Országos Földbirtokrendező Bíróság 
által még ezentúl is kerületünknek juttatandó földbirtokot — a kerületi 
ügyész bevonásával — ifj. gróf Eszterházy László úrnak, esetleg más 
bérlőnek legjobb belátása szerint bérbeadhassa, a bérleti összes fel-
tételeket, annak tartamát szabadon megállapíthassa és a bérleti szerző-
dést az egyházkerület nevében jogérvényesen megköthesse. 
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1. Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Örömmel teszek jelentést arról is, hogy az „Első Magyar Általános 

Biztosító Társaság", mely a mi egyházkerületünkkel a tüzkárbiztositáso-
kat illetőleg szerződéses viszonyban is áll, folyó évi július 6-án arról 
értesített, hogy egyházkerületünk céljaira 2.000,000 K-át adományozott. 

Én ezen összeget legott megköszöntem s azt felvéve, folyó évi 
julius 13-án az egyházkerület pénztárába beszolgáltattam. 

Javasolom, hogy miután ez az összeg az egyházkerület szabad 
rendelkezésére bocsájtatott, adjuk annak jelét, hogy ezt a nagylelkű 
adományt megbecsüljük s kellően értékeljük s ezért ezen összegből 
örökalapitványt létesítünk az „Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
kegyes alapítványa" cim alatt azzal a rendeltetéssel, hogy annak hoza-
déka az egyházkerület lelkész- és tanitóözvegyeinek, továbbá lelkész-
és tanitóárváinak segélyezésére fordítandó. 

Egyben javaslom, hogy a mélyen tisztelt Közgyűlés fejezze ki hálás 
köszönetét a jókedvű adakozónak s erről átiratilag értesítse s egyben 
az alapítólevél egy példányát is küldje be a Biztosító Társaságnak. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Magyar evangélikus sorsunk és megpróbáltatásunk jelen hosszú 

évei alatt látjuk csak igazán, hogy szellemi és lelki kincsekben milyen 
gazdagok is vagyunk. 

És a valóságban mégis oly szegények és gyengék! 
Engedtessék meg nékem, hogy rámutathassak arra a jelenségre, 

hogy az utóbbinak oka nemcsak a külső körülmények, balsorsunk, 
szomorú végzetünk, de elsősorban mi magunk vagyunk. 

Az emberi életben az ideálokat a reáliákkal, az eszményt a való-
sággal az akarat köti össze. 

Ha ez az akarat okos és tudatos erkölcsi elvek szerint működik, 
úgy az akaratmegnyilvánulás az erkölcsi ideálnak is megfelel. 

Ha ellenben az akarat ingadozó, megbízhatatlan, az emberi önzés 
által befolyásolható, s ekként az egyetemes jó útjáról letérithető, úgy az 
akaratmegnyilvánulás szükségképen nem fedheti az erkölcsi ideált, hanem 
a legtöbb rossznak kutforrásává válik. 

Nem hiszem, hogy tévedek, ha azt állítom, hogy az egyöntetű és 
egyhangú s az erkölcsi ideálna-k is megfelelő akaratmegnyilvánulásban 
való megfogyatkozásunk egyik legfőbb oka a jelenlegi szomorú hely-
zetünknek. Igaz ugyan, hogy a hat év előtti összeroppanás s az azt követő 
gyászos idők, az emberekből fékevesztetten kitört önzés és uralomvágy 
változtathatott egynémely ember gondolat- és érzelmi világán és igy 
akaratmegnyilvánulásának helyes voltán is, de nagyon sajnálatos az, 
hogy ily kirobbanások, hat esztendő lepergése dacára, még most is 
sporadikusan észlelhetők. Mindez kötelességévé teszi a felelős vezetők-
nek, hogy támogatva a higgadt és egyházhü hivek által, azt tegyék s 
annak szerezzenek alkotmányos életünk keretein belől törvényesen ér-
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vényt, amit fennálló egyházi törvényeink parancsolnak és amire őket 1. 
letett esküjök kötelezi. 

Az erkölcsi ideálokkal egyező és a törvényes szabályok betartásá-
val kialakuló akaratmegnyilvánulás szabadságának és kötelező erejének 
érvényt kell tehát szerezni az egész vonalon és minden helyen. 

Az ily akaratmegnyilvánulás rpegbecsüli az értékeket, sőt az iga-
ziak érvényesülésére mindent megtesz, a becsületes és eredményes mun-
kát elismerésben részesiti, a törvényeket tiszteletben tartja s önös érde-
keit bármely percben kész félre tenni a köz érdekével szemben. 

S nálunk mit látunk? 
Maradjunk csak a mi csonka egyházkerületünk keretein belül. Hány 

jelét látjuk annak, hogy funkcionáriusok, kik elöljáróikat és minden rendű 
és rangu munkatársaikat önzetlenül támogatni, velük egyöntetűen dol-
gozni s ekként szentegyházunk fellendülésén serénykedni hivatottak, — 
inkább egymás elkedvetlenitésén, elgáncsolásán, kicsinyes hátmögötti 
támadásokon, a törvényesen kialakult többség akaratának negligálásával, 
saját felfogásuk erőszakos keresztülvitelén dolgoznak — mint azon, hogy 
az esetleges félreértések feltárassanak, a nézeteltérések becsületesen és 
nyíltan tisztáztassanak, hogy mind ennek megtörténte után a dolgos 
kezek közös épitő munkára ismét összefogjanak. 

Nem akarok itt szólni arról a méltatlan támadásról, mely kerületi 
ügyészünket mult évi közgyűlésünkön való megválasztatása és beiktatása 
után bizonyos oldalról érte, mert az igen tisztelt közgyűlésnek módja 
lesz ezen esetet az ügyészi jelentés kapcsán megismerni, s arról véle-
ményt nyilvánítani. 

De nem hallgathatok el egy sajnálatos esetet. 
Tudomásomra jutott ugyanis, hogy mult évi közgyűlésünket köve-

töleg, egyházkerületünk legnagyobb egyházmegyéjének két lelkésze fel-
kereste az illető egyházmegye egyik kimagasló és illusztris evangélikus 
tagját s annak előrebocsájtásával, hogy ők a jelenlegi kerületi felügye-
lővel megelégedve nincsenek, kijelentették, miszerint rajta lesznek, hogy 
azt elkedvetlenítve, lemondásra kényszerítsék s egyben az igy megüre-
sedő felügyelői állást az illetőnek felajánlották. 

Hogy ezen sajnálatos kilengést itt szóváteszem, annak egyedüli 
oka az, hogy mindazoknak, akiket illet, erről a helyről adjam meg a 
kellő választ. 

Én kezdettől fogva teljes tudatában voltam annak, hogy „nehéz állás a 
felügyelői tisztség s a vele járó munkakör hasonlatos a tövis-bozóthoz, 
melynek csak tüskéi vannak, de levele és gyümölcse nincs". 

Ezt hangoztattam üdvözlő beszédemben boldog emlékezetű jogelő-
döm, Beniczky Árpádnak beiktatásakor s megismételtem Székesfehér-
váron, midőn ezt a diszes állást elfoglaltam. 

Mind ennek tudatában kijelentem és vegyék tudomásul mindazok 
akiket illet, hogy én erre a helyre a még csonkittatlan egyházke-
rület által életfogytiglan lettem megválasztva, működésemben, melyet 
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. — nem keresve bizonyos körök szimpathiáját, de nem is provokálva senki 
fiának antipathiáját — eskümhöz képest és lelkiismeretem parancsait 
követve, mindég csak az egyházkerület érdekében igyekeztem kifejteni, 
magamat senki és semmi által elkedvetlenittetni és befolyásoltatni nem 
hagyom és ily alapon lemondani soha, de sohasem fogok. 

Hűségesen dolgoztam eddig, — ugyanígy kívánok dolgozni a jövő-
ben is, — mert most is vallom azt, hogyha minden munkámat meg-
kétszerezhetném, akkor sem tudnék annyit végezni, hogy ne én marad-
jak adósa a mélyen tisztelt Kerületnek. 

Ezért minden igyekezetemet a jövőben is arra irányítom, hogy az 
egyházkerületben békés megértéssel és összefogással, — de ha kell, a ren-
delkezésemre álló törvényes eszközök igénybevételével, — rendet és békét 
teremtve, majdani utódomnak oly állapotokat biztosítsak, hogy utódom 
ne csak ezen állás tüskéit érezze, hanem az elismerés éltető leveleiben 
és az őszinte, hálás ragaszkodás gyümölcseiben is lelhesse örömét. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés ! 
Az apostol Pál szavával, az előbb előadottakra csak azt mondom: 

„nem kellene ezeknek igy lenni", — kiváltképen mi közöttünk, kik az 
evangélium őrállói vagyunk. Igaz, mi sem vagyunk másból, mint hús-
ból és vérből, reánk is nehezedik a magyar átok, — de ha egyebütt 
nem is, köztünk meg kell találni a módot és utat, amely kezeinket 
egymás kezébe téve, megteremti a nélkülözhetetlen összetartást és össze-
fűzi karjainkat az épitő munkára — nagy szellemi, különösen pedig 
protestáns szellemi kincseink realizálására. 

Vigyázva álljunk őrt önmagunk felett is, hogy az evangélium 
szabadsága ne váljék szabadossággá. 

Ez nem is következhetik be mélyen tisztelt Közgyűlés, ha mi 
igazán evangélikusok vagyunk. Ha életünket igazán azon a fundamen-
tumon éljük, „amely egyszer vettetett" — az evangéliumon. Meg kell 
ragadnunk minden módot és eszközt, hogy ezt az életet elmélyítsük. 
Itt természetesen a belmissziónak nyilik tág tere. Róla egyetlen alka-
lommal sem szabad megfeledkeznünk. Akik fáradhatatlanul munkálkod-
nak ezen a téren, el ne lankadjanak, ha nyomban nem is jelentkezik 
minden munkájuk eredménye oly mértékben, mint az kívánatos lenne. 
A mi munkánk csak a magvetés, de az aratás sem maradhat el. Ezen 
a téren kívánatos lenne, ha Isten megsegítő kegyelme a mi szeretett 
főpásztorunkat, a Püspök Úr Öméltóságát egészségi szempontból is úgy 
megsegítené, hogy ereje lenne a rég nélkülözött püspöki látogatások 
során is folytatni eddigi értékes munkásságát. 

E réven hiszem, hogy megszűnnék a viszály kerületünk azon 
szerencsétlen egyházközségében, hol a hivők egymással meghasonlottak 
s ahol a hivők a püspöki látogatást már évek óta várva-várják. 

Ezen püspöki látogatások révén bizonyára erősödnék minden 
vonalon az összetartás, erősebben érvényesülne az összefogás az egy-
házkerület egységes munkájára. 
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Erre az egységre, — ha valamikor, úgy ma — óriási szükség 1—3. 
van. Ami egyházunk egész történelmi kialakulása nem igen viseli ennek 
jellegét magán. Ez megnyilatkozik mindenben s igen nagy mértékben 
magában a mi istentiszteleti szertartásainkban is. Bizonyos, hogy ebben 
is van erő, de bizonyos az is, hogy az egységben még nagyobb hatalom 
van. Mert ne nézzünk messzebb, csak a róm. katholikus egyház felé. 

Az istentisztelet szertartásának egységes rendezésével kapcsolato-
san, rendezhető volna a lelkészi kar külső megjelenésének kérdése is, 
ami szintén kivánatos. 

De hangsúlyozom, hogy mindezek ne a rideg külsőségek szemmel 
tartásával, hanem a fősúlyt, a hangsúlyt a belsőre helyezve végeztessenek ! 

Az egységes erős evangélikus lélek, az evangélikus jellem kifor-
málódását segítsük elő ezáltal is. Azét a lélekét, amelynek van és lesz 
még szava a magyar életben is; — s a benne tomboló sötétség hatal-
maihoz is, hogy elűzve azokat, segítsen elhozni a Hajnalt a Hármas 
halom és a négy folyó határai fölé! 

Ezen reményektől eltelve, újból melegen üdvözlöm a közgyűlésen 
megjelenteket s békés munkálkodásunkra Isten áldását kérve, mai köz-
gyűlésünket ezennel megnyitódnak nyilvánítom. 

Az elibénk tanulságos korképet táró, nagyszabású, mind-
végig osztatlan, feszült figyelemmel kisért, élénk tetszésnyil-
vánításokkal sürün megszakított megnyitó beszédet a köz-
gyűlés nagy lelkesedéssel fogadta s Kiss István püspök 
indítványára a jegyzőkönyvbe egész terjedelmében való fel-
vételét elhatározza. 

2. (B.) A közgyűlés megnyitása után az egyházi főjegyző jelenti, 
hogy az egyházmegyék kiküldöttei átadták inegbizó leveleiket, amire 

a világi elnök a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak 
jelenti ki. 

3. (B.) Báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelő úr Őméltósága a megnyitó beszédben a kerületi felügyelő úr 
Őméltósága által történt meleg fogadtatásra és szívélyes üdvözlésre a 
következő szavakkal válaszol: 

Méltóságos és Főtisztelendő Kerületi Közgyűlés! 
Őszinte örömömre szolgál és kedves tervem valósul meg azáltal, 

hogy a mai napon egyetemes felügyelői minőségemben megjelenhettem 
egyetemes egyházunk e nagymultú kerületének közgyűlésén. De még 
nagyobb örömömre szolgál, hogy azon érzelmeim, amelyek ezen elhatá-
rozásomat megérlelték, visszhangra találtak az Önök lelkében is. Legye-
nek kérem meggyőződve arról, hogy régi tervem megvalósításának 
eddigelé sem érzelmi, hanem kizárólag technikai akadályok állottak 
útjában. Ha érzelmekről beszélek, nem mulaszthatom el kifejezetten reá-
mutatni azon bensőséges kapcsolatra, amely a kerület és én közöttem, 
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4. nem csak egyetemes felügyelői minőségemben, de abban a tekintetben 
is fennáll, hogy a kerület egy anya és egy leánygyülekezetének fel-
ügyelője vagyok. 

A kerület iránti különös érdeklődésemnek kívántam kifejezést adni 
akkor is, amidőn első kötelességemnek tekintettem, meglátogatni szék-

r rr 

helyén a Püspök Ur Oméltóságát s a mult esztendő folyamán látogatást 
tettem a kerület két hírneves gyülekezetében, a székesfehérvári és a balassa-
gyarmati egyházközségekben. 

Különös kegyelettel emlékezem meg a kerület azon szerepéről, 
amelyet az ország és egyház szomorú megcsonkítása előtt egyetemes 
egyházunk életében betöltött. Teszem pedig ezt azon bizó reménységgel 
a lelkemben, hogy nem hosszú idő multán ugyanazt a szerepet fogja 
betölthetni. 

Garanciát látok erre a kerület azon munkateljesítményében, amely-
lyel megcsonkittatása mellett sem marad el a nagy kerületek mögött, 
valamint abban a bölcs vezetésben, amelyben a kerületnek ma is része 
van. De garanciát látok a kerület vezérférfiainak egyéniségében is, élü-
kön az általam felette nagyrabecsült Felügyelő Úr Őméltóságának sze-
mélyében, aki odaadó buzgóságával nemcsak mint kerületi felügyelő, de 
mint egyetemes egyházunk úgyszólván minden fontos bizottságának is 
tagja, a szó szoros értelmében nélkülözhetetlen szerepet tölt be, mint a 
zsinat előkészítő bizottságának a tagja pedig, egyenesen jövőt alapozó 
munkásságot fejt ki. 

Kegyeletes érzelmekkel szivemben a multak, elismeréssel a jelen, 
rendithetetlen bizodalommal a szebb és boldogabb jövő tekintetében, 
köszöntöm a kerületet közgyűlése alkalmából és Isten áldását kérem 
mind jelen, mind jövő működésére! 

Báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelő úr Őméltóságának szeretettől áthatott, nagy lelkesedést 
keltett, egyházkerületünkre a szebb jövő felderültét bizakodva 
jövendölő, szent munkánkra Isten gazdag áldását esdeklő e 
beszédét a közgyűlés igaz, őszinte hálás köszönettel fogadja 
s Rákóczy István indítványára jegyzőkönyvbe felvételét el-
határozza. 

4. (B.) Ezután Kardos Gyula balassagyarmati lelkész emelkedik fel 
s kér és nyer engedélyt a szólásra. 

Elérzékenyült hangon mutat rá az elnöki megnyitó azon részére, 
amelyben a kerületi felügyelő úr Őméltósága az őt ért méltatlan táma-
dásról szól, de emlékeztet egyszersmind lelkűnkről a lehangoltságot 
azonnal tovaüző azon örvendetes ígéretére a kerületi felügyelő úrnak, 
hogy kitűzött céljától semmi támadás nem fogja eltántorítani s mig a 
jóságos Isten erre képesiti, egyházkerületünk s ev. egyházunk érdekeiért 
tenni, fáradni soha meg nem szűnik. Kardos Gyula ennek hatása alatt 
indítványozza, hogy a kerületi közgyűlés adjon kifejezést az igéret fölött 
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érzett örömének s hálás köszönetének és azon imádságszerü óhajának, 4—8. 
hogy a jóságos Isten engedjen felügyelő Urunknak sok-sok esztendőt, 
ránk nézve örvendetes ígéretének teljesítéséhez. 

A közgyűlés az elhangzott indítvánnyal való együtt-
érzésének zugó tapsviharban, lelkesült »éljen«-kiáltásokkal adott 
kifejezést s kerületi felügyelő úr Őméltóságát meleg ováció-
ban részesítette. 

5. (B.) E közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére a közgyűlés az 
elnökségen és jegyzői karon kivül 

Mihalovics Samut, Podhradszky Jánost, Laszkáry Gyulát, 
Kirchner Gyulát s Okolicsányi Gyulát küldi ki. 

6. (B.) Világi elnök jelenti, hogy távolmaradásukat a következők 
mentették ki: Dr. Stelczer Mátyás, Csatáry Elek, Dr. lándori Kéler 
Bertalan. 

A közgyűlés a jelentést tudomásúl veszi. 

7. (B.) Püspök jelenti, hogy a kerület tanítói kara Nemes Győző 
szécsényi tanitót küldte ki képviseletében, aki a közgyűlésen meg is jelent. 

Tudomásul szolgál. 

8. (K.) A tárgysorozat 3. pontjával kapcsolatban püspök úr fel-
olvassa következő évi jelentését: 

Méltóságos kerületi Közgyűlés! 
Az elmúlt közigazgatási esztendő nem tartozott azok közé, amelyekre 

nagy, rendkívüli események nyomják reá bélyegüket, nem születtek új 
gondolatok, amelyek nagy robajjal törtek volna a megvalósulás felé, 
inkább a csendes továbbfejlesztés esztendeje volt, amelynek meg van 
az az előnye, hogy ilyenkor a romboló elemi erők sem tépik el láncai-
kat s nem idéznek fel sokáig helyre nem hozható katasztrófákat az 
egyházi élet terén. 

1. Az elmúlt közigazgatási esztendő eseményei közül az újszerűség 
jellegével még leginkább az első protestáns tábori püspök, Soltész 
Elemér múlt évi december 17-iki ünnepélyes beiktatása dicsekedhetik, 
amellyel évtizedes, hosszú, nehéz, de eredményes küzdelmekre tettük 
fel a koronát. Maga az ünnepély nagybányai vitéz Horthy Miklós 
kormányzó úr Őfőméltósága s igen előkelő, nagyszámú közönség jelen-
létében s az összes protestáns püspökök részvételével ment végbe. 
A testvér református egyház, amelynek számbeli túlsúlyánál fogva 
előzékenyen átengedtük az elsőséget, nézetem szerint nagyon szeren-
csésen választott, mert Soltész Elemér kiváló tehetsége, nagy képzett-
sége, mindenekfelett pedig rokonszenves, elfogulatlan, testvéries érzésekre 
hajló, megértő lelke, feljogosítanak arra, hogy úttörő működéséhez a 
legszebb reményeket füzzük. 
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8. A tábori püspök úr őméltósága március 17-iki elnöki értekezle-
tünkön szives volt megjelenni s bemutatta a tábori püspökség szerve-
zetére vonatkozó munkálatát, amelyet egészbenvéve helyeseltünk s 
amelyből bennünket leginkább az érdekel, hogy a hivatásos és tényleges 
katonák nem tagjai a polgári egyházközségnek s igy adóval sem róhatók 
meg. Április 27-iki elnöki értekezletünk ennek az általános alapelvnek 
a részletes magyarázatába bocsátkozott s dr. Raffay Sándor püspök úr 
indítványára annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a katonai 
egyének csak ezen minőségükben élvezett személyi járandóságaik után 
nem adóztathatók meg a polgári egyházközség által, de vagyonuk után 
igen. E részben tehát még további megbeszélésnek és megállapodásnak 
van helye. Itt emlitem meg. hogy egyházkerületünknek hont-nógrádi 
egyházmegyéje katonailag a budapesti, többi egyházmegyéi pedig a 
székesfehérvári tábori lelkészséghez vannak beosztva. 

2. Amilyen örömet okozott a protestáns tábori püspök beiktatása, 
éppen olyan levertség támadt az evang. egyház köreiben arra a hirre, 
hogy a régi hat tagu képviseletünket a tervbe vett új felsőházi törvény-
javaslat négyre szállította le. Fokozta a lehangoltságot különösen az, 
hogy az összes egyházak közül ez a szerzettjogfosztás éppen csak az 
ev. egyházat érte, nem különben az is, hogy mig egyes egyházakra 
nézve a törvényjavaslat magában foglalja azt a biztosítékot, hogy a 
mostani határok kiterjesztésével s egyes püspökségek ily módon való 
felszabadulásával azoknak felsőházi képviseleti joga automatice feléled, 
addig a törvényjavaslat szerint a mi egyházunkra nézve a mostani 
határoknak bármilyen nagyfokú eltolódásából sem származhatik semmi-
féle előny. 

3. Az Országos Földbirtokrendező Bíróság érdemleges munkája is, 
a magasabb fokozatú egyházi közületek középbirtokhoz juttatása tekin-
tetében, az elmúlt közigazgatási esztendőre esik. Tudvalévő, hogy 
evang. egyházunkban a bányakerület, a református egyházban pedig a 
dunamelléki egyházkerület kaptak középbirtokot azzal, hogy ezen közép-
birtoknak haszonélvezői a nevezett egyházkerületek mindenkori püspökei 
lesznek. Dr. Raffay Sándor és dr. Ravasz László budapesti püspökök 
ezen középbirtokok élvezetébe már be is vezettettek. A dunáninneni 
egyházkerület világi vezetői is elkövettek mindent, élükön br. Radvánszky 
Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr őméltóságával, hogy 
kerületünket a földreform-novella kedvezményében részesítsék. Egyház-
kerületünk birtokügye ma a következő stádiumban van. Az O. F. B. 
szabályszerűen meghozott Ítéletével a dunáninneni egyházkerületet 
Sárosdon (Fejérvm.) ifj. gróf Eszterházy László vagyonváltságban leadott 
ingatlanaiból egy közelebbről meg nem határozott mennyiségű közép-
birtokhoz juttatta. A birtokot megtekintettük s tudomásul vettük, hogy 
az néhány D-öl hiján 232 holdas s tudomásul vettük azt is, hogy a 
birtok volt tulajdonosa, ifj. gróf Eszterházy László, hajlandó volna azt 
bérbe venni s fizetne évi haszonbért kat. holdanként 140 kg. búzát 
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s viselné a földadót összes járulékaival együtt. Ha pedig a bérletet 8. 
1925. október 1-től kapná meg 30 esztendőre, úgy kötelezné magát a 
birtokot a szükséges gazdasági épületekkel ellátni, amelyek a bérlet 
leteltével minden megtérítés nélkül mennének a bérbeadó egyházkerület 
tulajdonába. Minthogy pedig egyházkerületünket ezen a cimen jóminő-
ségü földből is legalább 500 hold, a gyengébb hozamú földekből pedig 
ennél is jóval több illeti meg, a kerületi felügyelő úr őméltósága, 
nyomban, amint értesült, hogy Sárosdon a Weisz Berchtold-féle ingat-
lanból is leadandó nagyobb mennyiségű föld vagyonváltság cimén, amely 
birtok nemcsak hogy ugyanazon határban van, hanem össze is fekszik 
az egyházkerületnek már' juttatott középbirtokkal, mondom a kerületi 
felügyelő úr őméltósága nyomban kérvényt adott be a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium utján az O. F. B.-hoz, hogy ebből a Weisz-
féle birtokból egészíttessék ki megfelelő középbirtokká. Ez a kiegészítés 
azért volna igen nagy horderejű, mert ifj. gróf Eszterházy László úr 
ezt a birtoktestet is hajlandó volna a fentebb ismertetett feltételek 
mellett bérbe venni. Egyébiránt ezt az egész birtok-ügyet a jogügyi 
bizottság elé viszem, hogy annak javaslata alapján hozzon a kerületi 
gyűlés olyan határozatot, hogy a kerület vezetősége ebben a fontos 
kérdésben teljes joghatállyal járhasson el. 

4. Az állam az elmúlt közigazgatási esztendőben mai nehéz hely-
zetében is igyekezett vállalt kötelezettségének eleget tenni, sőt e téren 
a csendes haladás, a fejlesztés némi jelei is mutatkoznak. Befolytak egy-
házkerületi pénztárunkba nem csak a rendes államsegélyösszegek, hanem 
ezeken felül közvetlenül érkezett a minisztériumból pótállamsegély cimén 
11,220.000 korona, más forrásokból történt megtakarítások cimén pedig 
6 millió korona, az egyetemes egyház pénztárából ugyancsak pótállam-
segély cimén 4 millió korona s igy összesen 21,220.000 korona rend-
kívüli államsegélyt kaptunk. 

5. A csendes fejlődés ugyanezen örvendetes jelenségeivel találkozunk 
a lelkészek és segédlelkészek államsegélyénél is. Ugyanis mig a lelké-
szek és segédlelkészek 1924. július 1-től csupán 50%-ig valorizált 
kongrua-segélyt élveztek s családi"pótlékul családtagonkint csupán havi 
5 aranykoronát, addig a közigazgatási év második felében 1925. január 
1-től már úgy a lelkészek, mint a segédlelkészek is a kongrua-segélyt 
100%-ig valorizálva kapják, a családi pótlékot pedig 1925. július 1-től már 
családtagonkint havi 10 aranykorona összegben fogják kapni. A kongrua-
segélyt nem csak a békebeli kongruás lelkészek élvezik, hanem azok 
is, akik az u. n. rendkívüli segélyben részesültek, még pedig ennek a 
rendkívüli segélynek az erejéig kapják a kongrua-segélyt. 

6. Lehetetlen mélységes hálával meg nem emlékeznem a kormány 
azon valóban nagylelkű s humánus intézkedéséről, amellyel egy csapásra 
kiemelte nyomorgó nyugdíjas lelkészeinket, özvegyeinket és árváinkat 
Ínséges helyzetükből s biztosította számukra a szerény megélhetés fel-
tételeit. Tette ezt akkor, amikor az elmúlt közigazgatási esztendő első 
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8. felére kiutaltatott részükre 51.440 aranykoronát, ami megfelel 874,480.000 
papirkoronának. Ez annyit jelent, hogy ebből a segélyből 40 évi szol-
gálattal nyugdíjba ment lelkész évi 24 millió, a lelkészözvegy 12 millió 
s az árva 6 millió segélyben részesül. Egyetemes egyházi nyugdíjinté-
zetünk pedig mindezideig a békebeli nyugdíjnak csupán kétszázötven-
szeresét tudja adni. 

7. A néptanítók fizetése az előző években rendeztetvén, itt csak 
annyit van szerencsém jelenteni, hogy hivatkozással a 24.000/1924. sz. 
rendeletre, az illetékes kir. tanfelügyelő, illetve közigazgatási bizottság 
javaslata s az én véleményezésem alapján a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Hauptmann Mihály hegyeshalmi, Tátrai János vanyarczi, Oros-
házy János szügyi, Katzian Gyula kétbodonyi, Péter János galgagutai, 
Nemes Győző szécsényi és Bödecs Sándor nagyvelegi ev. elemi iskolai 
tanítókat 1923. évi október 1-ei hatállyal a VII. fizetési osztály 3. foko-
zatával egybekötött illetmények élvezetébe léptette elő. Érdemes tanítóink 
élvezzék sokáig a jól megérdemelt kitüntetést! 

8. Óriási teherként nehezedik szegény egyházunkra, mint fenntar-
tóra a tanítói nyugdíj után fizetendő havonkinti járulék, amely egy tan-
erő után kitesz havonkint 221.000 koronát, mely összegnek 3/13-ad 
része, tehát havonkint 51.000 korona az illető tanítót terheli, ő tartozik 
ennyivel hozzájárulni, bár az egész összeg befizetéseért az iskolafenntartó 
szavatol. Mult évi december 18-án a testvér református egyház vezető-
ségével együtt küldöttségileg kerestük fel a miniszterelnök úr őnagy-
méltóságát, aki bennünket a vallás- és közoktatásügyi s a pénzügyi 
miniszter urak társaságában volt szives fogadni. Elpanaszoltuk egy-
házunk sok baját s többek között szóvá tettük a tanítói nyugdíjjárulék 
cimén reánk nehezedő nagy terhet is. A miniszterelnök úr válaszában 
kijelentette, hogy mint eddig, úgy ezentúl is azon lesz, hogy a pro-
testáns egyházak igényei fokozatosan kielégítést nyerjenek. A tanítói 
nyugdíjjárulékra vonatkozólag pedig úgy nyilatkozott, hogy az 1923-ra 
kivetett járulék befizetése bizonytalan időre elhalasztatott, az 1924. évi 
járulék pedig 1925. évi július l - ig fizethető kamatmentesen. Valószínű 
a két protestáns egyház együttes megmozdulásának lett az eredménye, 
hogy f. évi január hó 9-én tartott ülésében a minisztertanács hozzájárult 
ahhoz, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter a protestáns egyházak 
iskolafenntartói kötelezettségének megkönnyítése céljából vallási célok 
támogatása és egyházak javadalmazása címénél az átmeneti kiadásoknál 
nyitandó új rovaton 40.000 aranykorona előirányzat nélküli hitelt vehes-
sen igénybe. Ebből az összegből evang. egyházunkat 10.000 arany-
korona illeti meg. 

9. Egyetemes egyházunkat igen közelről érintő nagyfontosságú 
actió indult meg az eddig kerületi fennhatóság alatt álló tanitóképezdék 
egyetemesitése körül. Az eddigi megállapodás az, hogy mind a három 
tanítóképezde az egyetemes egyház fennhatósága alá kerül, a régi hires 
soproni tanitóképezdét meghagyva helyén, tovább fejleszti, a szarvasi 
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tanitónőképezdét, amelynek Szarvason nincsen megfelelő talaja, valamely 8. 
Budapest környéki egyházban helyezi el, a régi eperjesi, most Mis-
kolcra menekült tanitóképezdét pedig leviszi Békésmegye valamelyik 
népes gyülekezetébe, hogy ott képezzen tót nyelvű, de magyar érzelmű 
gyülekezeteink számára hitbuzgó, hazafias érzelmű kántortanítókat. 

10. Egyetemes egyházunknak az elmúlt közigazgatási esztendőben 
két nagy halottja is volt. Ugyanis az élet és halál Ura f. évi május 
hó 13-án Gyurátz Ferenczet, Dunántúl nagyérdemű, nyugalomba vonult 
püspökét, f. évi július hó 12-én pedig eperjesi Scholtz Gusztávot, a 
bányakerület nyugalmazott szelidlelkü püspökét szólította ki az élők 
sorából. Gyurátz nagy tudományával, fáradhatatlan szorgalmával, kiváló 
ékesen szólásával s jelentékeny irodalmi munkásságával szerzett dicső-
séget egyházkerületének s irta be nevét Egyházunk történetkönyvébe; 
Scholtz bölcsességével, Jánosi szelid lelkületével, nemes jellemével tudta 
mindig lecsendesíteni az egyházkerületében háborgó hullámokat. Mind 
a két gyászeset alkalmából úgy az egyházkerület, mint a magam nevé-
ben is táviratilag a,dtam kifejezést részvétemnek, néhai Scholtz püspök 
úr temetésén pedig személyesen is résztvettem. Indítványozom, hogy 
mai közgyűlésünk alkalmából jegyzőkönyvünkben is örökítsük meg a 
két nagy halott emlékét s erről úgy a dunántúli, mint a bányakerület 
elnökségét, valamint néhai Scholtz püspök úr gyászoló családját jegyző-
könyvi kivonattal értesítsük. 

11. A halál gyászangyala az elmúlt közigazgatási esztendőben 
egyházkerületünkhöz sem volt kíméletes. 1924. október 17-én meghalt 
dr. Kail Antal curiai biró, a fejér-komáromi egyházmegye volt buzgó 
felügyelője, mely állásáról csak kevéssel halála előtt mondott le. Indít-
ványozom, hogy emlékét jegyzőkönyvünkben örökítsük meg s erről 
gyászoló özvegyét jegyzőkönyvi kivonattal értesítsük. 

12. 1924. augusztus 13-án halt meg Budapesten, hol gyógyulást 
keresett, Belicza András sziráki lelkész, nógrádi alesperes és az egye-
temes egyház aljegyzője s több bizottságának tagja. Alig hogy meg-
ismertük a nagyra hivatott lelkes férfiú s hü munkatárs kiváló képes-
ségeit, már is itt hagyott bennünket. A család kívánságára magam 
temettem el őt Szirákon augusztus 15-én. Részvétünknek gyászos elhunyta 
felett adjunk kifejezést jegyzőkönyvünkben s erről értesítsük gyászoló 
özvegyét. 

13. A néhai Németh István dunántúli ref. püspök halálával meg-
üresedett püspöki szék betöltetvén, Antal Gézát, az újonnan megvá-
lasztottdunántúli református püspököt az egyházkerület és a magam nevé-
ben is táviratilag üdvözöltem. Kérem a mélyen tisztelt Egyházkerületet, hogy 
őt megválasztása és beiktatása alkalmából mai közgyűlésünkből is üdvö-
zöljük, Isten áldását kérve működésére s erről őt jegyzőkönyvi kivo-
nattal értesítsük. 

14. Ugyancsak kérem, hogy Kardos Gyula balassagyarmati lelkészt 
nógrádi alesperessé történt megválasztatása alkalmából üdvözöljük. 

2 
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8. 15. Mult év augusztus 17-ike örömnapja volt a kisíerenye-pásztói 
missziói egyháznak. Ezen a napon iktattam hivatalába Limbacher Zol-
tánt, a missziói egyház első lelkészét a nógrádi egyházmegye elnök-
ségének jelenlétében és részvételével felemelő érzelmek között, amik 
közül kétségkívül a legértékesebbek voltak s a jövőre vonatkozólag a 
legtöbbet igérők az újonnan szervezeti missziói egyház híveinek mély 
meghatottsága s a más vallású polgártársak részéről is megnyilvánult 
meleg érdeklődés. Ezzel a kisterenye-pásztói missziói egyház megalakult. 
Azonban amig megerősödik, még gondját kell viselnünk, támogatnunk. 
Az állam ugyanis a minimális lelkészi fizetésnek csak a felét, tehát 8C0 
aranykoronát biztosit évi segélyül, a másik felét, ugyancsak 800 arany-
koronát magának az egyháznak, mint helyi javadalmat kell biztosítania, 
sőt olyan nyitatkozatot is kellett adnia, hogyha idővel emelkednék a 
minimális lelkészi fizetés, ennek a többletnek is a felét megadja a 
lelkésznek, mint helyi javadalmat. Ezért szorul még egyelőre segélyre 
ez a missziói egyház, ezért részesítjük ez évben is jelentékeny segély-
ben a Baldácsy-alapitványból. 

A komárom-tatatóvárosi-esztergomi missziói egyház megszervezése 
dolgában tárgyaltam Petri államtitkár úrral s amikor kijelentette, hogy 
aktára van szüksége, minden késedelem nélkül felterjesztéssel éltem ez 
ügyben. Hogy a tárgyalás fonala egyelőre megszakadt, ehhez az is 
hozzájárulhatott, hogy a székhely tekintetében ellentét támadt Komárom-
újváros és Tatatóváros között. Ebben az elég nehéz kérdésben a mai 
kerületi közgyűlés lesz hivatva dönteni. A missziót különben az elmúlt 
közigazgatási esztendőben is dr. Kovács Sándor egyetemi tanár úr gon-
dozta, pusztán belső lelki indításokból, mindegyik helyen többször 
tartott istentiszteletet, mindenütt szervezte az egyházközséget, válasz-
tatott egyházi tisztviselőket s egyháztanácsot. 

Tatabányán nem javult a helyzet s azt hiszem addig nem is fog, 
mig a tatatóvárosi missziói lelkész gondjai alá nem helyezhetjük tata-
bányai híveinket. 

A lapujtői tervbevett missziói egyházról, amely ez idő szerint a 
salgótarjáni egyház gondjai alá van helyezve, annyit jelenthetek, hogy 
a mult évben a Baldácsy-alapitványból kapott 10,000.000 K szeretet-
adomány annyira fellelkesítette a híveket, hogy nem riadva vissza a 
legnagyobb anyagi áldozatoktól sem, azonnal hozzáfogtak templomuk 
alapos renoválásához, úgy, hogy már 1924. november 9-én a megújított 
s teljesen jókarba hozott templomot felszentelhettem s magasztos hiva-
tásának újra átadhattam. 

16. De, hogy a többi templomszentelésekről is megemlékezzem, 
jelentem a mélyen tisztelt egyházkerületi Közgyűlésnek, hogy 1924. 
november 16-án szenteltem fel a herédi templomot, ami különösen 
báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr 
őméltósága s Prónay Géza őnagysága, helybeli földbirtokos úr áldozat-
készségéből vált lehetségessé. Nagyban emelte a szép ünnepély fényét, 
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hogy azon báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelő úr és dr. Zelenka Lajos tiszakerületi felügyelő úr őméltóságaik 
is résztvettek. 

A terényi újonnan beszerzett harangok felszentelését 1924. december 
21-én tudtommal és hozzájárulásommal maga az illetékes lelkész 
végezte. 

Végre az újonnan beszerzett harangok felszentelése és a meg-
újított templom átadása magasztos hivatásának Béren f. évi július hó 
26-án ment végbe. Kevés ehhez hasonló ünnepélyben volt részem. 
Meglátszott a gyülekezet minden egyes tagján, hogy egy gondolat, 
még pedig vallásos gondolat hatja át az elméket, egy érzelem, a leg-
tisztább, a legőszintébb öröm érzése dobogtatja a sziveket. Meg-
látszik az egész gyülekezeten a jó vezetés, a szivek mélyéig elhatott Ige. 

17. 1924. szeptember 17-én résztvettem a theol. szakvizsgán 
Sopronban, amikor is 15-en tettek szakvizsgát, köztük egy leány is, 
Aczél Anna. A szakvizsgát mindannyian sikeresen tették le, 4 en jeles 
eredménnyel. 

18. 1924. október 17-én Budapesten, a dunáninneni egyházkerület 
lelkészvizsgáló bizottságában elnököltem, a bizottság tagjai voltak: 
lándori dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula és Draskóczy Lajos. 
A bizottság előtt Csővári Dezső és Pohánka Ödön végzett theológusok 
jeles eredménnyel tették le a lelkészi vizsgát. Lándori dr. Kéler Zoltán 
egyházkerületi felügyelő úr őméltósága a jelesen levizsgázott ifjú 
Timótheusokat Csiky Lajos, az általa kitűzött, pályadíjjal jutalmazott 
„Lelkipásztorkodástan" cimü munkájával ajándékozta meg. 

19. 1924. október 19-én avattam lelkészekké Csővári Dezső és 
Pohánka Ödön végzett theológusokat, Csővári Géza kétbodonyi lelkész 
s kiérdemült egyházmegyei főjegyző és Kirchner Rezső püspöki titkár 
segédlete mellett, az előbbit a kétbodonyi, az utóbbit a sámsonházai 
egyház segédlelkésszé való meghívása mellett. 

20. A Nagy Lajos-féle fegyelmi ügy a következő stádiumban van. 
Az egyetemes törvényszék elmozdította őt gyúrói lelkészi hivatalától. 
Nagy Lajos perújítással élt. A fejérkomáromi egyházmegyei törvényszék 
a perújításnak nem adott helyet. Az egyházkerületi törvényszék 1925. 
febr. 25-én foglalkozott az üggyel, mikor is az elsőfokú törvényszék 
határozatát feloldotta s újabb határozathozatal végett visszaküldte. 
Közben Nagy Lajos az egyetemes törvényszékhez biróküldés iránti 
kérvénnyel fordult. Az egyetemes törvényszék a perujitási kérdésben, 
mint elsőfokú törvényszéket, a budapesti egyházmegyei törvényszéket 
delegálta. Ilyen körülmények között Gyúróra, ahol a baptizmus is fel-
ütötte fejét, kénytelen voltam Komjáthy Béla személyében adminisztrá-
tort küldeni, aki julius 5-én ezen állásba be is vezettetett. Itt kell 
megemlítenem, hogy ez ügyben a fejérkomáromi egyházmegye fel-
terjesztést intézett a méltóságos és főtiszt, egyházkerületi közgyűléshez, 
ez azonban időközben tett intézkedésemmel tárgytalanná vált. 

2* 
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21. A segélyezésről, különösen pedig a 15.580,000 K amerikai 
segély szétosztásáról részletes évi jelentésemben lesz szó. 

22. A népmozgalmi kimutatás rovatai a fejérkomáromi egyház-
megye lélekszámát a mult évivel szemben 2742-vel kisebbnek tüntetik 
fel, majd érdeklődni fogok, hogy a lélekszámnak ily feltűnő csökkenése 
egyszerűen téves adatszolgáltatáson alapul-e, vagy valamely aggasztó 
jelenség rejtőzik alatta, amely ellen a küzdelmet fel kell vennünk. 

23. Az elmúlt közigazgatási esztendőben — pontosan vezetett 
naplóm szerint — 66 napot töltöttem uton, többnyire Budapesten, 
ahova a gyakran tartani szokott u. n. elnöki értekezletek miatt kellett 
járnom. Ezeken az elnöki értekezleteken beszélik meg az egyetemes és 
egyházkerületi elnökségek a legfontosabb egyházi ügyeket s adnak 
direktívát olyan felmerült esetekben, aminőket a változatokban véghetet-
lenül gazdag élet időről-időre felvet. 

24. Hivatalomban és utazásaim közben egyaránt arról győződtem 
meg, hogy az Evangéliumnak ma is megvan a maga vonzó ereje, 
Istennek hatalma az minden hivő üdvösségére! Bármerre jártam, min-
denütt azt tapasztaltam, hogy a hivek éhezik és szomjúhozzák az életnek 
kenyerét és italát. Sok az üdvözülni vágyó lélek! Csak lelkipásztorokra 
van szükség, akik szeressék a nyájat, védjék s oltalmazzák a farkasok 
ellen s a sziv teljességéből szólják az Igét! 

Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre: 

Változások a hivatalos személyzetben: 

1. Változások az esperességekben: 

Meghalt: Belicza András nógrádi alesperes. 
Megválasztatott: Kardos Gyula a nógrádi egyházmegye alespere-

sének. 
II. Változások a lelkészi karban: 

Meghaltak: Belicza András sziráki, Belák Géza csabdii lelkészek. 
Távoztak: Szelényi János salgótarjáni, Sztik Gusztáv felsőpetényi, 

Gáncs Aladár székesfehérvári lelkészek. 
Lemondtak: Dr. Csengődy Lajos csákvári lelkész, Limbacher Zoltán 

salgótarjáni segédlelkész, Glatz József salgótarjáni segédlelkész. 
Megválasztattak: Dr. Csengődy Lajos Salgótarjánban, Révész Alfréd 

Szirákon, Irányi Kamill Székesfehérváron, Korim Kálmán Csákváron, 
Horvát Sándor Csabdin. 

III. Változások a felügyelői karban: 

Lemondott: Gróf Dégenfeld Miklós Szirákon. 
Megválasztattak: Fényi Géza Kisterenyén, Kayser Szilárd Gyúrón. 
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IV. Változások a tanitói karban: 

Nyugdíjaztattak: Orosházy János szügyi, Tátrai János vanyarczi és 
Péter János galgagutai tanítók. 

Távozott: Kühn János nagybörzsönyi tanitó. 
Megválasztattak: Szutórisz Géza Egyházasdengelegen, Clementis 

György Patvarczon, Bizik József Szügyben, Paukó József Csesztvén, 
Mercs Sámuel Nagybörzsönyben, Bőke Ernő Oroszlányon, Kaippel Jakab 
Pusztavámon. 
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II. Istentiszteleti adatok az 1924. évről. 
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III. Az egyházmegyék egyházainak 

- A z e g y h á z k ö z s é g e k 

F Az egyházmegye évi pénztári 
-«3 
N CA 'O 

neve 
bevétele kiadása marad-

vány hiány 
alapja alapítványa 

ü- korona korona korona 

1 Fejérkomárom 495.225,801 459.594,221 35.631,580 ' — 14.328,745 5.898,299 

? Moson ... ... ... ... 313.326,455 

1,092.254,590 

200.897,735 

1,007.430,310 

113.015,963 

84.824,280 

587,243 ? 9 

3 Nógrád ... ... ... ... 

313.326,455 

1,092.254,590 

200.897,735 

1,007.430,310 

113.015,963 

84.824,280 

587,243 

21.530,599 8.912,049 

Összesen: 1,900.806,846 1,667.922,266 283-471,823 587,243 35.859,344 14.810,348 

A mult évi kimuta-
tással szemben: 

9 

4-
1,727.705,990 

+ 
1,507.326,856 

+ 219.566,377 812,757 32.616,724 
4-

13.856,852 
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anyagi viszonyai az 1924. évben. 

A z e g y h á z k ö z s é g e k 

adóssága 
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tettek 

kölcsön-
vettek 

magtára 

idegenek-
nek 

ön-
magának 

törlesz-
tettek 

kölcsön-
vettek szereztek építettek javítottak eladtak 

gabona készpénz 

korona korona korona korona korona korona korona q korona 

— 8.393,595 - 1 - — 11.047,814 12.972,984 30.746,114 9.203,940 113 — 

52,943 — — — 143.710,195 — — — — — 

1.721,750 22.235,338 , 92.906,863 
¥ 

55.532,433 1.782,500 30 

1.774,693 30.628,933 — — 247-664,872 12.972,984 86.278,547 10.986,440 144 — 

+ 
396,704 

+ 
28.503,766 1.276,508 1.677,000 

+ 157-422,825 + 
3.264,845 

+ 
77.816,727 

+ 
9.055,440 47 — 



I IV. Belmissziói adatok az 1924. évről. 
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Fejérkomárom 
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Nógrád 15 11 

10 

19 

Összesen: 

A mult évi kimutatással szemben: 
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+ 1 — 2 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1924. évben. 8. 

E 
N 
CA 

-O 

O Ü-

Az 
egyházmegye 

neve 

Bevétel 

K 

Kiadás 

K 

Marad-
vány 

K 

Vagyon 

K 

Az esperességileg kezelt 
alapítványok neve, célja, összege 

Fejérkomárom 1 3 . 9 4 4 , 1 5 9 1 0 . 9 5 8 , 1 5 9 

Moson 

Nógrád 

3 . 8 1 9 , 3 3 7 

5 . 1 1 6 , 0 9 1 

3 . 0 2 1 , 2 7 9 

5 . 1 0 2 , 8 9 6 

Összesen: 

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

2 . 9 8 6 , 0 0 0 1 1 6 , 2 6 3 

7 9 8 , 0 5 8 

1 3 , 1 9 5 

8 0 4 , 7 2 2 

4 1 , 4 7 8 

2 2 . 8 7 9 , 5 8 7 

+ 
2 0 . 7 1 6 , 6 8 9 

1 9 . 0 8 2 , 3 3 4 

+ 
1 7 . 0 1 3 , 6 6 3 

3 . 7 9 7 , 2 5 3 9 6 2 , 4 6 3 

+ 1+ 
3 . 7 0 3 , 0 2 6 7 9 5 , 9 9 7 

1. Fischer-alapi tvány folyó 
kiadásokra . . . . 

2. Hering L. emlék-alapitv 

3. Báró Solymossy—Zichy 
alapí tvány 

4. Kéler segitő-alapitvány 

5. Kéler napidij-alapitvány 

6. Tanitóképviselet i a lap 

7. Tata tóváros i szórv.-alap 

8. Reform, jubi lá r i s -a lap . 

9. Egyházm. könyvtár-alap 

1. Gróf Zichy-féle isk.-alap 

1. Egyházm. közigazg. tar-
talékalap 

2. Egyhm. monograf ia-alap 

3. Egyhm. missziói a l ap . . 

4. Egyet. Lutheraneum-alap 

5. Egyhm. diakonissza-alap 

6. Pásztói missziói a l ap . 

7. Farkas—Meskó-alapi tv. 

8. Glatz-alapi tvány . . 

9. Laszkáry—Tihanyi-alap. 

10. Meskó—Zatkalik-alapitv 

11. Szontágh-alapitvány . 

12. Szécsényi tanítói ösz-
töndij-alapitvány . . 

13. Szirákköri tanítók ösztön 
di j-alapi tvány . . . 

14. Szinobányai reform, 
emlékalap 
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4,503 

127,314 
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1,001 
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1,598 

791 

Ö s s z e s e n : 557,848 



VI. Az egyházmegyei papi segélyzőintézetek kimutatása az 1924. évről. 
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Segélyezések. 8. 
I. Közalapi segélyek. 

A) Hitoktatás. 
Korona 

1. Selyp-lőrinczi hitoktatónak 500.000 
2. Pásztói hitoktatónak ... . : 300.000 
3. Komáromujvárosi hitoktatónak 250.000 
4. Magyaróvári hitoktatónak ... — 200.000 
5. Balassagyarmati hitoktatónak ... 200.000 
6. Rétsági hitoktatónak ... ... 200.000 
7. Romhányi hitoktatónak 200.000 

B) Missziói hitoktatás és szórvány gondozás: 

1. Szécsényi lelkésznek szórványai gondozása cimén ... 600.000 
2. Erdőtarcsai hitoktatás céljaira 500.000 
3. Tatatóvárosi hitoktató tanítónak ... . . . 500.000 
4. Tormási lelkésznek szórványai gondozására ... ... ... 350.000 
5. Szügyi lelkésznek szórványai gondozására 200.000 

Összesen : 4,000.000 

II. Gyermeknevelési segélyek : 

Balogh István 100.000 K, Kótsch Mihály 100.000 K, Meskó Károly 300.000 K, 
Nagy Lajosné 100.000 K, Podhradszky János 100.000 K, Sztik Gusztáv 100.000 K, 
Zatkalik Károly 200.000 K, Zatkalik Mihályné 100.000 K, Zimmermann János 300.000 K, 

III. Baldácsy segélyek : 

Zatkalik Károly 3,000.000 K, Limbacher Zoltán, Kirchner Rezső lelkészek és 
Belák Géza lelkész árvái 2—2,000.000 K, Kövesi Béláné lelkészözvegy 2,000.000 K. 
Pohánka Ödön s. lelkész 1,000.000 K, Kisterenyei miss. egyház 4,000.000 K, Lucz-
falvai egyház 1,500.000 K, Szupataki egyház 1,500.000 K, Galgagutai egyház 1,000.000 K 
Összesen: 20,000.000 K. 

IV. Amerikai segélyek : 

a) Nyug. lelkészek és lelkészözvegyek. 

Baltik Pál, Plachy János, Ruttkay Sándor, Zatkalik Károly, Kossaczky Mihály 
nyug. lelkészek á : 250,000 K. = 1,250.000 K. 

Gaál Mihályné, Kertscher Edéné, Ringbauer Gusztávné, Zatkalik Mihályné, 
Kövesi Béláné, Sárkány Dezsőné, Pósch Frigyesné lelkészözvegyek á : 250.0000 = 
1,750.000 K. 

Binder Adolfné, Hering Lajosné, Jankó Dánielné, Lanstyák Lajosné, Škrabák 
Gézáné, Belicza Andrásné, Sztolár Györgyné, Petényi Györgyné, Drottner Samuné 
lelkészözvegyek á : 300.000 K = 2,700.000 K. 

b) Szegény lelkészek: 

Limbacher Zoltán, Belák Géza, Kirchner Rezső 1—1,000.000 K, Pohánka 
Ödön 800.000 K. = 3,800.000 K. 

c) Belmissziói intézmények és munkák: 

Dr. Kovács Sándor belmissziói működése közben tényleg felmerült kiadásainak 
visszatérítésére 2,080.000 K, balassagyarmati, székesfehérvári, salgótarjáni és szécsényi 
nőegyletnek 5—500.000 K. = 4,080.000 K. 
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8 - 1 3 . d) Árvák: 

Zatkalik Anna, Zatkalik Ervin 5—500.000 K, Gindl Márton 2 árvája 1,000.000 K. = 
2,000.000 K. Összesen (a—d) = 15,580.000 K. 

Évi jelentésem végéhez érve, magamat a méltóságos és főtiszt, 
egyházkerületi közgyűlés jóindulatába ajánlom. 

A nagy figyelemmel meghallgatott évi jelentésért a 
kerületi közgyűlés a püspök urnák köszönetét fejezi ki s annak 
egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe való felvételét elrendeli. 

9. (B.) Az elnöki megnyitó beszéddel s püspöki jelentéssel kap-
csolatban 

a közgyűlés a mult években kifejezésre juttatott álláspontján 
hiven és hajthatatlanul megmaradva, nem halványuló, de 
évről-évre erősbödő reménnyel várja azt az időt, amikor 
Magyar hazánk régi határait s egyházkerületünk régi területét 
visszanyeri. 

10. (B.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés őszinte örömmel üdvözli Soltész Elemér protes-
táns tábori püspök Úr Őméltóságát magas hivatalába történt 
beiktatása alkalmával s erről jegyzőkönyvi kivonatban érte-
síteni elrendeli. 

11. (B.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés hálás köszönetet mond báró Radvánszky Albert 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő és lándori dr. Kéler 
Zoltán kerületi felügyelő urak Öméltóságainak, valamint nagy-
ságos dr. Händel Béla kerületi ügyész úrnak a földreformmal 
kapcsolatban a kerületi középbirtok egy részének megszerzése 
körül kifejtett buzgó tevékenységükért s elrendeli, hogy ezen 
határozatáról az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr 
Őméltósága jegyzőkönyvi kivonattal értesíttessék. 

12. (B.) A püspöki jelentés kapcsán 
a közgyűlés fájdalmas részvéttel emlékezik meg Gyurátz 
Ferenc nyugalmazott dunántúli ev. püspöknek elhunytáról s 
elmulaszthatatlan kötelességének ismeri, hogy Istentől nyert 
fényes talentumait, egész életét ev. egyházunk felvirágzására 
hasznosító ez elhunyt egyháznagynak nevét, érdemeit jegyző-
könyvében megörökítse s arról a dunántúli ev. egyházkerület 
elnökségét jegyzőkönyvi kivonattal értesitse. 

13. (B.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés őszinte részvéttel veszi tudomásul Scholtz Gusz-
táv nyug. bányakerületi ev. püspök elhunytát, aki szelidsé-
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gével, kerülete s egyetemes egyházunk érdekében végzett 13 
munkájával tiszteltté tette nevét s áldottá emlékét s erről a 
bányakerület elnökségét s a gyászoló családot jegyzőkönyvi 
kivonattal értesiti. 

14. (B) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés részvéttel és megilletődéssel értesül dr. Kail 
Antalnak, a fejér-komáromi egyházmegye kiérdemesült fel-
ügyelőjének, a bölcs, tapintatos vezérnek elhunytáról s őszinte 
meleg részvétének a gyászoló családnál jegyzőkönyvi kivo-
natban kifejezésre juttatását elhatározza. 

• 

15. (B.J A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés mély fájdalmának ad kifejezést Belicza András 
egyházkerületi aljegyző, sziráki lelkész halála felett, akit ere-
jének, ambíciójának teljében ragadott ki övéinek karjai közül, 
szerető híveinek köréből a halál. A közgyűlés igaz, mély 
részvétét a gyászoló családnál jegyzőkönyvi kivonatban kife-
jezésre juttatni elrendelte. 

16. (B.) A püspöki jelentéssel kapcsolatosan 
a közgyűlés melegen üdvözli dr. Antal Géza dunántúli refor-
mátus püspök urat hivatalába történt beiktatása alkalmával 
s Isten gazdag áldását kívánja Istenországa javára irányuló 
minden munkájára. A közgyűlés e határozatának a püspök 
úr Őméltóságához jegyzőkönyvi kivonatban megküldését 
elrendeli. 

17. (B.) A püspök indítványára 
a közgyűlés melegen üdvözli Kardos Gyulát nógrádi alespe-
ressé történt megválasztása alkalmából s egyúttal köszönetet 
mond neki, mint a gyámintézeti istentisztelet szónokának 
szívből fakadó, szívhez szóló, könyörülő szeretetre serkentő 
beszédéért. 

18. ( B ) A püspök indítványára 
a közgyűlés meleg köszönetét nyilvánítja a deáktéri evang. 
testvér egyházaknak — a gyámintézeti ünnepre a templom-
nak, a bizottsági ülésekre a tanácsteremnek, a kerületi köz-
gyűlésre a diszteremnek szives átengedéséért s erről a deák-
téri ev. testvéregyházakat jegyzőkönyvi kivonattal értesiti. 

19. (B.J Az elnöki megnyitóval kapcsolatosan 
a közgyűlés hálás köszönetét nyilvánítja az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaságnak 2 milliós adományáért. 
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20—25. 20. (B.) Meskó Károly galgagutai lelkész gyülekezete nevében 
meghivja az egyházkerületet a közgyűlésnek a jövő évben Galgagután 
való megtartására. 

A közgyűlés a meghivást köszönettel tudomásul veszi. 

21. (B.) Világi elnök jelenti, hogy dr. Händel Béla kerületi világi 
főjegyzői állásáról leköszönt azzal az indokolással, hogy a kerületnél az 
ügyészi tisztet is ő tölti be s nem akarja, hogy a tisztségek egy személy-
ben halmozódjanak össze. 

A közgyűlés dr. Händel Béla lemondását indokainál 
fogva elfogadja s helyébe kerületi világi főjegyzőül dr. Zelenka 
Frigyest választja meg, aki az esküt a közgyűlés előtt leteszi 
s helyét azonnal elfoglalja. 

22. (B.) Kerületi felügyelő jelenti, hogy Belák Géza csabdii lelkész 
halálával egy kerületi törvényszéki birói hely megüresedett, kéri annak 
betöltését. 

A közgyűlés a megüresedett helyre törvényszéki bírónak 
Podhradszky János alesperest választja meg. aki a hivatalos 
esküt a gyűlés szine előtt leteszi. 

23. (B.) Kerületi felügyelő jelenti, hogy a kerületi számvevőszéki 
egyházi elnöki szék betöltetlen, kéri annak betöltését. 

A közgyűlés egyházkerületi számvevőszéki egyházi 
elnökké Meskó Károly galgagutai lelkészt választja meg. 

24. (B.) Kerületi felügyelő jelenti, hogy a levéltári bizottságban 
egy hely megüresedett, kéri annak betöltését. 

A közgyűlés a megüresedett helyre levéltári bizotlsági 
tagnak Huszágh Gyula szécsényi lelkészt választja meg. 

25. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumnak a lelkészek, segédlelkészek államsegélyeire vonatkozó rendeletei, 
szám szerint 37, "melyeknek kelte és száma a következő: 
1924 jan. 17. 6122. sz. A lelkészi kongrua valorizálása. 
1924 máj. 28. 50688. „ Lelkészözvegyek rendkívüli államsegélye. 
1924 jul. 17. 69552. „ Lelkészi illetmények kifizetése szept. 10-ig. 
1924 aug. 8. 77018—77025. sz. Kardos Gy., Dedinszky A., Szűcs S., Piri K., 

Kirchner R., Szelényi J., Limbacher Z., Huszágh Gyula, 
Gáncs A., Sztik G., Belák Géza lelkészek rendkívüli 
államsegélye. 

1924 aug. 14. 78985. sz. Steuer L. rendkívüli államsegélye. 
1924 „ 14. 75836. „ dr. Csengődy Lajos államsegélye. 
1924 „ 14. 33716. „ Nagy L. államsegélyének beszüntetése. 
1924 „ 19. 69591. „ Zatkalik Mihályné rendkívüli államsegélye. 
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1924 n 16. 84313. » Petényi Györgyné lelkészözvegy államsegélye. 
1924 » 16. 82568. n Kövesi Béláné rendkívüli államsegélye. 
1924 » 26. 90670. n A lelkészi kongrua és családi pótlék 50°/o-os valo-

rizálása. 
1924 okt. 3. 90728. n Szelényi János lelkész államsegélye. 
1924 n 16. 94540. » Nyugalmazott lelkészek és lelkészözvegyek nyugdijpótló 

államsegélye 1924. julius 1-től. 
1924 n 24. 98679. n Lelkészek november havi államsegélyei. 
1924 nov. 3. 94500. n dr. Csengődy L. államsegélyének folyósítása. 
1924 » 13. 104530. n Lelkészek december havi államsegélyei. 
1924 n 15. 105094. n Dedinszky Aladár családi pótlék ügye. 
1924 y> 27. 96245. n Csővári G. családi pótlék ügye. 
1924 dec. 3. 110609. » Lelkészi illetmények utalványozásának módozata. 
1924 n 11. 113270. n Lelkészek január havi államsegélyei. 
1925 jan. 9. 118029. n Nagybörzsönyi, terényi és kisterenyei lelkészek kongrua 

ügye. 
1925 » 9. • 652. n Lelkészek február havi államsegélyei. 
1925 n 17. 118921/1924. sz. Lelkészek a kegyeleti félév alatt államsegélyben 

nem részesíthetők. 
1925 n 17. 113701/1924. sz. Limbacher Z. lelkész államsegélye. 
1925 n 24. 4018. SZ. Szlancsik Pál lelkész kongruája. 
1925 febr. 6. 13820. n Lelkészözvegyek és árvák rendkívüli segélye. 
1925 n 9. 16387. n Lelkészek március havi államsegélyei. 
1925 n 18. 17801. n Limbacher Z. kongruájának utalványozása. 
1925 márc. 5. 23436. n Lelkészek április havi államsegélyei. 
1925 ápr. 3. 30955. n Lelkészek május havi államsegélyei. 
1925 n 17. 31105. » Kisterenyei miss. lelkészi állás kongruája. 
1925 máj. 7. 39754. v Lelkészek junius havi államsegélyei. 
1925 jun. 17. 49629. » Lelkészek julius havi államsegélyei. 
1925 jul. 18. 57774. » Lelkészek augusztus havi államsegélyei. 
1925 » 18. 58000. v A lelkészi családokban beállott változások bejelentése 

a kongrua és családi pótlék szempontjából. 
1925 n 29. 60707. i) Sztik Gusztáv lelkész távozása. 

I 

26. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 26, 
melyeknek kelte és száma a következő: 

1924 jul. 15. 69633. sz. A nemzetiségi kisebbségi törvény végrehajtása a bö-
ködi iskolánál. 

1924 21. 56230. » Bérezés L. tanitó hiványbeli készpénzfizetésének fel-
emelése. 

1924 „ 29. 56238. n Galáth G. tanitó készpénzjárandóságának felemelése. 
1924 „ 29. 56212. » Csengey Gy. tanitó készpénzjárandóságának felemelése. 
1924 szept. 6. 859 J0. n Felekezeti tanerők államsegélyeinek kifizetési módozata. 
1924 „ 17. 89300. » Felekezeti tanítók helyi javadalmának felemelése és 

biztosítása a fenntartók által. 
1924 „ 17. 19284. n Klobusiczky A. tanitó helyi javadalma. 
1924 „ 25. 80881. » Bérezés Lajos tanitó helyi készpénzjárandósága. 
1924 okt. 24. 99500. n Tandijpótló államsegély folyósítása. 
1924 „ 28. 92227. n Kaippel J. tanitó megválasztásának jóváhagyása a 

pusztavámi iskolánál. 
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26—29. 1914 nov. 18. 100824. sz. A nem állami tanszemélyzet nyugdijintézeti szabályzata. 
1924 dec. 13. 113253. » Újonnan alkalmazott tanerők fizetéseinek mikénti utal-

ványozása . . . A miniszteri rendeletek közzététele a 
Hivatalos Közlönyben. 

1924 n- 17. 108122. » Ponicsán Á. megválasztásának jóváhagyása. 
1924 n 27. 119000. n Tanítói nyugdíjjárulékok befizetése. 
1925 jan. 8. 105034/1924. sz. Bőke E. tanitó megválasztásának jóváhagyása az 

oroszlányi iskolánál. 
1925 n 20. 119269/1924. sz. Kiss Lajos tanitó családi pótléka. 
1925 n 31. 214. SZ. Tanitóözvegyek ellátási dijának szabályozása. 
1925 márc. 4. 7834. » Nagy Gyula tanitó megválasztásának jóváhagyása. 
1925 » 6. 17569. n Clementis Gy. tanitó megválasztásának jóváhagyása. 
1925 n 12. 17800. n Terényi tanitó javadalmának értékelése. 
1925 máj. 7. 41000. n Tanítói nyugdíjjárulékok befizetésének időpontjai. 
1925 n 26. 36609. n Népiskolai szorgalmi idő. 
1925 n 27. 41145. n Bokodi, oroszlányi, száki, balassagyarmati, szécsényi, 

ipolyveczei iskolák tandijpótló államsegélyeinek folyó-
sítása. 

1925 jun. 8. 28657. u Filmelőadások a népiskolákban. 
1925 aug. 6. 62800. n Kisebbségi iskolák uj tanterve. 
1925 » 7. 59307. n Államsegélyben nem részesülő felekezeti tanitók pótléka. 

27. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumnak a polgári iskolákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 4, me-
lyeknek kelte és száma a következő: 

1924 nov. 17. 105069. sz. Polgári iskolai tantárgybeosztás. 
1924 dec. 17. 112714. „ Polgári iskolai tanárok fizetéskiegészitése. 
1925 máj. 25. 40715. „ Polgári iskolai tanárok fizetéskiegészitése. 
1925 jul. 28. 46914. „ Polgári iskolai tanárok fizetéskiegészitése. 

28. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak a középiskolákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 11, me-

következő: 

skolák látogatása a testnevelési tanács elnöke által. 
Uj hitoktatói állások nem szervezhetők. 
Modern nyelvek intezivebb tanítása. 
Középiskolai tanárok képesítése. 
Menekült középiskolai tanerők nyilvántartása. 
Gimnáziumi tanulók tanévvégi érdemjegyeinek közlése 
az értesítőkben. 
Érettségi írásbeli visszaélések meggátlása. 

Francia továbbképző tanfolyam tanároknak. 
Középisk. tanárok esaládi pótlék ügye. 

lyeknek kelte és száma a 

1924 aug. 9. 59979. sz. 
1924 szept 10. 72514. „ 1 
1924 okt. 16. 56160. » 
1924 dec. 31. 1063. » 
1925 febr. 12. 17311. » 
1925 ápril. 30. 34631. » 

1925 máj. 4. 81677. 
i 

„ 1 
1925 n 6. 118729/1924. 
1925 n 20. 1370. SZ. ] 

1925 n 20. 42313. » 
1925 aug. 5. 62283. ,, 1 

29. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatáügyi miniszté-
riumnak vegyes tartalmú rendeletei, szám szerint 13, melyeknek kelte 
és száma a következő: 
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1924 szept. 30. 90609. sz. „Képes Kislap" és „Magyar Család" ajánlása. 
1924 okt. 13. 95131. » Orsz. Ruházati Intézet R.-T. ajánlása. 
1924 nov. 13. 106054. » Portószükségletek bejelentése. 
1924 » 22. 109084. » Kerületi államsegélyek hováküldése. 
1924 dec. 2. 98585. n Iskolák újjonnan nyert földbirtokainak bejelentése. 
1924 11. 114983. » Egyes intézkedéseknek a tanfelügyelők hatáskörébe 

való utalása. 
1925 jan. 6. 64790. n Az 1923/24. portószükségletek megtérítése. 
1925 márc. 18. 27721. n Háború előtti államadóssági címletek beszállítása. 
1925 » 18. 232. n Gazdasági iskolák hitoktatóinak tiszteletdija a feleke-

zetek által biztosítandó. 
1925 » 27. 28146. n Az elszakított területen lévő leány- és fiókegyházakról 

kimutatás. 
1925 ápril. 4. 31106. » Nagy L. részére történt gyűjtésből kifolyó kihágási ügy. 
1925 n 6. 31292. » Népművelési Tájékoztató. 
1925 máj. 26. 44320. n Államadóssági címletek sürgős bejelentése. 

30. (Z.) Az elnökség felhívja a közgyűlést, hogy a f. évi október 
hó 22. napjára Budapestre összehívott egyetemes közgyűlésre válassza 
meg képviselőit. A közgyűlés a következőket választja m e g : 

a) Megbízó levéllel: Báró Prónay Dezső, Okolicsányi 
Gyula, dr. Händel Béla, Csatáry Elek, dr. Sztranyavszky 
Sándor, Laszkáry Gyula, Rákóczy István, dr. lándori Kéler 
Bertalan, dr. Zelenka Frigyes világi képviselők; 

Balogh István, Mihalovics Samu, Wenk Károly, Pod-
hradszky János, Kardos Gyula, Zimmermann János, Meskó 
Károly, Dedinszky Aladár és Magyar Géza egyházi képviselők. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Vecsey Ede, dr. Krayzell 
Miklós, dr. Stelczer Mátyás, Kirchner Gyula, Veress Imre, 
Veress Zoltán, Draskóczy Lajos, dr. Kovács Sándor, dr. 
Csengey Gyula, dr. Draskóczy Béla, Barcs János, dr. Karcsay 
Miklós, Hoffmann Rezső, Melna Géza világi képviselők: 

Dr. Csengődy Lajos, Piri Károly, Králik Ervin, Péter 
Henrik, Szekej András, Szűcs Sándor, Horeczky Aladár, 
Horváth Sándor, Huszágh Gyula, Kirchner Rezső egyházi 
képviselők. 

31. (Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban s az 1924. évi kerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 25. pontjára való utalással az elnökség jelenti, 
hogy a miniszterelnök az illetékes pénzügyi, valamint vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterek hozzájárulásával az egyetemes egyház küldött-
sége előtt kijelentette, hogy a protestáns egyházak szorult anyagi hely-
zetét méltányolja s az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtására vonatkozó régi 
követelés jogosságát elismeri, azonban az állam ezen törvénycikk végre-
hajtását a pénzügyi helyzet nyomasztó volta miatt csak fokozatosan, 
az állam anyagi erejéhez mérten valósithatja meg. Egyébként e törvény-

3* 
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33. cikk végrehajtásának tekintendők a kerületnek juttatott földbirtok, a 
kongrua valorizációja s az egyház államsegélyének fölemelése. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s az 1848. 
évi XX. t.-c. végrehajtását bizalommal várja. 

, 32. (K.) A tárgysorozat 9. pontjával kapcsolatosan a kerületi pénz-
táros beterjeszti a következő kimutatást: 

A magyarhoni egyetemes egyház nyugdíjintézetének dunáninneni 
nyugdíjasai 1925. szeptember l-ig (a meg nem szállott területen) 

I. Lelkészek: 

1. Baltik Pál Sátoraljaúj-
hely 25,024.800 K 

2. Plachý János Csővár 24,855.000 „ 
3. Ruttkay Sándor Szarvas 25,140.000 „ 
4. Zatkalik Károly Orosz-

lány 24,576.000 „ 
5. Fényes Lajos Balassa-

gyarmat 24.276.000 „ 
6. Kossaczky Mihály Rá-

kospalota, Iskola-u.58. 25,014.000 „ 

II. Özvegyek : 

1. Binder Adolfné Felcsut 12,438.000 K 
2. GaálMihályné Balassa-

gyarmat 12,438.000 „ 
3. Hering Lajosné Kör-

mend 11,478,000 „ 
4. Jankó Dánielné Tót-

komlós 12.438.000 „ 
5. Lanstyák Lajosné Ba-

lassagyarmat 12,438.000 „ 
6. Ringbauer Gusztávné 

Magyaróvár 12,451.600 „ 
7. Škrabák Gézáné Vesz-

prém 10,467.000 „ 
8. ZatkalikMihályné Aszód 12,438.000 „ 
9. Kövesi Béláné Felcsut 12,138.000 „ 

10. Belicza Andrásné Szi-
rák 11.638.900 K 

11. Bodnár Samuné Bpest, 
Sziv-u. 53. I. em. . . . 7,582.800 „ 

III. Kegydijasok: 

1. SztolárGyörgyné Lucz-
falva 11,300.000 K 

2. Petényi Györgyné Le-
génd 12,138.000 „ 

3. Drottner Samuné Bé-
kés, Szánthó Albert u. 2. 12,188.000 „ 

4. Sárkány Dezsőné Sze-
ged, Iskola-utca 32.12,288.000 „ 

5. Pósch FrigyesnéFelső-
őr (Magyarórvár) . . . 150.000 „ 

IV. Lelkészárvák : 

1. Zatkalik Ervin Aszód 2,477.000 K 
2. Gindl Márton Oroszvár 3,398.640 „ 
3. Gindl János Oroszvár 3,398.640 „ 
4. Kövesi Piroska Felcsut 2,424.600 „ 
4. Belák Piroska Csabdi 2,427.600 „ 
6. Belicza András Szirák 2,297.200 „ 
7. Zatkalik Anna Aszód 

teljes korú . . . . . . rend. segély. 
8. Belák Rózsi Csabdi 

teljes korú rend. segély. 

Tudomásul szolgál. 

33. p. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a kerület közigaz-
gatási céljaira a rendes évi segélyen kivül az 1924. évre pótlólag befolyt 
az egyházkerületi pénztárba 8,250 000 korona, az 1925. év első felére 
pedig 21,220.000 korona államsegélytöbblet. 

Az 1925. év II. felétől kezdve pedig a kerület rendes évi állam-
segélyét 21,000.000 koronáról évi 30.500.000 koronára emelte fel a 
minisztérium s az 1925. II. félévi részletet közvetlenül a kerületi pénz-
tárba küldte be. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
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34. (K.) A tárgysorozat 11. pontjával kapcsolatosan a kerületi 34 
pénztáros jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés m. é. jkve 107. pontja 
alatt hozott határozatával a közalapjárulékot az 1924. évre az eddigi 
járulék százszorosában állapította meg. A kerület 1924. évi járuléka 
cimén 116,580 koronát fizetett be az egyet, pénztárba. 

Az egyetemes egyház a közalap jövedelméből a hitoktatók és 
missziók segélyezésére 4,000.000 koronát, a missziói lelkész díjazására 
1,000.000 koronát utalt ki a kerületnek az 1925. évre. 

Tudomásul szolgál. 

35. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház 
vagyona az 1923. év végén 49,033.345 K 82 fill. Szaporodás az előző 
évhez képest : 34,213.250 K 08 f. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

36. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyházkerület 1923. 
évi számadásait az egyetemes közgyűlés jkve 105. pontjában jóváhagyta. 

Tudomásul szolgál. 

37. (Z.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerületnek 
1924. évi számadásait megvizsgálta és azokat helyeseknek találta. Az 
évi bevétel volt: 438,889.611 K 31 f.; a kiadás : 438,124.710 K 30 f . ; 
a maradvány: 764,901 K 01 f . ; a tartalékalap 10,039.787 K 90 f. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a bizottság 
javaslatára az egyházkerületnek 1924. évi számadásait jóvá-
hagyja, azoknak az egyetemes közgyűléshez való felterjesz-
tését elrendeli és a pénztári tisztviselőknek a felmentvényt a 
szokásos fenntartással az 1924-iki számadási évre megadja. 

38. (Z.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a mult évi kerületi 
közgyűlési jegyzőkönyv 35. pontjában nyert felhatalmazás alapján a 
kerület pótköltségvetését elkészítette s annak hatályát 1924. évi julius 
hó 1-től állapította meg. 

Egyszersmind bemutatja az 1925. évi költségvetést: 



Költségvetés az 1925. évre. 

i -o 
"o ü-

A tétel megnevezése Korona 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 
19 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

A) Szükséglet. 

Püspök tiszteletdija és irodai átalánya ... ... 
Püspöki irodavezető fizetése és drágasági pótléka 
Püspöki segédlelkész „ „ „ „ ... 
Pénztári tisztviselők tiszteletdija ... 
Főjegyző tiszteletdija és irodai átalánya ... 
Jegyzők tiszteletdija és irodai átalánya (4 jegyző á 150,000 K) 
Ügyész tiszteletdija és irodai átalánya 
Pénzügyi előadó tiszteletdija 
Tanügyi előadó tiszteletdija 
Számvevőszéki elnök tiszteletdija 
Bizottsági tagok és egyet, gyűlési képv. költségei és napidijai 
Nyomtatványok és irodaszerek 
Püspöki iroda bére, fűtése és világítása 
Püspöki hivatalszolga bére 
Egyházmegyéknek közigazgatásra (Fejérkomáromnak 450,000, 

Mosonnak 300,000, Nógrádnak 1.100,000 K) 
Egyházmegyéknek segédlelkésztartásra (Fejérkomáromnak 

1.200,000, Nógrádnak 1.200,000 K) 
Theol. Otthonnak 
Luther-Társaságnak * ... 
Előre nem látottakra ... ... 

Összes szükséglet: 

B) Fedezet. 

Egyetemes egyháztól az 1848. évi XX. t.-c. alapján 
Közigazgatási pótsegély „ „ „ „ „ 
Kerületi államsegély — ... 
Az 1923. év II. és az 1924. év I. felére befolyt pótállamsegélyből 
Egyházak kerületi adója 
Kamatokból 

Összes fedezet: 

C) Mérleg. 
Összes szükséglet: 

Összes fedezet: .ľ. ... ... 

20.000,000 
28.000,000 
6.000,000 
2.400,000 

300,000 
600,000 
800,000 
200,000 
200,000 
100,000 

3.000,000 
6.000,000 
3.000,000 
1.200,000 

1.850,000 

2.400,000 
500,000 
200,000 
150,000 

76.900,000 

18.000,000 
10.000,000 
21.000,000 
8.600,000 
3.300,000 
1.000,000 

61.900,000 

76.900,000 
61.900,000 

Hiány 15.000,000 korona, mely az egyetemes egyház által ki-
látásba helyezett, a nyugdíjintézetnél felszabaduló tétel terhére nyerendő 
rendkívüli segélyből fedezendő. 

A költségvetés hatálya 1924. évi julius 1-től kezdődőleg álla-
píttatott meg. 

A közgyűlés a költségvetést ily értelemben álla-
pítja meg. 
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39. (Z.) A pénzügyi bizottság, utalással a mult évi egyházkerületi 39 
közgyűlés jegyzőkönyvének 33. pontjában foglaltakra jelenti, hogy a 
fejérkomárotni és a mosoni egyházmegyék az 1924. évi lélekszámadót 
befizették, de a nógrádi egymegyéhez tartozó Ösagárd, Legénd, Szügy, 
Szirák és Vanyarcz hátralékban maradtak. 

A közgyűlés a bizottság javaslatára a hátralékban levő 
egyházakat felhívja, hogy hátralékaikat f. évi november hó 
l-ig az egyházkerület pénztárába felelősség terhe mellett 
fizessék be. 

40. (Z.) A pénzügyi bizottság javaslatára 
az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a) a f. évi költ-
ségvetés hatályát egyelőre az 1926. évre is kiterjeszti s b) 
meghatalmazza a pénzügyi bizottságot, hogy a két költség-
vetés alapulvételével 1926. évre 1925. évi julíus hó 1-étől 
kezdődő hatállyal pótköltségvetést készítsen. 

41. (Z.) A pénzügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés a folyó évre szóló napidijakat a költségvetés 
szerint 150.000 koronában állapítja meg. 

42. (Z.) A pénzügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés elhatározza, hogy az egyetemes köz-
gyűlés útján megkéri a vall. és közokt. m. kir. minisztert, 
hogy a lelkészek és tanítók családi pótlékát 1000/o-ban, a 
korpótlékot pedig legalább 50%-ban valorizálja. 

43. (Z.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy 1925. évi január 1-től 
100%-os kongrua folyósittatik. 

A közgyűlés a bejelentést örömmel veszi tudomásul. 

44. (Z.) Tárgyalás alá került a pénzügyi bizottságnak jelentése, 
mely szerint a Baldácsy-alapitvány 1924. évi bevétele: 3.704.206.745 K, 
kiadása: 3.623.799.809 K; maradvány: 80,406.896 K. Az 1925. évi 
költségvetés 4.869.706.317 K bevételt, 3.300.000.000 K kiadást és 
48.786.317 K maradványt vesz számításba. Az alapítvány ez évi jövedel-
méből az egyes egyházkerületeknek 600 q búzának az ára van az 1925. 
évre előirányozva, mely összeg 500.000 K buzaárt véve alapul 300,000.000 K 
összegnek felel meg. 

A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul s a 
kerületnek járó 300,000.000 K osztalék felől a következőkép 
határoz: 

I. Az osztalék Vs-ad része, azaz 100,000.000 K a vég-
rendelet értelmében kiadatik a püspöknek. 
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44—45. II. Az osztalék Vs-ad része 6,000.000 K tartalékolt 
összeg levonásával, azaz 94,000.000 K összegben a követ-
kező erőtelen, pusztuló, vagy építkező egyházak segélyezé-
sére fordiítatik : Komáromújvárosnak, Tatatóvárosnak és Kis-
terenyének egyenként 10,000.000 K. Oroszvárnak 6,000.000 K, 
Esztergomnak 4,000.000 K, Csabdinak, Vérteskethelynek, Bér-
nek, Szécsénynek, Szúpataknak, Luczfalvának, Salgótarján-
nak, Magyaróvárnak egyenkint 5,000.000 K, Cserhát-Surány-
nak, Tordasnak, Bánknak és Szügynek egyenkint 3,000.000 K, 
Almásfüzitőnek 2,000.000 K. 

III. Az osztalék Vs-ad részének terhére 7,000.000 K 
tartalékolt összeg levonásával, azaz 93,000.000 K összegből 
segélyben részesülnek a következő a) lelkészözvegyek, b) lelkész-
árvák és c) lelkészek : 

a) lelkészözvegyek: Binder Adolfné, Gaál Mihályné, 
Hering Lajosné, Jankó Dánielné, Lanstyák Lajosné, Ring-
bauer Gusztávné, Poós Frigyesné, Kövesi Béláné, Škrabák 
Gézáné, Zatkalik Mihályné, Belicza Andrásné, Sárkány De-
zsőné, Bodnár Samuné, Sztollár Györgyné, Petényi Györgyné 
és Drottner Samuné egyenkint 3,000.000 K-val; 

b) lelkészárvák: Belák Géza három, Zatkalik Mihály 
két, Gindel Márton két, Kövesi Béla egy és Belicza András 
egy árvája, összesen kilenc árva egyenkint 1,000.000 K s 
Zatkalik Anikó beteg papi árva 4,000.000 K-val; 

c) lelkészek: 1. Baltik Pál, Plachy János, Ruttkay Sándor, 
Zatkalik Károly, Kossaczky Mihály és Fényes Lajos nyugdíjas 
lelkészek egyenkint 2,000.000 K-val; 

2. Limbacher Zoltán kisterenyei missziói lelkész 8,000.000 
K-val; j 

3. Podhradszky János, Balogh István, Piri Károly és 
Lombos János egyenkint 3,000.000 K-val. 

A közgyűlés egyben felhatalmazza az elnökséget, hogy 
az alapból tartalékolt 6,000.000 K, illetve 7,000.000 K összeg 
terhére a mutatkozó szükséghez képest adjon segélyt arra 
reászorult egyházaknak, illetve papi özvegyeknek, árváknak, 
vagy szegény lelkészeknek. 

45. (Z.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Álta-
lános Biztosító Társaság az 1924. évi jutalékot 2.197,664 korona ösz-
szegben az egyházkerület pénztárába befizette. Ebből az egyházkerületet 
megillető 25% levonása után kap a nógrádi egyházmegye 1.326,070 
koronát, a fejér-komáromi egyházmegye 312,534 koronát, a mosoni 
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egyházmegye 9644 koronát s az egyházkerületet megillető részesedés 45 
549,416 korona. 

A közgyűlés a bizottság jelentését jóváhagyólag tudo-
másul veszi s javaslatára a kerületi jutaléknak a tartalék-
alaphoz való csatolását rendeli. Egyben fölkéri és megbízza 
az elnökséget, hogy a jelenleg érvényben levő tüzkárbizto-
sitási szerződésnek a legelőnyösebb feltételek mellett való eset-
leges meghosszabbítása, illetve megújítása érdekében az Első 
Magyar Általános Biztosító Társasággal tárgyalásokat foly-
tatni s azoknak eredményét a jövő évi közgyűlésen be-
mutatni szíveskedjék. 

46. (Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a mult évi egyetemes köz-
gyűlés jegyzőkönyvének 110. pontjában foglalt határozatát az adóalapból 
rendelkezésre álló összegek felosztása tárgyában. Ezen határozat szerint 
egyházkerületünk a fenti alapból 6.000,000 koronát kapott. Miután 
ugyancsak ezen határozat szerint a segélyezésre igazán rászoruló egy-
házak kötelesek segélyfolyamodványaikat a püspök utján benyújtani, a 
bizottság bemutatja a csabdi-i egyháznak az esperes által megerősített 
folyamodványát, melynek felterjesztését a benne felsorolt indítóokok 
alapján javasolja. 

A közgyűlés a bizottság jelentését tudomásul veszi s a 
csabdi-i egyház segélyfolyamodványát az egyetemes egyház 
közgyűléséhez felterjeszti. Egyben az elnökség javaslatára 
ugyanezen alapból való segélyezésre ajánlja az egyetemes 
közgyűlésnek: a salgótarjáni, a szécsényi, a kisterenyei, az 
ipolyveczei és a vérteskethelyi szegény és segélyezésre nagyon 
rászorult egyházakat, továbbá a lapujtői, a komáromi és a 
tatatóvárosi missziókat. 

47. (Z.) Tekintettel arra, hogy egyes egyházközségek és tényleg 
működő lelkészek a hivatalos ut megkerülésével sokszor az utolsó órák-
ban nyújtják be kérvényeiket: a kerületi közgyűlés határozatilag kimondja, 
hogy a jövőben az egyházközségek és a tényleg működő lelkészek kér-
vényei csak annyiban vétetnek figyelembe, amennyiben azok az illetékes 
egyházmegyei közgyűlés utján terjesztettek fel. 

48. (Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja az egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő 143—1925. számú leiratát, melynek értelmében a m. kir. 
minisztertanács: „Vallási célok támogatására és egyházak javadalma-
zására" az egyetemes egyháznak 10,000 aranykoronát bocsát rendelke-
zésére. Egyúttal arról is értesiti a püspököt, hogy a nem kongruás városi 
lelkészek anyagi helyzetének megjavítására az eddig élvezett évi 60 q 
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52. buza értékét évi 80 q buza értékére emelte a vall. és közokt. m. kir. 
miniszter. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi. 

49. (Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja az egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő 577—1925. számú leiratát, mely szerint a lelkészek 
részére eddig családtagonkint megállapított havi 5 aranykorona családi 
pótlék összeget a vall. és közokt. m. kir. miniszter f. évi julius hó 
1-étől kezdve havi 10 aranykorona összegre emelte fel. 

A közgyűlés a bejelentést örömmel és köszönettel veszi 
tudomásul. 

50. (Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a lelkészi hivatalokhoz 
f. évi 400. sz. a. intézett püspöki leiratot arról, hogy a vall. és közokt. 
m. kir. miniszternek 1883—1925. sz. a. kelt rendelete szerint a lelkészi 
hivatalok postadijátalányozási rendszere f. évi julius hó 1-étől megszűnik 
és hogy postai küldeményeiket a rendes postabélyegekkel kötelesek 
ellátni. Ennek kapcsán bemutatja a bizottság a nógrádi esperesnek 
feliratát, melyben arra kéri a püspököt, hivja fel a kerület pénzügyi 
bizottságát, hogy a portóköltségek előlegezésére, esetleg fedezésére az 
egyházmegyéknél megfelelő előleg előteremtéséről gondoskodjék. Hasonló 
értelmű javaslatot nyújtott be a nógrádi alesperes is. A bizottság az 
esperesi hivataloknak nyújtandó megfelelő portóköltség előlegezését mél-
tányosnak találja s javasolja, hogy a nógrádi esperes 500,000, alesperes 
300,000, a fejér-komáromi esperes 300,000, alesperes 100,000 s a mo-
soni esperes 100,000 korona portóköltség-előleget kapjon. 

A közgyűlés a bizottság jelentését tudomásul veszi, az 
esperesek és alesperesek részére portóköltség előlegezését 
szükségesnek tartja s a további intézkedések megtételére az 
elnökséget kéri fel. 

51. (Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a fejér-komáromi egyház-
megyének f. évi junius hó 25-én tartott évi rendes közgyűlésében hozott 
határozatát, mely szerint a készpénzjárandóságoknak és munkaváltság-
dijaknak a f. évben 60%-os, 1926. évben 80%-os és az 1927. évben 
100%-os aranykoronaértékben való valorizálását az egyházmegye terü-
letére kimondja s egyszersmind ezen határozatának a kerület útján az 
egyetemes közgyűléshez való felterjesztését elhatározza. 

A közgyűlés a bizottság jelentését jóváhagyólag tudo-
másul veszi. 

52. (Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a fejér-komáromi egyház-
megye f. évi junius hó 25-én tartott évi rendes közgyűlésének ama 
határozatát, melyben az egyházkerület utján arra kéri az egyetemes 
egyházat, eszközöljön ki olyan értelmű közigazgatási bírósági döntvényt 



43 

a lelkészek, illetve a tanítók javadalmazását képező föld után fizetendő 52 
vagyonadó tárgyában és tegyen az egyetemes egyház lépéseket a m. kir. 
pénzügyminiszternél, hogy a lelkészek, illetve a tanítók a fizetés jelle-
gével biró földjavadalom után a terhükre előirt vagyonadó alól mente-
sittessenek. 

A közgyűlés ezen egyházmegyei közgyűlési határozatnak 
az egyetemes közgyűléshez leendő felterjesztéséi annyival is 
inkább elhatározza, mert a maga részéről is jogtalannak tartja 
az egyházi tisztviselőknek a földilletmény után vagyonadóval 
történő megterhelését, mert ők azt fizetésül élvezik s ezen 
a cimen minden más fizetésük is vagyonadó alá vehető volna. 

A pénzügyi bizottság javaslatára a közgyűlés egyben 
arra is kéri az egyetemes közgyűlést, kérelmezze a m. kir. 
pénzügyminiszternél azt is, hogy a kántortanitói lakások után 
kivetett 25%-os házhaszonrészesedés fizetése alól az egy-
házakat mentesítse. 

53. (Z.) Mult évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 43. pontjával kapcso-
latosan az elnökség közli, hogy a kerület tulajdonát képező második 
írógépet Kardos Gyula nógrádi alesperesnek adta el 500.000 K-ért, ki 
a vételárt a kerület pénztárába befizette. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elrendeli, 
hogy a befolyt 500.000 K-át a kerületi pénztár külön alapként 
kezelje, hogy az a püspöki iroda írógépének karbantartására, 
esetleg egy uj irógép beszerzésére fordítható legyen. 

54. (Cs.) Kirchner Gyula kerületi számveszéki elnök beterjeszti a 
kerületi számvevőszék jelentését az egyházmegyék számadásairól, amely 
szerint a számadások, költségvetések és vagyonleltárak általánosságban 
elfogadhatók. Néhány apróbb formahiba ugyan még előfordul, de ezek 
inkább a hivatalos nyomtatványok hiányával magyarázhatók, amelyeknek 
Pozsonyban fekvő példányait visszaszerezni nem sikerült, viszont újból 
való előállításuk elbírhatatlan terhet jelent a kerület közigazgatási pénz-
tára számára. Mindemellet a számadások formai tökéletességének a szük-
ségességét is hangoztatva, elfogadásra ajánlja az összes számadásokat. 

A kerületi közgyűlés a számvevőszék jelentését tudo-
másul veszi, az egyházmegyék számadásait jóváhagyja, a 
formahibák elkerülésére felhívja a számadással tartozók figyel-
mét és elrendeli, hogy a kerületi számvevőszék jegyzőkönyve 
a közgyűlés jegyzőkönyvében függelékkép kinyomattassék. 

55. (B.) Olvastatott a tanügyi bizottságnak következő jelen-
tése : I. Népiskolák; Az evang. hivek száma 28.638. Ezek közül tan-
köteles gyermek 3927. Iskolába járt 3925; nem járt 2. A tankötele-
seket 35 iskolában, 57 tanteremben, 60 rendes és 1 helyettes tanitó 
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tanította. Az iskolák jövedelmének összege: 1,518.805.053 korona; 
Ez 39,694.250 K alapítványi és ingatlan vagyonjövedelméből, 82.900 tőkék 
kamataiból; 553,622.847 K egyházi hozzájárulásból, 80,633.246 K köz-
ségi ; 840,642.090 K államségélyből állott elő. A kiadás annyi, mint a 
bevétel. A tanítók fizetésére kiadatott 1,380.253.078 K. Az iskolába járó tanuló 
mindegyikére esik 406 748 korona. 

II. Nem ev. iskolákban végzett vallásoktatás. Az 1421. ev. tanuló 
vallásoktatását az 1924—25. tanévben 83 helyen, 73 tanintézetben, heti 
123 órában 36 hitoktató végezte. A tanulók közül 48.3% állami, 13.3% 
felekezeti, 7.4®/0 községi, 29% társulati vagy magániskolába járt. Elemi 
iskolás volt 61.5%, ismétlő, gazdasági 11.9, polgári s felsőleányiskolás 
13.8%, középiskolai s felsőkereskedelmi 11.9%, hadiárvaíntézeti 0.9%. 
A hitoktatók díjazására adtak a egyházközségek 4%-ot, az egyházke-
rület 0.2%, a községek 5.3%, az állam 32.3% a társulatok 58.2%ot. 
Fuvardíj 250.000 korona volt. A kiküldött vizsgabiztosok jelentéseikben 
a vallásoktatók lelkiismeretes munkájáról számolnak be. 

A komáromi, tatatóvárosi, esztergomi iskolák vizsgabiztosa dr. Ko-
vács Sándor egyetemi tanár méltánylással van az esztergomi ref. lelkész 
munkája iránt is, de teljes örömét találja a komáromi s tatatóvárosi 
hitoktatók által felmutatott eredményben, akik a vallásosság ápolására 
kiváló súlyt helyeztek. 

A székesfehérvári iskoláknál Kirchner Rezső teljesítette a vizsga-
biztosi tisztet, aki szép, dicséretre és elismerésre méltó eredményt tapasztalt. 

A moson—magyaróvári vizsgákon Stuer Lajos elnökölt s minden 
iskolában lelkiismeretes oktatásról tanúskodó feleleteket hallott. Ének 
nagyon kevés. volt. 

A selypi polgári iskola egy növendéke vizsgáján Limbacher Zoltán 
jelent meg, az eredményt igen szépnek találta. 

A balassagyarmati iskolák vallásoktatási eredményéről Huszágh 
Gyula vizsgabiztos elismeréssel szól. Ez évben is 36 éneket gyakorolt 
be a polgári és középiskolai növendékekkel. 

A szécsényi iskolák vizsgabiztosa Kardos Gyula az elhangzott 
értelmes feleletekből szakavatott munkára következtet. 

A pásztói iskolát a püspök úr vizsgálta meg s az eredményt 
dicséretesnek mondja. 

A salgótarjáni iskolák vizsgáin Kirchner Rezső elnökölt, az ered-
ményt jónak találja. A hitoktató munkáját megnehezíti a különböző 
tipusu iskoláknak szétszórt fekvése. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság jelentését örömmel 
veszi tudomásul s a hitoktatóknak szép sikerű munkájáért 
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köszönetet és elismerést mond s a jelentésnek a tanügyi 55 
bizottsághoz való felterjesztését elhatározza. 

56. (B.) Ugyanazon bizottság előterjeszti az elnöki értekezletnek 
a tanítóképzők támogatása tárgyában lebocsátott felhívását. 

A közgyűlés határozatilag kimondja, hogy a püspök 
az esperesek utján hivja fel az egyházakat a tanítóképzők 
hathatós támogatására, mert igazában csak ezekből az intéze-
tekből várhatnak igyekezetüket, képességüket ev. egyházunk 
szolgálatába bocsátó tanerőket. 

57. (B.) Ugyanazon bizottság előterjeszti az elnöki értekezletnek 
leiratát, amelyben az iskolaszékeknek kötelességévé teszi a testnevelési 
felszerelések bejelentését ev. egyetemes tanügyi bizottságunk elnökénél 
Mágócsy-Dietz Sándor egyetemi tanárnál. 

A közgyűlés a leiratot tudomásul veszi azzal a meg-
jegyzéssel, hogy ebben az intézkedés már megtörtént. 

58. (B.) A tanügyi bizottság bemutatja a VKM 99500—1924. sz. 
rendeletét, amelyben a régebben folyósított dologi-tandijpótlékot beszün-
tette, de egyben megengedte ily tandijpótlékot eddig élvező gyülekeze-
teknek, hogy záros határidőn belül újra kiutalását kérvényezhessék. 

A közgyűlés e rendeletet tudomásul veszi, annyiban 
megnyugvással, hogy azt az eddig élvezett s újra folyitását 
kérvényező gyülekezetek közül heten, ha kisebb összegben 
is, de újból megnyerték. 

59. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a VKM 900C—1924. sz. 
rendeletét, amelyben a városi és községi segélyeknek a tanítók helyi 
javadalmának beszámítása s az államsegélyből levonása iiánt intézkedik. 

A közgyűlés e rendeletet tudomásul veszi, miután intéz-
kedésében a tanítókon semmi sérelem nem esik. 

60. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a VKM 1467—1925 sz. 
rendeletével kibocsátott új népiskolai tantervet, melynek az 1925—26. 
tanévben bevezetésére, esetleg hasonló tanterv sürgős kiadására hivja 
fel a püspököket. 

A közgyűlés a bizottság javaslatára elrendeli az új 
tantervnek minden iskola részére sürgős beszerzését, hogy 
a rendelet értelmében a tanítók a jelen iskolai évben e 
szerint kezdhessék s folytathassák munkájukat. 

61. (B.) Ugyanazon bizottság előterjeszti a fejérkomáromi és mo-
soni egyházmegyéknek a kerületi közgyűlés utján az egyetemes köz-
gyűlés elé felterjesztendő azon egyértelmű indítványát, hogy addig is, 
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64. amig a kántori s tanítói fizetések, jogok, kötelességek szétválasztása s 
külön-külön javadalmi jegyzőkönyvbe felvétele egyházi törvényhozás 
utján rendezést nem nyer, az egyetemes egyház szabályrendelettel hozzon 
ebben megnyugvást keltő intézkedést. 

A közgyűlés elhatározza az indítványnak az egyetemes 
közgyűlés elé felterjesztését oly értelemben, hogy az egyetem 
rendelje el a kántori s tanítói fizetések szétválasztását és 
pedig úgy, hogy a lakás, a földek, s azok munkaváltsága, 
párgabona, bor, csirke, tűzifa, annak felvágása, készpénz, 
stola, káposzta, széna, szalma, amelyek eredetileg kántori 
fizetések voltak, ilyeneknek vétessenek fel s a kerületek elnök-
sége őrködjön a javadalmaknak az egyházközségek érdekei 
szemelőtt tartása melletti kettéválasztása felett. 

62. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a fejérkomáromi egyház-
megye azon kérelmét, hogy az elemi iskolai reformnak a zsinat által 
való megalkotása előtt hallgattassák meg a tanítóknak idevonatkozó 
kívánsága, hogy a zsinati szakbizottság ezen tapasztalati alapon nyugvó 
tanítói vélemény figyelembe vételével készítse el a maga törvény-
tervezetét. 

A közgyűlés a bizottság javaslata alapján elhatározza 
az előterjesztésben foglalt kérelemnek az egyetemes köz-
gyűlés elé pártoló felterjesztését. 

63. ( B ) Ugyanezen bizottság bemutatja a fejérkomáromi egyház-
megyének az egyetemes közgyűlés elé terjesztendő azon indítványát, 
hogy az egyetemes egyház egész súlyát, tekintélyét latbavetve, hasson 
oda, miszerint az iskolafenntartó egyházközségek ne adóztassanak meg 
az országos tanítói nyugdíjintézet javára az eddig fizetett évi 24 koro-
nának ötszörösére felemelt összeggel, hanem csak a régi 24 aranykoro-
nával, mert a túlságos magasra emelt összeg igen sok gyülekezetünket 
hamarosan válságba sodor, ami pedig nem lehet az állam érdeke. 

A közgyűlés a fejérkomáromi ev. egyházmegyének köz-
helyesléssel találkozott indítványát az egyetemes közgyűléshez 
pártolólag felterjeszti. 

64. (B.) Ugyanazon bizottság előterjeszti a hittudományi kar dok-
tori szigorlatáról és a tudományos fokozatok adományozásáról szóló 
szabályzat tervezetét. 

A közgyűlés a bizottság javaslata értelmében a terve-
zetet a következő módosításokkal fogadja el : 

a) töröltessék a magyar viszonyokba bele nem illő 
licenciatusi szigorlat, mely esetleg elidegenítő hatással lehet 
a tudományos törekvések iránt érdeklődőkre; e helyett cél-
szerűbb volna, ha a szabályzat a doktori szigorlatra való 
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jelentkezés feltételéül megkövetelne egy folyóiratban, vagy 04 — 65. 
önállóan megelőzőleg megjelent dolgozatot, mely a jelölt 
komoly tudományos készültségét és foglalkozását bizonyítaná ; 

b) töröltessék az 5. §., mely a 4. §. rendelkezését meg-
dönti ; a doktori fokozatot vagy „rite" lehet megszerezni, 
amikor kivételnek helye nincsen, vagy „honoris causa" mely 
a karnak elegendő szabadságot ad az érdem jutalmazására; 

c) a külföldi licenciatusi, vagy doktori szigorlat honosí-
tásánál figyelembe veendő a viszonosság, az idegen államok 
magatartása és az oklevelet kiállító egyetemek tudományos 
színvonala; 

d) külön szakaszban szabályozandó a más hitfelekezetü 
hittudományi karon szerzett doktori oklevél elismerése; 

é) külön szakaszban szabályozandó a doktori oklevél 
érvénytelenítésének a módja, az érvénytelenítés okainak fel-
sorolásával (egyház és hazaellenes magatartás, súlyos erkölcsi 
vétség, vagy bűntett) 

/ ) az esetre, ha a licenciatusi szigorlat a szabályzatban 
megmaradna, a 24. §. c. pontja igy módosítandó: „és mind 
a két esetben kellő tudományos értékű theol. irodalmi mun-
kásságot tud felmutatni" ; 

g) a közgyűlés végül felkéri a püspök urat, hogy a 
tanügyi bizottságnak a theol. tanulmányi és vizsgálati szabály-
zatra, valamint a magántanári szabályzatra vonatkozó észre-
vételeit juttassa el az illetékes egyetemes bizottsághoz. 

65. (Cs.) Dr. Händel Béla egyházkerületi ügyész beterjeszti a jogügyi 
bizottság 1925. aug. 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvét, amellyel 
kapcsolatosan 

a) a közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatára felhívja az egyház-
községeket és az egyházmegyéket, hogy amennyiben a földreformmal 
kapcsolatban igényeket kívánnak bejelenteni, ezt mielőbb tegyék meg, 
mert a vonatkozó törvényben az igények bejelentésére megszabott határ-
idő 1925. évi december hó 7. napján lejár. 

b) Egyházkerületi közgyűlésünk 1924. évi aug. 7-én részben mó-
dosította az egyházkerületi pénztárról, a lelkészjelöltek felavatásáért járó 
tiszteletdíjról és az útiköltségekről és a napidijakról szóló szabályren-
deleteket (m. é. egyházker. jkv. 47., 70. és 71. pontjai). Az 1924. évi 
okt. 16-án tartott egyetemes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 23. pontja 
szerint a jóváhagyás nem volt megadható, mert „a vonatkozó függelékek 
nem lettek felterjesztve." 

A közgyűlés elrendeli, hogy a módosításokra vonatkozó 
közgyűlési határozatok újból felterjesztendők az egyetemes 
közgyűléshez és pedig a reájuk vonatkozó függelékekkel együtt. 
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65. c) A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatára az 1910. évben 
alkotott és az 1911. év aug. 24. napján életbe lépett lelkészválasztási sza-
bályrendelet 14. §- t részben és akként módosítja, hogy a hivatkozott 
szakasz első bekezdésében emiitett egy hónapi határidőt két hónapban 
állapítja meg és a módosítást tárgyazó határozatnak jóváhagyás végett 
az egyetemes közgyűléshez való felterjesztését elrendeli. 

d) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 502/1925. sz. leiratá-
ban felhívta az egyházkerületet, hogy foglaljon állást a következő 
kérdésben: 

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 illetékes két püspök kölcsönös megállapodása szerint tör-
ténjék a döntés? 

Ezen nagyjelentőségű kérdés tárgyalása során dr. Händel Béla 
beterjesztvén a jogügyi bizottságnak az alábbi határozattá vált javaslatát, 
egyben különvéleményt jelentett be a közgyűlésnek a maga részéről, 
amely szerint a segédlelkészek tervbevett elhelyezési módja egyház-
alkotmányunk alapelveivel ellenkezik s ezért a tervezett rendszabály 
szerinte életbe nem léptethető. Ezen különvélemény beterjesztése kap-
csán nagy és magasszinvonalu vita indult meg, amelyben résztvettek 
dr. Kovács Sándor, Rákóczy István, lándori dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi 
Gyula, Kiss István püspök, Wenk Károly, dr. Csengődy Lajos és a 
zárszó jogán dr. Händel Béla. Mivel a felszólalók többsége alapján a 
kérdés nem vált eldönthetővé, lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő 
elrendeli a névszerinti szavazást, amelynek során az eredeti javaslat 
mellett szavaztak: Kirchner Gyula, Balogh István, Mihalovits Samu, 
dr. Zelenka Frigyes, Kirchner Rezső, dr. Csengődy Lajos, Piri Károly, 
Kótsch Mihály, Králik Ervin, Péter Henrik, Fényi Géza, lándori dr. Kéler 
Zoltán felügyelő és Kiss István püspök, összesen 13-an, ellene, vagyis 
dr. Händel Béla különvéleményének elfogadása mellett: Kardos Gyula, 
dr. Händel Béla, Rákóczy István, Okolicsányi Gyula, Wenk Károly, 
Vetsey Ede, Konráth Frigyes közgyűlési tagok, vagyis 7-en, minek 
alapján szótöbbséggel a jogügyi bizottság eredeti javaslatát mondja ki 
határozatkép a felügyelő elnök, mely szerint : 

A közgyűlés hangsúlyozza, hogy a rendes lelkészi 
állások betöltésének kérdésében az E. A. alapján áll, amely 
a választás elvét mondja ki. A közgyűlés azonban úgy 
találja, hogy ezt az elvet nem kell szükségképen kiterjeszteni 
és alkalmazni a segédlelkészekre. A tapasztalatok és a 
gyakorlati szempontok a segédlelkészekre vonatkozólag a 
kinevezési rendszer mellett szólnak s igy a közgyűlés annak 
megvalósítását kívánatosnak tartja. 
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e) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 502/1925. sz. leiratá- 65. 
ban felhívta az egyházkerületet, hogy foglaljon állást a következő 
kérdésben: 

Nem volna-e célszerű és egyházi szempontból kívánatos, hogy 
theol. hallgatók (ideértve az abszolvált theológusokat is) csak abban az 
esetben mehessenek külföldi egyetemre tanulmányaikat folytatni és 
tehessenek lépéseket bármi néven nevezendő külföldi stipendiumok 
elnyerése iránt, ha nekik erre az engedélyt a theol. kar javaslata alapján 
az egyetemes felügyelő elnöklete alatt összeülő püspöki konferencia 
megadja ? 

A közgyűlés az 1848. évi XIX. t.-c. 2. §-ban törvénybe 
iktatott tanszabadság alapján áll. Vallja tehát, hogy: 
„a tanuló arra nézve: mely tant és melyik tanártól kívánja 
hallgatni, szabad választást tehet". A leiratban emiitett terv 
nem egyeztethető össze a protestáns egyház évszázados 
hagyományaival sem. A terv megvalósítása az egyéni szabad-
ságnak a protestáns szellemmel össze nem egyeztethető 
megszorítását jelentené és beleütköznék egy polgári szabad-
sági jogba — mely emberi alapjog —: a szellemi tevékeny-
ség szabadságába. Egyébként is jogi lehetetlenség a terv 
megvalósítása, mert a theol. hallgatók és abszolvált theoló-
gusok nem állanak az egyházzal jogi kapcsolatban s igy 
cselekvési szabadságukban egyházi hatóság őket nem korlá-
tozhatja. A közgyűlés tehát a tervet célszerűtlennek, egyházi 
szempontból mellőzendőnek tartja és annak bármilyen formá-
ban való megvalósítását ellenzi. 

f ) Az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 465/1925. sz. leiratá-
ban felhívta az egyházkerületet, hogy foglaljon állást a következő 
kérdésben: 

Mi legyen a lelkész részéről az eljárás, ha olyan más egyházbeli 
jegyespár kér tőle egyházi megáldást, amelynek frigyét a saját egyháza 
bármi okból meg nem áldja? 

A közgyűlés mindenekelőtt hangsúlyozza, hogy más-
egyházbeli jegyespárnak egyházi megáldását megengedhető-
nek tartja. A felekezetek közötti béke lehető megóvása végett 
azonban elengedhetlen feltétele legyen az egyházi áldásnak 
az, hogy a jegyespár előzőleg hitelt érdemlően bizonyítsa 
saját egyháza közreműködésének megtagadását. Amennyiben 
pedig a más egyházbeli jegyespár különböző felekezetekhez 
tartozik, ugy a megtagadás bizonyítása mindkét felekezetre 
vonatkozólag követelendő volna. 

g) A bánki egyházközség felebbezett a nógrádi egyházmegye 
1924. évi dec. 16-án tartott rendkívüli közgyűlésének ama határozata 
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65. ellen, amellyel a megüresedett alesperesi állásra a szavazást elrendelte 
és kéri, hogy az egyházkerület a választást érvénytelennek mondja ki. 

A közgyűlés a felebbezést visszautasítja, mert elkésve 
adatott be. A felterjesztett iratokból ugyan nem állapitható 
meg, hogy az egyházközség mely napon szerzett tudomást 
a sérelmesnek tartott egyházmegyei közgyűlési határozatról, 
azonban az 1924. évi dec. 16-án tartott egyházmegyei köz-
gyűlésről felvett jegyzőkönyvből és a szavazatok felbontására 
kiküldött bizottság 1925. évi febr. 4-én tartott üléséről felvett 
jegyzőkönyvből minden kétséget kizárólag megállapítható, 
hogy a bánki egyházközség is beküldte szavazatát 1925. évi 
jan. 31-ig, nyilvánvaló tehát, hogy a sérelmesnek tartott 
egyházmegyei közgyűlési határozatról 1925. évi jan. 31. napja 
előtt nyert tudomást. Minthogy pedig a felebbezést 1925. évi 
febr. 26-án adta be, ez elkésés okából visszautasítandó volt, 
mert a felebbezés határideje az állandóan követett gyakorlat 
értelmében 15 nap. 

h) Kossaczky Mihály nyug. lucfalvai lelkész felebbezett a nógrádi 
egyházmegyének 1925. évi július 8-án tartott közgyűlésében hozott ama 
határozata ellen, amely feloldotta jogutódját ennek hiványában meg-
állapított azon kötelezettsége alól, hogy tartozik a felebbezőnek évenkint 
bizonyos mennyiségű terményt kiszolgáltatni. 

Dr. Händel Béla egyházkerületi ügyész beterjesztvén a jogügyi 
bizottságnak az alább határozattá vált javaslatát, Mihalovics Samu 
ellenjavaslatot terjeszt a közgyűlés elé, amely szerint az adott körül-
mények olyanok, hogy méltányossá teszik a nógrádi egyházmegye köz-
gyűlési határozatának jóváhagyását. Felvilágosító szavai után hosszabb 
vita indult meg, amelyben résztvettek Meskó Károly, Králik Ervin, 
Szekej András, dr. Händel Béla, Mihalovics Samu. Mivel a felszólalások 
alapján az ügy eldönthető nem volt, lándori dr. Kéler Zoltán felügyelő 
elnök névszerinti szavazás elrendelését tartja szükségesnek, melynek 
során a jogügyi bizottság javaslata mellett szavaztak: Kardos Gyula, 
dr. Händel Béla, Kirchner Gyula, Balogh István, dr. Zelenka Frigyes, 
Kirchner Rezső, dr. Csengődy Lajos, Wenk Károly, Piri Károly, Vetsey 
Ede, Konráth Frigyes, Fényi Géza, vagyis 12-en, ellene, azaz Mihalovics 
Samu indítványa mellett Okolicsányi Gyula, Mihalovics Samu, Nemes 
Győző, Kotsch Mihály, Králik Ervin, Péter Henrik, Szekej András, 
vagyis 7-en, minek folytán elnöklő felügyelő határozatilag kimondja, hogy 

a közgyűlés a nógrádi egyházmegyei közgyűlés határozatát 
megsemmisíti, mert a felebbező vélt igényének érvényesítése 
az E. A. 329. §-ának c) pontja értelmében törvénykezési 
eljárásra tartozik. 

i) A nógrádi egyházmegye 1925. évi julius 8-án tartott közgyűlé-
sében határozatot hozott, amelynek értelmében a zsinati bizottság 
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figyelme felhívandó volna arra hogy az új alkotmányban az egyházi 65. 
adóztatás és adóbehajtás kérdései egyöntetűen szabályozandók. 

A közgyűlés az egyházmegye határozatát felterjeszti az 
egyetemes közgyűléshez azzal a kérelemmel, hogy azt a 
zsinati bizottsághoz juttatni méltóztassék. 

j ) A nógrádi egyházmegye 1925. évi julius 8-án tartott közgyűlé-
séből felterjesztést intézett az egyházkerülethez a herencsényi ev. hivek 
azon sérelmének tárgyában, amely abban áll, hogy ev. hivek a r. k. 
lelkész javára különböző szolgáltatásokra köteleztetnek a világi köz-
igazgatási hatóság által. 

A közgyűlés a felterjesztést visszaküldi az egyház-
megyének, mert konkrét adatok nélkül az nem alkalmas a 
tárgyalásra. Felhívja az egyházmegyét, hogy a szükséges 
adatokat gyűjtse össze és a panaszt kellően felszerelve 
terjessze fel az egyházkerülethez. 

k) A nógrádi egyházmegye 1925. évi július 8-án tartott közgyűlésé-
ben elhatározta, hogy — tekintettel a csonka nagyhonti egyházmegyé-
nek a nógrádi egyházmegyéhez való csatolására — a nógrádi egyház-
megye hivatalos neve azon időre, mig a nagyhonti egyházmegye 
megszállás alatt levő része fel nem szabadul, „Nógrád-Honti ág. hitv. 
ev. egyházmegye" legyen. 

A közgyűlés ezidőszerint nem tartván időszerűnek a 
kérdés tárgyalását, felette napirendre tér. 

I) Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság az 1925. év július 
első napjaiban levelet intézett lándori dr. Kéler Zoltán dunáninneni 
egyházkerületi felügyelő úr őméltóságához, amelyben közölte, hogy 
2 millió koronát adományoz az egyházkerület céljaira. A felügyelő úr 
az összeget felvette és befizette az egyházkerületi pénztárba. 

A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul, az 
adományozó társaságnak nemes elhatározásáért köszönetet 
szavaz, az adományt elfogadja, a felügyelő úr indítványára 
az adományból alapítványt létesít az egyházkerület lelkész- és 
tanitóözvegyeinek és lelkész- és tanitóárváinak segélyezésére 
s erről az ezen jegyzőkönyvhöz csatolt alapítólevelet állítja 
ki. A közgyűlés egyben elrendeli, hogy köszönetének kifeje-
zéseképen az alapítólevélnek egy eredeti példánya ezen 
jegyzőkönyvi pont hitelesített másolatának kapcsán meg-
küldessék az adományozó társaságnak (Budapest, IV., Vigadó-
tér 1), a felügyelő úrnak szives fáradozásáért köszönetet 
mond s kimondja, hogy az alapítólevél e jegyzőkönyvben 
függelékként kinyomattassék. 

4* 
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65. m ) A jogügyi bizottság javaslatára az egyházkerület a következő 
felterjesztést intézi az egyházegyetemhez: 

Figyelemmel arra, hogy napirenden van az „Evangélikus egyete-
mes felügyelői hivatal" és „Püspöki hivatal" kitételek használata, az 
egyházkerület e kitételek használatának megszüntetése tárgyában felir 
az egyházegyetemhez, mert azoknak egyházi alkotmányunkban alapja 
nincs. Egyházi alkotmányunk csak „Egyetemes egyházi és iskolai fel-
ügyelő"-t és „Püspök"-öt ismer. Nem kívánatos, hogy az egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelői s a püspöki méltóság hivatallá degradál-
tassék, annál is inkább, miután ezen helyt nem álló és alkotmány-
ellenes kitételeket már a m. kir. kormány egyes minisztériumai is 
alkalmazásba veszik. 

ti) lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő megnyitó 
beszéde kapcsán a jogügyi bizottság azzal az indítvánnyal fordul a 
kerületi közgyűléshez, hogy a kerületi elnökséget hatalmazza fel arra, 
hogy a kerületnek már is juttatott és az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság által kerületünknek ezentúl is juttatandó földbirtokot — a kerü-
leti ügyész bevonásával — ifj. gróf Eszterházy László úrnak, esetleg más bér-
lőnek legjobb belátása szerint bérbeadhassa, a bérleti összes feltételeket, 
annak tartamát szabadon megállapíthassa és a bérleti szerződést az 
egyházkerület nevében jogérvényesen megköthesse. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatát egyhan-
gúlag elfogadja s az abban foglalt meghatalmazásokat meg-
adja és a szükséges jegyzőkönyvi kivonatokat a ker. elnök-
ségnek kiadni rendeli. 

o) Dr. Händel Béla bejelenti a közgyűlésnek, hogy a mult évi 
kerületi közgyűlésen kerületi ügyésszé történt megválasztása után egy, 
— többek által aláirt levélben őt lemondásra hivták fel. Ennek a felhívás-
nak ő, a többség akaratának érvényességét tartván szemelőtt, eleget 
nem tett, de kötelességének tartja e tényt a közgyűlés tudomására hozni. 

A közgyűlés Okolicsányi Gyula felszólalása után lándori 
dr. Kéler Zoltán indítványára a legteljesebb bizalmáról és 
ragaszkodásáról biztosítja a kerületi ügyészt és eljárását 
korrektnek találja. 

p) Az egyházkerületi ügyész jelentése alapján a jogügyi bizottság 
javaslatára a közgyűlés kimondja, hogy az 1924. dec. 16-án megtartott 
nógrádi egyházmegyei közgyűlés megsértette a törvényt akkor, a mikor 
saját, közigazgatási ügyben hozott határozatára nézve kimondotta, hogy 
az csak birtokon kivül felebbezhető meg, mert az E. A. értelmében 
minden közigazgatási ügyben hozott egyházközségi, egyházmegyei, 
illetve egyházkerületi közgyűlési határozat végrehajtására, amennyiben 
a határozat a törvény értelmében nem végérvényes, a felebbezésnek 
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halasztó hatálya van. Ez a határozat közlendő az egyházmegyékkel és 65 
ezek utján az egyházközségekkel. 

66. (B.) Missziók: 
I. Mosoni egyházmegye . Oroszvár, mely Járfalutól elszakítva 

független leányegyház, a lelkészi javadalom céljaira földet kért az 
Országos Földbirtokrendező Bíróságtól. E földszerzés biztosítaná az 
anyaegyház fennállását. Ezen ügy eldőlte előtt a híveket ideiglenesen gon-
dozó Rajka és Oroszvár között szerződést létesíteni céltalan volna, mert 
meggátolhatná az anyaegyházzá alakulást. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az anya-
egyházzá alakulás tárgyában határozatát függőben tartja. 

II. Nógrádi egyházmegye , a) Kisterenye, Pásztó, a mult évi 
kerületi közgyűlés határozatából alakult missziói anyaegyházzá. 23 köz-
ségben elszórt híveinket egyesíti gondozó szárnyai alatt. A hivek lélek-
száma együttesen 355. Limbacher Zoltán lelkész nehéz állását 1924. 
aug. havában foglalta el. Az egyház alakuló közgyűlésén jelen volt Kiss 
István püspök, Mihalovics Samu esperes, Okolicsányi Gyula egyház-
megyei felügyelő. Megválasztatott tb. felügyelővé Sztranyaszky Sándor 
főispán, felügyelővé Fényi Géza bányagondnok, kántorrá Vohauer Géza 
áll. tanító, gondnokká Billnitzer Lajos, pénztárossá Vohauer Kálmán; 
pásztói gondnokká Schroedl Hugó állomás-felügyelő, pénztárossá Ruga 
Géza. A lelkész istentiszteletet tartott Kisterenyén 13-szor, Pásztón 
5-ször, Jánosaknán 5-ször, Mirsesfán 2-szer, Mátranovákon 2-szer, Sely-
pen 2-szer. Ezek állandósított istentiszteletek, a többi helyen csak alka-
lomszerűen tart a lelkész istentiszteletet. A hitoktatás rendesen folyik, 
szombatonkint bibliaórákat tart, énekgyakorlatokat, felolvasó, szavaló 
estéket a hitélet ébrentartására. Született 21, konfirmáltatott 8 gyermek. 
Urvacsorával élt 254, áttért 20 egyén, kitérés nem volt. Meghalt 8. 
Evang. vallásban neveltetik 7 vegyes házasságból származó gyermek. 
A gyülekezet 5 millió korona segélyt kapott a Baldácsy-alapból, 2 
milliót a politikai községtől, 80 q szenet a salgótarjáni bányatársulattól. 
Özv. Berzsenyi Béláné fekete oltárteritőt ajándékozott. A missziói egyház 
most toronyalapra gyűjt. A gyűjtés eddigi eredménye 11 millió korona, 
ami jórészt egy gazdag müsoru vallásos est jövedelméből származik. 
Híveink nagyon szegények, a gyülekezet állandóan rászorul az egyház-
kerület támogatására. A missziói kör élén feladatát ismerő és megértő 
lelkész áll, akinek munkássága méltánylást érdemel. 

A közgyűlés a jelentést örvendetesen tudomásul veszi, 
a gyülekezet s a lelkész buzgóságát méltányolja és a zegyházat 
támogatásáról biztosítja. 

b) Lapujtö, mint leányegyház Salgótarján gondozása alatt áll. 
Templomát részben a Baldácsy segélyből (10 millió) és saját áldozat-
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66. készségéből (szintén 10 millió) megújította s a megujult templomot a 
püspök úr 1924. szeptemberében felszentelte. Az egyházmegyei elnökség 
a kerület azon felhívásának, hogy az anyaegyházzá alakulás anyagi 
feltételeiről a helyszínén győződjék meg, a salgótarjáni lelkészváltozás 
s a bányamunkásokat sújtó kedvezőtlen közgazdasági helyzet miatt nem 
tehetett eleget. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az egyház-
megyei elnökséget megbízza, hogy az anyaegyházzá alakulás 
ügyében Lapujtő meglátogatását akkorra halassza, amikor a 
gazdasági helyzet javulása a kívánatos eredményt valószínűvé 
teszi, addig a kerület határozatát függőben tartja. 

III. Fejér-komáromi egyházmegye . A) Bicske, Felcsuth, Alcsuth 
a csabdi-i egyház gondviselése alatt áll, a missziói szervezés joga 
és kötelessége a csabdii lelkészre vár. Bicske az uj lelkész választáskor 
az anyaegyházzal szorosabb összekapcsolódása vágyának kifejezést adott 
azzal a kijelentésével, hogy részt vesz az anyaegyház terheinek viselé-
sében, de kikötötte azt is, hogy a lelkész minden hónapban egy vasárnap 
kimenjen Bicskére istentiszteletet tartani a hivek által e célra meg-
szerzett helyen. Az uj lelkész előtt tehát már csak az a feladat áll, 
hogy Felcsuthon és Alcsuthon, ahol a hivek nagyobb számban vannak, 
mint a többi szórványhelyeken, — a fiókegyházakat megszervezze s az 
istentiszteletet meghonosítsa. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a 
Csabdihez tartozó terület missziói szervezéséről a jelentést 
az illetékes lelkésztől elvárja. 

B) Ercsi és Érd jelenleg Tordashoz tartozik. Tordas azonban 
közlekedési nehézségek miatt csak nagy üggyel-bajjal gondozhatja. Ercsi 
gyűjtőpontja lehetne ezen vidék evangélikusainak. Ercsin jelenleg az 
ev. hivek a ref. egyház tagjai, oda fizetnek s annak szolgálatát veszik 
igénybe. Felmerült aza terv, hogy ezen alsó dunamelléki szórvány jelentősebb 
községei Budafokhoz csatoltatnának s vele együtt alkotnának missziói 
egyházat, mert a közlekedési viszonyok ezt szinte mint kinálkozó és cél-
szerű megoldást tanácsolják. Ez azt jelentené, hogy ezen községek a 
bányakerület tartozékaivá válnának. Mellőzve azt az általános elvet, 
hogy megcsonkult kerületünk nem mondhat le még szórványhelyekről 
sem s ha határkiigazitás történnék, inkább gyarapodásra számit, nem 
valószínű, hogy Budafok, mely most van alakulóban és saját szervez-
kedésével, belső megerősödésével van elfoglalva, megterhelné magát 
7—8 községből álló szórvány gondozásával. Megállapodás történt, hogy 
a tordasi lelkész és dr. Kovács Sándor felkeresik a szórvány fontosabb 
pontjait, a kerületet személyes meggyőződés után tájékoztatják a tapasz-
taltak felől és megokolt javaslatot terjesztenek a közgyűlés elé. Egyelőre 
az látszik célszerűnek, hogy az északi rész Tordas, a déli rész Székes-
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fehérvár gondozására bizassék, amellyel sürü vasúti összeköttetése van 
s amelyhez, mint megyei s gazdasági székhelyhez erős érdekszálak fűzik. 
A hivek véleményének megtudakolása azonban feltétlenül szükséges. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s határozatát 
az újabb jelentés és javaslat beérkezte után hozza meg. 

C) Tatabánya. Az esperességi gyűlés jegyzőkönyvi pontjain kivül 
más értesítés nem érkezett. Megállapítható, hogy a helyzet nem javult. 
Az esperest a konfirmáció megtörténtéről sem értesítették Csupán annyit 
jegyezhetünk fel, hogy a Luther-Társaságtól vagy 20 péld. konfirmációi 
emléklapot rendeltek Tatabánya részére. Ez azonban, amidőn Tatató-
város 300 lélekszám után 15 konfirmandust mutat fel, világosan mutatja, 
hogy a beolvasztás erős mértékben folyik. A püspök úr megbízásából 
dr. Kovács Sándor a tanév első heteiben fel fogja keresni Tatabányát 
és Felsőgallát istentisztelet tartása végett, mely alkalommal a hívekkel 
értekezni fog. — A fejérkomáromi egyházmegye indítványa, mely szerint 
Tatabányát Csabdi gondjaira kellene bizni, egyelőre mellőzendő, mert 
az ifjú lelkészt eléggé elfoglalja saját szórványának gondozása. Külön-
ben sem volna célszerű, ha a kerület a személyes tájékozás megszer-
zése előtt, kellő adatok hijján hozna döntő határozatot. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a határo-
zatot egyelőre függőben tartja. 

B) A Felső-Dunamelléki missziói területen az ev. hivek tömö-
rülése halad előre; megkezdődött a hivek és családok törzskönyvezése, 
ami azért vált szükségessé, hogy az egyes központoknak nem csupán 
lélekszámáról, hanem teherviselő képességéről és a fejlődés lehetősé-
geiről is megbízható tájékozódást szerezzünk. A törzskönyvi lapok kérdő-
pontjait a püspök úr helybenhagyta s ezen az alapon indult meg a 
munka az egész területen. 

a) Komáromújvárosban a lefolyt éven 7 istentiszteletet tartott a 
misszió lelkigondozója maga, hármat pedig az ő engedélyével ifj. Jánossy 
Lajos végzett theologus. Az urvacsorája 3-szor lett kiszolgáltatva. A hit-
oktatást Fülöp István végezte elismerésre méltó buzgósággal és sikerrel. 
A konfirmációi ünnepély szépen s kellő ünnepélyességgel folyt le. Az 
istentiszteletek s közgyűlések helyéül a helybeli polgári iskola egyik 
terme szolgált, amelyet az igazgatóság készségesen átengedett. Az ének-
tanitó és kántor munkáját három éven át Szulacsik László városi aljegyző 
végezte, mivel ő nagy elfoglaltsága miatt leköszönt, helyette a fontos 
munkát Jánossy Ilona polgári iskolai tanárnő vállalta. 1924. októberében 
ujjáalakult a gyülekezet vezetősége. Felügyelővé az Esztergomba távo-
zott Karcsay Miklós helyébe Vetsey Ede ny. altábornagy, másodfel-
ügyelővé Jánossy Károly pénzügyigazgató választatott meg. Ezenkívül 
választott a gyülekezet 10 presbiteri, 2 helyet fenntartott a csatlakozó 
szórvány számára. A földbirtokreform révén a gyülekezet 2 hold bel-
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66. sőséghez jutott, a ref. egyházi telek s az új polgári iskola telkének 
szomszédságában, tehát a város fejlődésének irányvonalán. Miután az 
ingyen földadomány szerzése s állami pénzsegély végett indított moz-
galom eredménnyel nem járt, a gyülekezet kérvényt adott be az OFB-
hoz 25 hold földnek a gyülekezet számára való megítélése végett. A 
Baldácsy-alapból nyert segélyt a gyülekezet burgonya vásárlásra for-
dította, amellyel a 2 hold .belsőséget beültette s amelyből jelentékeny 
hasznot remél a templom és parochia-alap javára. Lándori dr. Kéler 
Zoltán ker. felügyelő az egyházi alap javára félmillió koronát adomá-
nozott, amelynek alapító levelét később állitja ki. Mivel az istentiszte-
letek költségeit, a hitoktató s énektanitó szerény tiszteletdiját fedezni 
lehet a rendes egyházi kivetésből s a szokásos egyéb jövedelmekből, 
a Baldácsy alapból juttatott segélyeket, esetleges nagyobb adományokat 
az egyházi törzsalap gyarapítására fordítja. 

b) Tata-Tóváros , amely a nagy távolság és a közlekedési nehéz-
ségek, utóbb az anyaegyház lelkészének súlyos betegsége miatt kellő 
gondozásban nem részesülhetett, egy év óta az életreserkenés és buz-
góság megható bizonyságait szolgáltatja. A lefolyt évben 7 istentisztelet 
tartatott, állandó nagy látogatottság mellett. Az istentiszteletet vidékiek 
(Naszák, Bánhida, Tatabánya) és más vallásúak is látogatják. Ünnepe-
ken a helyiség szűknek bizonyul. A konfirmációi ünnepély, hittanvizs 
gálát az egész gyülekezet s más vallású érdeklődők nagy részvéte mellett 
folyt le. A hitoktatást Jakus Imre végzi nagy buzgósággal, áldozatkész-
séggel és szép sikerrel. Hosszú időn át ő volt voltaképen az össze-
gyűjtő erő az ev. hivek között s az ő érdeme, hogy lassan az egyházzá 
alakulás vágya akarattá érett. Buzgóságánál csak evangéliumi szerény-
sége nagyobb, amellyel minden érdemet elhárít magától. Az istentisz-
teleteket eleinte a ref. templomban tartottuk, amelyet testvéri szeretettel 
ajánlott fel a ref. egyház lelkésze, az ősz Dózsa József, akiről a leg-
nagyobb tisztelet hangján kell megemlékeznünk. Utóbb célszerűségi 
okokból a tóvárosi állami elemi iskola egyik szép termébe költöztünk 
át, ahol Tóváros község szívesen látott vendégei vagyunk. Köszönet 
illeti érte a község bíráját, S Z Í V Ó S Lajost. 

A gyülekezet itt is megalakult. Felügyelő lett dr. Teutsch József 
gyógyszerész, a régi erdélyi Ároni család buzgó és áldozatra kész tagja. 
Tb. felügyelő lett dr. Bászel Károly ny. vezértörzsorvos, gondnok Jakus 
Imre. A 12 tagú presbyteriumban helyet foglalnak a gyülekezet minden 
társadalmi osztályának képviselői. Megalakult az ev. nőegylet, mely 
nem csupán a jótékonyságot igyekszik szolgálni, hanem célul tűzte ki 
oltári szent edények beszerzését is. Elnökei Ecsedy Mihályné, dr. Strasszer 
Jánosné, Mohácsy Aladárné. Remény van arra, hogy Tóváros község 
ingyen templomtelket adományoz az egyháznak. Folyamatban van a 
parochia építésre alkalmas háztelek s 30 hold föld megszerzése végeit 
indított eljárás. A Baldácsy-alapból s egyéb forrásból eredő segélyeket 
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a telek és föld vételára céljára tőkésiti. Központi fekvésénél fogva 66. 
kétségtelen vonzóerőt gyakorol a vidékre. 

c) Esztergom egy éve éledt föl s azóta emelkedő buzgósággal, 
lépésről-lépésre fejlődik. Az istentiszteletek száma 7. Egy izben 
dr. Kirchnopf Gusztáv Edej a Luther-Szövetség igazgató-lelkésze végezte 
az istentiszteletet. A hitoktatást Páli Sándor ref. lelkész végezte. 
Tanulóink a községi elemi, áll. polgári, községi főreáliskolába és a 
bencés gimnáziumba járnak. Esztergom még ma is kétségtelen vonzó 
hatást gyakorol a Garam völgyére, fel egész Léváig. Természetes közép-
pont, fejlődő magva egy későbbi anyaegyháznak. A város közvéleménye 
jóakarattal és nagy érdeklődéssel nézi törekvéseinket; ezt különösen 
akkor lehetett tapasztalni, amikor a legelső ev. temetést végeztük 
Esztergomban. 

Első közgyűlésünket a kath. jellegű községi főreáliskolában tar-
tottuk, amely épület a Ferenc-rend tulajdona. Istentiszteleteinket a ref. 
templomban más vallásúak is sürün látogatják. Esztergom lélekszáma 
180—200, ehhez csatlakozik Dorog és Tokod bányavidéke körülbelül 
100 lélekkel.'Tokodon Wagner Emánuel főmérnök hitsorsosunk vállalta 
magára a hivek összeírását és összegyűjtését. Mihelyt e munka befeje-
ződött, ott is megkezdődnek' az istentiszteletek. Esztergomot a nagy-
börzsönyi egyház — a nógrádi egyházmegye hozzájárulásával — elbocsá-
totta kötelékéből. Az offertoriumok s adományok fedezték az istentiszteletek 
költségeit. Adakozott a Lipótvárosi takarékpénztár 250,000 koronát, 
dr. Kralovánszky László (Pusztacsév) 50,000 koronát. A Luther-Társaság 
ingyen tankönyveket adott. Híveink eddig a ref. egyház kötelékébe 
tartoznak; próbáltunk megállapodást létesíteni a ref. testvérekkel, de 
még vannak vitás pontok. 

Mivel szerződés-megállapodást csak jogi alakulat köthet jogi 
alakulattal, szükségesnek látszik a f ókegyház megalakítása, természete-
sen oly formán, hogy a közös prot. érdek mellett egyházunk különleges 
érdekei is megvédessenek. Mivel anyaegyháznak felettébb gyenge volna 
még, legcélszerűbbnek látszik a hitoktatás és istentiszteletek biztosítása 
oly módon, hogy a főreáliskolába egy theológiát végzett evang. tanár 
neveztessék ki. A nőegylet alakulóban van. 

d) Almás-Füzitö, új alakulás. A régi időben, mint jelentéktelen 
telep, Komáromhoz tartozott, jelenleg leválva, szétszakítva él. A hívekben 
az elhagyatottság érzete s a szomszéd Tata-Tóváros példája, ahová 
istentiszteletre járnak, megérlelte a tömörülés gondolatát. Májusban 
megalakították a fiókegyházat. Gondnoka Roth Pál gyártelepi tisztviselő 
lett, akit négytagú presbyterium támogat. A gyártelep igazgatósága, a 
ref. és evang. hivek áldozatkészségével együtt, egy imaterem berende-
zését tette lehetővé, amelynek felavatása a közeljövőben lesz. Reméljük, 
kerületünk vezérembereinek részvételével; mert nemcsak élniakarásunkat 
kell itt bizonyítani, hanem lehetőleg azt is, hogy főképp ily veszélyez-
tetett pontokon, a testvéri együttműködés hivei vagyunk. Az almás-
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66. fíizitőiek az alakulás alkalmával egyhangúlag azon óhajukat nyilvánítot-
ták, hogy Tata-Tóvároshoz kívánnak csatlakozni, mert a komáromi 
istentiszteleteket nem látogathatják. Egyébként számítanak arra, hogy a 
füzitői imateremben istentiszteletek tartassanak. 

Mivel az előadottakból kitűnik, hogy e terület kellő lelki gondo-
zására egy lelkész elégtelen, természetesen módosítani kell a tavalyi fel-
fogáson s arra kell törekedni, hogy két központ létesüljön két lelkésszel. 
Tata-Tóváros és Komárom-Újváros kínálkozik két ily központ gyanánt. 
Tata-Tóváros lélekszámban, az állandó törzslakosság száma, az állandó 
birtokosok és független elemek aránya, a hivek vagyoni ereje, a gyer-
mekek száma tekintetében a jövendő fejlődésre és virágzásra több 
lehetőséget nyújt. Komáromban az ingatlan birtokosok száma 18, Tata-
Tóvároson 60, a független, állandó elem Komáromban 18, Tata-Tóvároson 
73, változó Komáromban 90, Tata-Tóvároson 70; Komáromban az 
egyháztagok túlnyomó többsége katonatiszt, nyugdíjas állami vagy 
magántisztviselő, akiknek komáromi tartózkodása időleges. Komáromban 
az egyházi adó 61%-át oly földbirtok szolgáltatja, amely előbb-utóbb 
kath. kézre kerül, mig Tata-Tóvároson ily kedvezőtlen fordulattól nem 
kell tartani. Tata-Tóvároson elevenebb az egyházi élet, a gazdasági élet 
középpontja, a missziói területnek jobban középpontján van, mig 
Komárom a legszélére esik. Komárom mellett szól: a történelmi név, 
a városi jelleg. A jövőt azonban csak reális fundamentumra építhetjük 
s ezt Tata-Tóváros inkább kimutatja. Tata-Tóváros a min. rendeletben 
kivánt összeírást elvégezte, mig Komárom csak részben készült el. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi, 
az adakozóknak, közreműködőknek, a missziói munka végzői-
nek köszönetét nyilvánítja, az új gyülekezetek tisztviselőit, 
presbyteriumait hivatalukban szeretettel és áldáskivánattal 
üdvözli. Esztergomban szükségesnek tartja a fiókegyház 
megalakulását. Mivel a missziói terület lelkészi állása állam-
segély nélkül nem szervezhető s az ennek elnyeréséhez 
szükséges adatok még nincsenek teljesen egybegyűjtve, a 
székhely kérdésében egyelőre nem dönt, hanem bevárja 
Tatabánya, Esztergom, Dorog újabb jelentését. Komáromot 
a hiányzó adatok sürgős pótlására, nevezetesen a szőnyi, 
ácsi, mocsai, kis- és nagyigmándi hivek pontos összeírására, 
valamint a hivek összes állami adójának hiteles kimutatására 
felelősség terhe alatt utasítja. Almás Füzitőnek fiókegyházzá 
alakulását és Tata-Tóvároshoz csatlakozását a kerület jóvá-
hagyja. Végül a közgyűlés úgy Komárom-Újvárosnak, mint 
Tata-Tóvárosnak telek- és földszerzésre irányuló kérelmét 
helyesli és támogatja. Ugyanezen támogatását kilátásba 
helyezi Esztergomnak is, ha kérelmét kellő időben beterjeszti. 
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67. (Z.) A kerületi gyámintézetnek egyházi elnöke beterjeszti a 67—70. 
kerületi gyámintézetnek f. évi augusztus hó 10-én tartott közgyűléséről 
szóló jegyzőkönyvet. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyvben foglaltakat 
tudomásul veszi s annak a kerületi közgyűlés jegyzőkönyvébe 
függelék gyanánt való felvételét elhatározza. A kerületi köz-
gyűlés a maga részéről is köszönetet szavaz Laszkáry Gyula 
ker. gyámintézeti világi elnöknek létesített s ez alkalommal 
is gyarapított alapítványáért, a beterjesztett alapítólevelet 
elfogadja, azt a megfelelő záradékkal ellátja s a jegyző-
könyvbe való felvételét elrendeli. 

68. (Z.) A kerületi gyámintézet egyházi elnöke jelenti, hogy a 
gyámintézeti istentisztelet után megtartott offertorium 687,000 koronát 
eredményezett. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

69. (Z.) A kerületi levéltár megvizsgálására a mult évi kerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 76. pontjában foglalt határozattal kiküldött 
bizottság jelenti, hogy a levéltárt f. évi augusztus hó 7-én részletesen 
megvizsgálta s megállapította, hogy az teljesen megfelelő elhelyezés 
mellett gondosan rendezett, helyesen csoportosított, s ezért könnyen 
áttekinthető. Minthogy azonban az iratok egy része magántermészetű 
levelezésből és okmányokból, továbbá elavult s ezért értéktelen 
adminisztrativ iratokból és elhasznált postakönyvekből áll s ezeknek 
további megőrzése semmi tekintetben sem indokolt, azoknak kiselejte-
zését javasolja azzal, hogy a dr. Baltik Frigyes-hagyatékból eredő 
magánjellegű kéziratok és családi emlékek a kiselejtezést megelőzően 
felajánlandók a családnak. A püspöki irodát érdeklő feljegyzéseknek és 
előiratoknak a kiselejtezendő anyagból való kiválogatása végett kívána-
tosnak tartja, hogy a püspöki iroda ezt a levéltári anyagot átvizsgálja. 

A közgyűlés a bizottság jelentését tudomásul veszi s 
megengedi, hogy a levéltárban elhelyezett magántermészetű, 
valamint az elavult s ezért értéktelenné vált adminisztrativ 
levéltári anyagot a levéltáros kiselejtezze, de a dr. Baltik 
Frigyes-hagyatékból eredő magánjellegű anyag a kiselejtezést 
megelőzően felajánlandó a családnak. Egyben a közgyűlés 
felhívja a levéltárost, hogy a jövőben a levéltárnak és a 
könyvtárnak évi gyarapodásáról tárgyszerint tegyen a kerületi 
közgyűlésnek jelentést. 

70. (B.) Olvastatott a kerületi lelkészi értekezlet jegyzőkönyvének 
6. pontja, amelyben az értekezlet a lelkészi és tanítói fizetések sürgős 
valorizálása tárgyában megalkotott javaslatának az egyetemes lelkészi 
értekezlet utján az egyetemes gyűlés elé pártoló felterjesztésére kéri a 
kerületi közgyűlést. 
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70—72. A közgyűlés a kerületi lelkészi értekezlet javaslatát 
helyesnek találja, elfogadja s az egyetemes közgyűlés elé 
pártoló felterjesztését elhatározza és az egyetemes közgyűlés 
által határozatilag kimondandónak véli, hogy 

1.) zsinati határozatok hiányában az egyetemes köz-
gyűlés kötelezzen minden egyházközséget a lelkészi és tanítói 
készpénzjárandóságoknak a mai értékben átszámítására és 
behajtására 

2.) a 2—3, sőt 400 esztendő előtt szívből felajánlott 
és úgy is szolgáltatott lelkészi és kántortanitói természetbeni 
szolgáltatások egyöntetűen rendeztessenek oly módon, hogy 
azok beszedése a községek és ne az egyház által teljesíttessék, 

3.) a lelkész ugyanúgy köztisztviselőnek tekintessék, 
mint a többi államot fenntartó középosztálybeli s az azok által 
eddig élvezett kedvezményekben is részesüljön. Nyerje vissza 
a korpótlékot s adassék meg neki a vasúti jegy és egyéb 
kedvezmény. Az államnak önmaga iránt elsőrendű kötelessége, 
hogy a nemzetnevelő papságot családja fenntartásában, anyagi 
gondoktól való mentesítésében elősegítse. 

71. (Cs.) Mihalovics Samu nógrádi espres beterjeszti jelentését a 
kórházi betegeknek és a börtönlakóknak lelki gondozásáról, amely szerint 
erről a nagyfontosságú lelkipásztori munkáról a székesfehérvári, a 
balassagyarmati és a nagybörzsönyi lelkészi hivatalok számoltak be 
részletesen. Különösen intenzív volt e munka Székesfehérvárt, ahol több 
gyülekezeti tag bevonásával folytatta munkáját a lelkész, istentisteletet 
tartván, úrvacsorát osztván és evangéliumi iratokkal és bibliákkal látván 
el a szerencsétleneket. Balassagyarmaton hasonlókép szép munka folyt; 
a lelkész itt a látogatási dijnak 4 aranykoronában való megállapítását 
kívánja Márianosztrát a nagybörzsönyi lelkész látogatja évente kétszer, 
ahová a saját költségén utazik, bibliákat és énekeskönyveket osztogatván 
a hivek közt. 

A közgyűlés a jelentést elismeréssel tudomásul veszi 
és a balassagyarmati lelkész látogatási dijának 4 arany-
koronában való megállapításához hozzájárul. 

72. (B.) A kerületi elnökség beterjeszti a Luther-Társaság kér-
vényét, amelyben válságos anyagi helyzetére hivatkozással az évi segély-
nek felemelését s a kebelébe tartozó gyülekezetek felhívását kéri arra, 
hogy a) tankönyv, Írószer szükségleteiket a Luther-Társaság könyv-
kereskedésében szerezzék be ; b) a társaság kiadványaiból bizományi 
raktárt létesítsenek; c) a Luther-Társaság részére -tagokat gyűjtsenek s 
a régi alapító tagokat hívják fel alapitványaik kiegészitésére. 

A közgyűlés a Luther-Társaság kérelmét tudomásul 
vévén és méltányolván, elhatározza, hogy évi segélyben fogja 
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részesíteni, felhivja a kebelébe tartozó gyülekezeteket és 72—74. 
iskolákat, hogy: 

a) tankönyv és irószükségletüket a Luther-Társaság 
könyvkereskedésében szerezzék b e ; 

b) a Luther-Társaság kiadványaiból bizományi könyv-
raktárt létesítsenek; 

c) a Luther-Társaság részére tagokat gyűjtsenek és a 
a régi alapító tagokat kérjék fel alapitványaik kiegészítésére. 

73. (B.) A ker. elnökség beterjeszti ugyancsak a Luther-Társaság-
nak az iránt való kérelmét, hogy a Luther-könyvtárt és Muzeumot, mint 
egyházi közszükségletből keletkezett intézményt, a kerület a lehetőség-
hez képest segélyezze évről-évre s a gyülekezeteket hivja fel a régi 
könyvek és iratok összegyűjtésére s beszolgáltatására s intézzen felter-
jesztést az egyházegyetemhez, hogy az evang. irókat hivja fel müveik 
felajánlására s az engedélyezett könyvek minden kiadásából egy-egy 
példánynak elhelyezésére. 

A ker. közgyűlés a Luther-könyvtár és Muzeum kérel-
mét tudomásul vévén, méltányolja annak nemes hivatását s 
határozatul kimondja, hogy mint közszükséget pótló egyházi 
intézményt támogatja s a lehetőség szerint évről-évre segé-
lyezi s a gyülekezeteket és híveket adakozásra szólítja fel, 
felhivja a gyülekezeteket a régi könyvek, iratok, emlékek 
gyűjtésére, hogy azok az elkallódástól megóvassanak, felter-
jesztést intéz az egyházegyetemhez, hogy az evang. irókat 
hivja fel müveik felajánlására és az engedélyezett könyvek 
minden kiadásából egy-egy példány elhelyezésére, valamint 
az egész intézménynek mint egyetemes jellegű alkotásnak, 
mely az egyetemes egyház székhelyén és házában fog mű-
ködni hathatós segélyezésére. 

Végül sajnálatát fejezi ki a kerület, hogy noha a Luther-
könyvtár és Muzeum alapítása sajtó közleményekből s hiva-
talos jegyzőkönyvekből a közegyháznak tudomására jutott, 
noha egyházunk megcsonkított állapota az erők tömöritését 
és nem szétforgácsolását ajánlja — a tiszai kerület egy 
kisebb alkalmi ajándék okán uj Luther-Muzeum létesítését 
határozta el s ezzel a régibb, értékesebb s az egyetemes 
egyház által már elismert Országos Luther-könyvtár és Muzeum 
fejlesztését akadályozza. A kerület a maga részéről kijelenti, 
hogy minden elkülönítő törekvést helytelenít s a Luther-
könyvtárj és Muzeum alkalmas székhelyéül Budapestet tartja 
s a közegyház támogatását az 1921-ben alapított Luther-
könyvtár és Muzeum céljára tartja igénybevehetőnek. 

74. (B.) A jövő évi gyűlés helyének s idejének kitűzését a köz-
gyűlés az elnökségre bizza. 
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75. 75. (B.) A tárgysorozat ki lévén merítve, világi elnök melegen 
megköszöni a közgyűlés tagjainak s a vendégeknek szives érdeklődését 
és kitartását, a püspök pedig a világi elnöknek a tanácskozás bölcs, 
tapintatos vezetését s ugyan ő buzgó áhítatos imádság után a gyűlést 
bezárja. 

K. m. f. 

Kiss István s. k. Lándori Dr. Kéler Zoltán s. k. 
püspök. egyh. ker. felügyelő. 

Balogh István s. k. Dr. Händel Béla s. k. 
egyházi főjegyző. világi főjegyző. 

Dr. Csengődy Lajos s. k. Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
tb. jegyző. világi főjegyző. 

Kirchner Rezső s. k. 
tb.jegyző. 

Hitelesítjük: 

Budapest, 1925. szeptember 3-án. 

Okolicsányi Gyula s. k. Podhradszky János s. k. 

Kirchner Gyula s. k. Mihalovics Samu s. k. 
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III. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV, 

felvéve a dunáninneni evang. egyházkerület számvevőszékének 
1925. évi aug. 10-én, Budapesten tartott üléséről. 

Jelen vannak: Kirchner Gyula világi elnök, Kirchner Rezső püsp. 
titkár és Szűcs Sándor számvevőszéki jegyző. 

Elnök az ülést megnyitja s jelenti, hogy a püspök úr által hozzá 
küldött esp. számadásokat nem küldte el — az idő rövidsége miatt — 
senkinek, hanem maga dolgozta fel. A számadások, költségvetések és 
vagyonleltárak általánosságban elfogadhatók. Egy-két nyugta ugyan 
hiányzik a mellékletekből — a nógrádi számadásoknál —, de ez a 
lényeget nem érinti. 

De ideje volna már, hogy megszűnjenek ezek az apróbb forma-
hibák (az esp. ellenőr aláirása, helyhiány a záradékok reávezetésére stb.), 
mert ha a jövőben is előfordulnak, a számvevőszék kénytelen lesz a 
számadásokat visszaküldeni. Igaz másrészt, hogy e hibák oka legtöbb-
ször a szükséges nyomtatványok hiánya, mellyel kapcsolatban jelenti, 
hogy a mult évi kerületi közgyűlés azon határozatának, hogy a 
Pozsonyban elfekvő nyomtatványok szereztessenek vissza, nem sikerült 
érvényt szerezni, viszont újaknak nyomatása — a püspök úr leirata 
szerint — olyan összegbe kerülne, amelyet a kerület közigazgatási 
pénztára el nem bir. Egyelőre tehát nincs más, mint türelemmel várni 
az idők jobbrafordulását. 

A számadásokat egyébként elfogadásra ajánlja. 
A bizottság ilyen értelemben határoz. 

A számadások végösszegként talált tételei a következők: 

I. Nógrádi egyházmegye. 

a) Zárszámadások. 

A pénztár neve Bevétel 
K 

Kiadás 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénztár ... 5.116,091-72 5.102,895-74 13,195-98 
Lelkészi nyugdíjintézet 2.860,315-83 2.860,046-80 269-03 — 

Bánóczy-alapitvány ... 3,758-26 2,760-— 998-26 — 

Beniczky-alapitvány... 5,646-12 4,541-— 1,10512 — 

Lelkészi segélyalap ... 3.702,000-— 3.702,000-— — 



b) Vagyonleltár. 

A pénztár neve Jövedelmező 
vagyon K 

Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöve-
delem K 

Esp. közig, pénztár ... 
Lelkészi nyugdíjintézet 
Bánóczy-alapitvány ... 
Beniczky-alapitvány 

c) Költsége 

692,077-02 
3.035,046-13 

31,071-18 
54,964-— 

lőirányzat. 

140,298-40 
5,928-40 
1,012-26 

80,643-98 
302,429-97 

2,601-86 
3.919-68 

II 

A pénztár neve Fedezet 
K 

Szükséglet 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

II 

Esp. közig, pénztár ... 
Lelkészi nyugdíjintézet 
Bánóczy-alapitvány ... 
Beniczky-alapitvány... 

. Fejérkomáromi egj 

12.801,123-17 
2.731,649-51 

3,45174 
3,999-68 

ŕházmegye 

a) Zárszc 

12.799,734-79 
2.731,605-— 

3,370 — 
3,900-— 

Imadások. 

1,388-38 
44-51 
81-74 
99-68 — 

A pénztár neve Bevétel 
K 

Kiadás 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénztár ... 
Nyugdijint. pénztár ... 
Tanitói magtár 

13.944,159 — 
424,952-— 
122,015-— 

b) Vag, 

13.833,431-— 
405,560-— 
116,838-50 

yonleltár. 

110,728-— 
19,392 — 
5,17650 

— 

A pénztár neve Jövedelmező 
vagyon K 

Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöve-
delem K 

Esp. közig, pénztár 
Lelkészi nyugdíjintézet 
Tanitói magtár 

c) Költsége 

140,052-47 
191,132 — 
130,238-— 

előirányzat. 

910 — 
20,686-06 
86,798-50 

769-14 
27,380 — 

A pénztár neve Fedezet 
K 

Szükséglet 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénztár . . . 
Lelkészi nyugdíjintézet 
Tanitói magtár 

6.892.394-— 
762.397-23 
172.556-50 

6.885,944-— 
762,397-23 
172,556 50 

6.450*— — 
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III. Mosoni egyházmegye . 

a) Zárszámadások. 

A pénztár neve Bevétel 
K 

Kiadás 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénztár .. . 
Lelkészi segélyező ... 

3.819,33761 
2.093,861-95 

b) Vag 

3.021,279 — 
2.077,600-— 

yonleltár. 

798,058-61 
16,261-95 — 

A pénztár neve Jövedelmező 
vagyon K 

Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöve-
delem K 

Esp. közig, pénztár ... 
Lelkészi segélyegylet ... ... ... 

6,363-47 
58,300-— 

7.983,358-61 
21,270-95 

309-39 
2,492'— 

c) Költségelőirányzat. 

A pénztár neve Fedezet Szükséglet Maradvány Hiány A pénztár neve 
K K K K 

Esp. közig, pénztár ... 2.588,148-71 2.588,148-71 — — 

Lelkészi segélyző ... 
- f630 kgbuza +630 kg buza 

Lelkészi segélyző ... 35,195-95 35,195-95 . — — Lelkészi segélyző ... 
+ 6 q buza + 6 q buza 

Bár az 1924. évi számadások megvizsgálása alkalmával észlelt 
hiányok a számadások helyességét nem befolyásolják s ezért valamennyi 
beterjesztett számadást jóváhagyhatónak és elfogadandónak véleménye-
zem, mégis ezúttal azon javaslatot terjesztem a számvevőszék elé, hogy 
ezentúl csak a formailag is teljesen szabályos és minden tekintetben 
hiánytalan számadásokat terjesszük jóváhagyás és elfogadás végett a 
ker. gyűlés elé, a hiányos számadások pedig visszautasitandók legyenek. 
Ezen eljárást azért tartom szükségesnek, mert ezzel kényszeríteni fogjuk 
az esperességeket arra, hogy számadásaikat formailag is a legmesszebb-
menő pontossággal terjesszék a ker. számvevőszék elé. 

A mult évi számvevőszéki határozatunkat nyilvántartás céljából 
megújítjuk a számadasi nyomtatványokra vonatkozólag. 

Kmf. 

Kirchner Rezső s. k. Kirchner Gyula s. k. 
egyházi elnök. világi elnök. 

Szűcs Sándor s. k. 
jegyző. 
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III. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett Budapesten, 1925. évi augusztus hó 10-én, a dunán-
inneni egyházkerületi gyámintézetnek Podhradszky János egyházi és 
Laszkáry Gyula világi elnök vezetése alatt megtartott rendes évi köz-
gyűlésén. 

Jelen voltak: Lándori Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő, 
Kis István püspök, Balogh István esperes, Kirchner Rezső püspöki 
titkár, Kirchner Gyula, Dr. Händel Béla egyhm. felügyelő, Magyar Géza, 
Piri Károly és Szűcs Sándor lelkészek. 

Egyházi elnök buzgó imája után Laszkáry Gyula világi elnök 
szívélyesen köszöntve a megjelenteket, a közgyűlést megnyitja, a jegyző-
könyv vezetésére Szűcs Sándor, a jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Händel 
Béla és Piri Károly közgyűlési tagokat s a kerületi gyámintézet egyházi 
elnökét pedig évi jelentésének beterjesztésére kéri fel. 

1. Egyházi elnök beterjeszti a következő évi jelentését. A mult évi 
augusztus 6-án tartott gyámintézeti közgyűlésünk a kiinduló pont, 
amelyhez fűzöm az én évi jelentésemet az 1924. és 1925. évről. Az egyház-
kerületi gyámintézeti világi elnöki állás nagyságos Laszkáry Gyula úr 
által betöltetett. A mult évi közgyűlésünk akként határozott, hogy a 
megválasztott az augusztus 7-én tartott egyházkerületi közgyűlést meg-
előző istentisztelet keretében lesz beiktatva. Ez meg is történt. A kerületi 
felügyelő úr Őméltósága, mint a kerületi gyámintézet volt világi elnöke, 
lelkes szavakkal közölte a megválasztottal a személye iránt megnyilatkozott 
bizalmat. Őt a tett kijelentései alapján az egyházkerületi gyámintézet 
elnöki állásába beiktatta, aminek megtörténte után egyházkerületi gyám-
intézetünk nevében az én gyöngeségem köszöntötte, amikor is rámutattam 
arra az áldásthintő szent célra, mely kell, hogy szüntelen lelkesítse, 
buzdítsa, mert „az aratni való sok, az arató kevés". Lelkesítse munká-
jában az elődök nemes példája, lankadatlan szorgalma, csüggedést nem 
ismerő buzgalma, hogy egyházkerületi gyámintézetünk, mint a múltban, 
úgy a jelen és jövőben sikeresen munkálkodhassék az irgalmasság 
áldott mezején. Világi elnök a meghatottság érzésével mondott őszinte 
köszönetet a megnyilvánult bizalomért s ünnepélyes kijelentést tett, hogy 
az őt körülvevő tiszteletet és bizalmat nem szavakkal, hanem tettekkel 
siet kiérdemelni. 

A beiktatás aktusa kapcsán jelentettem, hogy elnöktársam meg-
választatásának és beiktatásának alkalmából 3.000,000 korona adományt 
bocsátott a gyámintézet rendelkezésére, mely összeget gyümölcsöztetés 
végett én a kerületi pénztárba beszolgáltattam. 

Ennek előrebocsátásával tisztelettel terjesztem be évi jelentésemet. 
Úgy érzem, hogy jelentésem hiányos lenne, ha gyámintézetünk életéből 
csak az egyes egyházmegyék gyámintézeti munkáját ragadnám ki, hogy 



67 

annak ecsetelésével tárjak az igen tisztelt Közgyűlés elé egy oly képet, 
mely mutatja, hogy a mult évben is tevékenykedtünk az Isten által 
belénk plántált szeretet érzésével s ennek a képnek a szemlélete eltöltsön 
azzal a megelégedettséggel, hogy „mindeneket elvégeztünk". Úgy érzem, 
hogy nem kis hibába esnék, ha a mi egyházkerületünk, igen drága 
hazánk szük határai között keresném és vélném feltalálni azt a forrást, 
amely csak nekünk buzog, amelyből csak mi táplálhatjuk a sziv nemes 
érzését az irgalmasság, a könyörületesség érzetét s amelyből mi meg-
elégíttettünk. Átlépem a szük határt, a természet építette korlátokat s 
eljutok oda, ahol a krisztusi szeretetben munkás hit fakasztotta igaz 
könyörületesség, irgalmasság forrására akadunk, hogy rámutassak mily 
élet fejlődik e forrás vize által s ez életből mily áldás hintetik szerteszét. 
Talán nem élek vissza a tisztelt Közgyűlés drága türelmével, ha az 
egyetemes gyámintézeti elnökségnek hozzám s általam egyházkerületünknek 
minden egyes vallásos lelkületü, a krisztusi szeretettől áthatott evangélikus 
hívőhöz intézett leveléből egy-két pontot felolvasok, melyből buzdítás 
hangzik felénk. Azt irja az elnökség: „a németországi Gustav Adolf 
egylet 1924. november 6-tól—1925. november 5-ig terjedő segély-
tervezetébe Csonkamagyarországot is felvette olykép, hogy elsősorban 
theológiai otthonunkon s Németországban tanuló theológusainkon, 
soproni tanítóképző-intézetünkön, a Gotthold egyházi lapon s néhány 
általunk megjelölendő magyar szórványügyön akar segíteni". Ezt a segé-
lyezést a Gustav Adolf egylet már meg is kezdette, amennyiben öt 
theológiai hallgatónkat tekintélyes stipendiummal támogatja, úgy hogy 
egyik theológiai hallgatónk azt i r ja: „anyagiak miatt igazán eddig nem 
volt okunk aggódnunk. S minden tekintetben helyzetünk olyan, hogyha 
panaszra nyitnánk meg szánkat, káromlást követnénk el". A Gotthold 
egyházi lap még ez év február havában kapott 5.200,000 koronát. 
A többi intézeteinken s különösen erőtlen magyar nyelvi gyülekezeteinken 
úgy kiván segíteni a Gustav Adolf egylet, hogy egy magyar alapot 
létesít s ennek az alapnak a támogatását valamennyi főegyletének melegen 
ajánlja. Ezen alapra begyült összeg nagyságáról természetesen csak az 
év végén értesíthet bennünket. Hogy azonban már egyelőre is rendel-
kezzünk némi segélyösszeg felett, február havában előlegként 41.300,000 
koronát bocsátott rendelkezésünkre. Ezen summát közgyűlésünk lesz 
hivatva a Gustav Adolf egylet központi elnökségének levele értelmében 
elosztani. Mindenesetre megható, hogy német hitsorsosaink, akik csak 
úgy, mint mi, látványossága lettek a világnak, csúfja a népeknek s 
énekek mindestig s akik a francia megszállás, az egyház és állam szét-
választása és az infláció következtében 16 hónappal ezelőtt elérték 
szenvedésük legmélyebb fokát s nagyrészük a szó szoros értelmében 
nyomorgott, éhezett és fázott és mindenben szükséget szenvedett s akik 
még ma is óriási nehézségekkel küzdenek, szinte magukról megfeled-
kezve, keresve-keresik az utat, amelyen messze országokban, a tengeren 
túl lakó, segélyre szoruló testvéreiknek, hitsorsosaiknak segélyt küld-

5 * 
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hetnek. S nagyon is meghat bennünket, hogy egész magyar egyházunkat 
egyformán s szívből szeretik, minden nemzetiségi különbség nélkül, sőt 
különös tekintettel akarnak éppen a segélyre szoruló magyar nyelvi 
gyülekezetekre is lenni. 

Igen tisztelt Közgyűlés! A megpróbáltatás terhe alatt görnyedő 
németországi hittestvéreink szeretete, könyörületessége ime nem ismer 
határt, korlátot. Nincs előtte nyelvi, nemzetiségi különbség, ama tudatban 
„mindnyájan egyek vagyunk a Jézus Krisztusban való hit által". 
Rámutatok az irgalmas szamaritánusra, németországi hittestvéreinkre a 
t. Közgyűlés szine előtt, hogy mindnyájan, kik itt jelen vagyunk, 
rámutassunk a könyörületességnek szivet nemesítő, lelket Istenhez fel-
emelő, embertársainkhoz aláhajló erejére künn az életben, ami gyüle-
kezeteink életében, hogy testet öltsön az ige: „Jobb adni, hogy nem 
venni". Állítsuk magunk elé, állítsuk híveink elé a követésre méltó 
példát, hogy mindenki megtanulja, hogy a jócselekedetek nincsenek meg-
tiltva a mi egyházunkban sem. 

Eltelve az elénk tárt kép szemléletétől, most már egy pillantást 
vessünk a mi kerületi gyámintézetünk egy évi működésére. Előttem a 
számadások, melyek igazolják, hogy gyámintézetünk ez évben is sietett 
céljának megfelelni. Az eredmény a mult évihez mérten örvendetes 
emelkedést mutat. Csupán a számadások lettek hozzám beterjesztve. 
A fejérkomáromi egyházmegyei gyámintézetét kivéve, sehonnan sem 
kaptam jelentést s igy az egyes egyházmegyei gyámintézetek beléletében 
beállt változásokról, említésre méltó mozzanatokról nem tudok számot 
adni, pedig mily üdvös volna példát mutatni az irgalmasság mezején, 
hogy az másokat is hasonló cselekedetre serkentene. 

Meg kell emlékeznem a fejérkomáromi egyházmegyei gyámintézet 
világi elnökének, Dr. Händel Bélának lemondásáról, aki egyházmegyei 
felügyelővé választatván, ezen indokolással vált meg az elnöki tisztségtől: 
„nem lévén hive annak, hogy a tisztségek egy személyben kumulál-
tassanak, arra határoztam el magamat, hogy helyemet átengedem másnak, 
aki erőinek szétforgácsolása nélkül szolgálhatja a gyámintézetet". 
Elhatározása előtt meg kellett hajolnunk. Bár a gyámintézet elnöki 
állásáról lemondott, reméljük, hogy mint az egyházmegye felügyelője, 
ezután is azzal a szeretettel támogatja gyámintézetünket a jövőben is, 
melyről bizonyságot tett a múltban. 

Jelentésem bezárom azzal a tiszteletteljes kéréssel, örökítsük meg 
közgyűlésünk jegyzőkönyvében az 1924. év augusztus 7-én végbement 
beiktatást, köszöntve ismételten a helyét betöltő egyházkerületi gyám-
intézet világi elnökét, hálával adózva nemeslelkü adományáért, Isten 
áldását kérve munkájára, melynek a gyámintézet terén leendő elvégzésére 
elhatározta magát. Mondjunk köszönetet Dr. Händel Béla egyházmegyei 
felügyelő úrnak az egyházmegyei gyámintézet világi elnöki székből való 
távozásakor, ama odaadó készséges munkáért, melyet a gyámintézet 
javára kifejtett. 
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A közgyűlés örvendetes tudomásul veszi a jelentést, 
Laszkáry Gyula világi elnököt meleg szeretettel köszönti, 
munkájára Isten gazdag áldását kéri s nemeslelkü adomá-
nyáért hálás szívvel adózik. Dr. Händel Béla gyámintézeti 
munkálkodása felett teljes elismerését fejezi ki s mint a 
fejérkomáromi egyházmegye felügyelőjét szívből üdvözli s 
Isten kegyelmét kéri új működési körére. 

2. Egyházi elnök bemutatja a ker. gyámintézet világi elnökének, 
Laszkáry Gyulának mult évi 3.000,000 kor. gyámintézeti adományáról 
1924. évi augusztus hó 7-én kiállított alapitó-levelét, annak elfogadását 
kéri s egyben jelenti, hogy világi elnök ezen adományát a f. évben 
10.000,000 koronára emelte fel 7.000,000 korona adományával, amely 
összeg a kerületi pénztárba a mai napon befizettetett. 

A közgyűlés hálás köszönettel az alapítványt az alapító-
levél értelmében elfogadja s azt a szükséges záradékkal ellátja. 

3. A „Laszkáry Gyula gyámintézeti alapítványa" a f. évben 
377,140 koronát jövedelmezett s egyházi elnök indítványozza, hogy ezen 
összeg az alapítvány következő évi jövedelmével együtt az 1926-iki évi 
közgyűlésen osztassék ki. 

A közgyűlés magáévá teszi az indítványt s azt határo-
zatilag kimondja. 

4. Egyházi elnök lelki örömmel jelenti, hogy a gyámintézeti gyűjtés 
eredménye a mult évihez viszonyítva, szép emelkedést mutat. Gyűjtött 

Fejérkomárom: 
Szabad rendelkezésre 2.608,000 K 
Kerületi árvaházra . . . . . . . . . 62,000 „ 
Egyetemes gyámintézeti alapra . . . 57,000 „ 
Nagyszeretet adományra . . . . . . 982,278 „ 
G. A. egyletre 105,000 „ 

Összesen: 3.814.278 K 
Moson: 

Szabad rendelkezésre . . . 2.035,798 66 K 
Nagyszeretet adományra . . . 321.572"— „ 

Összesen: 2.357,37066 K 
Nógrád: 

Szabad rendelkezésre 3.320,922 K 
Nagyszeretet adományra . . . . . . 1.232,348 „ 

Összesen: 4.553,270 K 

A kerületi gyámintézethez a következő egyházak nyújtották be 
segélykérvényeiket: Bánk, Csabdi, Csákvár, Gyúró, Komárom, Szécsény, 
Tordas, Vérteskethely; az egyetemes gyámintézethez folyamodik 8 gyüle-
kezet, a Bognár-alap segélyért, valamint a G. A. egylet által nyújtott 
segélyért Luczfalva és Tordas. 
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Egyházi elnök jelentése során rámutat a hiányokra, amelyeket 
a mosoni és nógrádi egyházmegyék gyámintézeteinek számadásainál 
észlelt, kéri a közgyűlést, mondja ki, hogy az egyházmegyei gyámintézetek 
a gyámintézeti alapszabályok intézkedéseinek szem előtt tartásával küldjék 
be a jövőben: 1. a gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvét, 2. a részletes 
számadást, mert csak igy lesz módjában reális jelentést adni a gyám-
intézet munkájáról. 

A közgyűlés az előterjesztésnek tudomásul vételével 
utasítja az egyházmegyei gyám intézeteket, hogy az alap-
szabályokban lefektetett követelményeknek felelősség terhe 
mellett tegyenek eleget, évi jelentéseiket és a számadást 
minden év julius 3 l - r e küldjék be az egyházi elnöknek. 
Egyben a közgyűlés az egyházi elnök évi jelentésének egész 
terjedelmében a jegyzőkönyvbe való felvételét kimondja. 

5. A gyámintézeti bizottság ajánlatával a közgyűlés 
a) a szabadrendelkezésre álló 3.982,360 koronát úgy 

osztja fel, hogy 482,360 korona költség levonása után Komárom, 
Szécsény, Tordas egyházaknak 1.000,000—1.000,000 koronát, 
Csabdi egyházközségnek 500,000 koronát juttat. 

b) Az egyetemes gyűlésnek segélyezés végett felterjeszti: 
Szécsény, Bánk, Komárom, Surányterény, Vérteskethely, 
Csabdi, Csákvár s a Bognár-alap és G. A. segélyre pedig 
Lucfalva és Tordas egyházközségek kérvényeit. 

c) Dr. Palló-féle segélyre a jánl ja : özv. Binder Adolfné, 
özv, Haring Lajosné, özv. Kövessi Béláné és árvája, özv. 
Pósch Frigyesné, özv. Škrabák Gézáné, özv. Sztolár Györgyné, 
özv. Ringbauer Gusztávné lelkészözvegyeket és Belák 
Géza árváit. 

6. Lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő indítványára a 
közgyűlés Szűcs Sándor lelkészt választja meg a ker. gyámintézet 
jegyzőjévé. 

7. A közgyűlés — a gyámintézet buzgó és lelkes munkásainak, 
az áldozatkész hívőknek, a gyámintézeti istentisztelet 
szónokának, Kardos Gyula lelkésznek meggyőző, buzdító, 
épitő s szivet érintő beszédéért, a deáktéri vendéglátó egy-
házközségnek hálás köszönetet mondva, egyházi elnök hála-
adó imájával berekesztetett. 

Kmf. 

Podhradszky János s. k. 
egyházker. egyházi elnök. 

Laszkáry Gyula s. k. 
egyházker. világi elnök 

Sziics Sándor s. k. 
jegyző. 

Hitelesítjük: 
Dr. Händel Béla s. k. Piri Károly s. k. 
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III. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV, 

felvéve a dunáninneni evag. egyházkerület lelkészegyesületének 
Budapesten, 1925. aug. 11-én tartott évi rendes közgyűlésén. 

Jelen vannak Kiss István püspök és Mihalovics Samu főesperes 
elnöklete alatt a ker. közgyűlés csaknem összes lelkész tagjai s világi 
érdeklődök. 

Kiss István püspök néhány meleg üdvözlő szóval az ülést meg-
nyitja és rámutat a lelkészértekezletek tartásának fontosságára. Itt vetőd-
nek fel az eszmék, gondolatok, amelyek a lelkipásztorkodásban meg-
valósításra várnak s itt beszéljük meg a problémákat, amelyekbe mun-
kánk közepette ütközünk. 

1. Utána Magyar Géza száki lelkésztestvér tartott bibliamagyará-
zatot János ev. XV. fej. 1—8. alapján, „Krisztus ama örök szöllő-tő, 
amelyen mi csak akkor leszünk termő szőlővesszők, ha életnedveinket 
belőle szívjuk". Ez a nemes gondolat vonult végig a mindenkit épitő 
irásmagyarázaton. 

2. Mihalovics Samu főesperes előterjesztette évi jelentését. A leik. 
ért. azon mult évi elfogadott javaslatáról, hogy a felső pestmegyei esp. és 
az aszódi intézetek csatoltassanak kerületünkhöz, jelenti, hogy azt az 
egyet, közgyűlés közölte a bányakerülettel, amelynek jogügyi bizottsága 
nem hivatalosan, de annál nyomatékosabban azt határozta, hogy „ha a 
dunáninneni kerület gyengének érzi magát, úgy csatlakozzék a tiszai 
kerülethez". Ajánlja, hogy e kérdést vegyük le a napirendről. 

A leik. értekezlet sajnálja, hogy a bányakerület egyház-
szeretetből fakadó indítványát ily ridegen fogadta s bizik 
benne, hogy az összeülő zsinat kedvezőbben fog dönteni 
erről a kérdésről. 

Jelenti, hogy a gyülekezeti és vándorkönyvtárak felállítására vonat-
kozó mult évi határozatot az egyetemes gyűlés kiadta a Luther-Társaságnak. 

Majd jelentést tesz az egyházmegyei leik. értekezletek mult évi 
munkásságáról. A mosoni egyházmegye 1924. dec. 5-én Hegyeshalmon 
tartotta lelkészértekezletét, ahol behatóan foglalkozott a Kapy-féle bei-
missziói javaslattal, — de határozatot s egyáltalán jegyzőkönyvet nem 
küldött be. 

A nógrádi esperesség május 19-én Balassagyarmaton tartotta meg 
lelkészértekezletét, amelyen Írásmagyarázatot Kardos Gyula tartott. Huszágh 
Gyula szécsényi lelkész szépkészültségü értekezést tartott az ó-test. 
kánon keletkezéséről. 

Kapy Béla belmissziói kalauzát Horeczky Aladár lelkésztestvér ismer-
tette. Foglalkozott azonkívül az értekezlet az esperesség területén fellépett 
baptizmus elleni védekezés módozataival, valamint a párbérnek közadók 
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módjára történő beszedésével. Az elhunyt Belicza András helyébe elnökké 
Huszágh Gyula szécsényi lelkész választatott meg. 

A fejér-komáromi esperesség junius hó 29-én Oroszlányon megtartott 
lelkészi értekezlete is új elnököt választott Podhradszky János alesperes 
személyében. Droppa Sámuel az evang. istentisztelet liturgikus részéről 
tartott felolvasást, Magyar Géza a dunántúli belmisszió munkaprogrammot 
ismertette s indítványára az értekezlet elhatározta, hogy tagjai a bel-
misszió-munkát intenzivebben megkezdik s arról minden lelkész beszá-
molni tartozik. Dr. Csengődy Lajos az: »ecclésia catholica«-ról tartott sza-
bad előadást s kifejtette az egyház lényegét, törvényeit és ismertető jeleit. 

Az elnöki jelentés kapcsán megemlíti, hogy gyülekezeteink katonai 
jellegű egyénei csak ezen minőségükből folyó jövedelmük után nem 
adóztathatók meg, de vagyonuk után igen. 

Végül jelenti, hogy a »Falu Szövetség« azzal a kérelemmel fordult 
egyházkerületünk püspökéhez, hogy hivja fel a kerület lelkészeit a »Falu 
Szövetség« erkölcsi 'és anyagi támogatására. Tekintve a nemes célú 
szövetségnek a falu közönsége anyagi és kulturális nívóját emelni akaró 
céljait, ajánlja a lelkésztestvérek támogatásába. 

Az értekezlet az elnöki jelentést tudomásul veszi. 
3. Szekej András tartalmas előadást tart a liturgikus istentisztele-

tekről. Történelmi visszapillantást vet arra, hogy milyen lélektani okok 
következtében fejlődött ki a liturgia, mint az istentiszteletek épitő, emelő 
része s arra a consequentiára jut, hogy a liturgia ma is értékes, fel-
emelő része istentiszteleteinknek, amelynek fejlesztése és fenntartása 
szükségesség. 

Kardos Gyula correferens hozzászólása után az értekezlet olyan 
értelemben határoz, hogy a liturgia fenntartása ott, ahol az már szokás-
ban van, feltétlenül szükséges, de ahol nincs meg, ott csak lassan, 
fokozatosan vezetendő be, nem minden átmenet nélkül. 

4. A programm következő pontja Péter Henrik lelkésztestvér elő-
adása az igehirdetés szabadosságáról; az előadás elhangzása után a 
kerületi lelkészi értekezlet a következő határozatot hozta: 

Az igehirdetés terén észlelhető szabadosság terjedésének 
meggátlása végett a kerületi lelkészértekezlet szükségesnek tartja 
annak hangsúlyozását, hogy igehirdetéssel, irásmagyarázattal 
csak arra szabályszerűen képesített egyének foglalkozhatnak, 
mivel a parochiális jog együtt jár a parochiális felelősséggel 
s ez felelőssé teszi a lelkészeket a gyülekezetükben előfor-
duló visszaélésért. Felhívja a lelkészeket, hogyha gyülekezetük-
ben ilyen képzetlen és hívatlan igehirdetéssel foglalkozó 
elemek megjelennének, azonnal tegyenek jelentést a főható-
ságnak s híveiket világosítsák fel a gyülekezet egységének 
megbontására irányuló ártalmas munkáról. 

5. Podhradszky János lelkésztestvér a Kapy-féle nagyszabású bei-
missziói munkaprogrammot ismertette s hangsúlyozottan hivta fel a 
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kerület minden lelkészének figyelmét a belmissziói tevékenységre,"mint 
amellyel legbiztosabban bástyázhatjuk körül egyházunk jövendőjőt. 

6. Szűcs Sándor magyaróvári lelkész a keresztyénség és földi 
javak viszonyáról tartott hosszabb szabad előadást 

7.) Végül tárgyalta a lelkészi értekezlet a bányakerület lelkészérte-
kezlet elnökségének átiratát a lelkészek készpénzjárandóságának sürgős 
valorizálása tárgyában s a maga egészében elfogadta a következő hatá-
rozati javaslatot: 

A dunáninneni kerületi lelkészértekezlet örömmel fogadta 
a bányakerületi lelkészértekezlet elnökségének e tárgyban 
küldött átiratát. Köszönetét fejezi ki, hogy ezt az égető kér-
dést a bányakerületi lelkésztestvérek számbeli túlsúlyúknál 
fogva is a megoldáshoz közelebb vitték. A dunáninneni 
lelkészértekezlet elnöksége és tagjai továbbra is határozott 
támogatást kérnek az irányban, hogy az egyetemes lelkészérte-
kezlet útján az egyetemes gyűlés elé terjessze a két kerület 
azt az egyértelmű óhaját, hogy: 

1. az egyetemes közgyűlés alkalmas zsinati határozatok 
hiányában rendeleti úton kötelezzen minden egyházközséget 
a lelkésznek és kántortanítóknak járó készpénzjárandóságok-
nak a mai értékre való átszámítására és behajtására, 

2. a 2—3, sőt 400 esztendő előtt szívből felajánlott és 
úgy is szolgáltatott lelkészi és kántortanitói természetbeni 
szolgáltatások egyöntetűen rendeztessenek oly módon, hogy 
azok beszedése a községek és ne az egyház által teljesíttessék, 

3. a lelkész ugyanígy köztisztviselőnek tekintessék, mint 
a többi államot fenntartó középosztálybeli s az azok által 
eddig élvezett kedvezményekben is részesüljön. Kérjük ebben 
az értelemben a korpótlék visszaállítását, a vasúti jegy és egyébb 
kedvezmények megadását. Az államnak önmaga iránti elsőrendű 
kötelessége is, hogy a nemzetnevelő papságot családja fenn-
tartásában anyagi gondoktól való mentesítésében elősegítse. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést buzgó imával berekeszti. 

Kmf. 

Kiss István s. k. Szűcs Sándor s. k. 
elnök. jegyző. 
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III. Függelék. 

ALAPÍTÓLEVÉL. 

Szüleimtől örökölt vallásos és istenfélő neveltetésem, de meg 
kiváltképen boldogult atyámnak az egyházi élet terén kifejtett buzgó és 
áldásos tevékenysége érlelte meg bennem amaz elhatározást, hogy most, 
midőn a dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület — melynek 
édes atyám évtizedeken keresztül fáradhatatlan felügyelője volt — 
megtisztelő bizalma az egyházkerületi gyámintézeti világi elnöki tiszt-
séggel ruházott fel, az egyházkerület azon szegény, anyagi gondokkal 
küzdő egyházközségeinek és szórványainak legyek segítségére, melyek 
az áldott célú gyámintézet hathatós támogatására vannak utalva. 

Ezen elhatározásomat megvalósítandó, egyidejűleg a dunáninneni 
ág. hitv. evangélikus egyházkerület pénztárába 3.000,000 K, azaz 
hárommillió koronát fizettem be s ezen összegből örökalapitványt 
létesítek a következő rendeltetéssel: 

I. 

Az alapítvány cime: 

„LASZKÁRY GYULA DUNÁNINNENI ÁG. HITV. EV. 

EGYHÁZKERÜLETI GYÁMINTÉZETI ALAPÍTVÁNYA". 

Jelenlegi tőke értéke 3.000,000 K, azaz hárommillió korona. 

II. 

Az alapítványi tőke az egyházalkotmány 231. §-ában foglalt ren-
delkezés szerint — elkülönítve — kezelendő. 

III. 
* 

Avégből, hogy az alapítványi tőke belértékének automatikus 
gyarapodása, másrészt fennmaradása, a pénz becsének további változása 
folytán beállható válság ellen is biztosítva legyen, kívánatosnak tartom, 
hogy vagy ingatlanba, vagy teljes biztosítékot nyújtó értékpapírokba, 
de nevezetesen esetleg részvényekbe is legyen befektetve. Ezen intéz-
kedés megtételét és foganatosítását mindaddig, mig a dunáninneni ág. 
hitv. ev. egyházkerületi gyámintézet világi elnökének tisztét én töltöm 
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be, magam részére tartom fenn, azzal, hogy jogosult legyek a minden-
kori alapítványi tőke állagát és elhelyezését is legjobb belátásom szerint 
megváltoztatni. Mindezen kérdésekben kerületi gyámintézeti világi elnöki 
tisztemnek megszűnése után, a gyámintézeti bizottság javaslata alapján, 
a kerületi gyámintézeti közgyűlés tagjai névszerinti szavazattal és 
vagyoni felelősség terhe alatt döntenek. 

IV. 

Az alapítványi tőke évenkinti hozadékának 10%-a (tiz százaléka) 
évenkint a tőkéhez csatolandó és a II. pont értelmében kezelendő. 

V. 

Az alapítványi tőke évenkinti hozadéka — mégis a IV. pont 
korlátaira való tekintettel — évenkint a dunáninneni ág. hitv. evangé-
likus egyházkerület egy adóssággal, anyagi gondokkal küzdő, nagy 
szórványokkal biró, erőtlen, építkező szegény egyházközségnek vagy 
szórványnak adassék, az ugyanezen egyházkerületi gyámintézet elnök-
ségének ajánlata folytán, az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés jog-
érvényes határozatával. 

VI. 

Ha a dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület határa 
bármikor és bármely módon kiterjesztetnék, az V. pontban kifejezett 
akaratom teljes érvényben hagyandó és pontosan betartandó, — ha 
ellenben egyházkerületünk bármely okból megszűnne és más egyház-
kerületbe olvasztatnék be, feljogosítom amaz egyházkerületi gyámintézeti 
közgyűlést, amelyhez a jelenlegi egyházkerület területéből a fejér-
komáromi, mosoni és nógrádi egyházmegyéiből több egyházmegye 
csatoltatott, hogy a fejérkomáromi, mosoni és nógrádi egyházmegyék 
segélyre szoruló egyházközségeit és szórványait részesítse elsősorban 
alapítványom segélyében. 

VII. 

Az V. pont ama rendelkezésénél, „ha egyházkerületünk meg-
szűnnék", segélyezés tekintetében irányadó legyen a következő sorrend: 
fejérkomáromi, mosoni és nógrádi egyházmegye egy szegény gyüleke-
zetének támogatása az egymás után következő években, — azonban 
rendkivüli esetekben — (elemi csapás, kár, elodázhatatlan építkezés) 
a sorrend megváltoztatható. 

Ha a fent megnevezett egyházmegyékben segélyt kérő gyülekezet 
nem volna, akkor más egyházmegye gyülekezete támogatható, ha ezen 
segélyért folyamodott. 
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Ha a segélyért folyamodvány be nern adatott, az alapítványi 
tőkének ki nem osztott hozadéka a tőke növelésére fordítandó. 

VIII. 

Fenntartom magamnak ama jogot, hogy mig Isten kegyelme 
nékem megengedi, ezen alapítványi tőkét tehetségem szeiint évente 
növelhessem. Folytatólagos adományaim az eredeti alapítványi tőkéhez 
csatolandók s jelen alapitó-levelem értelmében kezelendők. 

. IX. 

Az alapítványi tőke mindenkori nagyságáról, illetve gyarapodásáról 
és elhelyezéséről a dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület 
közgyűlésének évről-évre jelentés teendő és az alapítvány állása a 
jegyzőkönyvbe felveendő, valamint az alapitványból segélyezett egyház-
községek, s illetve szórványok külön megnevezendők. 

X. 

A jelen alapítvány a dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyház-
kerület oltalma és felügyelete alatt áll, mely is ezen alapítványi tőkét 
— egyéb vagyonától elkülönítve — külön könyvelve tartozik kezelni. 

XI. 

A dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület kötelezi magát 
az alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére s az alapítvány jövedel-
mének a fenti módon leendő felhasználására, egyúttal kijelenti, hogy 
az alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja. 

XII. 

Kívánom, hogy nemes szándékomat a Mindenható jóságos keze 
áldja meg s tegye drága anyaszentegyházam és szeretett hazámra nézve 
gyümölcsözővé. 

XIII. 

Minek hiteléül ezen alapitó-levelet öt eredeti példányban kiállítot-
tam azzal, hogy annak szövege a dunáninneni ág. hitv. evangélikus 
egyházkerület jegyzőkönyvébe függelékképen teljes egészében felvétessék. 

Kelt Salgótarjánban, 1924. évi augusztus hó 7-én 

Laszkáry Gyula. 
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A dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület gyámintézeté-
nek 1925. évi augusztus hó 10-én, Budapesten tartott közgyűlése a 
befizetett alapítványt elfogadja. A kerületi gyámintézet kötelezi magát 
az alapítvány jövedelmeinek az alapító akaratával megegyező felhasz-
nálására és egyúttal kijelenti, hogy az alapítványra nézve a teljes 
vagyoni felelősséget elvállalja. 

Budapest, 1925. augusztus hó 10-én 

Laszkáry Gyula s. k. Podhradszky János s. k. 
ker . gyámint . világi e lnök. ker. gyámint . egyházi elnök. 

A dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerületnek 1925. évi 
augusztus hó 12-ik napján, Budapesten megtartott rendes évi köz-
gyűlése az ezen alapitó-levélben foglaltakat tudomásul veszi és 
jóváhagyja. 

Budapest, 1925. évi augusztus hó 12-ik napján 

Kiss István s. k. Lándori dr. Kéler Zoltán s. k. 
püspök . egyházkerüle t i felügyelő. 

Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
világi főjegyző. 
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III. Függelék. 

ALAPÍTÓLEVÉL. 

Az „Első Magyar Általános Biztositó Társaság" 1925. évi julius 
hó 6-án a következő levelet intézte lándori dr. Kéler Zoltán dunán-
inneni egyházkerületi felügyelőhöz: 

„Van szerencsénk Méltóságodat értesiteni, hogy a t. 
Egyházkerület céljaira 2,000000, azaz Kettőmillió koronát 
adományozunk, mely összeg szabályszerű nyugta ellenében 
főpénztárunknál rendelkezésére áll. Stb. Teljes tisztelettel 
Első Magyar Általános Biztositó Társaság." 

Az egyházkerületi felügyelő az adományozott összeget felvette és 
1925. julius hó 13-án az egyházkerület pénztárába befizette. 

Az egyházkerület a jogügyi bizottság javaslatára az adományozott 
összegből örökalapitványt létesít a következő rendeltetéssel: 

• \ 

I. 

Az alapítvány c ime: 
„ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ TÁRSASÁG 

KEGYES ALAPÍTVÁNYA." 

II. 

Az alapítvány célja a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 
lelkész-és tanitóözvegyeinek,továbbá lelkész-és tanitóárváinak segélyezése. 

III. 

Az '^alapítvány mai tőkeértéke 2 millió, szóval kettőmillió papír-
korona. 

IV. 

Az alapítványi hatóság a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület, 
amely az alapítványi vagyont az Egyházi Alkotmány 231. §-ában fog-
lalt rendelkezések szerint kezeli és pedig az egyházkerület egyéb vagyo-
nától elkülönítve. 

V. 

Az alapítványi vagyon gyarapítása végett az éven kinti tiszta jöve-
delem 10, azaz tiz százaléka tőkésítendő. 

VI. 

A segély odaítélése a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület köz-
gyűlésének hatáskörébe tartozik, mely azt a beérkezendő folyamod-
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ványok szorgos méltatása alapján tartozik eszközölni. Ha nem akadna 
olyan folyamodó, akit segélyben részesíteni kellene, akkor az alapítvány 
egész tiszta jövedelme tőkésítendő. 

VII. 

Az alapítványi vagyonról a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházke-
rület közgyűlésének évenkint jelentés teendő, az alapítvány állása a 
jegyzőkönyvbe felveendő s a segélyezettek a nyújtott segély összegének 
megemlítésével megnevezendők. 

VIII. 
A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az alapít-

vány kezelésére, gyümölcsöztetésére, a jövedelemnek az előirt módon 
való felhasználására s kijelenti, hogy az alapítványra nézve a vagyoni 
felelősséget elvállalja. 

IX. 

Ezen alapítólevél öt eredeti példányban állíttatott ki. 
Kelt a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületnek Budapesten, 

1925. augusztus 12. napján tartott évi rendes közgyűléséből. 

Kiss István s. k. Lándori dr. Kéler Zoltán s. k. 
püspök. egyházkerületi felügyelő. 

Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
világi főjegyző. 
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A kerületi tisztviselők és bizottságok névjegyzéke: 

Tisztviselők: 

Elnökség: lándori dr. Kéler Zoltán felügyelő (Budapest, IV., Veres 
Pálné-u. 15. sz.), Kiss István püspök (Sámsonháza, Nógrádmegye). 

Jegyzők: dr. Zelenka Frigyes világi főjegyző (Budapest, I., Verpe-
léti-út 8.), Balogh István egyházi főjegyző (Bokod, Komárom m.), 
dr. lándori Kéler Bertalan (Budapest, IV., Veres Pálné-u. 15.), és dr. 
Sztranyavszky Sándor (Balassagyarmat) világi jegyzők, dr. Csengődy 
Lajos (Salgótarján) és Kirchner Rezső (Sámsonháza, Nógrádmegye) 
tb. egyházi jegyzők. 

Pénztáros: Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.) 
Számvevő: Horváth Sándor (Nagyveleg, Fejérmegye). 
Ellenőr: Kirchner Gyula (Budapest, I., Városmajor-u. 30.) 
Könyvelő: Horch Ernő (Budapest, IV., Deák-tér 4.) 
Ügyész: dr. Händel Béla ügyvéd (Budapest, IX., Ráday-u. 15.) 
Levéltáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső (Sámsonháza, 

Nógrádmegye). 
Püspöki másodlelkész: Üresedésben. 

Törvényszék: 

Elnökség: a felügyelő és a püspök. Tagok'. 1926-ig Kardos Gyula 
(Balassagyarmat), Zimmermann János (Rajka, Mosonmegye), Podhradszky 
János (Tordas, Fejérmegye), dr. Händel Béla (Bpest, IX., Ráday-u. 15.), 
Kirchner Gyula (Budapest, I., Városmajor-u. 30.), Rákóczy István 
(Balassagyarmat), Okolicsányi Gyula (Budapest, X., Delej-u. 10. és 
Sámsonháza, Nógrádm.) 1929-ig Balogh István (Bokod, Komárommegye,) 
Mihalovics Samu (Bér, Nógrádmegye), Csatáry Elek (Magyaróvár), 
Nemes Győző (Szécsény, Nógrádmegye), Csengey Gyula (Oroszlány, 
Komárommegye). Jegyző: 

Bizottságok: 

1. Tanügyi bizottság: Kirchner Gyula, Okolicsányi Gyula, Rákóczy 
István, dr. Zelenka Frigyes, dr. Csengődy Lajos, Dedinszky Aladár, Magyar 
Géza, Bérezés Lajos. 
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2. Jog- és alkotmányügyi bizottság: dr Händel Béla, Okolicsányi 
Gyula, dr. Stelczer Mátyás, Balogh István, Mihalovics Samu, Wenk Károly. 

3. Pénzügyi bizottság: mint 2. alatt. 
4. Levéltári bizottság: dr. Sztranyavszky Géza, Kondor Vilmos, 

Huszágh Gyula. 
A bizottságok elnöksége: a kerületi elnökség. 
Számvevőszék: Egyházi elnök: Meskó Károly. Világi elnök: Kirch-

ner Gyula. Tagjai: Horváth Sándor (Nagyveleg), lándori dr. Kéler 
Bertalan, Kirchner Rezső, Magyar Géza, Simon József, Szűcs Sándor. 
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