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A.Dunáninneni ág. hitv. ev. keresztyén egyházkerület 1926. évi augusztus 
hó 12-ik napján Galgagután megtartott rendes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A közgyűlésen méltóságos Lándori Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi 

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

Jelen voltak: 
I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Egyházkerületi törvényszéki bírák: Irányi Kamill, Horváth Sándor, 

Wenk Károly, Szekej András, Krayzell Miklós, Csatáry Elek, Laszkáry 
Gyula, Dr. Sztranyavszky Sándor és Bérezés Lajos. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Balogh István egyházi, Dr. Zelenka 
Frigyes világi főjegyzők, Dr. Sztranyavszky Sándor és Lándori Dr. Kéler 
Bertalan világi jegyzők, Kirchner Rezső és Dr. Csengődy Lajos egyházi 
tiszteletbeli jegyzők. 

3. Az egyházkerületi pénztáros helyett: Szelény Gyula pénztári 
ellenőr. 

4. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
5. Egyházkerületi levéltáros: Kardos Gyula. 
6. Egyházkerületi számvevő: — — — 

II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: Balogh István esperes és 

Dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelő. 
2. A Mosoni egyházmegyéből: Wenk Károly esperes. 
3. ANógrádi egyházmegyéből: Mihalovics Samu esperes, Okolicsányi 

Gyula egyházmegyei felügyelő. 
4. Laszkáry Gyula kerületi gyámintézeti világi elnök. 

III. Választás alapján: 
1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Irányi 

Kamill és Vetsey Ede; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Csővári Dezső, 
Horváth Sándor, Korim Kálmán, Magyar Géza, Antal Károly, Draskóczy 
Lajos és Krayzell Miklós. 

2. A Mosoni egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Szűcs Sándor; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: 
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Elnöki 
megnyitóbeszéd. 

* 

í. 3. A Nógrádi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Dr. Csengődy 
Lajos és Rákóczy István; ti) jegyzőkönyvi kivonattal: Csővári Géza, 
Kirchner Rezső, Králik Ervin, Ottmár Béla, Révész Alfréd, Zatkalik 
Károly, Szlancsik Pál, Szekej András, Dr. Kovács Sándor, Melna Géza, 
Dr. Teutsch József, Veress Imre, Zelenka Ottó, Zsadányi Guidó, Dr. 
Csengey Gyula, vitéz Sréter Ferenc, Prónay Géza, Dr. Kossaczky 
Arnold, Harmos Pál, Horváth Sándor, Szutórisz Géza, Bérezés Lajos és 
Legéndi Mihály. 

IV. A tanítók képviseletében: Csengei Gyula. 
V. Mint vendégek: ifj. Fényes Lajosné, Dr. Visnyovszky Rezső, Nógrád 

vármegye kir. tanfelügyelője, Meskó Károly, Farkas Sándor, Limbacher 
Zoltán, Orosházy János, Dr. Mattyasovszky Kamill, Valent Márton, 
Chugyik Pál, Margócsy István, Liptay Lajos, Grosch Henrik, id. 
Kiss Kálmán, Zimmermann János, Jancsik Mihály, Mihalovics Pál, 
Pohánka Ödön, Csővári Endre, Katzián Gyula, ifj. Honéczy Sándor, 
Dr. Králik Jenő, Gyárfás Viktor és mások. 

VI. Távolmaradásukat kimentették: Br. Prónay Dezső és Dr. 
Stelczer Mátyás. 

A gyűlés. 

1. (Dr. Z.) A közgyűlés tagjai augusztus 12-ik napján,, reggel 
9 órakor gyámintézeti istentiszteletre gyülekeztek össze a templomban, 
hogy egyházépítő munkájukra Istennek megsegítő kegyelmét és áldását 
kérjék. Az oltári szolgálatot Csővári Dezső gyúrói adminisztrátor és 
Podhradszky János tordasi lelkész, fejér-komáromi alesperes végezték, 
a szószékről pedig Balogh István bodoki lelkész, fejér-komáromi esperes 
fejtegette annak szükségét, hogy az élő hitnek jó cselekedetekben, egy-
másiránt érzett áldozatos szeretetben s egymás támogatásában kell 
megnyilatkoznia. 

Istentisztelet végeztével a püspök úr buzgó imája után az egyház-
kerületi felügyelő úr mindvégig feszült figyelemmel meghallgatott követ-
kező beszéddel nyitja meg a közgyűlést: 

Méltóságos és Főtisztelendő Kerületi Közgyűlés! 

Tisztelettel üdvözlöm egyházkerületünknek ezen a közgyűlésen meg-
jelent tagjait. 

Összegyültünk 1926. évi rendes egyházkerületi közgyűlésünkre, 
hogy a lepergett közigazgatási évben történtekről beszámolva, további 
boldogulásunk és megélhetésünk lehetőségeit keressük és megtanács-
kozzuk. Kétség érzései ébrednek bennünk, ha a jövendőbe, egyházunk 
és hazánk jövőjébe nézünk, mert lelkünk fájdalmakkal van tele, szívünk 
dobbanása halkul, mert sivárságot látunk mindenütt! 

Ennek oka pedig az 1926. év karaktere. 
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Ebben a végzetes évszámban benne van mind az a gond, vesződ-
ség, bánat, elkeseredettség, nélkülözés és izgalom, tehát mind oly okok, 
melyek a lélek életét alapjában felzavarják. 

És mégis kell, hogy a reménység adjon erőt a további munkál-
kodásra, amit egyrészt a multak emlékeiből, másrészt pedig a tapasz-
talati tényekből kell merítenünk. 

Egy közigazgatási esztendő befejeztekor meg kell emlékeznünk 
azokról a történelmi távlatokról, amelyeknek sorába belekapcsolódik ez 
az esztendő is. 

A történelmi visszaemlékezések kell, hogy megerősítsék azt a 
tudatot, hogy nekünk evangélikusoknak hivatásunk van itt a Kárpátok 
tájékán. 

Elsősorban emlékezzünk meg arról, hogy ez év immár 250-ik év-
fordulója annak, hogy az Úr Isten a nagy -Rákóczi Ferencet adta a 
magyar nemzetnek, akinek hitet, hazát védő hatalmas kardja kihullott 
ugyan a kezéből, aki forró honszerelme jutalmául csakis a hazátlanságot, 
a kegyelemkenyeret és a száműzetést kapta, s aki még halóporában is, 
hónába visszatérve sem kerülhette el, hogy ismét idegen földben nyu-
godjék, de akinek szenvedése nem veszett kárba, mert mindazon célokat, 
amelyeket ő életében nem tudott kivívni, megadta az idő nekünk. 
Nevezetesen megadta nekünk, az evangélium népének, hitünk szabad-
ságát, vallásunk egyenjogúságát és a független szabad élet fejlődési 
lehetőségeit. 

Vezéreljen bennünket továbbra is Rákóczi Ferenc eszményi tiszta-
ságú lelkének a harmadfél század messzeségéből felénk sugárzó biz-
tatása: „Tandem opressa resurget!" 

Emlékezzünk meg arról is, hogy ugyancsak 250 esztendő tűnt el 
a semmiségbe azóta, hogy a nápolyi öbölben felcsendült a hazájuktól 
messze száműzött gályarab magyar protestáns lelkészek ajkáról a 
szabadság dala. 

Megilletődéssel hódolunk mártir emlékük előtt, s egyben átérezzük, 
hogy habár életünk sanyarú és jövőnk sivár, a mi állapotunk még 
mindig tűrhetőbb az övékhez képest. 

Ha pedig ezek a mi nagy mártírjaink tudtak irtózatos kínokat, 
megalázásokat elszenvedni, sorsukat zúgolódás nélkül elviselni, sőt 
annyian panasz nélkül meg is halni, úgy nekünk annál keményebb 
elhatározással kell egyházunk terén kitartással működnünk, hogy meg-
alapozzuk az utat új és jobb századok érkezése számára. 

De kell, hogy megemlékezzünk arról a völgyről is, amely magyar 
csontokkal van tele, illetve azoknak is csak ebben a hónapban immár 
négyszáz éves porával. Kell, hogy elszálljon lelkünk nemzeti nagy 
létünk nagy temetője, Mohács felé, hogy az ott porladó, eltemetett 
magyar értékek csontjaira inakat és húst helyezzen, hogy legyen zúgás 
és indulás és egybemenjenek a tetemek. Kell, hogy ennek a szolgálatába 
állítsuk a magunk lelkét és szívünk minden dobbanását, amely a 

1. 

megemlékezés II. 
Rákóczi Ferencről. 

Gályarabok emléke. 

Visszapillantás 
a mohácsi vészre. 
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A galgagutai 
egyházközség 

v múltja és jelene. 
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L magyar tetemek s az azokban élt léleknek igazi feltámadását és új 
életre való keltését jelenti. 

Addig nem boldogulhatunk, míg a második Mohács — a trianoni 
mezők — magyar csontjait hasonló lélek nem támasztja életre. 

A négyszáz éves mohácsi sír felett mindezt át kell éreznünk és 
ennek a lélekáradásnak kell szolgálatába szegődnünk. 

De súlyt kell helyeznünk bizonyos tények történeti megállapítá-
sára is. 

Meg kell állapítanunk ugyanis, hogy a vendéglátó egyházközség 
szíves meghívása folytán oly területen gyülekeztünk össze, amely nem-
csak megcsonkított egyházkerületünk, de még a csonkítatlan magyar-
honi egyetemes evangélikus egyháznak is legrégibb egyházközsége, 
mert az még Luther életében, az Úr 1543-ik esztendejében, felvidéki tót 
telepítvényesekből alakult. 

A vendéglátó egyházközség történeti adatait 1742-ben Balasovics 
Gábor, Guta kiváló papja foglalta latin nyelven írásba, s az elsárgult 
foliánsok feljegyzése szerint: 

„Szulejmán török szultán 1543-ban látván, hogy az általa 
megszállott területeken a falvak a dúló háborúk folytán kipusz-
tultak s neki semmi hasznot nem hajtanak, elrendelte, hogy bár-
honnan is lakosok jöjjenek azon helyekre s telepedjenek meg. 
Amidőn is ezen helyek megszállása és megtelepítése után még a 
legöregebb emberek sem emlékeznek itt Gután másra, mint evan-
gélikus papokra és prédikátorokra". 

Kegyelettel kell megemlékeznünk Galgaguta első lelkészéről, 
Flaskáról (kinek keresztneve ismeretlen), s kinek áldásos működését a 
Mindenható 102 esztendő elérésével jutalmazta. 

Az egyházközséget alakító galgagutai evangélikusok temploma 
rövid időn belül elpusztult, de utóbb Grósz Péter lelkész működése 
alatt annak alapjai 1775-ben megvettetvén, az új templom 1776. 
november 10-én Póhl Mihály superintendens acsai és Sztruhár Ádám 
szügyi lelkész közbejöttével ünnepélyesen felavattatott. 

Ebben a kicsiny, de küzdő egyházban annak megalakulása óta 
tizenkilenc lelkész működött s állandóan volt kántortanítója. 

Különösen ki kell emelnem a még életben levő nt. Fényes Lajos 
lelkész úr működését, aki 1908-ig volt lelki vezére az egyháznak, s 
akinek nagy érdeme, hogy a magyarnyelvű istentiszteleteket is meg-
honosította s azóta a hónap első vasárnapján és a sátoros ünnepek 
második napján a buzgó hívek magyar istentisztelet keretében dicsérik 
a Mindenhatót. 

A jelenleg működő lelkész érdemeit hirdeti az a tény, hogy 
Galgaguta a nógrádi esperességben a legrendezettebb egyházak egyike. 
A hívek buzgósága, összetartása és áldozatkészsége pedig mintaszerű, ' 
követendő példakép, előttük lévén a Csengey, Veres, Marschall, Harmos, 
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Zatkalik és a többi családok áldozatos hitének és egyházszeretetének 
megnyilatkozásai. 

S habár az egyház felvidéki tót telepítvényesekből alakult, nem-
csak az alapítók, hanem azoknak leszármazottjai is mindig hű fiai 
voltak a magyar hazának, lelkiviláguk soha meg nem változott és a 
világkataklizmát követő időkben erkölcseikben meg nem tántorodva, 
hűségesen kitartottak az egyház, a haza és elöljáróik mellett. 

Megcsonkított kerületünkben csodálatos kis fényfolt ez az egyház, 
s kell, hogy az itt észleltek elismerésre és támogatásra találjanak. 

A nagy Rákóczi Ferenc, a gályarabok és a mohácsi nagy temető 
emlékei s a vendéglátó egyházközségben tapasztalt hűség és kitartás 
nem engedheti lelkünknek, hogy feledésbe merüljön egyházkerületünk-
nek 1921-ben hozott az a határozata, amelynek, mint örök mementónak, 
fülünkben kell csengenie, s melyet ezúttal is megismétlünk, hogy: 

„Egyházkerületünk szétdarabolása, iskoláinknak idegen ál-
lamba való beolvasztása ellen, mivelhogy ez nem a jog, hanem 
az erőszak alapján történt, olyan nép részéről, melynek az ősi 
magyar földhöz semmi jussa nincsen, — a leghatározottabban 
tiltakozunk, azt jogosnak el nem ismerjük s magyar hazánk 
területi épségeért, iskoláink visszaszerzéseért minden erőnkkel 
küzdeni fogunk!" 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

Engedtessék meg, hogy mielőtt elnöki megnyitómat folytatnám, 
bejelenthessem, hogy báró Radvánszky Albert úr őméltóságának szán-
déka volt, hogy mai közgyűlésünkön nemcsak mint kerületünkhöz 
tartozó egyik egyházközség helyi felügyelője, de egyetemes felügyelői 
minőségében is megjelenik. 

A tegnapi nap folyamán azonban azon értesítést nyertem, hogy 
legnagyobb sajnálatára — távollét okából — közgyűlésünkön részt nem 
vehet, de kerületünk szíves meghívásáért hálás köszönetet mond, s 
egyben kerületi közgyűlésünkre Isten áldását kéri azzal, hogy a hozandó 
határozatok a Dunáninneni egyházkerület és egyetemes evangélikus 
egyházunk javát munkálják. 

Tisztelettel javaslom, hogy báró Radvánszky Albert úr őméltóságá-
nak ezen megemlékezéseért hálás köszönetünket nyilvánítsuk. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés ! 

Megilletődéssel s igaz fájdalommal emlékezem meg kerületünk 
felejthetetlen egyházi főjegyzőjének, Szepesváraljai Händel Vilmosnak 
gyászos elhúnytáról, akit a Mindenható mult év karácsonyán szólított 
magához. 

Meghalt azon a helyen, ahova őt hivatása, papi esküje kötötte s 
amelyet a megváltozott viszonyok dacára el nem hagyott és hol a reá 
bízott zászlót utolsó lehelletéig kezeiből ki nem engedte. 

1. 

Tiltakozás hazánk 
s egyházkerületünk 
trianoni megcsonkí-
tása ellen. 

Br. Radvánszky 
Albert leirata. 

Szepesváraljai 
Händel Vilmosról 
való megemlékezés. 
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1. Elhalt olyan területen, ahol tőlünk, akik őt tiszteltük és szerettük, 
elvétetett a mód, hogy ravatalát körülálljuk és végső útjára elkísérhessük. 

A nagy halottnak, ki évtizedeken keresztül mint Selmecbánya 
lelkésze szolgálta az Urat s hosszú éveken át, mint a honti egyház-
megye esperese, mint egyházkerületünk és egyetemes egyházunk főjegy-
zője működött, érdemeit különösen felsorolnom nem szükséges, hisz 
egész élete és munkássága előttünk folyt le s így mi tudjuk a leg-
jobban, hogy egyházának igaz és hűséges szolgája, a legnemesebb 
emberi érzések örök hirdetője, a meg nem alkuvó evangélikus lelkész 
ragyogó példaképe volt mindhalálig. 

Tisztelettel indítványozom, hogy egyházkerületünk közgyűlése 
őszinte igaz részvétének kifejezést adva, nagy halottunk emlékét jegyző-
könyvileg örökítse meg s az erről szóló határozatot jegyzőkönyvi kivonat 
alakjában a gyászoló család legidősebb tagjával, méltóságos Dr. Händel 
Vilmos úrral, a debreceni egyetem tanárával közölje. 

De ha' itt körültekintek, látom, hogy a mély gyászt és veszteséget, 
amelynek a kerület ad kifejezést, kétszeresen érzik azok, akik hajdaná-
ban a selmeci lýceum növendékei és boldogult Händel Vilmos tanít-
ványai voltak, akik közé én is tartozom. 

Ezeknek nevében és kegyeletünk jeléül különösen is meg kell 
emlékeznem jó tanárunkról. 

Hirdetjük és valljuk, hogy Händel Vilmosban egyik legjobb oktatónkat 
veszítettük el s benne a régi magyar evangélikus „alma mater" egy 
legmarkánsabb típusú tanára költözött el az élők sorából. 

Elszólította a halál közülünk ezt a vére, vallása és tudománya 
szerint erős érzésű magyar embert, amikor ilyen férfiakra oly nagy 
szüksége van magyar nemzetünknek és evangélikus egyházunknak. 

Tanítványainak megszámlálhatatlan sora gyászolja őt, aki apai 
szeretettel s hűséggel vezette és tanította a reája bízott fiatalságot, 
állandóan hangsúlyozva, hogy igaz evangélikusnak, mint a szeretet 
hirdetőjének, nem szabad ember és ember között különbséget tenni, — 
s mindezt tanítványainak is kötelességévé tette. 

Nagy tudását, szeretetét hithű evangélikus és tiszta magyar lelkén 
keresztül közölte velünk, példát mutatva anyagias gondolkozástól mentes, 
puritán életével, hogy boldogságunkat a reánk bízottak kötelességszerű 
és hűséges elvégzésében találhatjuk csak fel. 

Igazságos volt mindig, de ha kellett, — fájó szívvel bár — kemé-
nyen, de jóakaratúlag fedte meg a hibákat. Az ő mindig mosolygó 
arca ilyenkor komorrá lett, kedves hangja szárazza vált, s mindez 
lesújtóbb volt a legszigorúbb büntetésnél. így irányított ő bennünket a 
tiszta életre, nevelte bennünk a jellemet és elsősorban oktatott az igaz-
mondás kötelességére. 

Ezekért vagyunk mi hálásak és ezért nagy halottunkat szívünkbe 
zárva, róla soha, de soha megfeledkezni nem fogunk. 

t 
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Részvéttel jelentem, hogy elköltözött az élők sorából egyházkerü-
letünk érdemes számvevője, néhai Horváth Sándor nagyvelegi lelkész is, 
aki a reá bízottakat mindenkoron pontosan és hűségesen teljesítette. 

Legyen áldott emlékezete! 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

Az 1926. évi május hó 5-én megtartott rendkívüli közgyűlésünk 
elfogadta ifj. gróf Esterházy László sárosdi nagybirtokosnak azon bér-
leti ajánlatát, melyet az Országos Földbirtokrendező Bíróság 30986/1924. 
számú ítéletével egyházkerületünknek juttatott földekre vonatkozólag tett, 
s egyben megbízta az egyházkerületi elnökséget, hogy a haszonbérleti 
szerződést a kerületi ügyész bevonásával a bemutatott és jóváhagyott 
bérleti szerződés szövegével kösse meg. 

Ezennel bejelentem, hogy ezen határozat végrehajtásakép a kerületi 
elnökség 1926. évi július hó 13-án a haszonbérleti szerződést ifj. gróf 
Esterházy Lászlóval megkötötte és ezen szerződés jelenleg a fejér-
vármegyei közigazgatási bizottság gazdasági albizottságánál várja a 
jóváhagyást, miután az csak ezen jóváhagyás megtörténte után válik 
kötelezővé. 

Bejelentem egyúttal, hogy a megkötött bérleti szerződés alapján 
és értelmében ifj. gróf Esterházy László a bérbevett 292 katasztrális 
hold, 533 négyszögöl területű földbirtoknak 1925/26. gazdasági évre 
szóló haszonbére fejében 1926. évi július hó 16-án 147.446,150 K-t 
fizetett be egyházkerületünk pénztárába, mely összegből 46,150 K a 
kézipénztárban visszatartatott, viszont pedig 147.400,000 K a Magyar 
Földhitelintézetnél egy újonnan nyitott „Dunáninneni ág. hitv. ev. egy-
házkerület sárosdi bérlete" című folyószámlára lett gyümölcsözőleg 
elhelyezve. 

Ezen összegre vonatkozólag a pénzügyi bizottság fog részletes 
javaslatot a t. Közgyűlés elé terjeszteni. 

Bejelentem egyúttal, hogy a Püspök úr őméltósága részére az 
1926. év második felére 85.000,000 K államsegély lett kiutalva, mely 
összegből a Püspök úr őméltósága — korábbi álláspontjának meg-
felelően — az OFB által az egyházkerületnek juttatott földbirtok arányá-
ban annak csak 4P5°/o-át, vagyis 35.275,000 K-t vett fel 1926. évi 
július hó 14-én az egyetemes egyház pénztárából. 

A folyó évi május hó 5-én megtartott rendkívüli közgyűlésünkön 
felvett jegyzőkönyv 10-ik pontja értelmében kiküldött bizottság az OFB 
33363/1925. számú ítéletével az egyházkerületnek juttatott 108 katasz-
trális hold kiterjedésű mezőgazdasági ingatlan megváltási árának meg-
állapítása tárgyában két ízben is eljárt a helyszínén, s az erről szóló 
jelentéseit meg is tette, minek alapján a jogügyi és pénzügyi bizottság 
javaslatai elő lesznek terjesztve, s így közgyűlésünknek módja és alkalma 
lesz e tárgyban is állást foglalni. 

1. 
megemlékezés Hor-
váth Sándorról. 

A kerület sárosdi 
birtokának bérbe-
adása. 

A püspöki állam-
segély. 
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1. 
A kerületi ingatlan 
célvagyon jellege. 

• 

Végül tisztelettel bejelentem, hogy 1926. évi május hó 21-én lett 
részemre kézbesítve az OFB-nak 19039/1926. számú és az 1926. évi 
május hó6-ik napján tartott tanácsülésében kelt az a végzése, amely meg-
állapítja, hogy az 1925. évi április hó 21-én kelt 30986/1924. számú és az 
1926. évi február hó 16-án kelt 33363/1925. szám alatt hozott ítéletek-
ben a Dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület részére történt 
juttatásnál az, hogy ezek a juttatások „püspöki javadalom céljára" tör-
téntek, — tollban maradt, s ennélfogva az OFB elrendelte, hogy 
mindkét ítéletbe az, hogy a juttatás „püspöki javadalom céljára" történt, 
pótlólag kiigazitáskép beszúrassék. 

Mindez pedig „hivatalos jelentés" alapján történt. 
A történeti hűség okából megállapítom, hogy ez a hivatalos jelentés 

az OFB-nál 1926. évi május hó 3 ári lett iktatva, tehát a jogügyi és pénz-
ügyi bizottságunk ülését megelőzőleg egy nappal és rendkivüli köz-
gyűlésünket megelőzőleg két nappal, továbbá, hogy a Vallás- és Köz-
oktatásügyi Miniszter úr 33043/1926. számú intézvénye, melyet a ft. 
Püspök úrnak azon előterjesztett kérdésére, „hogy az egyházkerületnek 
juttatott mintegy 400 kat. hold földbirtok rendeltetése meghatározott 
célú-e, illetőleg a jövedelem mely meghatározott célra fordítandó", 
válaszkép adott 1926. évi május hó 4-én kelt, s ugyanaznap lett a kérdést-
tevőnek kézbesítve. 

Méltóztatnak tudni azt is, hogy rendkívüli közgyűlésünk ezen 
földjuttatások jogi természetével részletesen, foglalkozott, s hogy 1926. évi 
május 5-én egyházkerületünk állást foglalt és ebben a kérdésben hatá-
rozatokat hozott. S íme már a következő napon, vagyis 1926. évi május 
hó 6-án az OFB meghozta a fentebb ismertetett és az ítéletek kiigazí-
tását tárgyazó végzését. 

Ha ezeket a határnapokat egymás mellé állítjuk, elmondhatjuk 
Ciceróval: „Roma deliberante, Saguntum perit". 

Arról nem is akarok szólni, hogy az ítéleteknek ez a „iollban-
maradás" címén eszközölt kiigazítása, amely az alapítélet meghozatalát 
követőleg több mint egy év multán lett foganatosítva, méltán képezheti 
meditáció tárgyát, tekintettel arra, hogy az 1924. évi VII. t.-c. 
27. §-a akkép rendelkezik, hogy a földbirtokpolitikai célokra rendel-
kezésre álló ingatlanokból az OFB „magasabb fokozatú egyházi közüle-
teknek" céljaira is juttathat földbirtokot, miből okszerüleg csak arra 
lehet következtetni, hogy a törvényhozásnak, midőn a magasabb fokozatú 
egyházi közületekről gondoskodni kívánt, nem volt és nem is lehetett 
más célja, mint az, hogy a „magasabb fokozatú egyházi közületek" 
ezekből az intézményes juttatások jövedelmeiből fedezhessék nagy összegre 
rugó közigazgatási költségeiket, segélyezhessék a kerületi humanitárius 
és karitatív intézményeket, egyszóval alapot kapjanak mindazokra, amelyek 
az egyház magasztos hivatásával kapcsolatosak. 

Megemlítem azt is, hogy egyházkerületünk képviseletében az 
OFB-hoz beadott összes beadványainkban a földhözjuttatást elsősorban 
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az egyházkerület fenntartására kértük s csak másodsorban terjesztettünk 
elő kérelmet egy olyan juttatás iránt, mely a püspöki javadalom cél-
jára szolgál. 

Az alapítéletek ezen kérelmünknek megfelelelőleg is rendelkeztek, 
mert a juttatások minden kikötés, vagy fenntartás nélkül egyházkerü-
letünk javára szóltak s azok csakis utólagosan, 1926. évi május hó 3—6-ik 
napjai közti időben lettek célvagyonnak minősítve és az OFB határo-
zatával „püspöki javadalom céljára" kiigazítva. 

A kiigazító határozatra, amelyről szintén elmondhatjuk, hogy „Roma 
locuta, causa finita", kár több szót vesztegetni. 

Egyszerűen tudomásul vesszük, de nem azzal a megnyugvással, 
mely a lélek ösztönéből ered, de azzal a köteles beletörődéssel, amelyet 
a törvény a bírói határozat részére az érdekeltektől megkövetel. 

A törvény ellen pedig véteni a világért sem akarunk. 
Mindesetre el kell ismernünk azt, hogy ezen földjuttatás révén 

egyházkerületünk mindenkori püspökének javadalmazása immár intéz-
ményesen biztosítva van. 

De ha ez a tény ekként örvendetes jelleggel is bír, el ne felejt-
sük az állami juttatásokra és segélyekre vonatkozólag már két évtizeddel 
ezelőtt az egyetemes közgyűlésen elhangzott azt a figyelmeztetést, hogy: 

„A nagyobb fénnyel, az attól elválhatatlan nagyobb árnyékot 
is el kell viselni. Az erők egyensúlyának vannak kérlelhetetlen 
törvényei. Ezért fölötte szükséges a bölcs mérséklet az anyagi javak 
dolgában, hogy a nagyobb anyagi javak árnyéka el ne homályo-
sítsa az egyház eszményi céljait!" 
Tehát vigyázzunk mindannyian ezen eszményi célokra! 

De minthogy egyházkerületünk egyéb szükségleteinek kielégítése-
az 1848. évi XX. t.-c. dacára — mind a mai napig intézményesen biztosítva 
nem lett, s minthogy ezek fedezetére más források nem állanak rendel-
kezésünkre, a folyó évi május hó 5-én tartott rendkívüli közgyűlés hatá-
rozatának (15. pont) megfelelően 1926. évi június hó 19-én 26913. szám 
alatt az egyházkerület képviseletében egy újabb kérvényt adtam be az 
OFB-hoz, amelyben egyházkerületünk fenntartására további 500 katasztrális 
hold kiterjedésű ingatlan juttatását kérelmeztem. 

Ezen kérvény mindezideig elintézést nem nyert, azonban remélni 
akarjuk, hogy e kérelemnek érdemleges elintézése a kiigazító végzés 
elintézését megközelítő gyorsasággal és jóakarattal fog megtörténni. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

A kegyelet és hála kötelességünkké teszi, hogy megemlékezzünk 
a nagylelkű főúrról, Véghvezekényi báró Baldácsy Antalról, aki fel-
ismerve a magyar korona területén levő protestáns hitfelekezeteknek 
szegénységét, nyomasztó anyagi körülményeit, papjainak magasztos 
hivatásához és előkelő állásához aránytalanul csekély díjaztatásukat, 

1. 

A kerület közigaz-
gatási szükségletei-
re szolgáló ingatlan 
kérése. 

Br. Baldácsy Antal 
örökalapitványi 
ajándékozási szer-
ződése. 

/ 
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1. valamint a lelkészözvegyek, árvák ínséges állapotát, ezelőtt ötven esz-
tendővel, 1876. évi október hó 19-én vagyonának nagyobb részéből egy 
alapítványt létesített s ezen alapítványra vonatkozólag az érdekelt hit-
felekezetek törvényes képviselőivel egy „örökalapitványi ajándékozási 
szerződést" kötött, melynek révén a helvét és ágostai hitvallású, valamint 
az unitárius egyetemes egyházra ajándékozás jogcímén tulajdonjogilag 
átruházta ingatlanait azon feltételek és kikötések mellett, hogy ezen 
alapítvány célja: 

a) pusztuló egyházak megmentése, Ínséges egyházak segélyezése 
s az építkező egyházak gyámolítása, 

b) superintendens urak illő díjazása, a csekélyebb fizetésű lelké-
szek javadalmazása, 

c) a lelkészek özvegyei és árvái Ínséges sorsának némi enyhítése. 
A nagylelkű alapító tehát világosan rendelkezett és feltételül kötötte 

ki, hogy az alapítvány hozadéka — minthogy számszerű arány a szerző-
désben külön megállapítva nincs — három egyenlő részben a fentebb 
előadott célokra fordíttassák. 

A protestáns egyházkerületek törvényes képviselői a fenkölt gon-
dolkozású adakozónak adományát hálás szívvel fogadták, kijelentve, 
hogy a magasztos eszmének s intézkedésnek, illetve a kitűzött célnak 
minden erejükkel megfelelni kívánnak, az ajándékozási szerződésben 
kitett és körülírt feltételeket teljesíteni ígérték, s azokat mindenképen 
elfogadták. 

A köteles hála egyrészt, de másrészt a szerződés pontos betartásának 
hűsége most, a félszázados évforduló alkalmával kötelességünkké teszi 
azt, hogy a mi egyházkerületünk, amely ezen szerződés megkötésekor 
szintén mint ügyfél vett részt s hosszú éveken át élvezi az ebből fakadó 
jótéteményeket, felülvizsgálat alá vegye azt a kérdést, hogy az alapít-
ványi szerződésben foglalt s a nagylelkű adományozó által kikötött és 
a megajándékozottak által elfogadott feltételek mindezideig pontosan be 
lettek-e tartva ? 

Megállapítom, hogy ezen nagyhorderejű Baldácsy-örökalapít-
ványi ajándékozási szerződés tartalmát evangélikus egyházunk tagjai 
alig ismerik, mondhatnám, hogy annak tartalma és kikötései teljesen 
ismeretlenek, s jómagam is annak hiteles szövegét nagy utánjárással 
csakis a mult év második felében tudtam megszerezni. Ez a szerződés 
még az 1905. évben kiadott s evangélikus egyházunkat érdeklő összes 
szabályrendeleteket, elvi jelentőségű határozatokat, miniszteri leiratokat 
és alapítványi okiratokat magában foglaló hivatalos gyűjteménybe sem 
lett felvéve, holott a kisebb jelentőségű Hrabovszky Zsigmond-féle 
alapítványra vonatkozó felvilágosítások abban feltalálhatók. 

A báró Baldácsy Antal alapítványi szerződés szövegének nemisme-
réséből folyhat tehát csak az, hogy egyes egyházi fórumok — ha ezen nagy 
alapítvány hozadékáról beszámolnak és annak felhasználásáról jelentést 
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tesznek — mindig és állandóan a nagy alapító adományát „végrendeletben 1. 
alapulónak jelzik. 

Ez talán a kisebbik, mondhatnám szépséghiba, mert a nagyobbik 
hibát abban látom, hogy a Baldácsy-alapítvány hozadéka egyház-
kerületünk által nem lett az alapítványi ajándékozási szerződés VIII. 
pontjában meghatározott arányban és a tényleges szükségletek gondos 
mérlegelésével a kitűzött célokra felhasználva és szétosztva. 

Saját egyházkerületünk régi jegyzőkönyveit 1900. évre visszamenő-
leg átvizsgálva, megállapítom azt, hogy hosszú évtizedeken át a 
Baldácsyánumból kerületünknek juttatott összegeknek Va része — 
néhány kivételes esettől eltekintve — teljes -egészében, a szerződés 
értelmében és rendelkezéseihez hűen, csakis a pusztuló egyházak meg-
mentése, ínséges egyházak segélyezése és az építkező egyházak gyámo-
lítására lett kiadva. 

Annak ellenében a másik kétharmad felosztásánál kerületünk évek 
során át egyrészt mellőzte az alapítványi szerződés kikötéseit s illetve a 
kitűzött célok tényleges megvalósítását, másrészt pedig nem mérlegelte 
az ezen célok megvalósításánál a tényleges szükségleteknek fennforgását. 

Mert ahhoz kétség nem fér, hogy a csekélyebb fizetésű lelkészek 
javadalmazásának pótlása és a lelkészek özvegyei és árvái ínséges 
sorsáról való gondoskodás tényleges szüksége mindenkor oly mérvben 
fennállott s jelenleg is fennáll, hogy ezen szükségletek mérlegelése a 
szerződés értelmében mellőzhető nem volt. 

A csekélyebb fizetésű lelkészek, valamint a lelkészek özvegyei és 
árvái ínséges sorsának enyhítéséről pedig kellő gondoskodás nem 
történt, mert a jutalékok második 1/s része nem lett a szükséglethez 
képest mennyiségileg megállapítva és arányosan megosztva a püspök 
és a csekélyebb fizetésű lelkészek között, hanem az teljes egészében a 
mindenkori püspöknek lett megszavazva, viszont a jutalék harmadik Vs 
részéből, mely a lelkészek özvegyeit és árváit illeti meg, lettek segé-
lyezve a csekélyebb fizetésű lelkészek és így az özvegyek és árvák 
szenvedtek megrövidülést. 

Ezek az állapotok fenn nem tarthatók, s midőn minderre a mélyen 
tisztelt Közgyűlés figyelmét felhívom, kérem ebben a kérdésben a meg-
jelentek állásfoglalását, mert kötelességünk az örökalapítványi ajándéko-
zási szerződést pontosan betartani. 

Gondoskodnunk kell tehát, hogy az örökalapítványi szerződés 
VIII. pontja értelmében a kerületünk által élvezett osztalék a tényleges 
szükségletek szerint osztassék meg, aminek joga egyházkerületünket 
illeti, s így afelett a közgyűlés lesz hivatva dönteni. 

Végezetül rá kell mutatnom arra is, hogy a nagylelkű adományozó 
1875-ben, midőn akkép rendelkezett, hogy adományának hozadékából 
„csekélyebb fizetésű lelkészek javadalmazása" dotáltassék, csakis 
parochusokra, vagyis egyházközségek élén álló és egyházközségi lel-
készi hivatalt vezető lelkipásztorokra gondolt és gondolhatott, mert 

1 
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1. 

Első Magyar Általá-
nos Biztosító Tár-
saság újabb 
adománya. 

A takarékosságról. 

akkor a mi közigazgatási szervezetünk még nem volt olyannyira ki-
építve, mint ma, és abban az időben a superintendens urak mindent 
maguk végeztek. 

Tehát ügyelni kell arra is, hogy e segélyek csakis az alapító 
szándéka szerint osztassanak fel. 

E tárgyban a jog- és pénzügyi bizottság fog a közgyűlés elé 
javaslatot terjeszteni. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

Belelentem, hogy az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
folyó évi közgyűlése kérelmem és közbenjárásom folytán ez évben is 
2.000,000 K-t adományozott egyházkerületünknek, amely összeget fel-
vettem és 1926. évi július hó 20-án egyházkerületünk pénztárába be is 
fizettem. 

Tisztelettel javasolom, hogy ezen nagylelkű adományért nevezett 
társaságnak a mélyen tisztelt Közgyűlés fejezze ki hálás köszönetét és 
erről a társaságot jegyzőkönyvi kivonat átküldésével értesítse. 

Javasolom továbbá, hogy ezen 2.000,000 K újabbi adomány 
csatoltassék a mult évben létesített „Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság kegyes alapítványa" tőkéjének gyarapítására. 

Engedtessék meg, hogy ezen javaslatommal kapcsolatosan a tőkék 
gyűjtésére vonatkozó igénytelen nézetemet előadhassam. 

A világháború és az utána elkövetkezett szomorú idők alatt a 
pénzromlás folytán megszokták az emberek a könnyelmű költekezést, 
mondhatnám a nagy összegekkel való dobálódzást, úgyannyira, hogy 
egészen elyeszítették szemeik elől a tisztességes megélhetés kétrendbeli 
alapját: a takarékosságot és az előrelátást. 

Azt mindenki tudja és érzi, hogy habár az állam pénzügyi egyen-
súlya helyreállott, az egyes ember, de az egyes intézmények, köztük 
evangélikus egyházunk pénzügyei is nagyon szomorúak. 

Ezeknek rendbehozatalára más gyógyszert nem találtunk, mint a 
munkát és takarékosságot. 

Az egyes ember koronáiból keletkezik a kis tőke és ezekből 
keletkeznek az állam milliárdjai is, miértis a takarékosságnak az egyes 
embernél kell megindulnia. 

Gyermekeinket takarékosságra kell nevelnünk, mert a mai szomorú 
idők, a rossz szokások, a káros suggestiók és példák a gyermekek 
fogékony, minden befolyásra könnyebben hajló lelkét véglegesen meg-
ronthatják. 

Az államháztartás szanálásával a kormányzat is megkezdette a 
takarékosságot az egész vonalon, tehát kövessük az állam példáját, 
mert nemcsak az államnak kell a saját jövedelmeire ügyelnie, hanem 
az állam polgárainak saját filléreire is kell gondot fordítaniok. 

A régi, jó időkben nemcsak a családban, de az iskolában is 
megtanultuk azt, hogy „krajcárból lesz a forint", s az a gyermek, aki 
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megszokta pénzecskéjének összegyűjtését, az felnőtt korában sem 
tékozolja el azt, hanem jómódú polgárrá válik. 

A takarékos és munkaszerető ifjúság nevelése nemcsak a szülők, 
nemcsak az iskola, hanem evangélikus egyházunknak is elsőrangú 
kötelessége. Ezeket az elveket egyházunknak beléletében is érvényre 
kell juttatni. 

A kifejtettek alapján azon kérelemmel fordulok egyházkerületünk 
nagytiszteletű lelkészeihez és nagyérdemű tanítókarához, hogy úgy a 
szószéken, mint az iskola katedráján, a tudományos oktatáson kívül — 
a régi nevelési rendszerhez visszatérve, — serkentsék a fiatalságot 
munkára, szorgalomra és takarékosságra, s ezzel kapcsolatban értes-
sék meg vele, hogy a boldogság nem a földi javak bőségében jelent-
kezik, hanem abban a büszke tudatban és meggondolásban, hogy az 
ember legszebb ékessége és ékszere az a gyöngy, amelyet a becsületes 
munka verejtéke fakaszt a homlokon. 

Hazánk egyik elsőrangú pénzügyi szakembere állapította meg, 
hogy minden bajunknak alapoka a tőkék elpusztulása. 

Ha pedig ez áll — aminthogy tényleg fennáll —, úgy mindent 
el kell követnünk, hogy az új tőkék képződése minél gyorsabban, minél 
nagyobb mértékben meginduljon és folytatódjon, mert csak így remél-
hetjük jelenlegi szomorú állapotaink megjavulását. 

Ennek folytán egyházkerületünknek a bárhonnan juttatott összege-
ket meg kell takarítania s azokat lehetőleg tőkésítenünk kell, el nem felejtve, 
hogy a juttatott adományoknak alkalmi segélyek címén melegiben való 
felhasználása eszközölhető ugyan, de az ilyen alkalmi segéllyel egyese-
ken — maradandó hatás nélkül — csak ideig-óráig és részben lehet 
segíteni és a felhasználás módjának ily állandósulása csak káros követ-
kezményeket vonna maga után. 

Ezen meggondolások során örömmel kell megállapítanom, hogy 
egyházkerületünk lelkészi karának nagyon sok tagja, — nagy elfoglalt-
sága dacára — készséggel foglalkozik szövetkezetek vezetésével. 

Lelkészi karunknak ezt a munkásságát nemcsak méltányolom, 
hanem igen nagyra értékelem is. Mert hisz ez a ténykedés az egyház-
község minden egyes tagjának javát szolgálja, mert módot és alkalmat 
ad arra, hogy a nélkülözhetetlen életszükségleti cikkeket jó minőségben 
és jutányos áron szerezheti be. 

Ha azután e réven az illető lelkész munkájáért egy csekély ellen-
szolgáltatásban is részesül, úgy azt ne sajnáljuk tőle, mert meg vagyon 
írva, hogy: „a munkás méltó a jutalmára". 

A lelkészek ilyen tevékenysége nem árthat a lelkipásztorok tekin-
télyének s annál kevésbbé képezheti jelét a lelkészek elanyagiasodásá-
nak, mert a közelmúltban éppen egyházi vezetőink kezdeményezése 
folytán a Luther-Szövetség kebelében alakult meg Budapesten'a Deák-
téren az „Evangélikus gazdasági központ", célul tűzve ki az evangélikus 

1. 

Lelkészek a szövet-
kezetek élén. 

„Evangélikus gaz-
dasági központ." 
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gazdasági érdekek felkarolását s így közvetve szeretett egyházunk fel-
virágoztatását. 

Ez a gazdasági központ többek között egy nagyarányú országos 
tűzifa- és szén-akciót indított meg, amely központból evang. testvéreink 
a szükséges tüzelőanyagot rendes piaci árakon alul és indokolt esetben 
részletfizetési kedvezmény mellett is beszerezhetik. 

Minderre a mélyen tisztelt Közgyűlés tagjainak figyelmét ezúttal 
is felhívom. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

Sok van nekünk az élet Urától megparancsolva. Különösen pedig 
a mi evangélikus közegyházunknak. 

És mégis, ha erre esik a mi pillantásunk, azt kell mondanunk, 
hogy az ehhez szükséges összetartást alig találjuk meg nálunk. 

Hogy egyébre ne mutassak rá, csak a mi négy egyházkerületünk 
egymáshoz való viszonyára utalok, amelyből, sajnos, nagyon hiányzik a 
közös célok megvalósításának sikerét biztosító együttes törekvés. 

Még az 1913. évet megelőzőleg élt mindannyiunkban az a tudat, 
hogy egyházalkotmányunk máris idejét múlta, s hosszú évek során át 
foglalkoztunk a zsinati előmunkálatokkal, sajnos azonban, hogy az 
elkövetkezett világháború az 1913. év őszén összeült zsinat érdemleges 
befejezését lehetetlenné tette s az feloszlott. 

Azóta több mint tíz év pergett le, a fentebb jelzett tapasztalatunk 
és meggyőződésünk csak megerősödött, s immár két év óta foglalkozunk 
a zsinat újból való előkészítésével, az összes javaslatok máris elkészültek, 
azonban a zsinat összehívása még mindig késik, mert sajnos, a zsinat-
tartás kérdésében ezidőszerint az egyházkerületek állásfoglalása megoszlik. 

Ennek okát csak sejteni lehet, de kideríteni nem. 
De ez a nézeteltérés és állásfoglalás annál döbbenetesebb, mert 

egyházalkotmányunk elavultságát, hiányosságát maga az egyetemes 
egyházi törvényszék — tehát az evangélikus Curia — 1925. évi október 
hó 23-án megtartott ülésében hozott 1084/1925. számú végzésének indoko-
lásában hivatalosan állapította meg, mondván, hogy : „Az egyházi alkot-
mánynak különösen törvénykezési része felette hiányos, azonfelül a 
meghozatala óta lefolyt emberöltő alatt a fegyelmi ügyek elintézésénél 
perjogi kérdésekben szükség esetében per analogiam alkalmazást találó 
bűnvádi perjogunk kodifikáltatván", az egyetemes törvényszék a büntető 
perrendtartás 29-ik §-ának analógiáját volt kénytelen alkalmazni. 

Ha tehát már az egyetemes egyházi törvényszék hivatalosan is 
megállapította jelenleg érvényben, levő egyházalkotmányunk hiányos-
ságát és elavult voltát, úgy egyházunk minden egyes tagjának arra kell 
törekednie, hogy a zsinat mihamarább összeülve, a mai kor- és viszo-
nyoknak megfelelő egyházi alkotmányt alkossa meg és bocsássa rendel-
kezésünkre, hogy annak alapján intézhessük egyházunk ügyeit. 
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Ennek folytán tisztelettel indítványozom, hogy kerületi közgyűlé-
sünk mondja ki a zsinattartás mihamarább való összehívásának szükséges-
ségét, e tárgyban egyöntetű állásfoglalásra hívja fel a testvér-egyház-
kerületeket s egyidejűleg intézzen felterjesztést az egyetemes egyház 
közgyűléséhez is. 

De egyházkerületünkben kell, hogy meglegyen az összetartás 
minden más fontosabb kérdésben is. 

S itt utalok egy római katholikus egyházfő pásztorlevelére, mely 
azt célozza, hogy a kath. papság a nemzeti ünnepek alkalmából magát 
szeparálja, s quasi „tündöklő elszigeteltség" révén a nemkatholikus 
egyházakat annál hátrább helyezze. 

Ez a törekvés alkalmasnak látszik arra, hogy a nemzeti együtt-
érzést ezer sebből vérző országunkban megbomlassza s az erőtadó 
egybeforradás helyett a széthúzást és széthullást előidézze. 

Ezek a jelenségek azt bizonyítják, hogy az idők ismét harccal, 
veszedelmekkel fenyegetnek, s ha evangélikus egyetemes egyházunk 
állásfoglalását az egyházkerületek összetartásának hiánya gyengíti, 
önként az ellenségnek engedi át a diadalt. 

Testvéri szeretet, megértés, összetartás, egyszóval fegyverszövetség 
illik egyházkerületeinkhez, mert enélkül sajtónk ügyének, egyházi lapjaink 
sorsának, irodalmi egyesületeink és társaságaink munkásságának fellen-
dülését hiába is várjuk. 

Viszont nagy örömmel konstatálom, hogy egyes egyháztagjaink 
méltóan kiveszik részüket az egyházunkat megillető jogok védelmében. 

így meg kell emlékeznem Krayzell Miklós kir. táblabíró, tanács-
elnök úr és a Fejér-Komáromi egyházmegyei törvényszék tagjának azon 
bátor és hitvalló állásfoglalásáról, amikor az egyik világi törvényszék 
tanácsának, a mi egyházalkotmányunk törvény által alkotott jellegét 
megtagadó ítéletével szembeszállt. 

Az „Evangélikusok Lapjá"-ban írott védelmi iratát nemcsak az 
ország evangélikusai fogadták megnyugvással, hanem azt átvette a fő-
város minden nevesebb napilapja, reáfordítva nemcsak az illetékes 
hivatalos fórumok, hanem a társadalom minden rétegének figyelmét 
arra a támadásra, amely evangélikus egyházunk jogait érte. 

Krayzell Miklós állásfoglalása elvi jelentőségű s kell, hogy annak 
eredménye is legyen, miért is tisztelettel indítványozom, hogy a köz-
gyűlés mindezért nevezettnek hálás elismerését nyilvánítsa. 

De ezzel az önzetlen munkások sorozata még nem merült ki, 
mert be kell jelentenem, hogy nagytiszteletü Draskóczy Lajos nyugal-
mazott theológiai dékán úr önként és önzetlenül vállalkozott a komá-
romi fiókegyház hívei lelki szükségleteinek ellátására s ezen köteles-
ségeinek a legpontosabban eleget is tett, rövid időn belül sikeres bei-
missziói munkát végzett; megalakította a helyi nőegyletet, maga köré 
gyűjtötte a fiatalságot, s karöltve a nevezett fiókegyház nagyérdemű 
felügyelőjével, nagyméltóságú Vetsey Ede nyug. altábornagy úrral, a 
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Elismerés 
Krayzell Miklósnak, 
Draskóczy Lajosnak 
és Vecsey Edének. 
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A közgyűlés meg-
alakulása. 

Jegyyőkönyvhitele-
sít ők. 

Köszönet 
br. Radvánszky 
Albertnak. 

vagyoni kérdések rendezésében is fáradozik, úgyhogy megvan az 
alapos reménység arra, hogy az eddig elhagyatott fiókegyházunk 
ügyei rövid időn belül minden tekintetben rendbe jönnek és az anyásí-
tás kérdése is megvalósulásra találhat. 

Indítványozom, hogy egyházkerületünk ezen érdemes elöljárók 
sikeres fáradozásait elismerve, hálás köszönetének adjon kifejezést. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 
Előterjesztéseim során talán sok fájdalmas dolgot érintettem, de 

hangsúlyozom, hogy nem sebeinkkel akartam kérkedni, nem az elmúl-
takat és a meg nem változtathatókat akartam hánytorgatni, hanem csak 
a jelen idők számos kedvezőtlen jelenségére óhajtottam avégből rámu-
tatni, hogy azokat felismerve és megszívlelve, közös erővel megtegyünk 
mindent a bajok orvoslására. 

Ne feledjük, hogy a vallásunkból fakadó szeretet, békesség és 
megértés tartja fenn az emberek lelkeit, mert mind a három örök szük-
ségletünk, míg emberek vagyunk, s egyedül ezek boldogíthatják egész 
életünket. 

Ez fogja egyházunk békés fejlődését is biztosítani. 
Hogy ezt megvalósíthassuk, legyen velünk az Úr őriző kegyelme — 

határokon innen és határokon- túl, ahol elszakított testvéreink élnek —, 
most és az idők végezetéig. 

Mai közgyűlésünket ezennel megnyitom. 
A közgyűlés az elnöki megnyitóbeszédet osztatlan 

tetszéssel, élénk helyesléssel és általános lelkesedéssel 
fogadja, s Csatáry Elek indítványára szószerint való szöve-
gében a közgyűlés jegyzőkönyvébe felvéteti. 

2. (Dr. Z.) A közgyűlés megnyitása után a jegyzői kar jelenti, hogy 
az egyházmegyék képviselői megfelelő számú megbízólevelet nyújtottak 
be s bemutatja a közgyűlés szavazásra jogosult tagjainak összeállított 
névjegyzékét, amely bejelentés alapján 

a közgyűlés szabályszerűen megalakul. 

3. (Dr. Z.) Ezen közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére a köz-
gyűlés az elnökségen és a jegyzői karon kívül Mihalovics 
Samu, Podhradszky János, Laszkáry Gyula, Okolicsányi Gyula, 
Kirchner Gyula és Meskó Károly közgyűlési tagokat kéri fel. 

4. (Dr. Z.) A világi elnök jelenti, hogy báró Radvánszky Albert 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr őt arról értesítette, hogy a 
kerület mai közgyűlésén résztvenni óhajtott, azonban legnagyobb saj-
nálatára, távollét okából, közgyűlésünkön részt nem vehet, de kerületünk 
szíves meghívásáért köszönetet mond s egyben közgyűlésünkre Isten 
áldását kéri azzal, hogy a hozandó határozatok nemcsak a Dunáninneni 
ev. egyházkerületnek, de egyetemes ev. egyházunknak is javát munkálják. 
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A közgyűlés a bejelentést tisztelettel tudomásul veszi, 
az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr elmaradását 
mélyen sajnálja, jókívánságait hálás érzéssel köszöni s mind-
erről Őméltóságát jegyzőkönyvi kivonattal értesíti. 

5. (Dr. Z ) Az egyházi elnök jelenti, hogy a kerület tanítói kara 
Csengei Gyula oroszláni tanítót küldte ki képviseletében a mai kerületi 
közgyűlésre, aki itt jelen is van. 

Tudomásul szolgál. 

6. (K.) A tárgysorozat 8. pontjával kapcsolatban a püspök úr 
felolvassa következő évi jelentését: 

Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés! 
Az 1925/26-iki közigazgatási évről van szerencsém a következők-

ben beterjeszteni évi jelentésemet. 
1. A legyőzött, kifosztott és megcsonkított nemzet, ha még egy-

általán élni akar, a legjobb amit tehet, hogy minél gyakrabban tekint 
vissza a múltba, a régi dicsőségbe. Meggyújtja az emlékezés szövét-
nekét, hogy annak fényénél megteljék legjobbjainak az agya gyönyörű-
séges nagy gondolatokkal s szíve elpusztíthatatlan érzésekkel. Ezt teszi 
önkéntelenül a magyar nemzet is, amikor legnagyobb fiainak százéves 
évfordulójuk alkalmából ünnepet szentel és emlékezik róluk. A haza és 
nemzet után senki sem vesztett annyit, mint az evangélikus egyház. 
A történelem tanúbizonysága szerint mindig egy és ugyanaz a sors 
volt osztályrészük. S ez oly természetes, ha tudjuk, hogy jogaik és 
alkotmányos szabadságuk egy és ugyanazon törvénykönyv ugyanazon 
lapjaira volt felírva. Egyházunkat is az önfenntartás ösztöne a dicső 
múltba tekintésre ösztönzi, abba a csodálatos korba, amikor volt hit és 
erő a legnagyobb üldöztetések és szenvedések közepette is tanúbizony-
ságot tenni a Krisztusról. A gazdag múltból csaknem minden évre jut 
egy-egy nevezetes esemény, amelyre illik is, de érdemes is visszaemlékezni. 
Az elmúlt közigazgatási esztendő 250 évi távolságban különösen nagy 
és fenséges dolgokra tud rámutatni. Az 1926. év február hó 11-én múlt 250 
esztendeje annak, hogy a magyar protestáns gályarabok kezéről De Ruyter 
holland tengernagy parancsára lehullott a bilincs. Ezeknek a gálya-
raboknak a fejét a világ legszebb koronája: a hithüség koronája ékesíti, 
szívüket a legmagasabb eszmény: a Krisztushoz mindhalálig való szere-
lem lángja hevítette. Ök valóban legyőzték a halált s elevenen az örök 
dicsőség pantheonjába léptek, hogy emiékezetök még késő évezredek 
múlva is felmelegítse a jégkéreggel bevont emberi szíveket és utat 
mutasson a rút anyagiasságból, a legfelségesebb eszmények felé! A 41 
gályarab lelkész és iskolamester egy jelentékeny része a Dunáninneni 
egyházkerületre esett; mi sem mutatja jobban nagy veszteségünket, 
mai koldus szegénységünket, mint az, hogy nincsen templom egyház-
kerületünkben, amelyet az ő igehirdetésök avatott szentté, s nincsen 
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Egyházunk viszonya 
az államhoz. 

A kerület 
államsegélye. 

Az 1848: XX. t.-c. 
végrehajtása. 

A kerület ingatlana. 
( 

elkészlak, amelyet az ő lábuk nyoma tett volna örök emlékezetre mél-
tóvá ! Ami ma nem a mienk, a mienk lesz holnap! Nem hagyjuk hát 
nyomtalanul elvonulni felettünk a nagy évfordulót annál kevésbbé, mert 
a földi hatalom csak az élőkön lehet úrrá, a halottakat, a megdicsőül-
teket nem rabolhatja el tőlünk senki, azoktól sem mélység, sem magas-
ság, sem semmiféle távolság nem szakíthat el minket! Nagy Isten! 
Qályarabjainkat, a te szentjeidet, akik benned és a te szent fiadban, 
az Úr Jézus Krisztusban hittek, téged igazán szerettek, áldd meg haló-
poraikban is, tedd emiékezetöket áldottá és gazdag forrásává a hitnek, 
szeretetnek és istenes életnek ! Amennyi fájó könny pergett végig arcukon 
itt a földön, hullassanak annyi örömkönnyet fent a mennyben; amily 
mélyen megaláztattak itt lent, annyira magasztald fel őket ott fent! 
A te szent nevednek legyen dicsőség és hála most és mindörökké! Ámen! 

És most, levetve az ünnepi köntöst, amellyel gályarabjaink emlékét 
megtisztelni akartam, áttérek tulajdonképpeni feladatomra, évi jelentésem 
előterjesztésére. S legyen szabad azt a következő keretben tennem meg. 
Szólani fogok az elmúlt közigazgatási esztendő perspektívájából egy-
házunk és egyházkerületünk viszonyáról az államhatalomhoz, a többi 
keresztyén felekezethez, a nagy külföldi evang. egyházakhoz és az egy-
házunkon belül található nagyobb egyháztársadalmi mozgalmakhoz. 
Továbbá megemlékezem halottainkról, akiknek elköltözésével csökkent 
egyházunk ereje, s végül szólani fogok azokról az egyházerősítő mun-
kákról, amik folytak egyházkerületünkben az elmúlt közigazgatási 
esztendőben. 

2. Egyházunk és az államhatalom közötti viszony megnyugtatónak 
mondható, ami nem is lehet másként, amikor a kormány vállalt köte-
lezettségének a lehetőség határai között igyekszik eleget tenni! 

Az állam a szokásos és közvetlenül az egyházkerület pénztárába 
befolyó államsegélyt, pótállamsegéllyel gyarapítva, félévenkint nagyob-
bodó összegekben szolgáltatja be. így az elmúlt közigazgatási évben 
az 1925. év II. felére befolyt 4.578,000 K pótállamsegély, az 1926. év 
I. felére 16.000,000 K államsegély és 3.575,000 K pótállamsegély, az 
1926. év II. felére 22.000,000 K államsegély, tehát összesen 46.153,000 K. 

3. A kormány az 1848: XX. t.-c végrehajtása tekintetében egy 
nevezetes lépést tesz előre, ha megvalósítja abbeli szándékát, hogy az 
OFB ítéleteivel az összes protestáns egyházkerületeknek, ideértve az 
unitáriusokat is, egyelőre püspöki javadalmazás céljaira, utóbb — 
szeretem hinni — , a közigazgatás céljaira s egyházunk egyes nagyobb-
szabású intézményeinek a fenntartására is juttat egy-egy középbirtokot. 

A Dunáninneni egyházkerület az OFB 30986/1924. számú ítéletével 
292 holdat s néhány Dölet kapott ifj. gróf Esterházy László birto-
kából Sárosdon, a 33363/1925. sz. OFB ítélettel pedig 108 holdat 
kapott a Wei'sz Berchtoldné birtokból, amely az előbbi Esterházy bir-
tokkal határos. Minthogy azonban mind a két ítéletben — amint az 
OFB 19039/1926. sz. végzése mondja — az, hogy ezek a juttatások 
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„püspöki javadalom céljára történtek", tollban maradt: bizonyos félre-
értésre adott alkalmat. De remélhető, hogy — miután az OFB 
19039/1926. sz. végzésével elrendelte, hogy a juttatás „püspöki java-
dalom céljára történt" és ez mind a két ítéletben kiigazításkép pótlólag 
beszúrassék —, a félreértésekből eredő bonyodalmak minden különösebb 
következmények nélkül el fognak simulni. Hogy itt végezzek ezzel a 
birtoküggyel, van szerencsém a mélyen tisztelt Kerületi Közgyűlésnek be-
jelenteni, hogy a sárosdi 292 holdat — nyert megbízatásunkhoz képest —, 
a volt tulajdonosnak, ifj. gróf Esterházy Lászlónak adtuk bérbe, az 
1926. évi május hó 5-én Budapesten tartott rendkívüli közgyűlési 
jegyzőkönyv függelékében található szerződés értelmében. 

4. Megnyugvással vehetjük tudomásul a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úr következő intézkedéseit is: 

a) Hogy az 1925. évi 7000/M. E. kormányrendeletnek a tanítók 
és óvónők fizetésrendezésére vonatkozó intézkedéseit s azoknak előnyeit 
a nemállami elemi iskolai tanítókra és óvónőkre is kiterjesztette. 

b) Hogy az elmúlt közigazgatási évben némi megszakítás után 
újra élt abbeli jogával, hogy tanítókat 30 évi szolgálat betöltése után a 
VII. fizetési osztály 3-ik fokozatába kinevezhet. Egyházkerületünkben az 
elmúlt közigazgatási évben Pöntör Béla tordasi, Plutzer Károly száki és 
Molitórisz János ősagárdi tanítók így léptek elő a VII. fizetési osztály 
3-ik fokozatába. 

c) Hogy állami jogsegély igénybevételénél elrendelte, hogy a köz-
igazgatási hatóságok a végrehajtatni kért egyházközségi követeléseket 
felül nem bírálhatják, csupán azt, vájjon a kérdéses ügy nem tartozik-e 
a világi hatóság ügykörébe. 

d) Hogy a portóköltség fedezésére 1926. évi június hó végéig egyház-
kerületünknek 10.065,000 koronát utalt ki s végre, 

e) hogy 1927. évi július hó 1 -tol kilátásba helyezte a lelkészekkorpótlé-
kának folyósítását, amire nézve az előmunkálatok már folyamatban vannak. 

5. Mindezeket megnyugvásul véve tudomásul, lehetetlen mégis 
sajnálattal fel nem említenem, hogy az állam tanítóinknak a hadipótlékot, 
amely pedig megilleti őket, még az élvezett államsegély arányában sem 
hajlandó megadni, valamint azon az óriási terhen sem hajlandó könnyí-
teni, amely tanítói nyugdíjjárulék címén nehezedik az iskolafenntartókra. 

6. Egyházkerületünknek a többi keresztyén egyházak közül csupán 
a testvér református és a róm. katholikus egyházzal vannak érintkezési 
pontjai. Az előbbihez, a testvér református egyházhoz való viszonyunk 
állandóan jó és barátságos; élünk, mint egy törzsnek két hajtása. Ellen-
ben a róm. kath. egyházzal való viszonyunk sokat romlott a keresztyén 
kurzus legszebb napjaihoz viszonyítva. Eleinte csak nem szívesen, 
most egyáltalában nem akarnak velünk közös istentiszteletet tartani, 
még a levente-zászlószenteléseknél is megtagadják az együttműködést. 
Hivatalos értesítést kaptam Salgótarjánból, hogy ott a leventezászlónak 
az óhajtott evang. lelkész által való felavatása csak úgy volt lehetséges, 

6. 

% 

Vkm.-i 
intézkedések. 

Tanítóink 
hadipótléka és a 
tanítói 
nyugdíjjárulék. 

Egyházunk 
viszonya a róm. kath. 
egyházhoz. 
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6 

Az Egyesült Államok 
fennállásának 
150 éves évfordulója. 

Kapcsolatunk 
a Luth. Világgyülés 
bizottságával. 

Viszonyunk 
az Orsz. Luther 
Szövetséghez. 

hogy a róm. kath. szertartás után elvitték a zászlót az evang. templomba 
is. Kisterenyéről meg azt a jelentést kaptam, hogy az ottani állami 
elemi iskolában nem az állami iskolákban szokásos általános imákat, 
hanem kifejezetten róm. katholikus imákat imádkoznak a gyermekek. 
Az esetet közölve a nógrádi tanügyi esperessel, felkértem őt, hogy a 
kir. tanfelügyelő útján kísérelje meg a sérelmes szokás megszüntetését. 
A tanügyi esperes jelentése szerint ígéretet kaptunk a kir. tanfelügyelő-
től a sérelmes szokás megszüntetésére. 

7. Azon testvéries kapcsolatnál fogva, mely bennünket a nagy 
amerikai nemzeti lutheránus egyházhoz füz, mi sem természetesebb, 
mint hogy amikor értesültünk, hogy f. évi július hó 4-ikén ünneplik az 
amerikai Egyesült Államok fennállásuk 150-ik évfordulóját, mi is öröm-
mel és lelkesedéssel vettük ki részünket az ebből az alkalomból rende-
zett ünnepségekből. Mindenekelőtt az egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő úr Őméltósága felhívására, tekintettel az idő rövidségére, 
közvetlenül kértem fel az egyházkerület összes lelkészeit, hogy az ezen 
a napon tartandó istentisztelet keretében emlékezzenek meg erről a 
nagy eseményről, istentisztelet után pedig lehetőleg 150-et kondítsanak 
a harangok, s templomaink tornyára a nemzeti s ahol lehetséges, az 
amerikai lobogó is kitüzessék. Meg vagyok róla győződve, hogy ez a 
felhívás nemcsak a legnagyobb készséggel teljesíttetett, hanem hogy 
ezen a napon őszinte fohászok is szállottak fel az Egek Urához, hogy 
ezt a nagyjában a reformáció emlőin felnőtt szabad és független nagy 
nemzetet tartsa meg sokáig! 

Más vonatkozásban is kapcsolatba jöttünk a külföld nagy evan-
gélikus egyházaival. Itt járt nemrégiben a Lutheránus Világgyülés 6-tagú 
végreható-bizottságának 3 tagja Dr. Morchead elnök vezetésével s be-
jelentették, hogy a Lutheránus Világgyülés végrehajtó-bizottsága legköze-
lebbi ülését 1927. év novemberében Budapesten szándékozik megtartani. 

Elmondta különben Dr. Morchead a folyó évi július hó elején 
Drezdában tartott végrehajtó-bizottsági ülés egyéb határozatait is, amelyek 
között a legfontosabb, az orosz lutheranizmus megsegítése. Ennek 
módozatairól a jelen közgyűlést követő legközelebbi napokban lesz 
szerencsém a mélyen tisztelt egyházkerület összes egyházközségeit 
értesíteni. 

8. Viszonyunk az egyházunkon belül található nagyobb egyházi 
alakulatokhoz. 

Itt első helyen említem az Országos Luther Szövetséget, 
amely az elmúlt közigazgatási esztendőben kérdőíveket küldött hozzám 
azzal, hogy továbbítsam azokat az egyházkerület espereseihez kitöltés 
végett. A 25 kérdés összeállítása, amelyekre az espereseknek felelni 
kellett, figyelemreméltó munka s a válaszokból a Luther Szövetség 
tiszta képet szerezhetett összes bajainkról és szükségleteinkről, s annyi 
és olyan adatok birtokába juthatott, amelyekkel egy valóban nagy-
szabású egyháztársadalmi akció megindítására képesítette magát. Még 
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megemlítem, hogy az elmúlt év folyamán megalakult a Luther Szövet-
ségen belül az Orsz. Evang. Gazdasági Központ, amely hivatva ^volna a 
Luther Szövetség anyagi eszközeit gyarapítani s így támogatásunkat a 
legnagyobb mértékben megérdemli. 

Idetartozik a Luther Társaság, egyetlen irodalmi társaságunk, amely 
a legkiválóbb vezetés mellett is a tagok csekély száma miatt nagyobb 
munkát alig végezhet. Javaslom, hívjuk fel jelen közgyűlésünkből az 
összes egyházközségeket, lelkészeket, felügyelőket és tanítókat, akik még 
nem tagjai a társaságnak, hogy még ez év folyamán lépjenek be. 

Nem kevésbbé fontos egyházi intézmény a Theol. Otthon, amely 
a theol. fakultás hallgatóit van hivatva lakással és teljes élelmezéssel 
ellátni. Költségvetésünk keretében támogatjuk a Theol. Otthont, de oly 
csekély összeggel, hogy azt a legközelebb fel kell emelnünk s ugyan-
csak határozattal felhívni az egyházközségeket, hogy költségvetésükbe, 
ha csak 100 pengőt is, állítsanak be e címen. 

Ajánlom a Luther Otthont is, amely az evang. egyetemi ifjúság-
nak nyújt otthont, a mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés figyel-
mébe, különösen most, amikor hivatva lesz a theol. szeminárium több-
nyire szegény hallgatóinak is otthonul szolgálni. 

De nem mehetek tovább anélkül, hogy még a magyar ev. Missió-
egyesületet. ne ajánljam a közgyűlés figyelmébe s ne kérjem lelkész-
társaimat, hogy a Vízkeresztünnepi, vagy valamelyik Vízkereszt utáni 
vasárnapon tartott offertóriumot minden külön felhívás nélkül is küldjék 
be a Missióegyesület pénztárába, Broschkó G. Adolf esperes úr címére 
(Budapest, IV., Deák-tér 4. szám). 

9. Az egyes társadalmi mozgalmakban való részvételünk. 
Egyházunk és így egyházkerületünk is résztvett a Budapesten ren-

dezett Nemzetközi embervédelmi kiállításon. Kiállításunk legértékesebb 
része volt az a kép, amely egy óriási, kétfelé ágazó fát ábrázolt. A fa egyik 
ágán a kultúra, a másikon a szeretetmunka gyümölcsei függtek. A kultúra 
ágán mint levelek s gyümölcsök függtek összes kultúrintézményeink, 
iskoláink, jellegük és a tanerők s tanulók számának pontos feltünteté-
sével, a szeretetmunka ágán ugyanígy (charitatív) szeretetintézményeink, 
árvaházaink, kórházaink stb. voltak feltüntetve a pontos statisztikai 
adatokkal. E kultúr- és szeretetmunkát ábrázoló fa híven adja vissza 
statisztikai adatokkal egyházunknak úgy a mostani megcsonkított, mint 
a megszállás előtti állapotát. 

Felhívásomra résztvett egyházkerületünk a békési árvízkárosultak 
részére rendezett országos gyűjtésben, nemkülönben felhívtam egyház-
községeink vezetőit, hogy a levente-mozgalmat a legmesszebbmenő 
támogatásban részesítsék, a magam részéről is a legnagyobb készséggel 
adtam meg mindenkor az engedélyt a hozzám forduló vármegyék vezető 
tisztviselőinek, hogy tanítóinkat a leventeoktató tanfolyamokra az iskolai 
szünidő alatt behívhassák. 

(>. 
Az Orsz. Ev. 
Gazdasági Központ 
megalakulásáról. 

A Lutber Társaság 
ajánlása. 

A Theol. Otthon 
ajánlása. 

A Luther Otthon 
ajánlása. 

IRagyar Ev. missió-
egyesület ajánlása. 

\ 

Kerületünk és a 
Nemzetközi ember-
védelmi kiállítás. 

Árvízkárosultak 
segítése. 

A levente-mozgalom 
pártolása. 
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6. 
Fogházmissió. 

Horváth Sándor 
emléke. 

/ 

Dr. Zsilinszky 
Mihályról való meg 
emlékezés. . 

Megemlékezés 
Szepesváraljai 
Händel Vilmosról, 
Krupecz Istvánról 
és Dr. Trsztyenszkj 
Ferencről 

Élénk megbeszélés tárgyát képezte egyházunk vezetői között az 
a kérdés is, hogy miképpen kapcsolódjék bele egyházunk a fogház-
missiói munkába. E tekintetben, eltérő véleményeink miatt, még meg-
állapodásra nem jutottunk. 

10. Ezzel áttérek egyházunk halottjaira, akikkel csökkent egyházunk 
ereje. Kíméletes volt hozzánk a kegyelem Istene, mert az elmúlt köz-
igazgatási esztendőben a szorosabb értelemben vett egyházkerületünk-
nek csak egy halottja volt, Horváth Sándor, a kerületi számvevőszék 
egyik érdemes tagja. Képzettségénél s puritán gondolkozásánál csak az 
erkölcsi komolysága és kötelességtudása volt nagyobb. Kérem a mélyen 
tisztelt Egyházkerületi Közgyűlést, hogy gyászos elhunyta felett érzett 
fájdalmunknak jegyzőkönyvünkben is adjunk kifejezést s erről jegyző-
könyvi kivonatban értesítsük gyászoló családját. Ha szorosabb értelem-
ben vett egyházkerületünknek csak egy halottja volt is, azért a gyászból 

" bőségesen kivettük részünket. A legnagyobb volt a gyász, amikor 1925. évi 
október hó 4-én meghalt Dr. Zsilinszky Mihály, egyházunknak az utóbbi 
évtizedekben egyik legnagyobb fia s legbátrább szószólója. Tüneményes 
pályát futott meg. Mint végzett theológus a tanári pályára lépett, majd 
országgyűlési képviselő lett, különböző időkben Békés Csongrád, 
Trencsén és Zólyom vármegyék főispánja, a bányai egyházkerület fel-
ügyelője s hosszú időn át a kultuszminisztérium politikai államtitkára 
volt. Nagy tudomány, államférfiúi széles látókör, kiváló szónoki képesség 
és lángoló egyház- és hazaszeretet voltak jellemző vonásai s ezeknek 
köszönhette rendkívüli sikereit is. Koporsóját a Magyar Tudományos 
Akadémia előcsarnokában tették ravatalra. Egyházától Dr. Raffay Sándor, 
a Magyar Tudományos Akadémiától, mint annak legidősebb tagját, 
Dr. Áldássy Antal, a Luther Társaságtól Dr. Pekár Gyula, a szülő-
földjétől Békéscsaba főjegyzője búcsúztatták. Ravatalát a családon kívül 
körülállották a Magyar Tudományos Akadémia tagjai, régi nagynevű 
előkelő politikai barátai, miniszterek, államtitkárok s magasrangú állami 
tisztviselők, az ev. egyház kiválóságai és vagy 30, papidíszbe öltözött 
evang. lelkész. 

Indítványozom, hogy a nagy férfiú gyászos elhúnyta felett érzett 
fájdalmunknak adjunk kifejezést jegyzőkönyvünkben, ugyanott meg-
örökítve az egyház és haza körül szerzett rendkívüli érdemeit. 

Ugyancsak adjunk kifejezést fájdalmas részvétünknek és örökítsük 
meg elévülhetetlen érdemeiket a megszállott területen elhúnyt Szepes-
váraljai Händel Vilmos volt Selmecbányái lelkésznek, évek hosszú során 

r át honti főesperesnek s a régi dunáninneni egyházkerület és a magyar-
honi egyetemes egyház kiváló egyházi főjegyzőjének; továbbá Krupecz 
István hontudvarnoki lelkésznek, egykori honti alesperesnek, s végre 
Dr. Trsztyenszky Ferencnek, a régi dunáninneni egyházkerület volt 
nagyérdemű ügyészének. 

Pihenjenek békén s amiben oly erősen hittek, hogy magyar földön 
fogják aludni síri álmukat, váljék minél előbb valóra! 



25 

11. S ezzel áttérek az egyházerősítő munkára, amely az elmúlt 
közigazgatási esztendőben folyt. 

Már az ótestamentomi próféta panaszos hangon szólaltatja meg 
az Urat : „Ez a nemzetség csak ajkaival tisztel engemet", az újtesta-
mentomi evangélisták pedig feljegyezték Jézusnak ezt a mondását : „Csele-
kedeteikről ismeritek meg őket!" Egybevetve a két mondást, azt fejezik 
ki, hogy a vallás szent területein nem az ajkak mozgása, nem a szavak, 
a jó szándékok döntik el, igazi hitbuzgóságról van-e szó, hanem a 
cselekedetek. Ha valamely gyülekezetben szorgalmasan jár is a nép a 
templomba, mozognak is az ajkak a lelkész közimája alatt, sőt erősen 
harsognak is a hangok, amikor szól a közének, de a templom falairól 
omlik a vakolat, korhad a tetőzet s a toronyban balesetnél, vagy más 
rendkívüli körülménynél fogva elnémult harangok sokáig, nagyon sokáig 
nem szólalnak meg újra, bizonyos, hogy abban a gyülekezetben nincsen 
igazi, élő hitbuzgóság. Az igazi élő hitbuzgóság lelke szállotta meg a 
bokodiakat és a vanyarcziakat, amikor elhatározták, hogy a mai nehéz 
viszonyok között is új harangok beszerzésével pótolják a háború céljaira 
áldozatul hozottakat. Csak a kezdet volt nehéz, azután ment minden. 
Mint az ilyenkor szokás, egymásután ragadta el a híveket a hitbuzgóság, 
a lelkesedés láza s aránylag rövid idő alatt együtt volt a sok millió, amibe a 
gyönyörű és díszes harangok kerültek. Bokodon mult évi november hó 8-án, 
Vanyarczon ugyanazon évi november hó 22 én szenteltem fel az újharangokat. 
Reám nézve különösen megható volt a bokodi harangszentelés. Meghatott az 
ottani róm. katholikus, református és evangélikus hívek s papok békes-
séges együttélése. Vasárnap reggel a róm. kath. és református templom-
ban anélkül, hogy összebeszéltek volna, a maguk elhatározásából, mert 
így találták természetesnek, korábban tartották az istentiszteleteket, 
úgyhogy, amikor a templomba indultunk, már ők is indultak templo-
maikból papjaikkal együtt az ev. templomba. Szerettem volna, ha csak 
egy is azok közül, akik tiltják a más templomba járást, látta volna ezt 
a bokodi szent gyülekezetet, amint együtt hullatott örömkönnyeket. 
Itt igazán bibliai értelemben örültek a keresztyének az örülőkkel. Jézus 
bizonyosan látta a szép jelenetet és örült neki. 

Még megjegyzem, hogy a harangszentelés előtti napon vallásos 
estély volt Bokodon, amelyen az előadást én tartottam. 

Vanyarczon pedig az ugyancsak hangulatos harangszentelési ünne-
pély egy kedves, felemelő házi ünnepéllyel és felette fontos s nagy 
hordejű egyházjogi ténykedéssel is kapcsolatos volt. 

Ugyanis Nógrád vármegye főispánja, Dr. Sztranyavszky Sándor, a 
közel félszázados buzgó és eredményes működés után nyugalomba-
vonuló Tátrai János vanyarczi tanítót miniszteri elismerésre terjesztette 
fel. A miniszter javaslatomra kiállította Tátrainak az elismerő oklevelet 
s felhívta Nógrád vármegye kir. tanfelügyelőjét annak átadására. A tan-
felügyelő a harangszentelés napját választotta az elismerő oklevél 
átadására s át is adta mindnyájunk — a velünk ünneplő főispán jelen-

6. 

Harangszentelés 
Bokodon és 
Vanyarczon. 

Tátrai János tanító 
min. elismerő okira-
tot kapott. 
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6. 

Canonica visitatio 
Vanyarczon. 

Herédi eset. 

Egyházfelügyelői 
beiktatás 
Nagybörzsönyben. 

• 

létében szép beszéd kíséretében a mélyen meghatott tanítónak. 
Az érdemes és hívei szeretetétől körülrajongott agg tanítót ott nyomban 
üdvözöltem az egyházkerület részéről, kiemelve munkás élete nagy 
eredményeit s zavartalan pihenést és boldog alkonyt kívánva neki a 
legilletékesebb helyről elismerésre érdemesített munka után. 

A nagy horderejű egyházjogi ténykedés pedig a canonica visita-
tionális eljárás volt, amelyet szükségessé tett az a körülmény, hogy a 
vanyarczi politikai község egyhangúlag hozott határozattal vállalta annak 
a 72 köbméter fának a beszerzését saját házipénztára terhére, amelyet 
eddig az ottani evang. egyházhözség tartozott szállíttatni a lelkésznek 
és a tanítónak. Minthogy pedig a politikai község határozatát a vár-
megye jóváhagyta, nem maradt más hátra, mint hogy az 1900. év 
május hó 29. és 30. napjain tartott canonica visitatio jegyzőkönyvének 
ezen faszolgáitatásra vonatkozó pontjait ezen újabb megállapodáshoz 
képest módosítani kellett. Ezzel jól járt a vanyarczi egyházközség, mert a 
72 köbméter fát eddig kizárólag az ev. hívek szolgáltatták, ennekutána 
pedig mindazok fogják szolgáltatni, akik Vanyarczon községi pótadót 
fizetni kötelesek. A canonica visitationális jegyzőkönyvben vállalt köte-
lezettséget a község a mai joggyakorlat szerint is köteles teljesíteni. 

Példa erre a herédi eset. Heréden egy 1829-iki canonica visitatio-
nális jegyzőkönyv szerint a község köteles a róm. katholikus egyház-
nak csaknem összes egyházi és iskolai kiadásait viselni. A herédi ev. 
egyházközség kérvényt adott be a politikai községhez, hogy tekintettel 
az 1868. évi 53. t-cikkre, mely szerint ha a község az egyik felekezetet 
segélyezi, akkor köteles a többit is aránylagos segélyben részesíteni. 
A politikai község a kérvényt elutasította azzal, hogy Heréd községe 
nem segélyezi a róm. katholikus egyházat, hanem csupán az 1829-iki 
canonica visitationális jegyzőkönyvben vállalt kötelezettségét teljesíti 
vele szemben. Ezt a határozatot megfelebbeztem a belügyminiszterhez, 
mire a közigazgatási bíróság helybenhagyta a politikai község elutasító 
végzését, mert itt szerinte is nem segélyezésről, hanem a canonica 
visitationális jegyzőkönyvben vállalt kötelezettség teljesítéséről van szó. 
A segélyezés a segélytadó egyoldalú akaratától függ, ellenben a canonica 
visitationális jegyzőkönyvben vállalt kötelezettség nem függ többé az 
ő akaratától s így az nem is segélyezés. 

Meghívásra f. évi május hó 1-én meglátogattam a honti nagy-
börzsönyi egyházközséget abból az ünnepélyes alkalomból, hogy újonnan 
megválasztott egyházfelügyelőjét, Dr. Sztranyavszky Sándor,Nógrád és Hont 
ideiglenesen egyesített vármegyék főispánját május hó 2-án ünnepélye-
sen hivatalába iktatta. Anyanyelvük német, de magyar érzelműek s hü 
magyar állampolgárok, mint általában a németek. Mély vallásosságuk-
ban s hithüségükben semmi sem ingathatja meg őket. Házaik és házuk 
tája jómódra mutat, most azonban telve vannak panasszal, hogy nem 
tudják értékesíteni boraikat a trianoni határ óta, el lévén zárva éppen 
azoktól a felvidéki városoktól, ahova annakelőtte szállították boraikat 
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eladásra. Az egyházban békesség és rend van, ami a jelenlegi lelkész 
érdeme. 

A szórványokban folyt belmissiói munkáról majd a missiói 
jelentés fog hü képet adni, én itt most csak annak a bejelentésére szorít-
kozom, hogy Komáromújváros ez év márciusától Draskóczy Lajos nyug. 
theol. dékán úr Őméltósága gondozása alá került, aki szíves volt erre 
a nagyjelentőségű apostoli munkára minden ellenszolgáltatás nélkül, 
pusztán tényleges kiadásainak megtérítése mellett vállalkozni. Örömmel 
üdvözlöm őt, mint új munkást, s Istennek áldását kérem munkájára! 

Jelentem tovább a mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlésnek, 
hogy a „Zpevnik" tót énekeskönyvből, mint a „Zpevnik-alap" reánk 
maradt példányaiból, azoknak az egyházaknak, amelyek eziránt meg-
kerestek, küldtem bizonyos számú példányt. így Galgaguta és Bér 
egyházközségeknek 20—20 példányt, a veszprémmegyei Öskü egyház-
községnek pedig 15 példányt. A vanyarczi egyházközségnek pedig, 
amelyben terjedni kezd a baptizmus, a „Jöjjetek énhozzám" című bel-
missiói lapot rendeltem meg néhány példányban. 

De hiányos volna évi jelentésem, ha még egy dologról meg nem 
emlékezném s ez a protestáns egyházi hírszolgálat megszervezése. Egy-
házunk, társulva a reformátusokkal, egyelőre egy évre szerződést kötött 
a „Magyar Országos Tudósító"-val. Eszerint a nevezett vállalat kötelezi 
magát a protestáns egyházi hírszolgálat ellátására. Szerződteti Farkas 
Sándor hírlapírót, akinek a lapnál más teendője nem lesz, mint az 
„Egyházi hírek" rovatának vezetése. A szerződés f. évi június hó 1-én lépett 
életbe. A június havi fizetendőket az egyet, felügyelő úr Őméltósága az 
egyetemes egyház terhére kifizette. A Dunáninneni egyházkerületre a 
költségekből havonkint 150 000 K esik, amit úgy fogunk megfizetni, 
hogy Őméltósága abból az államsegélyből, amit az 1848. évi XX. t.-c. 
címén kapunk, félévenkint előre fogja levonni. 

A beszolgáltatott statisztikai adatok semmi irányban sem mutatnak 
az előző éviekhez képest olyan eltéréseket, amiket itt szóvátenni szük-
séges volna. Azt azonban nem hallgathatom el, hogy az egyházkerület 
felügyelői, lelkészei és tanítói, kevés kivétellel, oly nemes odaadással 
végezik munkájukat, hogy a legjobb reménységgel nézhetünk a jövőbe. 
Ezzel a püspök úr áttér részletes évi jelentésére, melyet a köz-
gyűlés az idő rövidségére való tekintettel felolvasottnak tekint azzal, 
hogy annak tartalmáról a kinyomatott jegyzőkönyvből fog tudomást 
szerezni. 

6. 

Komáromújváros 
missiós lelkésze 
Draskóczy Lajos. 

« 

Galgaguta, Bér és 
Öskü énekesköny-
veket, Vanyarcz bel-
missiói lapot kapott. 

Protestáns egyházi 
hírszolgálat. 

Statisztikai adatok. 
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Változások a hivatalos személyzetben. 

I. Változások az esperességekben: 

II. Változások a lelkészi karban: 

Meghalt: Horváth Sándor nagyvelegi lelkész. 
Lemondott: Lombos A. János balassagyarmati segédlelkész. 
Távoztak; — 
Megválasztattak: Szilárd Gyula balassagyarmati, Szlovák Pál 

salgótarjáni segédlelkésznek, Csővári Dezső gyúrói helyettes lelkésznek. 

III. Változások a felügyelői karban: 

Lemondtak: D. Kovács Sándor Nagyvelegen, Kálmán Sándor 
Szécsényben. 

Megválasztattak: Dr. Sztranyavszky Sándor Nagybörzsönyben, 
Eisele Gusztáv másodfelügyelőnek Salgótarjánban, Draskóczy Lajos 
felügyelőnek Oroszlányban. 

IV. Változások a tanítói karban: 

Nyugdíjaztatott: Paulinyi János kutassói tanító. 
Távoztak: Clementisz György patvarczi, Szutórisz Károly felső-

petényi, Feiler Rezső pusztavámi, Kaippel Jakab pusztavámi tanítók. 
Lemondott: vitéz Várhelyiné Scholtz Olga bgyarmati tanítónő. 
Megválasztattak: Gáspár István Patvarczon, Penicsán Ádám Vanyar-

czon, Lolkó András Terényben, Legéndi Mihály Galgagután, Krmann 
Erzsébet Balassagyarmaton, Králik Aladár Felsőpetényben, Mihályi 
Károly Pusztavámon. 



I. Az egyházkerület népmozgalmi kimutatása az 1925. évről. 
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II. Istentiszteleti adatok az 1925. évről. 
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III. Belmissiói adatok az 1925. évről. 
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Az. egyházmegye neve 

H á n y e g y h á z k ö z s é g b e n 

v a n 

egyházi 
énekkar 

if júsági 
egylet 

nőegylet 
szervezett 
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gyám-
intézet 

olvasnak 
a hívek 
vallásos 
iratokat 
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letartóz-
tatottak 
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Fejér-Komárom. 

Moson 

Nógrád-Hont 

10 

16 13 

Összesen: 

A mult évi kimutatással szemben: 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 

\ A z e g y h á z k . ö z s é g e k 

£ Az egyházmegye évi pénztári 

N 
CO •O 
o 

neve 
bevétele kiadása marad-

vány hiány 
alapja alapítványa 

u. korona korona korona 

1 Fejér-Komárom 525.386,488 498.998,040 26.388,448 — 48.079,730 57.851,910 

2 Moson 419.885,029 

1,950.497,307 

332.057,759 

1,887.538,190 

87.827,270 

62.959,117 

7,916 

37.730,152 

16,736 

13.169,877 3 Nógrád-Hont 

419.885,029 

1,950.497,307 

332.057,759 

1,887.538,190 

87.827,270 

62.959,117 

7,916 

37.730,152 

16,736 

13.169,877 

Összesen: . . . ... . . . 2,895.768,824 2,718.593,989 177.174,835 — 85.817,798 71.038,523 

A mult évi kimuta-
tással szemben : 

+ 
994.961,978 

+ 
1,050.671,723 

1 56.296,988 
+ 

49.958,454 
+ 

56.228,175 

\ 
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anyagi viszonyai az 1925. évben. 

A z e g y h á z k ö z s é g e k 

adóssága 
törlesz-
tettek 

kölcsön-
vettek szereztek építettek javítottak eladtak 

magtára 

idegenek-
nek 

ön-
magának 

törlesz-
tettek 

kölcsön-
vettek szereztek építettek javítottak eladtak 

gabona készpénz 

korona korona korona korona korona korona korona q korona 

20.300,000 

45.790,504 

11.397,066 

3.000,000 

19.097,248 

9,549,320 

587,000 

32.548,600 

22.549,320 

20.123,200 136.318,000 6.385,000 

x' 

30.800,700 

31.000,000 

118.029,000 

— 

304 

23 

3.010,200 

46.090,504 

+ 

44.315,811 

33.494,314 

+ 
2.865,381 

42.684,920 

+ 
42.684,920 

42.672,520 

+ 
42.672,520 

136.318,000 

111.346,000 

« 

6.385,000 

6.587,000 

179-829,700 
+ 

93.551,153 10.986,440 

327 

+ 
183 

3.010,200 

+ 
3.010,200 

V 
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6. V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1925. évben. 

Az 
N 

-o egyházmegye 
Bevétel Kiadás Marad-

vány 

o ti- li e ve 

Fejér-Komárom 

K K 

17.688,604 

Moson . 

Nógrád . 

14.015,522 

31.384,005 

Összesen : 

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

17.672,988 

K 

15,616 

Vagyon 

K 

Az esperességileg kezelt 
alapítványok neve, célja, összege 

116,263 

13.435,680 

31.384,005 

63.088,131 

+ 
40.208,544 

579,842 
586,206 
+ 

300 ar. K 

187,520 

62.492,672 

+ 
43.410,339 

595,458 

3.201,795 

889,959 
+ 3 0 0 a. K 

4.350,000 

+ 
4.277,496 

í. Fischer-alapítvány folyó 
kiadásokra 

2. Hering L. emlék-alapítv. 

3. Báró Solymossy—Zichy-
alapítvány 

4. Lándori Dr. Kéler Zoltán 
segítő-alapítvány . . . 

5. Lándori Dr. Kéler Zoltán 
napidíj-alapítvány . . . 

6. Itzés tanítóképv. alap. . 

7. Tatatóvárosi szórv.-alap. 

8. Reform, jubiláris a lap. . 

9. Egyházm. könyvtár-alap 

1. Gróf Zichy-féle isk.-alap 

1. Egyházm. tartalékalap 

2. Monografia-alap 

3. Missiói alap . . . 

4. Lutheraneum-alap 

5. Diakonissa-alap 

6. Pásztói missiói alap 

7. Farkas—Meskó-alap 

8. Glatz-alap . . . . 

9. Laszkáry—Tihanyi-alap 

10. Meskó—Zatkalik-alap 

11. Szontágh-alap . . . 

12. Szécsényköri tanítók alap 

13. Sziráki tanítók alap . 

14. Szinóbányai reform, 
emlékalap . . . . . 

K 

200 

2,319 

6,698 

5,153 

1,030 

269 

3,927 

556 

1147 

3,777 

3,430 

3.404,200 

4.792,250 

245,320 

8.135,300 

281 

1,128 

760 

23,390 

2,910 

565 

963 

1,845 

897 

Ö s s z e s e n : 16.638,315 



VI. Az egyházmegyei papi segélyzőintézetek kimutatása az 1925. évről. 

Tagok 
járuléka 

Id
ők

öz
i 

jö
ve

de
le

m
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iz

to
sí

tá
si

 j
ut

al
ék

 

i 

E
gy

éb
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m
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y 

Fo
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m
 Az egyházmegye neve 

Intézeti 
vagyon 

Évi 
szaporulat 

Se
gé

ly
ez

et
t 

fé
l Segély 

egyénenkint 
Segély-
összeg 

eg
ys

ze
rs

-
m

in
de

nk
or

ra
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en

 ki
 n

t 

Id
ők
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B
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to
sí

tá
si

 j
ut

al
ék

 

i 

E
gy

éb
 a

do
m

án
y 

Fo
ly

ós
zá

m
 

K K Se
gé

ly
ez

et
t 

fé
l 

K K K K K K K 

1 Fejér-Komárom 845,535 633,717 7 J 1 :235,848 
\ 6 á : 157,000 1.177,848 100,000 314,209 35 

2 Moson ___ ... 70,558 9,011 3 j í 2 á : 800 \ + 
[ l á : 500 / 

2,100 
+ 6 q búza 14,692 6 q búza 70,558 9,011 í 2 á : 800 \ + 

[ l á : 500 / 
2,100 

+ 6 q búza 14,692 6 q búza 

3a Nógrád 7.654,174 4.631,120 30 
3,500 
2,800 
1,600 

132,100 
• . ' • ) ' 

4.529,626 3a 7.654,174 4.631,120 30 
3,500 
2,800 
1,600 

132,100 
. ' • ) ' 
4.529,626 

3b Bánóczy-alapitvány 30,452 3,190 32 ŕ 70 
\ 60 3,084 — — — — 130 

Összesen: 8.600,719 

+ 5.259,015 

5.277,038 

+ 2.240,307 

72 1.315,132 

+ 691,782 

100,000 328,901 4.529,791 

A mult évi kimutatással 
s zemben : 

8.600,719 

+ 5.259,015 

5.277,038 

+ 2.240,307 + 4 

1.315,132 

+ 691,782 
+ 
30,000 + 294,666 

+ 6 q b ú z a 
+ 
1,808,339 

8.600,719 

+ 5.259,015 

5.277,038 

+ 2.240,307 + 4 

1.315,132 

+ 691,782 
+ 
30,000 + 294,666 

+ 6 q b ú z a 
+ 
1,808,339 



36 

6—7. Segélyezések. 
I. Közalapi segélyek. 

A) Hitoktatás: 
Korona 

1. Pásztói hitoktatónak _ ..." 300,000 
2. Komáromújvárosi hitoktatónak 250,000 
3. Magyaróvári hitoktatónak 200,000 
4. Balassagyarmati hitoktatónak 200,000 
5. Rétsági hitoktatónak . • _ 200,000 
6. Romhányi hitoktatónak 200,000 

B) Missiói hitoktatás és szórványgondozás: 

L Kisterenyei lelkésznek szórványai hitoktatása címén ... . . . 600,000 
3. Szécsényi lelkésznek szórványai hitoktatása címén.. ... 600,000 
3. Erdőtarcsai hitoktatás céljaira '.. . . . . . . 600,000 
4. Tatatóvárosi hitoktató tanítónak ... 500,000 
5. Tordasi lelkésznek szórványai hitoktatása címén 350,000 

Összesen: 4.000,000 

II. Gyermeknevelési segélyek. 

Balogh István 150,000 K, Csővári Géza 300,000 K, Kótsch Mihály 300,000 K, 
Meskó Károly 600,000 K, Piri Károly 600,000 K, Podhradszky János 300,000 K, 
Zimmermann János 300,000 K. 

III. Amerikai segélyek. 

a) Szegény lelkészek: 

Horoczky Aladár 2.000,000 K, Korin Kálmán 2.000,000 K, Szekej András 
1.000,000 K. = 5.000,000 K. 

b) Belmissiói intézmények és munkák: 

D. Kovács Sándor Tatatóváros, Esztergom, Almásfüzitő missiói gondozása és 
a felmerült költségek fedezésére 2.000,000 K, Draskóczy Lajos Komáromújváros 
missiói gondozása és a felmerült költségek fedezésére 1.000,000 K, balassagyarmati, 
szécsényi, salgótarjáni és székesfehérvári nőegyleteknek egyenkint 500,000 K = 
5.000.000 K. 

Évi jelentésem végére érve, magamat a méltóságos és főtisztelendő 
Egyházkerületi Közgyűlés jóindulatába ajánlom. 

A nagy figyelemmel meghallgatott évi jelentésért a 
Kerületi Közgyűlés a püspök úrnak köszönetét fejezi ki, s 
annak egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe való felvételét 
elrendeli. 

7. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitó beszéddel kapcsolatban 
a közgyűlés rendületlen ragaszkodását fejezi ki az 1920. 
évi rendes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 70. pontjában 
foglalt azon határozatához, amelyben tiltakozott hazánk és 
egyházkerületünk szétdarabolása ellen s amelyben kimon-
dotta, hogy az integritás helyreállításáért továbbra is min-
den erejével küzdeni fog. 

Tiltakozás a 
trianoni 
megcsonkítás ellen. 
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8. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitó beszédből 
a közgyűlés mély fájdalommal és őszinte, igaz részvéttel 
értesül arról a nagy veszteségről, amelyik egyetemes evang. 
egyházunkat érte azzal, hogy Szepesváraljai Händel Vilmos, 
a Selmecbányái ev. magyar és német egyháznak hatvan 
esztendőn át fáradhatatlanul munkálkodó lelkipásztora, az 
egyházkerület ottani hírneves lyceuma és tanítóképző-intézete 
ifjúságának atyai jóakarója, ismeretekre, keresztyén eré-
nyekre és szilárd férfijellemre nevelő tanítómestere, a nagy-
honti egyházmegyének, évtizedeken át kiváló esperese, egyház-
kerületünk és egyetemes egyházunk közgyűléseinek jeles tollú 
főjegyzője, az Isten rendeléséből gondozására bízott, de 
idegenbe szakadt lelkinyájhoz és az elszakított és megcsúfolt, 
de nemes hazafiúi szívének annál drágább hazai röghöz 
való hűséges ragaszkodásnak tündöklő példaképe: magasztos 
papi tevékenységének 63-ik esztendejében az Úr áldott 
eljövetelének napján nemes lelkét, amelyből annyi áldás 
fakadt, visszaadta Teremtőjének. 

A közgyűlés fájdalmas részvétét s a nagy halott áldott 
emlékét jegyzőkönyvébe iktatni s arról a megboldogult idő-
sebbik fiát, Dr. Händel Vilmos debreceni egyetemi nyilvános 
rendes tanárt jegyzőkönyvi kivonattal értesíteni rendeli. 

9. (Dr. Z.) Ugyancsak az elnöki beszéddel kapcsolatosan 
a közgyűlés kegyelettel emlékezik meg Horváth Sándor nagy-
velegi lelkésznek és kerületünk ügybuzgó számvevőjének 
elhalálozásáról, s elhatározza, hogy részvétét jegyzőkönyvében 
megörökíti s arról az özvegyet jegyzőkönyi kivonattal értesíti. 

10. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitó beszédből 
a közgyűlés megnyugvással értesül arról, hogy az elnökség mult 
évi kerületi közgyűlésünk jegyzőkönyvének 65. n) pontjában 
és folyó évi rendkívüli kerületi közgyűlésünk 8. pontjában 
kapott meghatalmazás alapján az OFB 30986/1924. számú 
ítéletével kerületünknek Sárosdon juttatott földbirtokra vonat-
kozólag a haszonbérleti szerződést ifj. gróf Esterházy László-
val f. év július havának 13. napján megkötötte s hogy ezen 
intézkedés részleteiről, valamint a bérlő által befizetett 
haszonbér hovafordításáról a jogügyi bizottság tesz részletes 
jelentést a közgyűlésnek. 

11. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés hálás köszönetet mond az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaságnak 2.000,000 K újabb adományáért, amely 
összegnek tőkésítését s köszönetének az adományozóval való 
közlését elrendeli. 

8 - 1 1 . 
Szepesváraljai 
Händel Vilmos 
emlékének 
megörökítése. 

megemlékezés 
Horváth Sándorról. 

A kerületi birtok 
bérbeadása. 

Az Első magy. Ált. 
Biztosító Társaság 
újabb adománya. 
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12—18. 
A tőkegyűjtés 
szükségességéről. 

Az Ev. Gazdasági 
Központ ajánlása. 

12. (Dr. Z ) Az elnöki megnyitó beszédben a tőkegyűjtés szük-
ségességéről mondottakat 

a közgyűlés helyesli s azoknak az egyház gazdasági életében 
való érvényesítését óhajtja. 

13. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitó beszédben foglaltakra való 
figyelemmel 

a közgyűlés az Evangélikus Gazdasági Központ támogatását 
— f. évi rendkívüli kerületi közgyűlésünk jegyzőkönyvének 
17. pontjában már elfoglalt álláspontjának megfelelően — 
az egyházak, a lelkészek és a tanítók jóakaratú figyelmébe 
ajánlja. 

A zsinattartás 
szüksége. 

14. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés a zsinatnak minél előbb való megtartását szük-
ségesnek tartja, eziránt az egyetemes közgyűlést s a többi 
három evang. testvéregyházkerületet jegyzőkönyvi kivonattal 
megkeresi. 

Elismerés Krayzell 
m.-nak, Draskoczy 
L.-nak és Vetsey 
E.-nek. 

15. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitó beszédben foglaltak alapján 
a közgyűlés elismerő köszönetet mond Krayzell Miklós 
kerületi törvényszéki bírónak egy adott eset alkalmával 
tanúsított evang. hitvalló magatartásáért s Vetsey Ede 
komáromi egyházfelügyelőnek és Draskóczy Lajos ugyanottani 
missiós lelkésznek ügybuzgó és fáradhatatlanul lelkes egyház-
építő munkálkodásáért. 

A Luther Társaság 
ajánlása. 

16. (B.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés felhívja az összes egyházközségeket, lelkészeket, 
felügyelőket, tanítókat, akik még nem tagjai a Luther Társaság-
nak, hogy még ez év folyamán lépjenek be s ezáltal támo-
gassák a Luther Társaságot szép és üdvösséges célja előbbre-
vitelében. 

A Theol. Otthon 
ajánlása. 

17. (B.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés felhívja az egyházközségeket, hogy a jövő évtől 
kezdve évenkint legalább 100 pengőt állítsanak be költség-
vetéseikbe a Theol. Otthon javára. 

Dr. Trsztyénszky 
Ferenc halála. 

18. (B.) A püspöki jélentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés fájdalommal értesül Dr. Trsztyénszky Ferenc, 
volt kerületi ügyész elhúnytáról, aki jogi tudását mindenkor 
oly készséggel bocsátotta kerületünk rendelkezésére. A köz-
gyűlés elrendeli hervadatlan érdemeinek jegyzőkönyvében 
való megörökítését. 
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19. (B.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés részvétének ad kifejezést Krupecz István, volt nagy-
honti alesperes elhunyta fölött, aki mint lelkész fáradhatatlan 
munkás volt az Úr szöllőjében, mint ember bátor, harcias 
bajnoka a hazafias törekvéseknek, élesztője a honfúi érzel-
meknek. 

19—23. 
Krnpecz István 
halála. 

20. (B.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés őszinte részvétének ad kifejezést Dr. Zsilinszky 
Mihály, volt bányakerületi felügyelő elhunyta fölött. Ritka, 
tüneményes életpályát futott meg. Korán állt mind az egyház, 
mind a haza szolgálatába. Nagy tudása, nemes ambíciótól 
hevített munkássága eljuttatta mindkét helyen díszes 
állásba, ahol a legnagyobb tisztelet vette körül. Méltó arra, 
hogy neve, emléke jegyzőkönyvünkben megörökítve legyen. 

21. (B.) Világi elnök úr indítványára 
a közgyűlés meleg köszönetét nyilvánítja Dr. Sztranyavszky 
Sándor főispán úrnak e minőségben közgyűlésünkön való 
megjelenéseért. 

•rr- . . . " ľ . •' . f 

22. (B.) Világi elnök úr indítványára 
a közgyűlés őszinte köszönetet szavaz Dr. Visnovszky Rezső 
kir. tanfelügyelő úrnak, aki minden szép, nemes s igaz ügy 
iránt való érdeklődését kifejezésre juttatni óhajtja körünkben 
való megjelenésével is. 

Dr. Zsilinszky 
Mihály halála. 

Köszönet 
Dr. Sztranyavszky 
Sándor főispánnak. 

Köszönet 
Dr. Visnovszky 
Rezső kir. 
tanfelügyelőnek. 

23. (Dr. Z.) A világi elnök jelenti, hogy a kerületi törvényszék bírái 
felerészének megbízatása lejárt, másik felerésze pedig tisztségéről le-
mondott s ezért az egész törvényszék újból megalakítandó. Válasz-
tandó tehát 6 évre szóló joghatállyal a püspök és az egyházkerületi 
felügyelő, mint elnökség mellé 12 közbíró. Éspedig 5 a világiak, 5 
a lelkészek s 2 a tanítók sorából. 

A közgyűlés kerületi törvényszéki bíráknak hat eszten-
dőre, vagyis az 1932. évi rendes közgyűlés napjáig terjedő 
időtartamra a következő sorrendben megválasztja: 1. a vilá-
giak közül : Baloghy Györgyöt, Krayzell Miklóst, Csatáry 
Eleket, Laszkáry Gyulát és Dr. Sztranyavszky Sándort ; 
2. a lelkészek közül: Irányi Kamillt, Horváth Sándort, Wenk 
Károlyt, Szekej Andrást és Huszágh Gyulát ; 3. a tanítók 
közül: Szíjj Gyulát és Bérezés Lajost. 

A megválasztott törvényszéki bírák Baloghy György, 
Huszágh Gyula és Szíjj Gyula kivételével a hivatalos esküt 
a közgyűlés színe előtt azonnal leteszik. 

Törvényszéki bírák 
választása. 
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24 . 
Vkm-i rendeletek. 

24. (K.) Beterjesztetnek a nm. Vallás- és Közoktatásügyi minisz-
tériumnak a lelkészek és egyházak államsegélyeire vonatkozó rendeletei, 
számszerint 44, melyeknek kelte és száma a következő: 

1925. aug. 14. 65,171 sz. 
szept. 1. 67,069 „ 

„ 7. 69.172 „ 
„ 10. 70,138 „ 
„ 7. 69,171 „ 
„ 18. 71,815 „ 

okt. 17. 76,472 „ 
„ 17.' 78,878 „ 
„ 17. 79,771 „ 

nov. 9. 85,669 „ 
dec. 11. 93,700 „ 

11. 95,196 „ 
15. 93,699 „ 

1926. jan. 9. 4,260 „ 

» 
» 

n 
» 

„ 29. 9,761 
febr. 6. 11,525 

„ 22. 14,480 
márc. 1. 13,916 

1. 14,485 

1. 14,479 

8. 18,727 
„ 17. 20,921 

ápr. 7. 24,258 
7. 25,468 

10. 24,466 
17/27,056 
17. 27,057 
21/ 28,938 
21. 27,691 
21. 27,690 

„ 21. 28,937 
máj. 5. 31,331 

„ 12. 31,556 

n 
n 

i) » 

n » 

jun. 

27. 36,029 
27. 36,030 
4. 38,083 
7. 40,484 

18. 43,215 
„ 21. 44,400 

július 9. 44,938 
19. 51,084 
24. 53,523 
24. 52,524 

aug. 2. 47,458 

Lelkészek szeptember havi államsegélyei. 
Dr. Csengődi Lajos államsegélyei. 
Horváth Sándor államsegélyei. 
Lelkészek október havi államsegélyei. 
Kori n K. kongruája és családi pótléka. 
Zemann Mihály családi pótléka. 
Lombos A. János kongruája. 
Irányi Kamill kongruája. 
Lelkészek november havi államsegélyei. 
Lelkészek december havi államsegélyei. 
Qalgagutai lelkészi állás jövedelmének helyszíni revíziója. 
Lelkészek január havi államsegélyei. 
Balogh I. családi pótlékban nem részesíthető. 
Lelkészek február havi államsegélyei és egyes lelkészek 
kongrua-reviziója. 
Ősagárdi lelkészi állás jövedelmének helyszíni revíziója. 
Lelkészek március havi államsegélyei. 
Horváth Sándor kongrua-túlélvezménye. 
Felsőpetényi lelkészi állás jövedelmének helyszíni revíziója. 
Székesfehérvári, nagybörzsönyi, magyaróvári, salgótarjáni 
lelkészi állások jövedelmének helyszíni revíziója. 
Balassagyarmati lelkészi állás jövedelmének helyszíni 
revíziója. 
Lelkészek április havi államsegélyei. 
Galgagutai lelkész kongruája 612 K 46 fill. 
Ipolyveczei lelkészi állás jövedelmének helyszíni revíziója. 
Lelkészek május havi államsegélyei. 
Meskó K. rendkívüli kongrua-segélye. 
Bánki lelkészi állás jövedelmének helyszíni revíziója. 
Legéndi lelkészi állás jövedelmének helyszíni revíziója. 
Lombos A. János rendkívüli kongrua-segélye. 
Felsőpetényi lelkész kongruája 529 K 55 fill. 
Ősagárdi lelkész kongruája 600 K 14 fill. 
Felsőpetényi egyház rendkívüli segélye. 
Lelkészek június havi államsegélyei. 
Egyházasdengelegi lelkészi állás jövedelmének helyszíni 
megállapítása. 
Ipolyveczei lelkész kongruája 1170 K 06 fill. 
Balassagyarmati lelkész kongruája 811 K 70 fill. 
Lelkészek július havi államsegélyei. , 
Magyaróvári lelkész kongruája 1132 K. 
Székesfehérvári lelkész kongruája 1083 K 54 fill. 
Lelkészek korpótlék-igényének bejelentése. 
Lelkészek augusztus havi államsegélyei. 
Lombos J. lelkész családi pótléka. 
Sziráki lelkészi állás jövedelmének helyszíni megállapítása-
Luczfalvai lelkészi állás jövedelmének helyszíni megállapítása-
Székesfehérvári egyház rendkívüli államsegélye. 
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25. (K.) Beterjesztetnek a nm. Vallás- és Közoktatásügyi minisz- 25—28. 
tériumnak az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 15, 
melyeknek kelte és száma a következő: 
1925. július 23. 50,913 sz. Bizik J. tanító államsegélye. 

„ aug. 24. 53,317 „ Paulinyi J. kutassói tanító visszatartása a szolgálatban. 
„ okt. 16. 78,011 „ Mercs S. nagybörzsönyi tanító államsegélye. 
„ „ 30. 79,858 „ Paukó J. csesztvei tanító államsegélye. 

1926. január 14. 6,893 „ Tanítók előléptetése a VII. fizetési osztályba. 
„ „ 18. 98,970 „ Bőke E. oroszlányi tanító államsegélye. 
„ február 5. 8,681 „ Szutórisz G. egyházasdengelegi tanító államsegélye. 
„ „ 27. 13,962 „ Králik A. felsőpetényi tanító államsegélye. 
,, március 1. 14,556 „ Legéndi Mihály gutái tanító államsegélye. 
„ „ 4. 16,590 „ Puszta várni tanítók genfi előlege. 
„ „ 10. 15,837 „ Matthesz S. oroszvári tanító államsegélye. 
,, „ 19. 20,078 ,, Lolkó G. terényi tanító államsegélye. 
„ április 6 25,000 „ Felekezeti tanítók fizetésrendezése. 
„ május 22. 34,169 „ Gáspár J. patvarczi tanító államsegélye. 
„ július 13. 48,485 „ Mihalovics P. sámsonházai tanító helyi javadalmának meg-

állapítása. 

26. (K.) Beterjeszteti a nm. Vallás- és Közoktatásügyi minisz-
tériumnak a polgári iskolákra vonatkozó rendeletét, melynek kelte és 
száma a következő: 
1926. ápr. 15. 27,424 sz. Polgári iskolai tanárok fisetéskiegészítése. 

27. (K.) Beterjesztetnek a nm. Vallás- és Közoktatásügyi minisz-
tériumnak a középiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 5, melyek-
nek kelte és száma a következő: 
1925 okt. 30. 84,740 sz. Középiskolai tanárok személyi adatai. 
1926 május 19. 30,595 ,, Teljes szolgálati évvel bíró középisk. tanárok nyugdíjazása. 

„ „ 22. 28,687 ., Középiskolai tanárok továbbképző tanfolyama. 
„ június 5. 36,204 „ Középiskolai tanulók sportolása a nyári szünidőben. 
„ július 6. 39,723 „ Érettségi javítóvizsgálati engedélyek 

28. (K.) Beterjesztetnek a nm. Vallás- és Közoktatásügyi minisz-
tériumnak vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 11, melyeknek kelte 
és száma a következő: 
1925. okt. 9. 78,570 sz. Teleia kiadásai nem ajánltatnak. 

,, „ 27. 226,128 „ Vérteskethely könyöradomány-gyüjtési engedélye. 
,, nov. 17. 87,688 „ Stefka J. anyakönyvi kivonata. 
„ „ 24. 93,000 „ Nyugdíjintézeti nyilvántartás. 
„ „ 28. 87,461 „ Nabitek Ferencné sérelmes áttérési esete. 

1926. jan. 4. 3,787 „ Toborzás támogatása a lelkészek által. 
„ „ 26 9,976 „ Szekták mozgolódása. 
„ febr. 18. 11,100 „ Nyugdíjintézeti kimutatások beküldése 
„ márc. 8. 644 „ Nyugdíjintézeti szabályzat revíziója. 
,, ,, 17. 21,292 ,, Rákóczi-ünnep elhalasztása. 
„ május 7. 25,086 „ Közalkalmazottak tandíjkedvezményének kiterjesztése. 
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29—31. 
Egyetemes köz-

gyűlési képviselők. 

Az 1848. évi XX. 
t.-c. végrehajtásáról. 

i 

« 

A kerület nyug-
díjasai s lelkész- f 

árvái. 

r 

29. (Dr. Z.) Az elnökség felhívására és előterjesztett indítványára 
a közgyűlés a f. évi november hó 11-ik napjára Budapestre 
egybehívott egyetemes közgyűlésre a következő képviselőket 
küldi ki : 

a) Megbízólevéllel: Báró Prónay Dezsőt, Okolicsányi 
Gyulát, Dr. Händel Bélát, Csatáry Eleket, Dr. Sztranyavszky 
Sándort, Laszkáry Gyulát, Rákóczy Istvánt, Lándori Dr. Kéler 
Bertalant és Dr. Zelenka Frigyest a világiak közül; Balogh 
Istvánt, Mihalovics Samut, Wenk Károlyt, Podhradszky Jánost, 
Kardos Gyulát, Zimmermann Jánost, Meskó Károlyt, Magyar 
Gézát és Szekej Andrást a lelkészek közül. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal: Baloghy Györgyöt, Vetsey 
Edét, Krayzell Miklóst, Dr. Stelczer Mátyást, Kirchner Gyulát, 
Veress Imrét, Draskóczy Lajost, Dr. Csengey Gyulát, Zelenka 
Ottót, Kralovánszky Imrét, Br. Ivánka Gézát, Dr. Teutsch 
Józsefet, Prónay Gézát és Szandai vitéz Sréter Ferencet a 
világiak közül; Dr. Csengődy Lajost, Králik Ervint, Szűcs 
Sándort, Horeczky Aladárt, Révész Alfrédet és Horváth Sándort 
a lekészek közül. 

* 

30. (Dr. Z.) Az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában a kerü-
eti közgyűlés, elfogadva Kardos Gyula balassagyarmati lelkész, nógrádi 
ilesperes indítványát, a következő határozatot hozza: 

Az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában, hivat-
kozással a mult évi kerületi közgyűlés 31. pontjában foglalt 
kormányelnöki hivatalos nyilatkozatra, — a közgyűlés el-
határozza, hogy a szóbanlevő t.-c.s fokozatos végrehajtásának 
szorgalmazására alkalmasnak tartja az időt s ez évben a 
nyugdíjintézet részére kérendő a vagyonváltságföldekből 
megfelelő terület. E kérdésnek eddiginél hathatósabb szor-
galmazását a Közös Protestáns Bizottság révén kívánja s e 
tárgyban jegyzőkönyvi kivonat alakjában felterjesztést intéz 
az egyetemes közgyűléshez. 

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

A magyarhoni egyetemes egyház nyugdíjintézetének dunáninneni 
íyugdíjasai 1926. szeptember l - i g : 

I. Le lkészek : 5. Fényes Lajos Balassa-

1. Baltik Pál Sátoraljaújh. 25.024,800 K gyarmat 24.276,000 K 
2. Plachý János Aszód... 24.855,000 „ 6- Kossaczky Mihály Rá-
3. Ruttkay Sándor Szarvas 25.140,0p0 „ kospalota, Iskola-utca 
4. Zatkalik Károly Orosz- 5 8 s z - 25.014,000 „ 

lány 24.576,000 „ 



43 

II. Özvegyek: 

1. Binder Adolf né 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. Skrahák Gézáné Vesz-

prém ... 10.467,000 „ 
8. Zatkalik Mihályné Gal-

gaguta 12.438,000 „ 
9. Kövesi Béláné Kispest, 

Beniczky-utca 48. sz. 12.138,000 „ 
10. Belicza Andrásné Szi-

rák 11.638,900 „ 
11. Bodnár Samuné Bpest, 

Szív-utca 53. sz 7.582,000 K 
12. Horváth Sándorné 

Nagyveleg 11.478,000 „ 

Tudomásul szolgál. 

32. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a kerület közigazgatási 
céljaira a rendes évi segélyen kívül az 1925. évre pótlólag befolyt az 
egyházkerület pénztárába 4.578,000 K, az 1926. év első felére pedig 
3.575,000 K államsegélytöbblet. 

Az 1926. év. II. felétől kezdve pedig a kerület rendes évi állam-
segélye 30.500,000 koronáról évi 44.000,000 koronára emeltetett fel. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

33. (K.) A tárgysorozat 11. pontjával kapcsolatosan a kerületi 
pénztáros jelenti, hogy a kerület 1925. évi közalap-járuléka címén 
1.148,740 koronát fizetett be az egyetemes egyház pénztárába. 

Az egyetemes egyház a közalap jövedelméből a hitoktatók és 
missiók segélyezésére 4.000,000 koronát, a missiói lelkész díjazására 
3.000,000 koronát utalt ki a kerületnek az 1926. évre. 

Tudomásul szolgál. 

34. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház 
vagyona az 1924. év végén 758.836,255 K. Szaporodás az előző évhez 
képest 709.802,909 K. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

A kerület állam-
segélye. 

Közalap. 

Az egyet. ev. egyház 
vagyonmérlege. 

III. Kegydíjasok : 3 1 — 3 4 . 

1. SztolárGyörgynéLucz-
falva 11.300,000 K 

2. Petényi Györgyné Le-
génd 12.138,000 „ 

3. Drottner Samuné Bé-
kés, Szánthó Albert-u. 
2. sz . 12.138,000 „ 

4. Sárkány Dezsőné Sző-
reg - - 12.288,000 „ 

5. Pósch Frigyesné Felső-
őr 150,000 „ 

IV. Lelkészárvák: 

1. Zatkalik Ervin Galga-
guta 2.477,000 „ 

2. Gindl Márton Oroszvár 3.398,000 
3. Gindl János „ 3.398,000 „ 
4. Kövesi Piroska Kispest 2.424,600 „ 
5. Belák Piroska Csabdi 2.427,600 „ 
6. Belicza András Szirák 2.297,200 „ 
7. Zatkalik Anna Galga-

guta (teljes korú) ...rendk, segély. 
8. Belák Rózsi Csabdi 

(teljes korú) .. . rendk. segély. 
9. Belák Emma Csót (tel-

jes korú) rendk. segély. 

» 

1 
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35—37. 
Az 1924. évi szám-
adásokjóváhagyása. 

Az 1925. évi szám-
adásokjóváhagyása. 

35. (Dr. Z.) Tárgyalás alá került a pénzügyi bizottság jelentése. 
A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a mult évi egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 110. pontjában egyházkerületünknek 1924. évi száma-
dásait jóváhagyta. 

Tudomásul szolgál. 

36. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerületnek 
1925. évi számadásait megvizsgálta s megállapította, hogy az évi 
bevétel 671.092,868 K, az évi kiadás 670.344,050 K s így a pénztári 
maradvány 748,818 K volt. A kezelési eredmény 8.079,509 K. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a bizottság 
javaslatára az egyházkerület 1925. évi számadásait jóvá-
hagyja, azoknak az egyetemes közgyűléshez való felterjesz-
tését elrendeli és a pénztári tiszviselőknek a felmentvényt a 
szokásos fenntartással az 1925-iki számadási évre megadja. 

Az 1926. évi 
költségvetés. 

37. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az 1926. évi költ-
ségvetést 91.000,000 K szükséglettel, 80 000,000 K fedezettel s így 
11.000,000 K hiánnyal megállapította. Az 1925. év folyamán felmerült 
túlkiadások miatt a költségvetés visszamenő hatállyal nem volt meg-
állapítható Egyben bemutatja a következő költségvetést: 

i / 
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Költségvetés az 1926. évre. 

Fo
ly

ó-
sz

ám
 

A tétel megnevezése Korona 

A) Szükséglet. 
1 Püspök tiszteletdíja és irodai átalánya ... ... ... — 20.000,000 
2 Püspöki irodavezető fizetése és drágasági pótléka ... ... 28.000,000 
3 Püspöki irodavezető rendkívüli segélye ... — — 6.000,000 
4 Püspöki segédlelkész fizetése és drágasági pótléka .. . . . . 6.000,000 
5 Pénztári tisztviselők tiszteletdíja ... ___ ___ ... ... ... ... ... 3.600,000 
6 Főjegyző tiszteletdíja és irodai átalánya ... ... ... ... ... ... 300,000 
7 Két jegyző „ „ „ á : K 150,000 .. . 300,000 
8 Ügyész „ „ „ „ " - 800,000 
9 Pénzügyi előadó tiszteletdíja és irodai átalánya — 200,000 

10 Tanügyi előadó tiszteletdíja és irodai átalánya 200,000 
11 Számvevőszéki elnök tiszteletdíja és irodai átalánya ... . . . 100,000 
12 Bizottsági tagok és egyet, gyűlési képv. úti- és napidíja ... 8.000,000 
13 Nyomtatványok és irodaszerek... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.000,000 
14 Püspöki iroda bére, fűtése és világítása ... ... ... ... ... 3.000,000 
15 Püspöki hivatalszolga bére. . . ... ... ... ... ... — — 1.200,000 
16 Egyházmegyéknek közigazgatásra (Fejér-Komárom 450,000, 

1.850,000 Moson 300,000, Nógrád 1.100,000 K) 1.850,000 
17 Egyházmegyéknek segédlelkésztartásra (Fejér-Komárom 

2.400,000 és Nógrád á : 1.200,000 K) 2.400,000 
18 Theol. Otthonnak... ... ... ... ... ... ... ... 1.000,000 
19 Luther-Társaságnak ... ... ... ... ... ... — — 500,000 
20" Belmissiói célokra ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... — — 500,000 
21 Előre nem láthatókra ... ... ... ... . . . ... — — — — — 1.050,000 21 

Összes szükséglet: . . . 91.000,000 

B) Fedezet. 

1 Egyetemes egyháztól az 1848. évi XX. t.-c. alapján ... 40.000,000 
2 Kerületi államsegély .. . . . . . . . ... ... ... ... ... ... 30.510,000 
3 Egyházközségek egyházkerületi adója ... ... ... 3.300,000 
4 Kamatjövedelem ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5.000,000 
5 Előre nem látható bevételekből ... ... ... ... ... 1.190,000 

Összes fedezet: 80.000,000 

C) Mérleg. 
Összes szükséglet: 91.000,000 

Összes fedezet: ... ... ... 80.000,000 

Hiány 11.000,000 korona, mely összeg az egyetemes egyháztól 
kérelmezendő pótállam- vagy adóalapi segélyből lesz fedezendő. 

Megállapította az egyházkerül, pénzügyi bizottság Budapesten, 
1925. evi november ho 23-án megtartott ülésében. 

A közgyűlés a költségvetést ilyen értelemben állapítja meg. 
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38—40. 
Az 1927. évi költség 
vetés megállapításá-

ról. 

Napidijak, 

. Br. Baldácsy-
alapítvány. 

38. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság előterjesztésére 
a közgyűlés felhatalmazza a pénzügyi bizottságot, hogy az 
1927. évi költségvetést a f. évi egyetemes közgyűlés után 
állapítsa meg, amikor az egyetemes közgyűlés által meg-
határozott államsegélyek összege már ismeretes lesz. 

39. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés a mostani kerületi közgyűlésre vonatkozóan a 
napidíjat 150,000 K-ban állapítja meg, az egyetemes köz-
gyűlésre kiküldöttekét pedig ugyanolyan összegben, mint 
amekkorát az egyetemes közgyűlés bizottsági tagjai számára 
meg fog állapítani. 

40. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság a Br. Baldácsy-alapítványra 
vonatkozóan jelenti, hogy az alapítvány mult évi bevétele: 3,230.956,617 K, 
kiadása: 3,135.407,531 K s így pénztári maradványa: 95.549,086 K volt. 
— Folyó évi költségvetése 4,327.567,251 K fedezetet és 4,304.279,065 K 
szükségletet s ehhez képest 23.288,186 K pénztári maradványt vesz 
számításba. — Az alapítvány igazgatósága az egyházkerületek 1926. évi 
osztalékát egyenkint 600 q búzamennyiségben irányozta elő, ami 
400,000 K-ás búzaár mellett 240.000,000 K-nak felel meg. Minthogy 
azonban az alapítvány igazgatósága ezt a pénzegyenértéket azzal a 
kifejezett fenntartással állapította meg, hogy az a búzaárnak változásá-
hoz képest megváltoztatható, vagyis a búzaár esetleges esése mellett 
csökkenthető legyen, a bizottság — tekintettel a búza árában tényleg 
mutatkozó hanyatlásra — nem 240, hanem csupán 210.000,000 K 
osztaléknak a felosztását javasolja. 

A közgyűlés a bizottság jelentését helyesléssel veszi 
tudomásul s előrelátó gondosságát méltányolva, a 210.000,000 K 
osztalékot az örökalapítványi szerződés rendelkezésének meg-
felelően egyetértő elhatározással úgy osztja el, hogy annak 
V3-ad részét a pusztuló, ínséges és építkező egyházak, V3-ad 
részét a kerület püspöke és lelkészei együtt s V3-ad részét 
teljes egészében a kerületi lelkészözvegyek és lelkészárvák 
kapják. És pedig : 

A) A pusztuló ínséges és építkező egyházak közül kap : 
Komárom és Tatatóváros egyenkint 10.000,000 K-t; Kisterenye, 
Ipolyvecze, Szúpatak, Székesfehérvár és Galgaguta egyenkint 
5.000,000 K-t; Szécsény, Egyházasdengeleg, Sámsonháza, 
Rétság, Tordas, Csabdi, Bokod, Luczfalva, Salgótarján, 
Felsőpetény és Bánk egyenkint 2.000,000 K-t, vagyis a 18 
egyházközség összesen 67.000,000 K-t, úgyhogy az osztalék 
ezen Vs-ad részéből még 3.000,000 K tartaléknak marad idő-
közben való segélyezésre az elnökség rendelkezésére azzal 
hogy annak felhasználásáról a jövő évi kerületi közgyűlésnek 
jelentést tegyen. 
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B) A kerület püspökét és lelkészeit együtt megilleti 
V3-ad részosztalékból a tényleges szükségletek szerint juttat a 
kerületi közgyűlés a püspöknek 10,000.000 K-t; Limbacher 
Zoltánnak és Piri Károlynak egyenkint 5.000,000 K-t; Csővári 
Gézának, Zatkalik Károlynak, Csővári Dezsőnek, Balogh István-
nak, Meskó Károlynak, Huszágh Gyulának, Horeczky Aladárnak, 
Kardos Gyulának, Sztolár Miklósnak, Zeman Mihálynak, 
Podhradszky Jánosnak, Zimermann Jánosnak, Irányi Kamillnak 
és Mihalovics Samunak egyenkint 3.000,000 K-t; vagyis a 
működő lelkészek közül 16-nak együttvéve 52.000,000 K-t; 
továbbá: Baltik Pál, Plachy János, Ruttkay Sándor, 
Zatkalik Károly, Fényes Lajos és Kossaczky Mihály nyugal-
mazott lelkészeknek egyenkint 1.000,000 K-t. Marad tehát 
tartaléknak ezen osztalékrészből az elnökség rendelkezésére 
még 2.000,000 K, amelyből a lelkészek segélyt évközben kaphat-
nak. Az elnökség ezen segélykiosztásról is a jövő évi kerületi 
közgyűlésnek jelentést tenni tartozik. 

C) A kerület lelkészözvegyeire és lelkészárváira eső 1/3-ad 
részosztalékból kapnak: Binder Adolfné, GaálMihályné,Hering 
Lajosné, Jankó Dánielné, Lanstyák Lajosné, Ringbauer 
Gusztávné, Poós Frigyesné, Kövesi Béláné, Škrabák Gézáné, 
Zatkalik Mihályné, Belicza Andrásné, Sárkány Dezsőné, 
Bodnár Samuné, Sztolár Györgyné, Petényi Györgyné, Drottner 
Samuné és Horváth Sándorné egyenkint 3.000,000 K-át, 
vagyis a 17 lelkészözvegy együttvéve: 51.000,000 K-át; a 
lelkészárvák közül kap: Belák Géza három, Zatkalik Mihály 
két, Gindel Márton két, Kövesi Béla, Belicza András és Horváth 
Sándor egy-egy árvája egyenkint 1.500,000 K-át vagyis a 
10 lelkészárva együttvéve 15.000,000 K-át. Az ezen V3-ad 
osztalékrészből még fennmaradó 4.000,000 K-ból az elnökség 
utólagos jelentéstétel kötelezettsége mellett évközben nyújt 
segélyt az arra jogosult reáutaltaknak. 

Amennyiben pedig az osztalék a búza árának kedvező 
alakulása következtében 210.000,000 K-án felül emelkednék, 
a különbözetet a közgyűlés, alapítványszerü és a fenti 
A), B), C) pontokban megállapított arányban való felhasználásra, 
szintén az elnökség rendelkezésére bocsátja. 

t 
(Dr. Z.) Krayzell Miklós kerületi törvényszéki bíró indítványára 

a közgyűlés elhatározza, hogy a Bányai, a Tiszai és a 
Dunántúli testvéregyházkerületeket jegyzőkönyvi kivonatban 
megkeresi az iránt, hogy a Br. Baldácsy-alapítványból reájuk 
eső osztalékot az örökalapítványi szerződésben foglalt ren-
delkezésnek megfelelően ők is úgy osszák el, hogy annak 
V-3-ad részét teljes egészében a pusztuló, ínséges és építkező 

» 4 0 — 4 1 . 
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41—45. 

Br. Baldácsy-
alapítványi 

meghatalmazottak. 

Br. Baldácsy-
alapítvány léte-

sítésének 50 éves 
évfordulója. 

Tűzkárbiztosítási 
jutalék. 

A tűzkárbiztosítási 
szerződés 

megújításáról. 

egyházak, ad részét a tényleges szükségletek szerint a kerület 
püspöke és szegény lelkészei együtt s V3-ad részét teljes egészé-
ben a lelkészözvegyek és a lelkészárvák kapják. 

A közgyűlés egyben hálás köszönetet mond Kiss István 
püspök úrnak azért a megértő és önzetlen magatartásáért, 
amellyel a Baldácsy-alapítvány osztalékának az örökalapít-
ványi szerződés rendelkezésének megfelelő felosztásához saját 
elhatározásából áldozatos készséggel hozzájárult. 

42. (Dr. Z.) A pénzügyi "bizottság bejelenti, hogy az egyházkerület 
Baldácsy-alapítványi meghatalmazottainak- megbízatása a f. évvel lejár. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi s a megbízatást 
az elnökségnek, mint rendes tagoknak s Okolicsányi Gyulának, 
mint póttagnak a szabályszerű időre, vagyis az 1929. év 
végéig szóló érvénnyel újból megadja. 

43. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság felhívja a kerületi közgyűlés 
figyelmét arra, hogy f. év október hó 19-én lesz 50 esztendeje 
annak, hogy áldott emlékezetű Br. Baldácsy Antal az örökalapítványi 
szerződést a 11 egyházkerület meghatalmazottjaival megkötötte s hogy 
az alapítvány igazgatósága ezt a nevezetes évfordulót emlékünnep tar-
tásával és az alapító életrajzának s az alapítvány történetének meg-
íratásával és kiadásával fogja megünnepelni. 

A közgyűlés a bejelentést kegyeletes érzéssel veszi tudo-
másul s elhatározza, hogy az emlékünnepen a kerület az 
elnökség vezetése mellett megfelelő módon résztvesz és a 
nagylelkű alapítónak nemes emlékét ezúttal is hálával és 
szerződéses hűséggel jegyzőkönyvébe iktatja. 

44. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság az 1925. évi tűzkárbiztosítási díjak után 
4.773,300 K, szerződésszerű jutalékot fizetett be az egyházkerület pénz-
tárába. Ebből az összegből az egyházterületet megillető 25%, vagyis 
1.193,325 K levonása után kapott a Nógrádi egyházmegye 1.948,275 K-t, 
a Fejér-Komáromi egyházmegye 885,300 K-t és a Mosoni egyházmegye 
746,500 K-t. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s az egyház-
kerületet megillető 1.193,325 K-nak a tartalékalaphoz való 
csatolását rendeli el. 

45. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés újból felkéri és megbízza az elnökséget, hogy a 
jövő esztendőben lejáró tűzkárbiztosítási szerződésnek minél 
kedvezőbb feltételek mellett való megújítása érdekében az 
Első Magyar Biztosító Társasággal a tárgyalásokat tovább-
folytassa. 
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46. (Dr. Z.) Hivatkozással a mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyző-
könyvének 52. és a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 7. d) 
pontjában foglalt azon határozatokra, amelyek szerint úgy egyházkerületünk 
közgyűlése, valamint az egyetemes közgyűlés is felterjesztést intézett a 
m. kir. pénzügyminiszterhez avégett, hogy a lelkészeket és a tanítókat 
a javadalmukhoz tartozó földek után reájuk kivetett vagyonadó lefizeté-
sének kötelezettsége alól mentesítse, a pénzügyi bizottság jelenti, hogy 
a m. kir. pénzügyminiszter az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 
úrhoz f. évi április hó 30-án 31,977/1926. sz. a. intézett átiratában ezt 
a kérelmet teljesíthetőnek nem találta, mert a jövedelem- és vagyonadóról 
szóló H. Ö. 24. §-ában foglalt rendelkezés szerint haszonélvezet eseté-
ben a haszonélvező köteles a vagyonadót fizetni. Az a körülmény pedig, 
hogy az egyházi javadalmasok a vagyonadóval megrótt földeket fizetésük 
fejében haszonélvezik, a vagyonadófizetési kötelezettségre semmi befo-
lyással nincsen. 

A közgyűlés a jelentést sajnálattal veszi tudomásul. 

47. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság javaslatára az egyetemes nyugdíj-
intézet átszervezéséről szóló szabályrendelet-tervezetet 

a közgyűlés általánosságában elfogadja, de felkéri az egyete-
mes nyugdíjügyi bizottságot, hogy a mathematikai mérleget 
az egyházközségekre és a lelkészekre nehezedő terhek csökken-
tése szempontjából vegye revízió alá s hogy az özvegyek el-
látási díja a teljes nyugdíjigény 50%-ában nyerjen meg-
állapítást. 

46—50. 
A lelkészi és tanítói 
földek vagyonadója. 

Az egyetemes 
nyugdíjintézet 
átszervezése. 

48. (Dr. Z.) Rákóczy István Nógrád-egyházmegyei másodfelügyelő 
javaslatára 

a kerületi közgyűlés kívánatosnak tartja annak kötelező 
kimondását, hogy a segédlelkészek alkalmaztatásuk kezdő 
napján a nyugdíjintézet tagjai közé belépni tartoznak s ebben 
a kérdésben az egyetemes közgyűléshez felír. 

A segédlelkészek 
nyugdíjintézeti 
tagsága. 

49. (Dr. Z.) Zatkalik Károly bánki lelkész indítványára 
a kerületi közgyűlés méltányosnak találja, hogy a tábori szol-
gálatot végzett lekészeknek ilyen természetű szolgálati ideje 
kétszeresen számítson nyugdíjigényükbe, amint az annak 
idején részükre kilátásban volt helyezve. Ez iránt megkeresi 
az egyetemes közgyűlést. 

A lelkészek tábori 
szolgálatának két-
szeres beszámítása. 

50. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a Fejér-Komáromi egy-
házmegye f. évi közgyűlésének azt a határozatát, amely szerint a kor-
mányhoz felterjesztés intézendő avégett, hogy az Országos Földbirtok-
rendező Bíróság által egyes egyházközségeknek lelkészi vagy kántortanítói 
javadalom céljaira juttatott földek mindaddig az egyházközségek keze-

4 

Az OFB. által jntta-
tott földek haszon-
élvezése. 
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51—54. 

Közalapi segély-
kérvények. 

Országos tanítói 
nyugdíjjárulékok. 

Az Ev. Theol. Otthon 
segélyezése. 

Az állams.-többlet 
felhasználásáról. 

lésében hagyassanak, amíg azoknak vételára saját jövedelmükből le-
törleszthető lesz. 

A közgyűlés a bizottság javaslatára újabb felterjesztés-
nek a m. kir. kormányhoz való intézését feleslegesnek tartja, 
mert ugyanezen ügyben a püspök úrhoz érkezett kormány-
nyilatkozat szerint, ha a szóbanlevő földek ára öt év alatt 
le nem törleszhető, a kormány ezt azt időt újabb felterjesz-
tésre meghosszabbítja. 

51. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja az esztergomi, a komá-
romi és a tatatóvárosi fiók-egyházközségeknek kérvényeit, amelyek-
ben az egyetemes közalapból segélyt kérnek, valamint a Fejér-Komáromi 
egyházmegye közgyűlésének pártoló felterjesztését. 

A közgyűlés, tekintettel a kérvényező fiók-egyházközsé-
gek nyomasztó anyagi helyzetére s pártolásra érdemes törek-
vésére, kérvényeiknek az egyetemes közgyűléshez való pártoló 
felterjesztését elhatározza. 

i ' ' 

52. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a Mosoni egyházmegye 
beadványát az iránt, hogy az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes 
közgyűlés útján eszközölje ki a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz-
ternél, hogy az iskolafenntartó egyházközségeket az országos tanítói 
nyugdíjjárulékok fizetésének kötelezettsége alól mentesítse. 

A közgyűlés a kérelmet a fennálló törvényes jogszabályok 
alapján teljesíthetőnek nem találja s ezért a további lépések 
megtételétől eltekint. 

53. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja az Evangélikus 
Theologusok Otthona felügyelőjének kérvényét, amelyben a kerületi köz-
gyűléstől az Otthon segélyezését kéri. 

A közgyűlés felhívja a pénzügyi bizottságot, hogy az 
1927. évi költségvetésbe, a rendelkezésre álló fedezet arányában, 
az Evangélikus Theologusok Otthona segélyezésére nagyobb 
összeget állítson be. 

54. (Dr. Z ) A pénzügyi bizottság bemutatja a Tiszai ág. hitv. 
evang. egyházkerületnek Debrecenben 1926. évi július hó 28-ik napján 
tartott közgyűlésében hozott azt a határozatát, amelynek értelmében 
felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez az iránt, hogy a f. évi 
július hó 1-én kezdődő állami költségvetési év költségelőirányzatának 
II. cím, III. rovat 31. alrovatában foglalt s az ág. hitv. ev. egyház céljaira 
előirányzott 124,783 pengőt kitevő államsegélytöbblet az eddigi államsegély-
folyósítások arányának szemelőtt való tartásával a f. év június hó 1-től 
visszamenőleg az egyházkerületek további halasztást nem tűrő közigaz-
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gatási szükségleteinek fedezésére és az érdekelt egyházközségek híve 
további teherviselőképességének biztosítására folyósíttassék. 

A kerületi közgyűlés az átiratban foglaltakat magáévc 
teszi s ugyanilyen értelmű állásfoglalásáról az egyetemei 
közgyűléshez jegyzőkönyvi kivonat alakjában felterjesztés 
intéz. 

55. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a Tiszai ág. hitv. ev 
egyházkerületnek egy másik átiratát, amelyben a Báró Baldácsy alapít-
vány osztalékának évi két részletben való kiosztását szorgalmazza s a 
kerületi közgyűlést hasonló állásfoglalásra kéri. 

A közgyűlés, tekintettel azokra az el nem háríthatc 
akadályokra, amelyeket a kedvezőtlen gazdasági viszonyok í 
kérés teljesítése elé ezidőszerint gördítenek, az átirat felet 
napirendre tér. 

56. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja Draskóczy Lajos 
oroszláni egyházfelügyelőnek az evangélikus sajtó támogatása érdeké-
ben beadott indítványát, amelyet 

a közgyűlés helyesléssel fogad s ennek folyamányaképen a2 
evangélikus sajtó felkarolását, mint közegyházunk eminens 
érdekét egyházi közéletünk vezetőinek és őrállóinak áldoza-
tos figyelmébe ajánlja. Egyben felhívja a pénzügyi bizott-
ságot, hogy az 1927. évi költségvetés megállapításánál, a 
fedezet arányában, az Evangélikusok Lapja részére megfelelő 
segélyösszeget irányozzon elő. 

57. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja Kirchner Rezső 
püspöki titkár kérvényét, amelyben a kerületi közgyűlést arra kéri, hogy 
részére az 1926-ik évre újabb 6.000,000 K rendkívüli segélyt engedé-
lyezzen. 

A közgyűlés, méltányolva a kérvényben felhozottakat, a 
6.000,000 K összegű rendkívüli segélyt a mult évi pénztár-
kezelési eredmény és a folyó évi fölemelt államsegély terhére 
engedélyezi. 

58. (Dr. Z.) Rákóczy István Nógrád-egyházmegyei másodfelügyelő 
indítványára 

a kerületi közgyűlés elrendeli hogy a kerületi számvevőszék 
elnöksége a kerületi pénzügyi bizottság ülésére mindenkoron 
meghivassék. 

59. (Dr. Cs.) Meskó Károly számvevőszéki egyházi elnök bemutatja 
az egyházkerületi számvevőszék 1926. évi aug. hó 10-én Galgagután meg-
tartott ülésének jegyzőkönyvét, mely szerint az egyházmegyék számadásai, 
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5 9 — 6 0 . 

Egyházk. tanügyi 
bizotts. jelentése. 

i _ 

egyes kisebb, de még mindig meglevő formahibáktól eltekintve, amelyek 
annál is inkább elkerülhetők lennének, mert a számvevőszék egyházi 
elnöke már elkészítette a számadások felülvizsgálásáról szóló jegyző-
könyvi blankettákat, — mindettől eltekintve a számadások rendben 
vannak, javasolja továbbá, hogy az egyes egyházi pénztárak háztartási 
naplói és számadásai, költségvetései 1927. évi jan. hó 1-től kezdve 
pengőértékben vezettessenek, végül indítványozza, hogy a számadások 
felülvizsgálásáról szóló blanketták és a záradékolási pecsét elkészí-
tésének költségei az egyházkerületi pénztárból fedeztessenek. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, ennek alapján 
az egyházmegyék számadásait jóváhagyja, a formahibák el-
kerülésére az illetékeseket felhívja, az egyházi pénztárak 
háztartási számadásainak pengőértékben való vezetését 1927. 
évi jan. hó 1-től, nemkülönben a kerületi számadási blan-
ketták és pecsét költségeinek az egyházkerületi pénztárból 
való fedezését, továbbá a számvevőszék jegyzőkönyvének 
a kerületi közgyűlés jegyzőkönyvében függelékként való 
kinyomatását elrendeli. 

60. (B.) Olvastatott a kerületi tanügyi bizottságnak következő 
jelentése: 

/. Népiskolák. Az evangélikus hívek száma 31,318. Ezek közül 
tanköteles 3733. Iskolába járt 3733. A tankötelesek 35 iskolában, 57 
tanteremben, 60 rendes és 1 helyettes tanító oktatásában részesültek. 
Az iskolák jövedelmének összege 1,865.602,678 K. Ez 20.224,850 K 
alapítványi és ingatlan vagyon jövedelméből, 82,100 K tőkék kama-
taiból, 671.559,200 K egyházi hozzájárulásból, 84.687,188 K községi, 
1,023.486,140 K államsegélyből, 65,523 K egyéb jövedelemből állott elő. 

A kiadás annyi, mint a bevétel. A tanítók fizetésére kiadatott 
1,678.793,540 K. Az iskolába járó tanulók mindegyikére jut 499,759 K. 

II. Nem ev. iskolákban végzett vallásoktatás. Az 1248 ev. tanuló 
vallásoktatását az 1925/26. tanévben 40 helyen, 84 tanintézetben, heti 
187 órában, 32 hitoktató végezte. A tanulók közül 683 állami, 228 fele-
kezeti, 78 községi, 259 társulati, vagy magániskolába járt. Elemi isko-
lás volt 761, gazdasági ismétlő- v. iparostanonc-iskolás 141, polgári s 
keresk. iskolás 169, középiskolás 167, hadiárva-intézeti növendék 10.", 

A hitoktatók díjazására adtak az egyházközségek 2.800,000 K-t, 
az egyházkerület 2.000,000 K-t, az állam 26.008,000 K-t, a társulatok 
24.470,000 K-t. A fuvardíj 250,000 K volt. 

A vizsgabiztosok jelentéseikben lelkiismeretes hitoktatói munkát 
feltételező örvendetes eredményről számolnak be. 

Az esztergomi, bicskei, tatatóvárosi iskolák vizsgabiztosa, Dr. 
Kovács Sándor örömmel említi, hogy Esztergomban nagy haladás ész-
lelhető. A növendékek egyházunk hitelveiben kellő tájékozottságot mu-
tatnak, az énekben gyengébb az eredmény. E hiányon az egyházközség 
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oly jnódon akar segíteni, hogy a jövő évre kántorul egy nyug. ref. 60. 
kántort alkalmaz, aki az iskolákban az énektanítást is végzi. 

Tatatóvároson az eredmény nagyon szép, bár a hitoktató huza-
mosabb ideig betegeskedett, de éppen a hitoktató nevelő hatása alatt a 
növendékek a betegsége idején magánszorgalomból tovább készül-
gettek. 

Bicskén a vallásvizsgán nem jelenhetett meg, mert a szokott idő-
nél előbb tartották meg, de a vizsgán jelenlévő Göllner Károly gyül. 
felügyelő és a polgári iskola ev. vallású igazgatója, Böngérfi Géza 
értesítése szerint a vallásoktatás a buzgó és képzett lelkészhez méltóan 
szép sikerű volt. 

A komáromi vallásvizsga-biztos, Draskóczy Lajos jelentése szerint 
a növendékek magaviselete példás, a feleletek túlnyomó része az erő-
södő gyermeklélek öntudatos vallástétele volt. Öröm, lelki gyönyörűség 
volt a vizsga a szülőknek, az egyháztagoknak is. Sok szép éneket, 
imát, vallásos verset sajátítottak el a gyermekek. 

A moson-magyaróvári iskolák vizsgabiztosa, SteueJ Lajos, amilyen 
nagy örömét találta a tanulók bátor, szabatos feleleteiben, épp olyan 
lehangolólag hatott rá a szülők érdeklődésének hiánya gyermekeiknek 
a legszebb, legüdvösebb tudományban való előhaladása iránt. 

Huszágh Gyula, a balassagyarmati iskolák vizsgabiztosa szívből 
örvendezett a vizsgán tapasztaltak fölött. Nagy elismeréssel van a hit-
oktató munkája iránt. A megszabott tananyag pontos feldolgozásban 
részesült, viszont a növendékek teljes tájékozottságuknak adták bizony-
ságát határozott és bátor feleleteikben. 

Kirchner Rezső a selypi és a székesfehérvári iskoláknál teljesített 
vizsgabiztosi tisztet. A selypi magán polgári iskolára vonatkozólag jelenti, 
hogy feloszlóban van. A jelen tanévben 2 ev. leánynövendéke volt. 
Limbacher Zoltán havonkint csak egyszer jelent meg vallásoktatásra, 
amikor kiment istentiszteletet tartani, de mégis kiváló eredményt ért el. 
A hitoktatás jó kezekben van, de a lelki gondozás is, amire Selypen 
nagy szükség is van, mert a baptizmus ott is felütötte fejét. 

A székesfehérvári vallásoktatást kitűnőnek minősíti. A növendékek 
értelmesen, bátran felelnek, a felsőbb osztályúak ev. öntudatuknak is 
bizonyságát adják. Székesfehérváron a hitoktatói munka egy embert 
teljesen igénybevenne s ezért sürgősen szükség volna itt a segéd-
lelkészi állás megszervezésére. 

A pásztói és salgótarjáni vallásvizsgákon Sztolár Miklós jelent 
meg, mint vizsgabiztos. Lelki gyönyörűséggel mutat rá Dubraviczky 
Erzsébet polgári iskolai tanárnőnek ha valahol, Pásztón ma is felette 
szükséges, ev. öntudatra nevelő munkájára, ahol még ma is az el-
nyomatás korszakát élik a protestánsok. Elismeréssel van Limbacher 
Zoltán lelkésznek a pásztói plébános támadásait kivédő, bátor, aggressiv 
munkája iránt is. 
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6 0 - 6 1 . 

Vkm-i rendeletek. 

Valósággal az elragadtatás hangján szól s a lelkesült öröm húr-
jait pendíti meg a kebelben, midőn a salgótarjáni vallásoktatás szép 
sikerét festi elibénk. Örömkönny csillogott a templomot zsúfolásig meg-
töltő szülők s tanügybarátok szemében az elhangzott feleletek s egy-
öntetű éneklés nyomán s a meghatottság átragadt a tanulókra, sőt a 
lelkészre is, midőn a szülők gyermekeikkel karjukon lelkészük elé járul-
tak hálájuk, köszönetük nyilvánítása céljából. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság jelentését nagy öröm-
mel veszi tudomásul s a hitoktatóknak, névszerint: Szűcs 
Sándor, Horváth Sándor, Irányi Kamill, Szilárd Gyula, Kardos 
Gyula, Limbacher Zoltán, Dr. Csengődy Lajos és Páli Sándor 
lelkészeknek ; Fülöp Jolán, Jánossy Ilona, Dubraviczky Erzsé-
bet tanárnőknek, Jakus Imre áll. tanítónak buzgó munká-
jukért, valamint a munkájukban őket támogató, áldozatrakész 
gyülekezeteknek hálás köszönetet szavaz. 

A közgyűlés elhatározza, hogy a jelentést az egyet, 
tanügyi bizottsághoz felterjeszti. 

61. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a VKM. következő ren-
deleteit : 

a) 51965/925. VIII. ü. o. Iskolai gyűjtés engedélyezése a Tanítók-
háza Eötvös-alapja javára. 

b) 83160/925. VI. ü. o Széchenyi István iskolai ünnep tartása a 
Magyar Tudományos Akadémia 100 éves fennállása emlékére. 

c) 5747/926. VIII. ü. o. Iskolai gyűjtés, vagy belépődíjas iskolai 
ünnepélyek nevelő hatása, színielőadások tartása a Tisza—Bodrog közti 
árvízkárosultak felsegélyezésére. 

d) 17283/926. VIII. ü. ö. 'Iskolai ünnep tartása II. Rákóczi Ferenc 
250 éves születési évfordulója emlékére. 

e) 17554/926. VI. ü. o. Iskolai ünnep tartása Herczeg Ferenc írói 
működésének 40 éves jubileuma alkalmára. 

f ) 17993/926. VI. ü. o.* Felekezeti tanítóknak hadipótlékban nem 
részesítése. 

g) 17948/926. V. ü. o. Hitoktatók részére magasabb óradíj nem 
adható. 

h) 24674/926. IX. ü. o. Theol. akadémiai tanároknak a lelkészi 
évek beszámítása. 

i) 23360/926. VIII. b. ü. o. Levente-tanfolyamon a tanítók részvétele. 
j) 14312 926. VIII. ü. o. Iskolák részére ajándékozott könyvek 

használatbavétele előtt a tanfelügyelő által való átvizsgálása. 
k) 7012/926. III. ü. o. Népművészet és népviselet ügyének a 

Theológián a tanterv keretében állandóan szőnyegen tartása. 
/) 2856/925. VIII. u. o. A filmoktatás kötelezővététele. 

A közgyűlés a rendeleteket, amelyek már előzetesen 
elintézést nyertek, tudomásul veszi. 
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62. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a mult évi egyet, gyűlés 
jegyzőkönyve 73. pontja értelmében összeállított s betanításra kötelezett 
egyházi énekek jegyzékét, amely a hitoktatók, kántorok, tanítók között 
való kiosztás céljából az egyházközségeknek megküldetett. 

Tudomásul szolgál. 

63. (B.) A tanügyi bizottság bemutatja a Fejér-Komáromi egyház-
megyének a trianoni békeszerződés aláírása évfordulójának megünnep-
lése tárgyában hozott, az egyházkerületi közgyűlés útján az egyetemes 
közgyűlés elé terjeszteni kért, a tanügyi bizottság által némi módosítással 
elfogadott határozatát. 

A közgyűlés a Fejér-Komáromi ev. egyházmegye hatá-
rozatát a tanügyi bizottság módosításában elfogadja s ki-
mondja, hogy a trianoni szerződés aláírásának évfordulóját, 
június hó 4-ét megelőző vasárnapon, vagy ha június hó 4-ike 
vasárnapra esik, úgy június hó 4-én az egyházkerület mindegyik 
egyházközségében istentisztelet tartassék, amelyen a gyásznak 
külső megnyilvánulásai között az istentisztelet vezetője 
a gyászos nap jelentőségét, a ránk erőszakolt szerződésnek 
igaztalan és a népjogokat lábbaltipró voltát feltüntesse. Min-
den népiskolában június hó 4-én, vagy ha az vasárnapra esik, 
a rákövetkező hétfőn szünet legyen, de a tanulók a leg-
alkalmasabb órákban gyűjtessenek össze az iskolába, ahol 
a templomban elhangzott egyházi beszéd szellemében a 
tanító mutasson rá a nap szomorú eseményére. 

Az ünnep mikénti megtartásáról a lelkész az esperes-
nek június hó 10-ig, az esperes pedig az egyházmegyei 
közgyűlésnek és július hó 15-ig a püspöknek jelentést tenni 
tartozik. Elrendeli a közgyűlés, hogy e határozat az egye-
temes közgyűléshez hasonló határozathozatal végett fel-
terjesztessék. 

64. (B.) A tanügyi bizottság bemutatja a Középiskolai Rendtartás 
tárgyában hozott határozatát, illetőleg módosító javaslatait. 

A közgyűlés kimondja, hogy az új Középiskolai Rend-
tartás 4., 12., 15., 17., 20., 21., 23., 24., 25., 46., 51., 57., 
58., 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 5 , 8 1 , 9 1 , 9 2 , 9 3 , 105, 109, 112, 
113, 118, 119, 121 , 122, 123, 124, 125, 136, 137, 143, 
145, 152. és 155. §§-okban a főigazgató, illetve az egyházi 
főhatóság helyett: „püspök" olvasandó. 

A 38. § utolsó bekezdése így szövegezendő: 
„Az iskolai istentiszteleteken és az október hó 31-én, 

a Reformáció emléknapján, valamint június hó 4-én, a 
trianoni gyászos békekötés évfordulóján tartandó depreká-
ción az egész tanári kar tartozik résztvenni. A deprekáció 

62—64. 
Betanítandó egyházi 
énekek jegyzéke. 

A trianoni 
békeszerződés 
évfordulója. 

Középiskolai 
Bendtartás. 



ünnepén az iskola egy növendéke tart bűnbánó beszédet, 
amire a tanári kar egy tagja válaszol. Az Úrvacsorát a hely-
beli lelkész és a vallástanár szolgáltatja ki . . 

A 41. §-ban ez és így olvasandó: „A tanári testület 
kizáró határozata a püspök és az iskolafelügyelő egyetértő 
jóváhagyásával válik érvényessé . . ." 

A 44. §. eredeti szövegében megtartandó az első be-
kezdés. A 2-ik bekezdésben a két utolsó mondat nem marad el. 

A 48. §-ban az E. T. B. módosítása kiegészítendő 
ezzel: „A megnyitással kapcsolatos istentiszteleteken faculta-
tive résztvehetnek az intézet másvallású növendékei is". 

A 49. §-ban az E. T. B. módosítása ezzel a bekez-
déssel végződjék: „Minden vallástani óra imádsággal és 
énekkel kezdődik és végződik". 

A 65. § -ba beszúrandó: „és énekkel" . . . 
A 85. §. utolsóelőtti bekezdése szószerint meghagyandó. 
A 90. §. az E. T. B. módosításával szemben eredeti 

szövegében fenntartandó. 3-ik bekezdésül felveendő : „Személyi 
ügyekben titkos szavazásnak van helye. Az értekezlet tárgya-
lásán az egyénileg érdekelt tanár résztvehet, csak a határozat 
meghozatalánál nincs szavazati joga . . . " 

A 4-ik bekezdés eredeti szövegében fenntartandó. 
A 117. §. első mondata szószerint fenntartandó. 
A 122. §. 2-ik bekezdése eredeti szövegében fenn-

tartandó. 
A c) 171. §. első pontja után beszúrandó: 
„Mindaddig, amíg a trianoni határok fennállanak, 

magyar állampolgárnak tekintendő minden olyan evangélikus 
tanár, aki a megszállás idejében már szolgálatban volt és 
aki szíve szerint tényleg magyar állampolgár, aki a magyar 
állampolgárság formai kellékeit, érthető okból, csak meg-
választása után szerezheti meg. Az ilyen tanár a tantestület 
javaslatára az iskolafenntartó által rendes tanárnak meg-
választható azzal, hogy a visszahonosítási eljárást 6 hónapon 
belül indítsa meg. 

Ugyané §. utolsó pontja kiegészítendő: 
„Rendkívüli esetekben, ha a tárgyelosztás lehetővé teszi 

s az intézet érdeke követeli, megválaszható olyan tanár is, 
akinek a tanszék egyik főtárgyából van csak oklevele, de a 
másikat is képes ellátni fennakadás nélkül. 

A c) 196. §. 2-ik bekezdésének utolsó pontja legyen 
ez a mondat : 

„Ugyancsak az iskolafenntartó választ 6 évre helyettes 
igazgatót is". 
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05. (B.) Ugyanazon bizottság jegyzőkönyve 7. pontjában sajnálattal 
állapítja meg, hogy az új evang. elemi iskolai tanterv és megfelelő új 
evang. szellemű tankönyvek az új tanév küszöbére sem készültek el, 
iskoláink s tanítóink tájékozatlanok a beállott tanév kezdetén, ellenben 
a kath. és állami iskolák részére készen áll az új saját tantervük s 
kitűnő könyveik is vannak, csak a mi iskoláink vannak veszteglésre 
kárhoztatva. 

A kerületi közgyűlés határozatilag kimondja, hogy tekin-
tettel ennek a kérdésnek sürgősségére és nagy fontosságára, 
feliratot intéz az egyet, tanügyi bizottsághoz az új tantervnek 
evang. szellemben való kiegészítése és az új tankönyvkér-
désnek megoldása tárgyában. 

06. (B.) Bérezés Lajos balassagyarmati tanító jelenti, hogy a 
kerületi tanító-egyesület tegnap megalakult. Megválasztotta tisztikarát. 
Elnök lett: Bérezés Lajos. Alelnökök: Csengei Gyula oroszlányi, Polster 
Rezső levéli tanítók. Jegyzők: Jeszenszky Margit balassagyarmati taní-
tónő s vitéz Pataky Sándor bokodi tanító. Pénztáros: Karner Jenő. 
Számvevő: Bödecs Sándor. Választmányi tagok: Nemes Győző, Kaján 
József, Galáth Gusztáv, Szutoriz Géza, vitéz Szijj Gyula, Ernst József, 
Ludván Endre és Hauptmann János. Megalkotta alapszabályait is, amelye-
ket azzal a tiszteletteljes kéréssel terjeszt a közgyűlés elé, hogy azokat 
jóváhagyás céljából terjessze fel a magas kormányhoz. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a kerületi tanító-
egyesület megalakulását. A megválasztott tisztikart szívélye-
sen köszönti s a beterjesztett alapszabályoknak a belügy-
miniszterhez való pártoló felterjesztését elrendeli. 

67. (B.) Bérezés Lajos ker. tanító-egyesületi elnök kéri a ker. 
közgyűlést, hogy a közeli években követett eljárástól eltérve, a jövő 
évtől kezdve két tanítóképviselő küldését engedélyezze a kerületi 
gyűlésekre. 

A ker. közgyűlés a kerület tanítókarának az E. A.-ban 
biztosított jogát visszaállítja és elhatározza, hogy a jövő 
évtől kezdve a tanítók újra két tanítóképviselőt küldhetnek 
évenkint a ker. gyűlésre. 

68. (Dr. Cs.) A jog- és pénzügyi bizottság a földreform kapcsán 
az egyháznak juttatott ingatlanok tárgyában a következő jelentést ter-
jeszti elő: 

A 30986/1924. évi OFB számú és a 33363/1925. évi OFB számú 
ítéletekkel juttatott ingatlanokra vonatkozólag a 19039/1926. évi OFB 
számú végzés megállapította, hogy ezek a juttatások püspöki javadalom 
céljára történtek. 

6 5 - 6 8 . 
Elemi iskolai 
új tanterv s 
tankönyvek. 

Egyházk.-i 
tanító-egyesület. 

Tanítók képviselete 
a ker.-i kgyülésen. 

A kerületi ingatlan 
bérbeadása. 
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68. I. A 30986/1924. évi OFB számú ítélettel juttatott ingatlanra vonat-
kozólag az elnökség a haszonbérleti szerződést ifj. gróf Esterházy 
Lászlóval 1926. évi július hó 13. napján megkötötte (1926. évi május 
hó 5. rk. kgy. jkv. 8. p.). Ennek folytán a haszonbérlő az 1925/26. 
gazdasági évre járó haszonbér fejében, mely 409 q 26 kg búza egyen-
értékének felel meg, 147.446,150 koronát befizetett az egyházkerület 
pénztárába. Ebből az összegből a pénztár által 147.400,000 korona a 
Magyar Földhitelintézetnél lett folyószámlán elhelyezve, 46,150 korona 
pedig a pénztárban visszatartatott. 

Itt merül fel a befizetett haszonbér hováfordításának kérdése. 
E földbirtokjuttatásból kifolyólag eljárási költség címén egyszer-

smindenkorra összesen 131 q 53 kg búza egyenértékét kell lefizetni s 
az 1924. évi 8000/PM számú rendelet 4., illetve 3. §-a értelmében a 
föld kataszteri jövedelmének minden koronája után haszonbér gyanánt 
a birtokbalépéstől számított első öt gazdasági éven át 10 kg búzát kell 
fizetni. Minthogy e föld kataszteri tiszta jövedelme 3448 K 81 fillér, a 
haszonbér 344 q 88 kg búzát tesz ki. Vagyis eljárási költség és első 
évi haszonbér címén összesen 476 q 41 kg búza fizetendő. A haszon-
bérlő által fizetett 409 q 26 kg búzával szemben tehát 64 q 15 kg 
hiány jelentkezik. 

Az eljárási költség fizetése alól — más egyházkerületektől szerzett 
információ szerint — mentesítésnek nincs helye. A 10 kg-os haszonbért 
illetőleg az egyházkerület kérte ugyan ennek elengedését a kormánynál, 
intézkedés azonban még nem történt s így egyelőre e haszonbér is 
fizetendőnek jelentkezik. 

Bár kétségtelen, hogy e föld jövedelme püspöki jövedelmet képez, 
mégis — figyelemmel arra, hogy annak tulajdonosa az egyházkerület — 
végeredményben az egyházkerület felelős e terhekért. E felelősség ad 
az egyházkerületnek jogot ahhoz, hogy a haszonbér hováfordítása tár-
gyában rendelkezzék. 

Az együttes bizottság véleménye és javaslata tehát az, hogy a 
haszonbér egyelőre az említett terhek fedezeteként tartalékoltassék és 
gyümölcsöztessék. 

Támogatja ennek az álláspontnak helyes voltát az a körülmény, 
hogy az állam a rendes püspöki államsegélyt a mai napig sem 
szüntette be, hanem azt teljes összegében kiutalta. így tehát a haszon-
bérnek a fenti célokra való tartalékolása senkinek megrövidítését nem 
jelentheti. Ennélfogva az az álláspont, hogy a földhözjuttatás folytán a 
kiutalt püspöki államsegély csak aránylagos részben vehető fel, nem 
helyes, mert nyilvánvaló, hogy egy olyan földhözjuttatás, amely egyelőre 
jövedelemmel nem jár, hanem csak terhekkel, nem vonhatja maga után 
a püspöki államsegély leszállítását. Az államsegély teljes összegében 
való felvétele tekintetében tehát sem erkölcsi, sem jogi aggály fenn nem 
foroghat. Minthogy pedig a kiutalt államsegély fel nem vett részei még 
ma is az egyetemes pénztárban fekszenek, ezek felvételének még tech-
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nikai akadálya sincs s így az együttes bizottság véleménye és javaslata 
az, hogy a fel nem vett összegek is felveendők. 

Az együttes bizottság végül utasítani kéri a pénztárt, hogy a 
jövedelem- és vagyonadó fedezésére, mely adók évenkint összesen 
körülbelül 12 millió koronára fognak rúgni, a félévenkint befolyó 
haszonbérből 6—6 millió koronát tartson vissza. 

II. A 33363/1925. évi OFB számú ítélettel juttatott föld tárgyában 
a kiküldött bizottság (1926. évi május 5. rk. kgy. jkv. 10. pont) eljárt, 
a kijelölés kérdésében a megváltást szenvedőkkel egyezséget kötött, 
azonban a megváltási árra nem nyilatkozott és pedig azzal az indoko-
lással, hogy a földhözjuttatást az 1848. évi XX. t.-c. részleges végre-
hajtásának tekinti s így az egyházat a megváltási ár nem érdekelheti. 
A bíróság e tárgyban még nem döntött. 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, 
a haszonbérnek tartalékolását és a jövedelem- és vagyonadó 
fedezésére szükséges összegeknek f. évi október hó 1-től 
kezdve való visszatartását elrendeli. 

69. (Dr. Cs.) Dr. Händel Béla egyházherületi ügyész beterjeszti a 
jogügyi bizottság alábbi javaslatát az egyházkerületi lelkészválasztási 
szabályrendelet módosítására vonatkozólag: 

I. FEJEZET. 

A rendes lelkész. 
1—3. §§• 
4 - 1 0 . §§. 
11. §. A § ad) pont után kiegészítendő a következő űj bekez-

déssel: „Ha az egyháztanács a javadalmat emelni, illetőleg a netalán 
szükséges módosításokat eszközölni nem akarja, az utolsó hivány ter-
jesztendő a közgyűlés elé". 

1 2 - 1 3 . §§. 
14. §. Az 1925. évi módosítás (jkv. 65. c) pont) hatályon kívül 

helyezendő és megmarad a régi szöveg. 
15. §. 
16. §. Ha bármily oknál fogva sem meghívás, sem jelölés nem 

történt, úgyszintén, ha a 14. §. szerinti meghívást a jelölt nem fogadta 
el, vagy a 15. §. szerinti jelölést csak egy jelölt fogadta el, az esperes 
— mindenesetre az üresedés második hónapjában — minden körülmények 
között és az egyházközség újabb megkérdezése nélkül a lelkészi állásra 
az egyházkerület által időnkint meghatározandó egyházi lapban legfel-
jebb 30 napi lejáratú pályázatot hirdet. A hirdetés költségeit az egyház-
község viseli. 

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
a) és b) pontok változatlanok, 
c) a lelkésznek hivatala után járó összes évi illetményeit, 

68—69. 

A lelkészválasztási 
szabályrendelet 
módosítása. 

A lelkészi hivatal 
megiiresedése. 

A meghívás. 

A jelölés. 
A pályázat. 

i 

i 
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69. 

i 

A próbaszónoklat, 
A bivány, 

A választás, 

A választás meg-
támadása, 

d) a hivatalt, amelyhez a kérvények beküldendők és a pályázat 
határidejét. 

17. §. 
18. §. Az utolsó mondat elmarad. 
19. §. 
20. §. Az A) a) pontban „magyarhoni ág. hitv. ev. ker. egyet, 

egyház theol. akadémiája valamelyikén", vagy a „pécsi egyetem theol. 
karán". 

21. §. Az első bekezdésben említett 30 napos határidő 15 napra 
redukálandó. 

2 2 - 2 5 . §§. 
26. §. 
27. §. A második sorban az új pénzben kifejezett minimális fizetés 

volna megjelölendő. „1600 arany k.-nak megfelelő értéknél." 
28. §. Az ötödik sorban az „a személyhez kötött javadalmakat 

kivéve" szavak törlendők. Az utolsó mondat helyébe lép: „A lelkészi 
járandóság leszállításának van helye a szerzett jogok sérelme nélkül a 
a köv. esetekben: 

a) erőtlen egyházközségek egyesítésekor, 
b) ha valamely egyházközség nagymérvű népességi, vagy anyagi 

erőtlenedést szenved, de anyaegyházközségként való fenntartását az egy-
házi érdek megköveteli. Ez esetben a kongrua kérdése előzetesen tisz-
tázandó a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, 

é) ha egyházközségek lelkészi körökre oszlanak. 
2 9 - 3 0 . §§. 
31. §. 
3 2 - 3 8 . §§. 
39. §. Elmarad. 
40. §. 
41. §. 
42. §. A beadott kereset alapján az eljárás csak akkor teendő 

folyamatba, ha a kereset benyújtói, kivéve a 41. §.-ban említett tiszti 
ügyészt, az egyházmegyei törvényszék elnöksége által előzetes kérelemre 
megállapítandó költségbiztosítékot a kereset beadásával egyidejűleg 
befizetik az egyházmegyei pénztárba. Ez a költségbiztosíték 1000 pengő-
nél kevesebb nem lehet. 

Ezen biztosíték szükség esetében az eljárás folyama alatt, az egy-
házmegyei törvényszék elnökségének felhívása szerint, 8 napnál rövi-
debbre nem szabható záros határidőben kiegészítendő. 

Ha a biztosíték befizetése a kereset benyújtásakor meg nem tör-
ténik, a kereset elintézetlenül visszaadandó és ezzel a keresetindítás 
hatálya megszűnt. Ha pedig az eljárás folyama alatt a kiegészítésre 
irányuló felhívás eredménytelen marad, az eljárás — minden perorvos-
lat kizárásával — megszüntetendő. 

43. §. 



61 

4 4 - 4 8 . §§. 

4 9 - 5 5 . §§. 
5 6 - 5 7 . §§. 

II. FEJEZET. 
A helyettes lelkész. 

58. §. 
59. §. Helyettes lelkész alkalmazandó a következő egyházközsé-

gekben : 
a)—e) pontok változatlanok, 
/ ) amelyben a választási eljárás azért szünetel, mert a kerületi 

elnökség a 20. §. korlátain kívül a pályázók valamelyikének kizárását 
javasolta, 

g) amelyben a választást megtámadták s annak jogerőre emel-
kedése, esetleg új választás keresztülvitele hosszabb időn át nem 
várható, 

h) a régi f) pont. 
6 0 - 6 2 . §§. 
63. §. A második sor elején a „c" után beszúrandó „/), g)u, az 

ötödik sorban „/")" helyett ,,/z)" irandó. 

69—70. 
A hivány elfogadása 
v. visszautasítása. 

A beiktatás. 
A helycsere. 

\ 

64—71. 

72. §. 

73. §. 

74. §. 

III. FEJEZET. 

A segédlelkész. 

IV. FEJEZET. 

A költségek. 

V. FEJEZET. 

Az esperes és püspök érdekeltsége. 

VI. FEJEZET. 

Záró határozat. 

A közgyűlés a beterjesztett javaslatot, mely a jelen 
viszonyok alapos mérlegelése alapján készült, egyhangúlag 
elfogadja, határozattá emeli és az egyetemes közgyűléshez 
jóváhagyás végett a szükséges mellékletekkel együtt felter-
jeszteni rendeli. 

70. (Dr. Cs.) Wenk Károly mosoni esperes bemutatja a magyar-
országi ág. h. evangélikus keresztyén egyház javadalmas tisztviselőinek 
házasságkötése tárgyában megalkotandó Egyházvédelmi Szabályzat ter-
vezetét és az azzal behatóan foglalkozó egyházmegyei közgyűlések 
állásfoglalását, melyeknek alapján a kerületi jogügyi bizottság a Fejér-

Egyházvédelmi 
Szabályzat. 
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70—73. 

Lébény átcsatolása. 

Tata-Tóváros 
hovatartozása. 

Komáromi egyházmegye által hozott következő javaslatot terjeszti a 
közgyűlés elé: Az Egyházvédelmi Szabályzat nem fogadható el s tökélete-
sen elegendő annak szabályrendeletben való kimondása, hogy javadal-
mas evang. keresztyén egyházi tisztviselő csak evangélikus vallású féllel 
köthet házasságot. 

A közgyűlés a Fejér-Komáromi egyházmegye határoza-
tát a jogügyi bizottság javaslata alapján a magáévá teszi, 
a maga részéről is határozattá emeli s ennek az egyetemes 
közgyűléssel való közlését elrendeli. 

71. (Dr. Cs.) Lándori Dr. Kéler Bertalan előterjesztése alapján 
tárgyaltatott a mosoni egyházmegye azon indítványa, hogy a megcson-
kult egyházmegye gyülekezeteinek igen megapadt számára való tekin-
tettel és az egyházmegyei törvényszék szabályszerű megalakíthatása 
céljából a politikailag amúgyis Moson vármegyéhez tartozó Lébény 
egyházközség az egyházmegyéhez csatoltassék. 

A kerületi közgyűlés az indítványt jóváhagyólag tudo-
másul veszi és felkéri a püspököt, hogy a kérdésnek fenti 
értelemben való megoldása érdekében saját hatáskörében a 
szükséges lépéseket tegye meg és eljárásának eredményét a 
közgyűlésnek jelentse be. 

72. (Dr. Cs.) A komáromi fiókegyház és missióköre f. évi április 
hó 18-án tartott közgyűléséből kérvényt intézett a Fejér-Komáromi 
egyházmegyéhez, amelyben kéri, hogy az egyházmegye tegyen lépéseket 
az egyházkerületnél azon egyházkerületi közgyűlési határozat (1925. évi 
rendes közgyűlés jegyzőkönyvének 66. III. B. d) pontja) hatályon kívül 
való helyezése iránt, amelyben „Almás-Füzitőnek fiókegyházzá alakulását 
és Tata-Tóvároshoz csatlakozását" jóváhagyta. Az egyházmegye f. évi 
rendes közgyűlésében (jegyzőkönyv 34. pontja) megállapította, hogy a 
kérelem alapos, mert Almás-Füzitő az egyházkerületi közgyűlési határo-
zat meghozatala előtt nem tette folyamatba az E. A. 28. §-ában előírt 
egyezségi eljárást s mert e kérdéssel elsőfokon az egyházmegye sem 
foglalkozott. Az egyházmegye tehát pártolólag terjeszti fel a kérvényt 
az egyházkerülethez. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján a 
kérelemnek helyt ad, a neheztelt határozatot hatályon kívül 
helyezi és Almás-Füzitőt az E. A. 28. §-ában meghatározott 
eljárásra utasítja. A közgyűlés egyben figyelmezteti Almás-
Füzitőt a vonatkozó egyházkerületi szabályrendelet 15—17. 
paragrafusaira. 

Szekták ellen való 
intézkedés. 

73. (Dr. Cs.) A nógrádi egyházmegye f. évi rendes közgyűléséből 
utalással arra, hogy egyes szekták minden utat-módot felhasználnak a 
viszály magvának elhihtésére a protestánsok között s annak kiemelésé-
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vei, hogy megbízottaik, mint könyvárusok bejárják a községeket és így 
terjesztik az egyházra és társadalomra gyakran veszélyes tanaikat, fel-
terjesztést intéz az egyházkerülethez és az egyházegyetemhez, hogy ezek 
figyelmét felhívja a fenyegető veszélyre és megfelelő intézkedéseket kér. 

A közgyűlés az egyházmegye feliratát felterjeszti az 
egyetemes közgyűléshez annál is inkább, mert az egész 
egyházegyetemet érdeklő kérdésről van szó. 

A missiói pontokra vonatkozó jelentés. 
74. A lapújtői leányegyház a salgótarjáni egyház gondozása alatt 

áll, ahonnét a lelkész istentiszteletek tartására és alkalmi funkciók vég-
zésére kiszáll. Egyébként az egyházi teendőket Kovács Géza lévita-
tanító végzi. 

Az egyház a mult évben a 0 . F. B. útján 4 hold földet kapott, 
azonban ennek értékét lerontja az a körülmény, hogy a falutól legalább 
7 km távolságra fekszik és emiatt lapújtői ember nem akadt, aki bérbe-
vette volna és csak egy más községbeli bérlő útján sikerült a használat 
nélkül való heverést elkerülni. 

Ez a vagyongyarapodás nem segíti tehát előre az anyásítás ügyét. 
Az egyháztagok anyagiakban való szegénysége és a környékbeli birto-
kosok szűkkeblű elzárkózása folytán a helyzet most sem kedvezőbb 
a tavalyinál. Az anyásítás végrehajtására kevés a kilátás, mert egyrészt 
tetemes költséget róna a hívekre a lelkészfizetés biztosítása, másrészt a 
jelenlegi kántorlaknak paplakká való átalakítása. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Lapújtő anyásí-
tását ezidőszerint nem szorgalmazza, de állandóan napiren-
den tartja s az egyháztagok szívében a missió-lelkészi állás 
szervezése után való vágyat fokozni óhajtja e célra nyújtandó 
s tőkésítendő segélyekkel. 

75. Kisterenye. A lelkész apostoli buzgósággal működik. Állomás-
helyén s a szórványokban összesen 84 rendes istentiszteletet tartott, 
ezenkívül voltak alkalmi ünnepek is. Bevezette a bibliai órákat, melyek-
nek élénkítésére szavaltatott és énekeltetett a gyermekekkel és ifjakkal. 
Énekkart is szervezett s felléptette a vallásos estéken. Ezeket nagyon 
látogatták a katholikusok is. Szép eredményt ért el a sajtó terén is. 
Elárusított 75 Luther-naptárt, 25-öt kiosztott a szegények között. El-
kelt 60 biblia, 168 vallásos irat. A Harangszó 20 példányban jár. 

A hívek bár szegények, de áldozatkészek. Egy hangverseny a 
toronyalap javára 5 milliót eredményezett. Ez alapot a hitélet mélyí-
tését célzó vallásos esték tartásával szándékozik gyarapítani. 

A közgyűlés a jelentést örvendetesen veszi tudomásul. 
A lelkésznek elismerését nyilvánítja buzgó és sikeres mun-
kájáért. Kisterenyét a segélyt igénylők sorában továbbra is 
nyilvántartja. 

73—75. 

Jelentés a missiói 
pontokról. 

Lapújtő. 

Kisterenye. 



76—77. 
Ercsi, Érd, 
Adony-Szabolcs. 

Tatabánya. 

i 
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76. Ercsi, Érd, Adony-Szabolcs. A lelkigondozás az anyaegyháztól 
való nagy távolság és szétszórtság miatt nagy, szinte kivihetetlen nehéz-
ségekbe ütközik. A lelkésznek egy külön napjába kerül akármelyiknek 
meglátogatása. A lelkész proponálja a missiói lelkészi állás szervezését, 
de a hívek, úgy látszik, erre nem is gondolnak, mert a jelentés szerint 
az ercsiek nem akarnak különválni a reformátusoktól s erre biztatást 
nyernek a köztük élő nyug. ev. theológiai dékántól is. Lehet, hogy így 
gondolkodnak a többi helyeken is, de elég körültekintők, hogy ezt nem 
nyilvánítják. Az 1913. évben kiadott egyetemes névtár adatai szerint a 
4 szórványban az evangélikusok létszáma 170. Ekkora lélekszám mel-
lett alig lehet várni az állami hozzájárulást a missiói lelkészi állás szer-
vezéséhez. Itt alig van más út a cél felé, mint az anyaegyházbeli lel-
késznek mód nyújtása szórványban élő híveinek minél többszöri meg-
látogatására. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a lelkészt a 
közigazgatási államsegélyből missiói célokra kihasított összeg-
ből segélyezésre ajánlja. 

77. Tatabányán helyzetünk hovatovább kezd vigasztalanabbá válni. 
Az 1924. évben az ev. tankötelesek száma felül volt a 200-on, ez év-
ben pedig alul a 150-en. 

Igaz, hogy a bánya lakossága folyton változik, de ekkora eltolódás 
csupán ebből nem magyarázható, hanem fő oka bizonyosan abban 
rejlik, hogy a másik két szervezett egyház vígan szedi híveinktől a 
reverzálisokat és a munkája a ref. egyháznak azzal is meg van köny-
nyítve, hogy az ev. hívek a bányatársaság által a ref. lelkész gondo-
zása alá vannak adva. 

S úgy látszik, legalább a tankötelesek számában beállott nagy esés 
arra enged következtetni, hogy a mostani ref. lelkész e téren nagyobb 
erőt fejt ki elődénél, aki természeténél fogva is a megértés és testvéries 
viszony alapján állott. Tatabánya az 1896. évi beosztás szerint Orosz-
lány szórványakép van felvéve; de oda az oroszlányi lelkész csak 
temetni ment ki néhányszor, amidőn Oroszlányról Tatabányára került 
családokban előfordult gyászeset alkalmával a gyászoló felek kivitették. 
Ev. istentiszteletet egyszer akart ott tartani, de nem engedték be a ref., 
illetve közös protestáns imaházba. A minisztertől is hiába kérnénk 
Tatabányára egy ev. hitoktató beállítását, mert a bányatársulat nem adna 
neki lakást, mivel nem az ő megbízottja. A társulat pedig nem szervezi 
az ev. lelkészi állást, mert pénzébe kerülne. 

Az egyetemes felügyelő Úr Őméltósága közbenjárására kimondta 
ugyan a társulat, hogy a hívek kívánságára kész az ev. lelkészi állást 
szervezni, de titkon talán épen az ellene munkálódók által azon dol-
gozik, hogy az ev. munkások ezt ne kívánják, ijeszthetik őket olyasféle 
állításokkal, hogy a külön szervezkedés mégis csak költségükbe is kerül, 
ha másképen nem, imádságos és vallási tankönyvek beszerzése folytán. 
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A helyzet szignaturájának jellemzésére elég csak azt az egyet em-
líteni, hogy se a mult, se a jelenlegi évben nem lett a konfirmáció-
vizsga bejelentve. A ref. lelkész megelőzte Mikes János szombathelyi 
püspököt is, aki nemrég figyelmeztette egyházmegyéje papjait, hogy 
nem türi a közös vegyes istentiszteleteket, a tatabányai ref. lelkész a 
közös vegyes vizsgákat sem. 

Vezeti az eljárásában az attól való félelem, hogy kénytelen lenne, 
mint előde, beismerni az ev. hitoktatásnak alacsony színvonalát, amit 
emelni nincsen is szándékában. 

Tatabányán a lelki gondozás munkáját valami módon elvégre meg 
kell kezdenünk, ha végkép lekésni nem akarunk. 

Itt nincs más megoldás, mint amit a mult évi egyházmegyei gyűlé-
sünkön ajánlottam, amit az a kerület elé fel is terjesztett, de amit a 
kerületi közgyűlés időelőttinek tartott: meg kell szerezni a Tatabányán 
időnként való megjelenésre az engedélyt Horváth Sándor fiatal csabdi 
lelkésznek, aki szórványában szép sikerrel munkálkodott s úgylátszik 
bír szervező erővel. Lehetetlen, hogy a bányatársulat ezt meg ne 
engedje, lehetetlen, hogy ev. egyházunkat e törvényen alapuló jogától 
elütni akarja, hogy arra csak kísérletet is tegyen. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a javaslat 
értelmében Horváth Sándor csabdi lelkészt megbízza Tata-
bánya gondozásával s az oda beléphetésre az engedélyt a 
bányatársulatnál kieszközli. 

78. Almásfüzitő. Ez új alakulat lassúbb méretű. A mult esztendő-
ben közös imaháznak tervezett helyiség elkészült mind a két hitvallású 
hívek áldozatkészségéből. Mivel időközben kitűnt, hogy az imatermet a 
gyárigazgatósága ref. fiókegyháznak engedte át, felavatásán kerületünk 
püspöke nem vett részt, hanem megbízásából Dr. Kovács Sándor. 

A kerületet Dr. Zelenka Frigyes ker. világi főjegyző képviselte. 
A felavatást Dr. Antal Géza dunántúli ref. püspök yégezte. Még három 
ref. lelkész volt ott jelen. Dr. Kovács Sándornak is engedtek egy kis 
szerepet. Az imaterem használata híveinknek biztosítva van, de inkább 
mennek Tóvárosba, ahová a vasúti összeköttetéssel könnyen eljutnak. 
Apadóban is van az ev. hívek száma, azért, míg a vidéken állandó erő 
nem lesz, ott elegendőnek bizonyul évente 2—4 istenitisztelet tartása-

Esztergom a körülötte lévő szórványhelyekkel 1925. évi novem-
ber hó 15-én fiókegyházközséggé alakult. Felügyelője lett Karcsay 
Miklós megyei főjegyző. Másod-felügyelő Dr. Polner Zoltán rendőr-
tanácsos. Jegyzője Asbóth Károly reáliskolai tanár. 

A gyülekezet ígéretet kapott a várostól egyházi célra szolgáló telek-
adományra vonatkozólag. Egyszersmind kérvényt adott be OFB-hoz 
földjuttatása végett. 

5 

77—78. 

Almásfüzitő. 

Esztergom. 

- - > 
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78—79. 

i 

Tata-Tóváros. 

A lélekszám növekedőben van Esztergomban is, de főkép Toko-
don és Dorogon. Az esztergomi istentisztelet hírére egymásután jelent-
keznek az eddig rejtőzködő evangélikusok. 

Az istentisztelet látogatott. Az adakozás örvendetes arányú. 
Csanády László bányaigazgató 2 milliót, Wagner Emánuel főmérnök 
500,000 koronát ajándékozott. Törzsalapja a Baldácsyanumból juttatott 
segéllyel közel 9 millió korona. 

Esztergom megyeszékhely lévén, melynek sok kultúrintézete van — 
amelyet a kormány is erősít más városok rovására is —, az evang. 
egyház-nak is fejlődést ígér. 

Tata-Tóváros. Az istentiszteletek látogatottsága állandóan kedvező. 
Az úrvacsorával élők száma egy-egy alkalommal 40—75 között változik. 

Tóváros községe a park közelében az új villanegyedben 644 D-öl 
telket ajándékozott templom s lelkészlak céljára. A nőegylet közel 
7 milliót gyűjtött a leendő templom oltárára. Templomalapja 18 millió. 
Tatatóváros szerencsés fekvésénél fogva eddig is gazdasági központja 
volt a vidéknek. 

Mivel fürdője milliárdos költséggel elkészült és az urodalom még 
újabb beruházásokat is tervez, az állam is új intézmények létesítésére 
gondol, a közel jövő a fejlődésnek még nagyobb arányával kecsegtet. 
Ezt mutatják az újabb betelepülések is, amikkel a lélekszám 430-ra 
növekedett. 

A három, összekapcsolásra váró hely közül elkedvetlenítő Almás-
Füzitö helyzete, ahol az evangélikusok, mint Tatabányán, kiszoríttatnak. 
De annál biztatóbb főleg Tatatóvárosé. Azonban itt is könnyen vissza-
esés állhat be. Fájdalmas ideírni. Gyengélkedik az, aki az evangélikuso-
kat összehozta, összetartja ízig-vérig való Iuteránus érzésével és hitével 
Tatatóvároson az első evangélikus tanító s félő és bizonytalan, hogy 
ha majd nyugdíjba megy, avagy a terhes munkában megfárad egyhá-
zunknak ez a lelkes munkása, ami — adja Isten, hogy minél később 
következzék be, — sikerül-e majdan helyébe hozzá méltó utódot állí-
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tani az Ur szőllejébe. Előtte Tatatóvároson az ev. szellemben való 
tanítás ismeretlen fogalom volt. Ha lekésünk a lelkészi állás szervezé-
sével most, amikor a .lelkekben megvan erre a vágy, több ennél: a 
törekvés, a gyülekezet könnyen szétmálhatik. 

A közgyűlés áthatva annak tudatától, hogy Tatatóvá-
roson a missiós lelkészi állás szervezése ev. egyházunknak 
érdekében áll, felkéri egyházkerületünk vezérférfiait s befo-
lyásos tagjait, hogy kövessenek el minden lehetőt ennek 
keresztülvitelére. 

A komáromi 
fiókegyház 
gondozása-

79. Draskóczy Lajos ny. theol. dékán, egyh. közs. felügyelő, mint 
a komáromi fiókegyház megbízott missiós lelkésze, alig 6 hónapi műkö-
déséről a következőkben terjeszti elő jelentését: 
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Mélyen Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! Méltóztassék meg- 79. 
engedni, hogy jelentésem bevezetéséül utaljak itt is azokra, amiket a 
gyámintézeti bizottságban Székesfehérvár jelentőségéről elmondani sze-
rencsém volt, hangsúlyozom itt is, hogy kerületünk elsőrendű érdeke 
az, hogy Székesfehérvár és Komárom, különleges környezetében és 
nehéz helyzetében, minden időben számíthasson a kerület közönségének 
megértő támogatására, hisz' mind a két egyház végső erőfeszítéssel 
küzd — a legexponáltabb helyen — evangéliumi Sionunk szebb jöven-
dőjéért, hitünk cselédeinek megtartásáért! 

Annál fájdalmasabb, hogy jelentésemet annak a szomorú ténynek 
megállapításával kell kezdenem, hogy mi evangélikusok még a bel-
missiói munkamezőről sem tudjuk száműzni a személyes, az egyéni 
érzékenységből fakadó súrlódásokat. Egy ilyen kolliziónak eredménye 
az, hogy éppen nekem kellett vállalkoznom az elhagyott nyájnak missio-
nálására. Hogy életem hanyatló alkonyán emelt fővel végezhessem 
tisztemet minden alattomos susárlásokkal szemben, szükséges kijelente-
nem itt a kerület színe előtt, hogy: amilyen igaz, hogy ezt a megbízatást 
soha nem kerestem, éppen olyan igaz, hogy e szolgálatot egyedül a 
hozzám forduló egyházkerületi felügyelő úr Őméltósága lelkéből kisu-
gárzó egyházszeretet szuggesztív ereje és hatása vállaltatta el! Amidőn 
e kijelentésem jegyzőkönyvbevételét tisztelettel kérem, ezután az örven-
detes tények sorozatának s a beszélő számoknak adom át a szót. 

Örvendetes tény az, hogy alig 6 hónap alatt, tisztán és egyedül 
a hivek buzgósága és az egyházi felügyelő céltudatos vezetése, soha 
kedvet nem veszítő, fáradhatatlan szervező munkája eredményeképen 
nagyot változott a létéért küzdő, önállóságra törekvő fiókegyház képe. 

Tény az, hogy a maradék komáromi fiókegyházközség felügyelőjé-
nek agilitása az egyházközség számára a 3000 Dölet kitevő beltelken 
kívül 30 kat. hold príma földet szerzett az OFB útján. 

Az egyházközségnek van 122 adófizető tagja Évi kivetése 26 millió 
korona. Pénztárkészlete 1925. évi december hó 31-én 8 és fél millió 
korona. Ehhez járul 10 millió korona Baldácsy-segély, mely a tegnap 
kiutalt segéllyel 20 milliót tesz ki. 

Az egyházközség kebelében f. évi május hó 23-án megalakult az 
Evangélikus Gyámintézeti Nőegylet. Elnöke lett: Kis-jókai vitéz Takács 
Jenöné. Alelnökök: Kneisel Kornélné és Sydó Zoltánné. Titkárok: Fülöp 
Jolán és Trogmayer Jenő. Jegyző: Jánossy Ilona. Ellenőr: Winkler 
Ernő. Pénztáros: Horváth Imre. A tisztviselőkar és a 12 tagú választ-
mány toborzásának eredménye, hogy ma a nőegylet tagjainak száma 67. 
Itt, az egész gyülekezet hálaérzetének tolmácsolása mellett számolok be 
arról, hogy a nőegyleti, általam szerkesztett alapszabályokat Lándori 
Dr. Kéler Zoltán egyházkerület felügyelő úr sokszorosíttatta félmillió kor. 
költséggel és ajándékozta a nőegyletnek. A nőegylet megalakulásakor 
pedig 500 ezer korona adományt küldött a kerületi felügyelő úr Őméltó-
sága a nőegyleti pénztár számára. Ugyanekkor az egyházközség javára 
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79. tett alapítványát 500 ezer koronával növelte. Csoda-e, hogy egyház-
községünk nagylelkű patronusát tiszteli benne hálás szeretettel?! Az 
elnöknő ugyancsak 500 ezer koronát adott át a pénztári vagyon gyara-
pítására. A nőegylet a szószéket pótló asztal számára díszes terítőt 
készített; két virágvázát szerzett be. Gondoskodott offertóriumi tálcákról 
és elsőrendű törekvése lesz az, hogy az imaházat és paplakot építő 
gyülekezetnek nehéz helyzetében segítségül legyen. 

Az elmúlt tanévben a gyülekezetnek az elemi és polgári iskolában 
30 növendéke volt, akik rendszeres vallásoktatásban és énektanításban 
részesültek. 

A missiós lelkész ezideig 9 istentiszteletet tartott. Egy alkalommal 
ifjúsági, egy más alkalommal gyámintézeti istentiszteletet is tartott. 
Úrvacsorát kétízben osztott. Egy alkalommal úrvacsorát osztott a csa-
ládi hajlékban. Egy keresztelést is végzett. Ez alkalommal az egyetemes 
főtitkár Kuthy Dezső, az egyetemes felügyelő úr Őméltóságának jóvá-
hagyása reményében, a gyülekezet számára egy keresztelőkannát és 
tálat küldött ajándékba. A nemes jócselekedet az egyházközség hálája 
mellett önmagában bírja jutalmát. A missiós lelkész püspök úr Őméltó-
sága megbízásából június hó 13-án tartotta meg a vallástani vizsgát, 
melynek örvendetes eredményéről más helyen számol be. 

A Majorovich-nővérek 10 új énekeskönyvet ajándékoztak a gyüle-
kezetnek, követésre méltó példát mutatva a nehéz viszonyok között. 

A missiós lelkész május hó 13-án résztvett a helybeli róm. kath. 
új leányiskola, zárda és kápolna felavatásán. Ez alkalommal közvetlen 
tapasztalta, hogy a róm. katholikus és református atyafiak a legmelegebb 
jóindulattal viselkednek egyházközségünk iránt s őszinte érdeklődéssel 
várják, mikor kerül sor a kultuszkormány beígért segélyének kiutalására, 
a gyülekezet építkezésének megkezdésére? Talán nem túlzott remény az 
immár, hogy a nagymérvű államsegélyekben részesült róm. katholikusok, 
reformátusok és izraeliták után evangélikus egyházunk is számíthat az 
előfeltételek valósítása után megígért 1 :4-hez arányló államsegélyre. 
Ezekután kérdem, hogy Komárom hazafias közönségének vallásfelekezeti 
különbség nélkül megnyilvánuló támogatásával szemben nem riasztó 
kontrasztot mutat-e fel az a másik szomorú tény, mely szerint evan-
gélikus ember, éppen a gyülekezet volt missionáriusa gördít akadályo-
kat a felügyelő egyházépítő munkája elé azzal, hogy a m. é. kerületi 
közgyűlés határozatának végrehajtásához nélkülözhetetlenül szükéges, 
„a püspök úr által helybenhagyott törzskönyvi lapokať1 többszörös 
megkeresés után sem bocsátotta az elhagyott gyülekezet felügyelőjének 
rendelkezésére. Én e szomorú tényhez nem fűzök kommentárt, csupán 
az illetékes tényezők hathatós intézkedését kérem aziránt, hogy azok a 
törzslapok mielőbb rendeltetési helyükre jussanak! Minden támogatást 
megérdemel az a gyülekezet, amelynek erősödő hitéletét mutatja az a 
tény is, hogy míg az 1925. évben az offertórium 1 millió 200 ezerkor. 
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volt, addig 1926-ban már május hóig meghaladta a begyűlt offertórium 
a tavalyi évi összeget. 

íme, m. t. Közgyűlés! Ezek a beszélő számok azt mondják, hogy 
ha a kerület és egyetemes egyház támogatásával Komárom a maga 
missiós lelkészének állandó missiós jegyet tud biztosítani, akkor a hű 
pásztor, a gyakori érintkezés lehetősége mellett, sikerrel vezetheti tovább 
a hitbuzgó gyülekezetet az alkotások útján! Hogy pedig a missiós 
lelkész március közepétől augusztusig csak 9-szer kereshette fel az 
elhagyott gyülekezetet, egészen nyilvánvaló, hogy az nem őrajta, de 
nem is a püspök úr Őméltósága jóindulatán, hanem a mostoha viszo-
nyok kényszerítő hatalmán múlott, mert a főpásztor csak akkor bocsát-
hatta rendelkezésre a kerületi missiós jegyet, mikor magának nem volt 
rá szüksége! Hálás köszönettel kell kiemelni tehát Püspök úrnak 
Komárom iránt tanúsított jóindulatát, amellyel — volt eset rá — akkor 
is kiküldötte a missiós lelkészt, amikor ezzel saját magát terhelte meg 
anyagilag, csakhogy ezzel is könnyítsen az ő szeretettel gondozott 
missiós egyházán. 

De e fentebbi beszélő számok rávilágítanak arra is, ha az Egy-
házkerület a — Baldácsy-, az Egyetemes Egyház a — közalapi állandó 
évi segély nyújtása elől nem zárkózik el, mert a beszélő számok azt 
hirdetik, hogy a komáromi fiókegyházközség minden támogatásra érde-
mes: akkor egészen bizonyos, hogy a trianoni örök szégyenokmányban 
megrajzolt határok által ősi templomától és lelkipásztorától elszakított 
komáromi kis gyülekezet hűséggel fogja betölteni azt a missiót, amit 
neki a történelmi emlékekben gazdag ősi város annyi vérrel áztatott 
szent földjén az Isten bölcs rendelése kijelölt. 

Ezzel mély tiszelettel kérem jelentésem tudomásulvételét, valamint 
az Egyetemes Egyház tájékoztatása és a komáromi hívek buzdítása 
céljából annak jegyzőkönyvbe való felvételét. 

A közgyűlés a jelentést egyhangúlag tudomásul veszi, 
a fentjelzett célból azt egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
iktatja és felkéri a Püspök urat, hogy a visszatartott törzs-
lapoknak haladéktalan kiadása iránt saját hatáskörében 
intézkedni méltóztassék. 

80. (Dr. K.) Felolvasásra kerül t a kerületi gyámintézet folyó évi 
augusztus hó 11-én tartott közgyűlésről felvett jegyzőkönyv. 

A kerületi közgyűlés a jegyzőkönyvben foglaltakat 
tudomásul veszi s a jegyzőkönyvnek a kerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvébe függelék gyanánt való felvételét elhatározza. 

81. (Dr. K.) Kerületi levéltáros jelenti, hogy az elmúlt közigazga-
tási esztendőben a levéltárba akták nem érkeztek s így a levéltár állaga 
nem változott. 

Tudomásul szolgál. 

79—81. 

i 

Ker -i gyámintézeti 
jegyzőkönyv. 

A ker.-i levéltáros 
jelentése. 



Jelentés 
az egyházkerületi 
lelkészi 
értekezletről. 

82. (Dr. Cs.) Balogh István esperes jelentést tesz az egyházkerületi 
lelkészértekezlet 1926. évi augusztus hó 11-én megtartott üléséről, amely 
az alábbi két indítvánnyal fordul a kerületi közgyűlés elé: 

1. Mondja ki a közgyűlés, hogy a zsinati tervezetben legfontosabb 
és egyházi életünkre nagyjelentőségű esperességi, egyházkerületi és 
egyetemes tanácsok (presbitériumok) megszervezését s egyházi kor-
mányzatunk kereteibe való beillesztését az egyházi közigazgatás köny-
nyebbé-, alaposabbá- és olcsóbbátétele szempontjából teljesen helyes-
nek tartja, örömmel üdvözli, megfelelőnek tartja az egyes tanácsok 
ügykörének a megállapítását is. Azonban azon tényben, hogy az 
egyházközségi, esperesi, kerületi, egyetemes tanácsok (presbitériumok) 
elnöki tisztét minden fokon a világi felügyelő töltse be és a lelkész, 
esperes, püspök ezen tanácsoknak csupán előadója legyen, egyházunk 
igazi szellemével és közéleti múltjával ellenkező, bizonyos kyriarchikus 
szellem térhódítását és túltengesét látja s ezért a tervezetnek ily alakban 
való törvényreemelését a leghatározottabban ellenzi. Az egyházközségi, 
esperesi, kerületi és egyetemes tanácsokkal az alsófokon meglevő s a 
történeti hagyományokkal annyira összeforrt s megszentelt ikerelnök-
ség meghagyását javasolja, amely megoldás megóvja egyházi életünket 
mindkétirányú kilengéstől, egyrészt a kyriarchikus, de másrészt a nem 
kevésbbé fenyegető hyerarchikustól is. Nem helytálló ezen törvény-
tervezet passzusának az indokolása sem, hogy t. i. „ez nem háttérbe-
szorítása a lelkészi elemnek, hanem a tulajdonképeni hivatására való 
utalás". A lelkész, esperes, püspök az egyházi élet minden jelenségé-
nek legalaposabb és legközvetlenebb ismerője és felelős őre a Krisztus-
tól nyert exmissió folytán, tehát igenis logikus következménye ennek az, 
hogy az egyházi kormányzatban a vezér szerepét töltse be. Ez felel meg 
hivatásának. Ha pedig az ikerelnökség a legrosszabb formája az elnök-
ségnek, akkor logikátlan dolog annak a reprezentatív esperesi, kerületi 
plenáris üléseken való fenntartása is, mert elvégre mégis ezek a fóru-
mok fognak ezentúl is a legfontosabb ügyekben dönteni. 

Ugyanígy homlokegyenest ellentétben áll a kerületi lelkészértekezlet 
álláspontjával a tervezetnek az a része, mely a szóbanlevő tanácsok 
üléseit nem nyíltaknak, hanem zártaknak nyilvánítja. A kerületi lelkész-
értekezlet pálcát tör a nyilt ülés mellett, mert a zárt ülés titkos jellege 
teljesen ellentétben áll a protestantizmus nyilt, egyenes, egyéni meg-
győződését mindenki előtt világosan kifejtő, hitvalló szellemével s 
eddigi tanácskozási módjával. A legalsó fokon meglevő presbiteri 
ülések nyilvános jellege semmit sem ártott a tanácskozások menetének, 
miért is minden fokon nyíltaknak hagyandók meg ezen tanácsülések. 
A tanácsülések jegyzőkönyveinek nyilvánossátételére módot kell találni 
azáltal, hogy jegyzőkönyveik megfelelő példányban nyomassanak ki, 
vagy az egyházi lapokban alkalmas módon, főbb pontjaikban közöl-
tessenek. 
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2. A dunáninneni egyházkerületi lelkészértekezlet megkeresi a 82—84. 
kerületi közgyűlést, hogy intézzen felterjesztést az egyetemes köz-
gyűléshez aziránt, hogy kerestessék meg a zsinati alkotmányelőkészítő-
bizottság a 80. §-ban foglaltak elejtésére. Amennyiben azonban mégis 
szükségesnek mutatkozik a lelkészi kar politikával való foglalkozásának 
törvényes rendezése, fogalmazza meg az erre vonatkozó §-t úgy, hogy 
fegyelmi büntetés terhe mellett tilos a templomban, az egyházi épületek-
ben és általában hivatalos egyházi funkció keretében a pártpolitikával 
való foglalkozás. 

A kerületi közgyűlés mindkét indítványt tudomásul 
veszi, az abban foglaltakat magáévá teszi és az egyetemes 
közgyűléshez felterjeszteni rendeli. 

83. (Dr. Cs.) Kirchner Rezső beterjeszti a kerületben folyó kórházi 
és fogházi lelkipásztorkodásról szóló jelentést, mely szerint az egyház-
kerület területén lévő kórházakban és fogházakban a lelkigondozás az 
elmúlt évben is a régi keretekben folyt úgy az illetékes lelkészek, 
mint az őket szép munkájukban támogató nőegyletek részéről. Ezzel 
kapcsolatban bemutatja Kardos • Gyula balassagyarmati lelkész azon 
indítványát, hogy az egyházkerület kérje fel az egyetemes közgyűlést, 
tegyen lépéseket a m. kir. igazságügyminisztériumnál a lelkészi tisztelet-
díjnak a háború előtti összegben való kiutalása iránt, amikor egy láto-
gatás tiszteletdíja 4 aranykorona volt. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a lelkészi 
tiszteletdíj ügyében az egyetemes közgyűléshez felterjesztést 
intéz az igazságügyminisztérium megkeresése végett. 

A kerületben folyó 
kórházi és fogházi 
lelkipásztorkodás. 

84. (Dr. Cs.) Dr. Sztranyavszky Sándor, Nódrád vármegye főis-
pánja, közgyűlési tag, Veres Imre, ifj. Fényes Lajos és Dr. Csengey Gyula 
társai nevében is, a magyar egységnek a róm.kath. egyház részéről fenye-
gető megbontási kísérlete tárgyában, mélységes evangéliumi lélekből 
fakadó indokolással, a következő indítvánnyal fordul a közgyűlés elé: 
Indítvány. Alulírottak tisztelettel indítványozzuk, hogy egyházkerületi 
közgyűlésünk írjon fel az egyetemes közgyűléshez, adjon az is kifejezést 
annak a felfogásának, hogy a róm. kath. egyház «főpásztorai által kiadott 
azt a rendelkezést, melyben lelkészeiket a nemzeti ünnepeken tartani 
szokott tábori istentiszteletek alkalmából eltiltották a többi keresztyén 
magyar egyházak lelkészeivel való együttes közreműködéstől, az egy-
ugyanazon oltár előtt való imádkozástól: mélységes hazafias kerűséggel 
vette tudomásul, ez ellen felemeli szavát, mert mindig, de a mai vészes 
és gondterhes időkben különösen károsnak, a keresztyén magyar társa-
dalom szükséges és a magyar jövő szempontjából nélkülözhetetlen 
egységét veszélyeztetőnek tartja ezt a lépést. Ma a magyar és magyar 
közé nem válaszfalakat kell emelni, hanem a meglévőket is le kell 

Dr. Sztranyavszky 
Sándor s társai 
indítványa. 
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84—86. rombolni. A keresztyén magyar felekezetek tagjainak lelkében nem a 
különállás de az együvétartozandóság érzését kell növelni. Ne bántsuk, 
de szeressük egymást! Aláírva: Dr. Sztranyavszky Sándor, Veres Imre, 
ifj. Fényes Lajos, Dr. Csengey Gyula. 

A közgyűlés nagy figyelemmel hallgatván meg az indít-
ványt, azt nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadja, tartal-
mával mindenben azonosítja magát és az indítványt az 
egyetemes közgyűléshez felterjeszteni rendeli. 

á ker.-i felügyelő 
„Gyorssegély" 
alapítványa. 

85. (Dr. Cs.) Dr. Händel Béla egyházkerületi ügyész ezután egy 
alapítólevelet olvas fel. Nem kis meglepetéssel hallgatja a közgyűlés 
ennek szövegéből, hogy hétmillió koronás alapítvány létesíttetett „Gyors-
segély" címen az egyházkerület olyan megbetegedett lelkészei és tanítói 
számára, kiknek betegsége operatív beavatkozást igényelvén, nem ren-
delkeznek annyi költséggel, hogy Budapestre, vagy oly centrumba utaz-
hassanak, ahol a szükséges operatív beavatkozás eszközölhető. S amikor 
az alapítólevél végén nyilvánosságra kerül, hogy az alapítványtevő Lándori 
Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő, 

a közgyűlés az őszinte hála és szeretet érzésével veszi tudo-
másul, fogadja el és köszöni meg az alapítványt, mely 
kerületi felügyelőnk a lelkészi és tanítói kar iránt érzett gon-
doskodó szeretetének igazán nem mindennapi megható 
megnyilatkozása, egyben pedig az alapítvány kezelésére, 
gyümölcsöztetésére, a jövedelemnek előírt módon való fel-
használására magát kötelezi, kijelentve, hogy az alapítványra 
nézve a vagyoni felelősséget elvállalja és az alapítólevél 
összes példányainak ekként való záradékolását és a köz-
gyűlési jegyzőkönyvben függelékként való kinyomatását 
elrendeli. 

Katonai lelkészet. 86. (Dr. Cs.) Dr. Lándori Kéler Bertalan azokra az anomáliákra 
hívja fel a közgyűlés figyelmét, amelyek a katonai lelkészet keretében 
az ú. n. katonai egyházak létesítésével állottak elő, amikkel kapcsolat-
ban a következő indítványt terjeszti a közgyűlés elé: 

Felhívja a közgyűlés figyelmét arra, hogy a honvédelmi miniszter 
részéről a katonai egyházak megalakítása tárgyában kiadott körrendelet 
az egyházi törvényekkel ellentétben kimondja, hogy a hivatásos és 
tényleges katonák és azok családtagjai a tábori püspökség felállítása 
óta nem tartoznak a polgári lelkészek egyházi joghatósága alá s a 
polgári egyházközségnek nem tagjai, ennélfogva a katonák és család-
tagjaik a polgári egyház részéről egyházi adóval nem róhatók meg, 
továbbá keresztelést, esketést, temetést csupán a tábori lelkészek végez-
hetik és az eseteket ők anyakönyvezik. 
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Ez a körrendelet elsősorban ellenkezik az 1608: I. törvénycikkely 86—87. 
1. §-a által törvényerőre emelt bécsi béke rendelkezésével, mely szerint 
a nemeseknek, városoknak, az ország összes karainak és rendeinek, 
valamint a magyar katonáknak a vallás gyakorlata mindenkinek egy-
formán szabad. 

De sérti a körrendelet az 1848: XX. t.-c. 5 §-át is, melyszerint 
nem a honvédelmi miniszter, hanem a minisztérium (a kormány) jogosult 
a tábori lelkészek ügyében rendeletet kiadni. 

Az E. A. 34. és 35. §-át is figyelmen kívül hagyja a körrende-
let, mert azok szerint minden evangélikus, foglalkozására való tekintet 
nélkül, annak az egyházközségnek lesz tagja, melynek körében hat 
hétig rendes lakhelye van 

Az 1895: XLIII. t.-c. 8. § 3. pont/?) alpontja értelmében két azon 
hitelvü és szertartású egyház nem lehet, tehát a történelmi evangélikus 
egyház mellé nem alakulhat még egy katonai. 

Egyházunk szellemével a leghatározottabban ellenkezik az, hogy 
egy foglalkozási ág — bármely legyen is az — külön egyházat ala-
kítson, mert ha ez megengedtetik, akkor a katonák után más kategóriák 
következhetnek, ami az egyház szétszaggatására vezetne. 

Egyházszakadást jelent a katonai egyház, mert hatósága alá 
evangélikus, református és unitárius katonai egyének tartoznak s így 
annak jellege színezet nélküli protestáns. A katonai egyház mindegyik 
protestáns egyház joghatósága alól kivonta magát s így új független 
egyetemes egyház alakult. 

Mindezekre való tekintettel indítványozza, hogy a közgyűlés kérje 
fel az elnökséget, hogy az egyház szabadságát védő világi és egyházi 
törvényeknek a katonai egyházzal szemben is szerezzen érvényt. 

Draskóczy Lajos hozzájárul az indítványttevő Dr. Lándori Kéler 
Bertalan javaslatához és kéri, hogy ezenkívül a közgyűlés írjon fel az 
egyetemes közgyűléshez, tiltakozását fejezve ki a katonai egyház szer-
vezése és megalakulása ellen. 

A közgyűlés az indítványokat egyhangúlag elfogadja és 
elhatározza, hogy tiltakozó feliratot intéz az egyetemes köz-
gyűléshez a katonai egyház megalakulása és szervezése 
ellen s egyben felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a 
katonai egyházzal szemben hasonló szellemben foglaljon 
állást. 

87. (Dr. Cs.) Olvastatott a komáromi evangélikus egyház következő 
meghívója: 

Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Úr! 
Amidőn oly mostoha sorsra jutott komáromi fiókegyházközségünk 

kérelmét tolmácsoljuk Méltóságod előtt, nagyon jól tudjuk, hogy kérel-

A komáromi 
fiókegyház 
meghívója. 
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87—88. miink teljesítése csak a mélyen tisztelt Elnökségnek és az egyházkerület 
Közönségének atyafiságos szeretetből fakadó rokonérzésétől várható, 
mely nem igényekkel, de biztató szóval keresi fel a sújtott testvéreket. 

Egyházközségünknek ugyanis forró óhaja, tiszteletteljes kérelme 
az, hogy Méltóságod, Elnöktársával egyetértően, a jövő évi egyházkerületi 
közgyűlés színhelyéül elfogadni s az egyházkerület Közönségét áz 1927. 
évi rendes közgyűlésre Komáromba összehívni' méltóztassék. 

Érezve szegénységünket, egyedül egyházközségünk vendéglátó 
készségének minden akadályt leküzdő testvéries szeretete, evangélikus 
hithűsége bátorít meghívásunk előterjesztésére. . . . és . . . az a meg-
gondolás, hogy egyházkerületünk Vezéreinek és Közönségének szívében 
élénk visszhangot ébreszt az Ige szózata, mély arra tanít, hogy az 
Atyafiaknak kötelessége az, hogy egymást támogassák, egymásról gon-
doskodjanak, egymást a jóban erősítsék, egymást a nyomorúságban 
vigasztalják, a szegény testvérektől el ne idegenedjenek, hanem szere-
tettel fogadják az erősek — a gyöngék hívó szavát: abban a tudatban, 
hogy megjelenésük, hozzánkhajlásuk, biztató szavuk s tündöklő példa-
adásuk egy szebb jövőnek kezdetét fogja jelenteni nemcsak gyülekeze-
tünknek, de Nőegyletünknek életében is . . . s így a Kerületnek nálunk 
időzése szegény mártír gyülekezetünkre nézve ezer áldás kútfor-
rása lesz! 

Ebben a reményben kérjük Méltóságodat, hogy tiszteletteljes meg-
hívásunkat Püspök Úr Őméltósága és a Közgyűlés előtt tolmácsolni 
és atyafiságos hívó szavunk meghallgatását kieszközölni méltóztassék! 

Méltóságod egyházépítő munkásságára Isten gazdag áldását kérve, 
vagyunk Méltóságodnak és az Egyházkerület Közönségének mély 
tisztelettel 

Komárom 4., 1926. évi augusztus hó 1-én 

őszinte hívei : 

Vetsey Ede s. k. 
ny. altábornagy, 

egyh. közs. felügyelő. 

Draskóczy Lajos s k. 
ny. theol. dékán, 

miss. lelkész. 

A közgyűlés a szíves meghívást hálás köszönettel 
fogadja és a jövő évi közgyűlés helyének megállapítását 
a kerületi elnökségre bízza. 

Köszönet 
Galgagutának, 
az egyházi 
elnökségnek, 
Balogh István 
esperesnek s a 
vallásos est 
szereplőinek. 

88. (Dr. Cs.) Kiss István püspök indítványára 
a közgyűlés köszönetet mond a galgagutai egyháznak, az 
egyházközség elnökségének, Meskó Károly lelkész és 
Dr. Csengey Gyula felügyelőnek a szíves vendéglátásért, 
hasonlóképen Balogh István esperesnek a gyámintézeti isten-
tiszteleten tartott nagyhatású és emelkedett hangú szép 
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beszédéért, továbbá a vallásos estély szereplőinek, D. Kovács 
Sándor egyetemi tanár, Legéndi Mihály, Mihalovics Pál, 
Teszák János, Szutorisz Géza, Csővári Endre és Meskó 
Erzsébet közreműködőknek gazdag élvezetet nyújtó szerep-
lésükért. 

89. (Dr. Cs.) A tárgysorozat kimeríttetvén, elnöklő felügyelő meg-
köszöni a közgyűlés tagjainak mindvégig tartó érdeklődését, a püspök 
pedig megköszönvén a felügyelő elnöknek a közgyűlés bölcs és tapin-
tatos vezetését, a közgyűlés Kiss István püspök hálaimádságával be-
rekesztetett. 

K. m. f. 

Kiss István s k. Lándori Dr. Kéler Zoltán s. k. 
ev. püspök. egyházkerületi felügyelő. 

Balogh István s. k. Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
egyházkerületi e. főjegyző. egyházkerületi világi főjegyző. 

Dr. Csengődy Lajos s. k. Kirchner Rezső s. k. 
tb. jegyző. tb. jegyző. 

Lándori Dr. Kéler Bertalan s. k. 
egyházkerületi jegyző. 

89. 

A közgyűlés 
berekesztése. 

Hitelesítjük: 

Budapest, 1926. évi augusztus hó 24-én. 

Mihalovics Samu s. k. Kirchner Gyula s. k. 

Meskó Károly s. k. 
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I. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett Galgagután 1926. évi augusztus hó 11-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, 
Kiss István püspök, Balogh István, Mihalovics Samu, Wenk Károly, 
Zimmermann János esperesek, Dr. Händel Béla, Okolicsányi Gyula 
egyházmegyei felügyelők, Magyar Géza, Meskó Károly, Szekej András, 
Králik Ervin, Horeczky Aladár, Irányi Kamill, Korim Kálmán, Szűcs 
Sándor, Kardos Gyula, Dr. Csengődy Lajos lelkészek, Dr. Krayzell 
Miklós, Draskóczy Lajos, Kirchner Gyula, Dr. Zelenka Frigyes, Dr. 
Teutsch József, Rákóczy István, Antal Károly stb. 

Egyházi elnök buzgó imája után Laszkáry Gyula világi elnök 
szívélyesen üdvözölve a gyámintézet szent ügye iránt melegen érdek-
lődő és szép számban megjelenteket, a közgyűlést megnyitja, a jegyző-
könyv hitelesítésére Balogh István és Kardos Gyula közgyűlési tagokat 
kéri fel, aminek megtörténte után Podhradszky János egyházi elnök 
évi jelentését terjeszti be. 

1. „Évről-évre — úgymond — az örök isteni gondviselés össze-
hoz, hogy számot adjunk a mi áldott gyámintézetünk lelki gyönyörű-
séggel eltöltő meiején végzett munkánkról, hogy a könyörülő szeretet 
élő és soha el nem hervadó virágaival tündöklő egyházkerületi gyám-
intézetünk kertjébe lépve, lássuk a nemes gyümölcsöket, melyek ott 
teremnek Isten országa javára s az emberi lélek üdvére. Összehoz az 
örök isteni gondviselés, hogy a szamaritánusi szeretet és áldozatkészség 
gyümölcsét letépve, nyujtsuk oda, ahol vágyódik a szív, eped a lélek 
utána, hogy annak élvezésével megteljék rendíthetlen hittel, bízó remény-
séggel és lankadatlan szeretettel Az iránt, Aki él és uralkodik örökké s 
Aki nem hagyja el övéit. Ez az a cél, melynek elérésére tömörülünk a 
gyámintézet zászlaja alá, hogy felvegyük a harcot a szegénység, a szük-
ség, a nélkülözés, az inség, a megpróbáltatás hatalmával, — megizmosodva, 
megacélosodva ama jézusi kijelentés által: „Arról ismerik meg, hogy 
az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást". Ez a jézusi szeretet 
a forrás, az erő, a hatalom, a siker, mely a gyámintézet egyes foko-
zataiban bontakozik ki mindjobban a maga valóságában s melynek 
felemelő és boldogító képe az egyetemes gyámintézetben tárul elénk, 
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ahol összefutnak az egyes vonások egy teljes egésszé, a mi evangélikus 
egyházunkban élő hitnek, munkás szeretetnek, építő irgalmasságnak 
lelki örömmel eltöltő képévé." Majd rámutat az egyetemes gyámintézet 
m. é. közgyűlésének ama nagyjelentőségű határozatára, mely lehetővé 
akarja tenni egy „Gyámintézeti Évkönyv" kiadásával s a hívek közötti 
szétosztásával, hogy mindenki ismerje meg a gyámintézet szép munkáját, 
feladatát, célját, a gyámintézet ajtaján kopogtató gyülekezeteknek helyzetét. 
Sajnos — fedezet hiányában — ezen szándékát a f. évben meg nem 
valósíthatta, de reméljük, hogy a közeljövőben egyetemes egyházunk 
ezen célkitűzésünkben segítségünkre leszen. Addig is legyen mindenki 
a gyámintézetnek lelkes apostola. A közgyűlés becses figyelmét irányítá 
a nemes G. A. egyletre, mellyel magyarhoni gyámintézetünk fennállása 
óta testvéri jó viszonyban él s kéri az egyházközségi, egyházmegyei 
gyámintézeteket, hogy fokozott áldozatkészséggel támogassák a G. A. 
egyletet, mely száz és száz milliókat juttat nekünk. 

A kegyelet érzelmeivel emlékszik meg magyarhoni gyámintézetünk 
felejthetetlen emlékű alapítójáról, Dr. Székács Józsefről, akit az isteni 
gondviselés 50 évvel ezelőtt szólított magához, de akinek égbeszállt 
lelke ama tündöklő magasságból tekint alá, hogy megihlessen bennünket 
s a gyámintézet hű munkásaivá tegyen. Kéri a közgyűlést, hogy ama nagy-
férfiúnak sírjára, akinek szíve krisztusi szeretettől lángolt, helyezze az 
emlékezés soha nem hervadó koszorúját. Köszöntse szeretettel a gyám-
intézet új munkását, báró Ivánka Gézát, kit a Fejér-Komáromi egyház-
megyei gyámintézet világi elnökévé választott meg s akinek beiktatása 
alkalmával tett azon kijelentése, hogy „a magyar ember becsületességé-
vel, becsülettel törekszik eleget tenni elvállalt kötelezettségének", biztosí-
ték, hogy az egyházmegyei gyámintézet az ő bölcs vezetése alatt ma-
gasztos feladatát áldásosán fogja megvalósítani. 

A közgyűlés, az egyházi elnöknek figyelemmel hallga-
tott részletes évi jelentését köszönettel véve, kegyeletes érzel-
mekkel áldoz Dr. Székács József emlékének s szeretettel 
köszönti a Fejér-Komáromi egyházmegye gyámintézeténekvilági 
elnökét, báró Ivánka Gézát, s munkájára Isten áldását kéri. 

2. Egyházi elnök jelenti, hogy elnöktársa a mult évben tett gyám-
intézeti alapítványát a f. évben 2.500,000 korona adományával 1000 
pengőre emelte. Ezen alapítvány jövedelmét illetőleg javasolja, tekintettel 
arra, hogy kérvény ezen alapítványból leendő segély elnyerése iránt 
nem adatott be, valamint hogy az alapítvány f. évi jövedelme 783,000 
korona, melynek 10%-a a tőkéhez csatolandó s ennek levonásával egy 
jelentéktelen összeg volna fordítható segélyezésre, az alapítvány f. évi 
jövedelme gyümölcsöztessék. 

A közgyűlés Jiálás köszönetet mond Laszkáry Gyula 
világi elnöknek nemesszívű áldozatkészségeért, az egyházi 
elnök javaslatát elfogadja s határozattá emeli. 
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3. Egyházi elnök bemutatja az egyházkerületi gyámintézet szám-
adását. mely szerint gyűjtött: 

Fejér-Komárom: 
Szabad rendelkezésre 3.159,454 K 
Kerületi alapokra 70,000 „ 
Egyetemes alapokra 65,000 „ 
Nagyszeretet adományra 2.024,320 „ 
G. A. egyletre ... 210,000 „ 

Összesen: 5.528,774 K 
Moson : 

Szabad rendelkezésre 2.408,828 K 
Nagyszeretet adományra 251,157 „ 

Összesen: 2.659,985 K 
Nógrád: 

Szabad rendelkezésre 3.833,575 K 
Nagyszeretet adományra ... 1.782,626 „ 

Összesen: 5.616,201 K 

A számadás beterjesztésével kéri egyházi elnök, hogy a szám-
adások egyöntetűsége céljából számadási ívek nyomattassanak s azok 
kötelező felhasználásával az egyházmegyei gyámintézetek a m. é. köz-
gyűlés határozata szerint terjesszék be számadásaikat, mire Lándori 
Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő az ő ismert áldozatkészségével 
s Dr. Krayzell Miklós törvényszéki bíró az ő nagylelkűségével bejelenti, 
hogy a szükséges számadási íveket saját költségükön elkészíttetik s az 
egyházkerületi gyámintézet rendelkezésére bocsátják. 

A közgyűlés Lándori Dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő 
és Dr. Krayzell Miklós törvényszéki bíró készséges támoga-
tását hálás köszönettel veszi, felkéri egyházi elnököt, hogy 
a kegyes adakozóknak egy számadási ívet bocsásson rendel-
kezésükre s az egyházmegyei gyámintézeteket pedig utasítsa, 
hogy számadásaikat az elkészült íveken készítsék el s július 
hó 31-ig az egyházi elnöknek küldjék be. 

4. Elnök jelenti, hogy a kerületi gyámintézethez folyamodott: 
Csabdi, Nagyveleg, Szend, Tordas, Székesfehérvár, Vérteskethely, Szú-
patak, Ipolyvecze, Rétság, Galgaguta, Szécsény, Ösagárd, Bánk; az 
egyetemes gyámintézethez az itt felsoroltakon kívül: Szák, Luczfalva, 
Surányterény, Sámsonháza, Salgótarján, Gyúró és Magyaróvár. 

A gyámintézeti bizottság ajánlatára a közgyűlés 
a) a szabad rendelkezésre álló 4.700,928 koronából ad 

Szúpataknak 1.000,000 koronát, Ipolyvecze, Galgaguta, Szé-
csény, Csabdi, Szend és Rétságnak 500—500,000 koronát s 
a fennmaradt 700,928 koronát pedig költségre és tőkésítésre 
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fordítja. A segélyezett gyülekezetek tartoznak elszámolni a 
segélyről a következő évi közgyűlésnek; 

b) az egyetemes gyámintézethez folyamodók kérvényét 
a következő sorrendben terjeszti fel: Szúpatak, Szécsény, 
Székesfehérvár, Ipolyvecze, Csabdi, Vérteskethely, Rétság, 
Surányterény, Salgótarján, Bánk, Szend, Szák, Tordas, 
Galgaguta, Magyaróvár, Luczfalva, Sámsonháza, Nagyveleg, 
Osagárd, Gyúró. 

5. Egyházi elnök jelenti, hogy Lándori Dr. Kéler Zoltán egyház-
kerületi felügyelő 1.000,000 koronát adott át a kerületi gyámintézetnek 
azzal a rendelkezéssel, hogy ezen adomány mint segély adassék a 
vendéglátó Galgaguta egyházközségnek. 

Meskó Károly a meghatottság szavaival mond köszönetet 
gyülekezete nevében a kerületi felügyelőnek szíves figyel-
méért és adományáért s azon tiszteletteljes kéréssel fordul a 
nagylelkű adakozóhoz, engedje meg, hogy ezen 1.000,000 
korona segély Galgaguta és Rétság között egyenlően osztassák 
el. Az adományozó a kérés előtt meghajol s így az 1.000,000 
korona Galgaguta és Rétságnak szavaztatott meg. 

6. Mihalovics Samu esperes azon indítványát, hogy kerestessék 
meg az egyházkerületi közgyűlés avégből, hogy a kerületi gyámintézet 
számadása külön -vezettessék s annak felülvizsgálására számvizsgáló-
bizottság neveztessék ki, 

a közgyűlés helyesléssel fogadja, a kerületi közgyűlést ily 
értelemben megkeresi s a kerületi gyámintézet számvizsgáló-
bizottságának tagjaiul Mihalovics Samu esperes elnöklete alatt 
Balogh István esperest és Dr Händel Béla egyházmegyei 
felügyelőt választja meg. 

7. Egyházi elnök hálával és köszönettel adózik a gyámintézet 
lankadatlan buzgalmú munkásainak, az áldozatkész hívőknek, a gyám-
intézeti istentisztelet szónokának, Balogh István esperesnek szíveket, 
lelkeket lebilincselő, építő beszédéért, — a vendéglátó nemes gyülekezet-
nek, — a közgyűlést a kegyelem Istenének nevében hálaadó imával bezárja. 

Kmf. 

Laszkáry Gyula s. k. Podhraszky János s. k. 
egyházker. gyámint. világi elnök. egyházker. gyámint. egyházi elnök. 

Sziics Sándor s. k. 
jegyző. 

Hitelesítjük: 
Kardos Gyula s. k. Balogh István s. k. 
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II. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV, 

felvéve a Dunáninneni evang. egyházkerület számvevőszékének Galga-
gután 1926. évi augusztus hó 10-én tartott üléséről. 

Jelen voltak: Kirchner Gyula világi elnök és Meskó Károly egyházi 
elnök vezetése alatt Szelényi Gyula, Magyar Géza és Szűcs Sándor 
számvevőszéki tagok. 

Egyházi elnök üdvözli a számvevőszék tagjait s az ülést megnyitja. 
Felkéri a számvevőszék tagjait, hogy jelentéseiket az egyes esperességek 
számadásainak felülvizsgálásáról tegyék meg. 

Szűcs Sándor biz. jegyző a Nógrádi esperesség számadásairól tesz 
kimeritő jelentést. Megállapítja, hogy a számadásokat az összes szükséges 
mellékletekkel együtt rendben találta s csupán apróbb formahibák fordul-
nak bennök elő, amikre azonban évről évre ismételten felhívjuk a számadás 
összeállítóinak figyelmét. Nevezetesen a pénztári naplók fedőlapjának 
e célra történt hitelesítési záradéka hiányzik, továbbá nem történik gon-
doskodás arról, hogy elég hely hagyassék az egyes felülvizsgáló és 
jóváhagyó fórumok záradékának reávezetésére. De ezek a lényeget nem 
érintvén, a számadásokat elfogadásra ajánlja azzal, hogy hivassanak fel 
újból a számadáskészítők e hiányok pótlására, annál is inkább, mert 
most már a számvizsgáló egyházi elnök elkészítette a számadások 
felülvizsgálásáról szóló jegyzőkönyvi blankettákat. 

Kirchner Gyula a Fejér-Komáromi számadásokról tesz jelentést s 
azokat kisebb, lényegükben formahibák kifogásolásával, elfogadásra 
ajánlja. Magyar Géza a Mosoni egyházmegye számadásairól referál 
s jelentésében kívánatosnak tartja, hogy ezentúl egynemű értékekben 
(pengő) történjék a számadások vezetése. Egyébként a számadásokat 
elfogadandóknak tartja s ilyen értelmű javaslatot tesz. 

A bizottság mindhárom előadó javaslatát magáévá teszi, 
a számadásokat elfogadja s ilyen értelmű javaslatot tesz a 
közgyűlésnek is. 

Világi elnök azzal a javaslattal járul a bizottság elé, hogy 1927. 
évi január hó 1-től az egyes pénztárak háztartási naplói pengőértékben 
vezettessenek. 

A bizottság nem hoz határozatot, mert természetesnek 
találja az indítványt, hiszen 1927. évi január hó 1-től kezdve 
nem lesz más pénzegység. 
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Világi elnök jelenti, hogy a számadások záradékolásához szükséges 
úgynevezett „záradékolási pecsétet" elkészíttette, amely régi hiányt pótol, 
mert jelentékenyen meggyorsítja a számadások záradékkal való ellátását. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
i / 

Egyházmegyei elnök bejelenti, hogy a számadások felülvizsgálatáról 
szóló jegyzökönyvek nyomtatott blankettáit elkészíttette s intézkedik, hogy 
úgy ennek, valamint a záradékolási pecsétnek költségeit a kerületi pénztár 
fedezze. 

A számadások felülvizsgálati eredményei egyebekben a következők : 

I. Nógrádi egyházmegye . 
a) Zárszámadások. 

II 

A pénztár neve Bevétel 
K 

Kiadás 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

II 

> Esp. közig, pénztár. . . 
Lelkészi nyugdíjintézet 
Bánóczy-alapítvány.. . 
Beniczky-alapítvány... 

. Fejér-Komáromi ej 

31.384,005 
11.110,194 

8,991 
7,488 

jyházmegy 

a) Zárszc 

31.384,005 
11.053,084 

8,991 
7,488 

re. 

ímadások. 

57,110 

— 

A pénztár neve Bevétel 
K 

Kiadás 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénztár .. . 
Lelkészi segélyegylet 
Tanítói takarékmagtár 

17.688,604-— 
1.141,525 — 
1.071,032-50 

b) Vag 

17.089,924-— 
1.141,525-— 

846,756--

vonleltár. 

598,680-— 

224,276-50 — 

A pénztár neve Jövedelmező 
vagyon K 

Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöve-
delem K 

Esp. közig, pénztár 
Lelkészi segélyegylet 
Tanítói takarékmagtár 

c) Költsége 

628,004-47 
845,143-— 
766,094-— 

löirányzat. 

910-— 
492-— 

1.875,816*50 

2,000-— 
2,494-50 

26,215-— 

A pénztár neve Fedezet 
K 

Szükséglet 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénz tá r . . . 
Lelkészi segélyegylet 
Tanitói magtár 

7.893,709--
2.361,798-50 
2.976,826-90 

8.890,034-— 
2.361,798-50 
2.976,826.90 

— 

996,325-— 
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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 . . . 

14.015,522-61 
3.477,949-95 

b) Vag) 

13.435,680-— 
3.470,700--

ľonleltár. 

579,842-61 
7,249-95 — 

A pénztár neve Jövedelmező 
vagyon K 

Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöve-
delem K 

Esp. közig, pénztár 
Lelkészi segélyező 

c) Költség 

6,363-47 
58,300-— 

előirányzat. 

4.929,842-61 
12,258-95 

309-39 
2,492 — 

A pénztár neve Fedezet 
K 

Szükséglet 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

L ' 

Esp. közig, pénztár. . . 

Lelkészi segélyező ... 

6.616,834-21 
+ 6 3 0 kg búza 

207,249.95 
+ 6 q búza 

6.616,834-21 
+ 6 3 0 k g búza 

207,249-95 
+ 6 q búza 

— 

L ' 

Meskó Károly s. k. 
e. elnök. 

Kirchner Gyula s. k. 
v. elnök. 
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A L A P Í T Ó L E V É L . 

Mindannyiunk észlelhette, hogy az elhalálozások tekintélyes hánya-
dát oly betegségek idézik elő, amelyek a kellő időben való operatív 
beavatkozás mellett gyógyíthatók és a beteg az életnek megmenthető 
lenne. 

Ezt bizonyítja az orvosok által nagy gonddal vezetett statisztika is. 
Az operatív orvosi segítségnek kellő időben és kellő helyen való 

igénybevételét azonban a mai idők sanyarúsága gyakran lehetetlenné 
teszi, mert a szegény beteg, anyagiak hiányában, vidékről nem tud 
olyan centrumba feljutni, ahol baját nagytudású és nagy gyakorlattal 
bíró orvosok vehetnék kezelés alá. 

Ily körülmények idézték elő, hogy a közelmúltban egyházkerüle-
tünk egyik nagyérdemű tisztviselője időelőtt fájdalmas halállal múlt ki. 

Tapasztalati tény, hogy egyházkerületünk szűk anyagi viszonyok 
között élő paróchusai, vagyis az egyházközségek élén álló és egyház-
községi lelkészi hivatalt vezető lelkipásztorai, valamint érdemes tanítói 
karunk tagjai néha annyi készpénzzel sem rendelkeznek, hogy azon 
szomorú eset beálltakor, amikor sürgős operatív beavatkozást igénylő 
betegség támadja meg őket, Budapestre, vagy oly centrumba utazhas-
sanak, ahol állami klinikán, vagy kellőleg felszerelt kórházban első-
rangú orvosi kezelésben és megbízható operatív beavatkozásban részesül-
hetnének. 

Kerületünk ilyen szegény, megbetegedett lelkészei és tanítói szá-
mára kívánom lehetővé tenni azt, hogy Budapestre, vagy egy más 
orvosegyetemi székhelyre való menetelük útiköltségei egy alapítvány 
kamataiból fedeztessenek. 

Ezen elhatározásomat megvalósítandó, egyidejűleg a dunáninneni 
ág. hitv. evangélikus egyházkerület pénztárába 7.000,000 K, azaz 
Hétmillió koronát fizettem be s ezen összegből örök alapítványt létesítek 
a következő rendeltetéssel: 

I. 

Az alapítvány címe: 

„ G Y O R S S E G É L Y " . 
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II. 

Az alapítvány célja: a Dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyház-
kerület területén egyházközségi lelkészi hivatalt vezető szegény lelkészei-
nek és a kerület területén működő szegény tanítóinak lehetővé tenni 
azt, hogy operatív beavatkozást igénylő betegségükben sürgősen Buda-
pestre, avagy esetleg egy más alkalmas helyre utazhassanak avégből, 
hogy ott az állami klinikán, vagy egy közkórházban elsőrangú orvosi 
segélyben részesülhessenek. 

III. . 

Az alapítvány mai tőkeértéke: 7.000,000 K, szóval Hétmillió korona. 

IV. 

Az alapítványi hatóság: a Dunáninneni evangélikus egyházkerület, 
mely az alapítványi vagyont az Egyházi Alkotmány 231. §-ában foglalt 
rendelkezések szerint kezeli, és pedig az egyházkerület egyéb vagyoná-
tól elkülönítve. 

V. 

Az alapítványi vagyon gyarapítása végett az évenkinti tiszta jöve-
delem 20, azaz húsz százaléka tőkésítendő. 

Valamint a tőkéhez csatolandó az alapítvány egész évi tiszta jöve-
delme, ha az a számadási évben az alapítvány céljára fel nem hasz-
náltatott. 

VI. 

Az utisegély azonnali, esetleg távirati úton való odaítélése — 
melynek összege azonban az alapítványi tőke előző számadási évben 
hajtott tiszta jövedelmének 80, azaz nyolcvan százalékánál nagyobb 
nem lehet — a kerület mindenkori püspökének hatáskörébe tartozik, 
aki a segély folyósítását nyomban eszközölni s intézkedéseiről a leg-
közelebbi közgyűlésnek jelentést tenni köteles. 

VII. 

Az alapítványi vagyonról a Dunáninneni ág. hitv. evangélikus 
egyházkerület közgyűlésének évenkint jelentés teendő, az alapítvány 
állása a jegyzőkönyvbe felveendő s a segélyezett a nyújtott segély ösz-
szegének megemlítése mellett megnevezendő. 

VIII. 

A Dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület kötelezi magát 
az alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére, a jövedelemnek az előírt 
módon való felhasználására s kijelenti, hogy az alapítványra nézve a 
vagyoni felelősséget elvállalja. 
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I I . 

Kívánom, hogy nemes szándékomat a Mindenható áldása kísérje. 

X. 

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

Kelt Budapesten, 1926. évi augusztus hó 7-én. 

Lándori Dr. Kéler Zoltán 
egyházkerületi felügyelő. 

A Dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerületnek 
Galgagután 1926. évi augusztus hó 12-ik napján megtartott 
rendes évi közgyűlése a befizetett alapítványt elfogadja s 
egyben kötelezi a Dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyház-
kerületet, hogy az alapítvány jövedelmeit az alapító akaratával 
megegyezően használja fel s hogy az alapítványra nézve 
a teljes vagyoni felelősséget elvállalja. 

Galgaguta, 1926. évi augusztus hó 12-ik napján. 

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

Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
egyházkerületi világi főjegyző. 
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A kerületi tisztviselők és bizottsági tagok névjegyzéke: 

Tisztviselők: 

Elnökség: Lándori Dr. Kéler Zoltán felügyelő (Budapest, IV., Veres 
Pálné-u. 15. sz.), Kiss István püspök (Sámsonháza, Nógrád vmegye). 

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

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

Nógrád vmegye). 

Törvényszék: 

Elnökség: a kerületi felügyelő és a püspök. Tagok az 1932. évi 
rendes közgyűlés napjáig: 1. a világiak közül: Baloghy György 
(Budapest, I., Várfok-u. 10.), Krayzell Miklós (Budapest, VIII., Nép-
szinház-u. 27.), Csatáry Elek (Magyaróvár), Laszkáry Gyula (Romhány, 
Nógrád vmegye) és Dr. Sztranyavszky Sándor (Balassagyarmat); 2. a 
lelkészek közül: Irányi Kamill (Székesfehérvár), Horváth Sándor (Csabdi), 
Wenk Károly (Hegyeshalom, Moson vmegye), Szekej András (Egy-
házasdengeleg, Nógrád vmegye) és Huszágh Gyula (Szécsény, Nógrád 
vmegye); 3. a tanítók közül: Szíjj Gyula (Vérteskethely, Komárom 
vmegye) és Bérezés Lajos (Balassagyarmat). 

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: 

Kirchner Gyula. Tagjai: Lándori Dr. Kéler Bertalan, Kirchner Rezső, 
Magyar Géza, Simon József, Szűcs Sándor. 
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