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A Dunáninneni ágostai hitv. evang. keresztyén egyházkerület 1927. évi 
szeptember hó 15-ik napján Budapesten megtartott rendes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A közgyűlésen Lándori Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő, 

mint világi és Kiss István püspök, mint egyházi társelnökök elnököltek. 

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

Kamill, Szekej András, Wenk Károly, Csatáry Elek, Krayzell Miklós és 
Bérezés Lajos. 

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

3. Egyházkerületi ügyész: Dr. Händel Béla. 
4. Az egyházkerületi pénztáros helyett: Szelényi Gyula pénztári 

ellenőr. 
5. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
6. Egyházkerületi levéltáros: Kardos Gyula. 
II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: Balogh István esperes és 

Dr. Händel Béla felügyelő. 
2. A Mosoni egyházmegyéből: Wenk Károly esperes és Dr. Stelczer 

Mátyás felügyelő. 
3. A Nógrádi egyházmegyéből: Mihalovics Samu esperes és 

Okolicsányi Gyula felügyelő. 
III. Választás alapján, mint egyházmegyei kiküldöttek: 
1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Görög 

Ernő és Horváth Sándor; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Csővári Dezső, 
Droppa Sámuel, Piri Károly, Podhradszky János, Antal Károly, Draskóczy 
Lajos és Vetsey Ede. 

2. A Mosoni egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Zimmermann 
János; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Csatáry Elek, Schmickl Gergely, 
Schütz Nándor és Szűcs Sándor. 

l* 
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„Megenyhült a lég, vidul a határ— ľ rövid szavakban az 1. 
emberi boldogságnak és szabadságnak legnagyobb glorifikációja. 

Mert a levegő, az a legfinomabb, legrugalmasabb erejű folyó test, 
mely az egész földet körülfolyja, más testekben minden üreget betölt, 
emberek, állatok, növények s a Mindenható minden teremtményének 
éltetésére mellőzhetetlenül szükséges. 

De a levegő lehet nehéz, rossz, sőt sokszor fojtó és mérgezett is, 
melynek belélegzése a létet, a továbbélést és a boldogulást lehetetlenné 
teszi. 

Ily esetben azt a levegőt kell keresnünk s ha kell, megteremtenünk, 
mely a testet ápolja, a lelket felüdíti és megedzi. 

Egy nemzet nyelvében sem találjuk meg azt a jellegzetes kitételt, 
amelyet a magyar „határ" szó kifejez. 

Mert a mi anyanyelvünkön a „határ11 szónak az a jellegzetessége, 
hogy azt a vonalat jelenti, amely kijelöli, meddig hat valakinek ereje, 
működése és terjedelme. 

Úgy érzem, hogy a levegő megenyhülésében kell egy jobb jövőnk 
reményét és elkövetkezését felismerni, mert ezzel kapcsolatosan biza-
lommal várhatjuk a határok vidulását és így egyházkerületünk erejének, 
működésének és terjedelmének megnagyobbodását. 

Mindannyiunknak, de kiváltképen az idősebb embereknek —, kiknek 
sorába már én is beérkeztem —, nagyfontosságú a levegő. 

Azért engedtessék meg, hogy az általam oly nagy jelentőségűnek 
jelzett levegőről és pediglen nemcsak arról a levegőről, amivel testünket 
tápláljuk, hanem sokkal inkább arról beszélhessek, amivel lelkünket 
tartjuk életben. 

Nem mondom, hogy nem ilyen fontos ez azok számára is, akik 
a földi életnek a sodrába jóval utánunk jöttek, — mert azok előtt, 
emberi számítás szerint, még ott csillog a távol kéklő egében a szivár-
vány, mely a felhőtlen és tiszta levegők fényes világát hivogatólag 
rajzolja eléjük. Előttünk —, kik az élet kálváriáját végigjártuk és 
szenvedtünk, — már csak az örök szivárvány ragyog, az, amit az 
evangélium Krisztusa rajzolt a szúró tövisek és vérző kövek között 
zarándokló emberi élet fölé, — a mi életünk fölé is! 

És mi idősebbek, kik erre a múlandóság világa felett elborúló 
szivárványra függesztett szemekkel jártuk be az élet útjának nagyobbik 
felét, bizonyára érthető, emberi örök vágyaktól hajtva, úgy vágyódunk 
a tiszta levegőre. 

Mert enélkül az élet nem élet, csak tengődés, csak rövidebb, vagy 
hosszabb ideig tartó sorvadás. 

Az akarások férfias lendülete helyett, megalkuvások, a torzsalko-
kodások és visszavonások penészvirágának melegágyává változik át! 

Ha most a mindnyájunkra oly igen szükséges és nélkülözhetetlen 
tiszta levegőre gondolok, először is önkénytelen azt a dohos, hideg síri-
levegőt érzem mellemen, amely immár majdnem egy évtizeden át be-
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1. tölti azt, a népek temetőjében kriptának szánt csonka országot, melynek 
ezeréves lelke azonban sem meghalni, sem feltámadni nem tud a maga 
fizikai erejével. 

Hogy mennyi átok, keserv és nyomorúság sarjadt ki ennek a leve-
gőnek a hatására, s hogy mennyire betöltötte ez a család, a társadalom, 
a nemzet és ennek során a mi evangélikus egyházunk mezeit is, s hogy 
mennyi munka folyt ezeknek eltávolítása érdekében —, arról jobb nem 
is beszélni. 

De el nem mulaszthatom, hogy mint a tiszta levegő után sóvár-
gók egyike, ezen a helyen is elsősorban meg ne emlékezzem — az 
isteni gondviselés iránti legmélyebb hálával — arról a friss légáramlat-
ról, mely országsírunkba utat talált végre, éppen a közelmúlt napokban. 

Az igazság keresésének és érvényrejuttatásának isteni parancssza-
vát értette meg — szerintem — annak a nemzetnek a lelke, mely a 
kontinensünk sok miazmáitól fertőzött levegője helyett, az oceánok 
viharjárásokkal tisztogatott levegőjét szívja, ott az angol szigeteken. 

Ennek az isteni parancsoló-megértésnek a tolmácsa, az eszköze az 
a némes lord, ki puszta mellel bár, de az ezeréves örök igazság legyőz-
hetetlen fegyverével kezében, odaáll nemzetsírunk fölé és szembefor-
dulva a reánkleső ellenségek nagy tömegével, az országtemetők dohos 
levegőjéből a nap elé akarja elsegíteni népünket! 

Olyan édes a friss levegőt szívni, oly boldogság tudni azt, hogy el-
múlik végre az éjszaka és hogy a nagy háború véres rózsái is kinyíl-
hatnak újra, hogy nemzetünk számára örömrózsákká váljanak! 

Ennek a levegőjét szívom én és adom tovább, amikor egyházke-
rületi közgyűlésünk első gondolatai során nyomatékos ünnepélyességgel 
veszem ajkaimra azokat az igéket, amelyek hosszú évek óta keserű érzé-
sekkel szállnak el ajkainkról: 

„Egyházkerületünkszétdarabolása,iskoláinknak idegen államba 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, mert jogosnak el nem ismer-
jük s magyar hazánk területi épségéért, iskoláink visszaszerzéséért, min-
den erőnkkel küzdeni fogunk!" 

> Nemcsak úgynevezett határainkon túlra küldözgethetjük ennek a 
fogadalomnak a szavait, de hallgatja azokat az Isten is, — jól tudom. 

Azt is tudom, hogy az Ő evangéliuma szerint a zörgetőknek meg-
nyittatik és ennek a tudatában köszöntöm én a minden magyar szívet 
eltöltő hála érzetével a nemes Rothermere lordot, ki nem tekintve ellen-
ségeink rengetegét, egyedül a magyar nemzet igazságában és az 
emberek megtisztúlt jobb belátásában bízva, követi lelkének parancs-
szavát, legutóbb is azt üzenve nekünk: „Az igazság győzni fog! Türel-
met kérek!" 

Fellépése új levegőt ad az elgyötört kebleknek. 
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Ennek tisztító hatása bizonyára sok penészvirág pusztulását is 1. 
jelenti csonka hazánk határain belül is és az örök remény sok szunnyadó 
magvának sarjadását teszi lehetővé. 

Meg fogja érezni és áldani fogja egyházkerületünk is, melynek 
óriási tátongó sebe gyógyulást fog találni ez akció során, amire lélek-
ben igazán méltókép kell előkészülnünk. 

Ez az előkészület pedig nem állhat másból, minthogy a mi egyház-
kerületünk levegőjét szintén megtisztítjuk azoktól a miazmáktól, amelyek 
még a nagyobb lendületű életet eddig korlátozták. 

Egyházkerületünk három egyházmegyéje — csonkán és egymástól 
földrajzilag is oly messzeszakadva — maradt meg a feltámadás magvai-
nak, hogy a másutt könnyen megvalósítható úgynevezett egységes egy-
házkerületi szellem kialakulásának úgy irányítását, mint megteremtését 
szintén lehetetlenné tette. 

De ennél a fizikai akadálynál is nagyobb gátja az ilyen szellem 
kialakulásának az az ezernyi okból előállott lethargia, mely úgy egyház-
kerületünk közönségét, mint egyházaink vezetőségeit is hatalmában tartja. 

Kevesen maradtunk! De ha kevesen vagyunk is, legyünk tökéle-
tesek a kötelességek teljesítésében! 

Ne írassék terhemre, ha hangoztatom, hogy még mindig nem 
vagyunk a szellemi fejlődésnek azon a fokán, amit a mi egyházunk 
feje, a Megváltó Jézus Krisztus méltán megkívánhat tőlünk. 

Ennek a célnak az elérésére pedig csak egy mód van. 
Több friss levegőt egyházunk életébe, több lendületet, több 

energiát az ugarok szántásánál és ernyedetlen kitartást és példás mun-
kát a cél megközelítéséhez! 

Ehhez a lendülethez hatalmas szellemi energiát jelentenek azok a 
világraszóló protestáns keresztyén megmozdulások is, amelyeknek 
középpontjába éppen a legalkalmasabb és a legfontosabb történelmi 
időkben, éppen országunk fővárosa került. 

A sokszázra menő külföldinek körünkbe való érkezése nemcsak 
felemelő, de bizonyára megmozdító és az eddigi tartózkodásból ki-
mozdító hatású is kell, hogy legyen, amely megmozdulás végső ered-
ményekép meg kell, hogy érlelje azt a tudatot, hogy mi a Megváltónak 
magyar tanítványai sem lehetünk alábbvalók, mint sok más nemzetnek 
Ö hozzá ragaszkodó fiai. 

Az áldás, amit a külföldiek itt hagynak, az emlék, amit elvisznek 
messze hazájukba, mind az Isten országának építését szolgálja, amely-
ben nem utolsó hely illet meg bennünket, megcsonkított hazájú 
magyarokat. 

Amikor én a külföldi protestáns testvérek által nekünk hozott, 
ilyen új friss levegő áldásairól, s annak realizálásáról szólok, nagyon 
is tudom, hogy ennek a keresztülvitele nem tartozik a legkönnyebb 
dolgok közé. 
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Ha azonban minden paróchián, minden iskolában és felügyelői 
székben, nemkülönben minden evangélikus családban a történeti idők 
magaslatára emelkedünk, egyszerre könnyűvé változik a legnehezebb 
feladat is. 

Új utakat törni Krisztusnak az emberekhez! 
Ez legyen a jelszó, ami az új, friss levegőáramok hatására mind-

nyájunkat egy táborba hoz és ami az igaz testvériség korszakát bevezeti. 
Ezt pedig úgy az egyéni munkával, valamint intézményes alkotá-

sokkal kell megvalósítani. 
Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Midőn boldogulásunk egyik feltételekép az egyéni munkát említem, 

értem ezalatt azt, hogy mindenki azon a helyen, ahova őt hivatása és 
az evangélikus hívők bizalma odaállította, kétszeres erővel igyekezzék 
kötelességeit pontosan és lelkiismeretesen teljesíteni. 

De midőn én ezt hirdetem, kifejezésre kell juttatnom azt is, hogy 
ezeknek a nagy kötelességeknek hűséges teljesítése elsősorban azokat 
terheli, akik egyházunkban vezetőállásban vannak és tevékenységükkel 
minden tekintetben példát kell, hogy szolgáltassanak. 

Nézetem szerint, az egyházi tisztviselőktől az E. A. 125. §-ában 
megállapítottak pontos teljesítését jogosan csakis akkor követelhetjük, 
ha egyrészt saját szerény és buzgó munkálkodásunkkal és a reánk 
bízottak pontos elvégzésével követendő példát szolgáltatunk, másrészt 
éreztetjük velők, hogy a reánk bízott munka elvégzésében egyenlő 
szolgatársak vagyunk; vagyis, ha a tisztviselők is azt tapasztalják és 
látják, hogy az általuk a kerületi vezetőség tagjaihoz intézett megkere-
sések, kérelmek, panaszok válaszban, valamint érdemi elintézésben 
részesülnek, hogy továbbá a vezetőség minden baj orvoslására kész-
séggel rendelkezésükre áll, s különösen pedig, ha látják, hogy az egy-
házkerület vezetői a kerületi közgyűlés rendelkezéseit pontosan foga-
natosítják. 

Fájdalmas lélekkel kell megállapítanom, hogy legutóbbi közgyűlé-
seink egynéhány határozata és rendelkezése sem érdemileg, sem 
időbelileg nem nyert oly elintézést, amelyet a közgyűlés méltán meg-
kívánhat, s ezért kell itt mindezt szóvátennem, nehogy a mélyen tisztelt 
Közgyűlés tagjai azzal az érzéssel oszoljanak el, hogy én, mint a kerület 
felügyelője, mindezekhez hallgatólag hozzájárulok. 

Nem kívánom a késedelmesen és az egyáltalán el nem intézett 
esetek egész sorozatát felsorolni, mert az nagy munka lenne, csak néhány 
szembeszökő eset ismertetésével óhajtom ezirányú megállapításaimat 
megindokolni. 

Mult évi közgyűlési jegyzőkönyvünk 45-ik pontjában a közgyűlés 
— utalással az 1925. évi közgyűlés jegyzőkönyvének 45-ik pontjában 
foglalt határozatára —, újból felkérte és megbízta az elnökséget, hogy 
az 1927. évi december hó 31-ével lejáró tűzkárbiztosítási szerződésnek 
megújítása érdekében a tárgyalásokat folytassa. 
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Minthogy ez év tavaszáig a püspöki hivatal ezzel az üggyel egy- 1. 
általán nem foglalkozott, s ugyanonnét ennek az ügynek közös eljárással 
való elintézésére még felszólítást sem kaptam, kötelességemnek ismertem, 
hogy folyó év; március havában egymagam vegyem fel a tárgyalások 
fonalát az Első Magyar Általános Biztosító Társasággal, s egyben ebben 
a fontos tárgyban érintkezésbe léptem az egyes esperességek tűzkárbizto-
sítási ügyvivőivel, akik voltak szívesek engem a legnagyobb előzékeny-
séggel támogatni, értékes tapasztalataikat velem közölni, s ekkép engem 
abba a helyzetbe segítettek, hogy sikerült a nevezett biztosító-társasággal 
az űjabbi szerződés megkötésére vonatkozólag oly alapot teremteni, 
melyet elfogadhatónak vélek és ez alapon az újabbi szerződést meg-
köthetőnek tartom. Minthogy azonban mindez — nem az elnökség —, 
hanem kizárólag az én nézetem és tényem, az új szerződés tervezetének 
elfogadása, vagy el nem fogadása felett a mélyen tisztelt Közgyűlés 
bölcsessége lesz hivatva dönteni. 

Multévi kerületi közgyűlési jegyzőkönyvünk 66-ik pontja örömmel 
vette tudomásul az egyházkerületi tanítóegyesület megalakulását és a 
beterjesztett alapszabályoknak a belügyminiszterhez való pártoló fel-
terjesztését elrendelte. 

Megállapítom, hogy a kerületi tanító-egyesület elnöke múltévi köz-
gyűlésünket nyomban követőleg, még 1926. évi augusztus hó 21-én. 
50—1926. számú iratával az alapszabályokat a belügyminisztériumhoz 
leendő felterjesztés végett, a püspöki hivatalnak beküldötte, azonban 
azok ott a tanító-egyesület elnökének ismételt sürgetései dacára, melyekre 
még választ sem kapott, egy teljes esztendőn át elintézetlenül hevertek, 
azok csak folyó évi augusztus hó végén lettek a minisztériumhoz fel-
küldve, aminek folyománya az, hogy a tanító-egyesület áldásos műkö-
dését mindezideig meg nem kezdhette s ez évben közgyűlést sem tarthat. 

Múlt évi közgyűlési jegyzőkönyvünk 79-ik pontja szerint megálla-
pítást nyert, hogy a komáromi fiókegyház anyásításának kérdése azért 
nem halad előre, mert a gyülekezet volt misszionáriusa a fiókegyház-
község építőmunkája elé akadályokat gördít azzal a magatartásával, 
hogy még az 1925. évi közgyűlés határozatának végrehajtásához szük-
séges törzskönyvi lapokat, többszörös megkeresés után sem bocsájtotta 
az elhagyott fiókgyülekezet felügyelőjének rendelkezésére. 

Ennek folytán múlt évi közgyűlésünk felkérte a főtisztelendő Püspök 
Urat, hogy a visszatartott törzslapoknak haladéktalan kiadása iránt saját 
hatáskörében intézkedni méltóztassék. 

Ennek dacára a komáromi fiókegyház a nélkülözhetetlen törzsla-
pokat csak 1927. évi február hó 12-én kapta kézhez. 

Ebből kitűnőleg a nélkülözhetetlen törzslapok „haladéktalan" ki-
adása teljes hat hónap lepergése után lett csak foganatosítva. 

Mindennek az volt a sajnálatos következménye, hogy a komáromi 
fiókegyház újból meg lett gátolva, hogy anyásitása érdekében a szük-
séges lépéseket folyamatba tehesse. 
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De még most is hiányoznak oly okmányok, amelyeket a komá-
romi fiókegyház lelkivezére nem nélkülözhet s amelyeknek kiadására a 
volt misszionárius — püspöki rendelkezés és utasítás hiányában — sem-
miféle hajlandóságot nem mutat. 

De nem folytatom tovább, mert az általam elmondottak illusztrá-
lására ez is elég. 

Különösen hangsúlyozom azonban, hogy midőn mindezekről a 
mélyen tisztelt Közgyűlésnek jelentést teszek, távol áll tőlem az, hogy 
mélyen tisztelt elnöktársamat, a főtisztelendő Püspök Urat illessem bár-
miféle mulasztással, mert készséggel elismerem és tanúsítom, hogy 
mindaddig, amíg testiereje és egészsége engedte, magarészéről és saját-
személyében minden lehetőt megtett, hogy egyházkerületünk ügyei szé-
pen és ékesen folyjanak. 

De midőn a munkában való fáradozás megtörte, súlyosbítva az 
ismételt betegségek keserveivel, nem szentelhetett oly figyelmet bizonyos 
ügyek elintézésére, s a restanciában levők nyilvántartását sem eszközöl-
hette, melyek egyébként az ő gondos körültekintését el nem kerül-
ték volna. 

Egész természetes, hogy ezen sajnálatos és mindannyiunk által 
mélységes részvéttel kisért állapot beálltakor —, minthogy a püspöknek 
betegség esetén való törvényszerű helyetteséről az E. A. nem rendelke-
zik, mert annak 136. §-a csakis a püspöki hivatal megüresedése esetére 
tartalmaz intézkedést —, az elintézésre váró közigazgatási ügyek evi-
denciában tartásának és azok elintézésre való előkészítésének, a beér-
kezett hivatalos levelek elválaszolásának stb. stb. kötelessége arra háram-
lóit, akit az egyházalkotmány 140. §-a a püspök segítségére rendel. 

Folyik ebből az, hogy a mulasztás ódiuma kizárólag és teljes egé-
szében ezt a hivatásos segítőtársat terheli. 

Tudom azt, hogy ezen megállapításaim talán némelyeknél nem-
tetszésre fognak találni, de felelős felügyelői állásom kötelességemmé 
teszi, hogy megtegyem ezt a szükségparancsolta közlést, mégha pilla-
natnyilag kedvezőtlen hangulatot idézek is vele elő. 

Én felismerve a helyzetet, magam részéről — az Egyház Alkot-
mány előírta kötelességemen felül is — mindent megtettem, amit — 
nehogy a kerület közigazgatása, teljesen megakadjon —, egyházkerületünk 
érdekében megtenni helyesnek és jónak véltem, — valamint a hozzám 
fordulóknak mindenkoron megadtam a kért választ s nem akadt senki, 
kinek ügyét fel nem karoltam volna. 

De minthogy sajnálattal tapasztalom azt is, hogy napról-napra 
nő azoknak a száma, akik könnyen veszik kötelességeiket, s még 
könnyebben túlteszik magukat a törvényeken és mások jogainak tiszte-
letbentartásán, egyházkerületünk elodázhatatlan feladatává válik, hogy 
a rendelkezésre álló eszközökkel mindezeknek további elfajulását ellen-
súlyozza és a régi rendet helyreállítsa. 

El ne felejtsük, hogy a folyó esztendő augusztus hó 20-án a 
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legmagasabb és a legilletékesebb helyről hangzott el az a megállapítás: 1 . 
„ha valaki felelős állásban rosszul végezte dolgát, egyszerűen félreállt 

Sajnos azonban, hogy ezt az elvet csakis a legérzékenyebb és 
kikristályozott lelkek tudják megérteni és a maguk személyét illetőleg 
a következményeket levonni. 

Folyik ebből az is, hogy aki valamely állás betöltésére alkalmatlan, 
vagy kötelességeit elvégezni nem tudja, vagy nem akarja — és önként 
félre nem áll —, azt egyszerűen félre kell állítani. 

De ezt a purifikáló munkát egy ember egymagában sikeres ered-
ménnyel csak akkor végezheti, ha támogatja őt ezen igyekezetében az 
egyházkerület összessége, nevezetesen pedig annak közgyűlése, amely 
tényezőknek megnyilatkozása fogja tanúsítani a régi puritán evangélikus 
felfogás ébredését és a régi erkölcsök visszatérését. t 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Boldogulásunk második feltételének az intézményes alkotásokat 

jelöltem meg. 
Jóleső örömmel állapítom meg, hogy e cél érdekében sok történt 

az elmúlt évben egyházkerületünkön belül is. 
S minden ilyen hozzám érkező híradás az új levegő beáramlását 

jelentette számomra. 
A folyó esztendőben Istentől megadott erőim következtében ebből 

a munkából magam is részt kértem, s létesítettem a rádiós igehirdetés 
meghonosításával egy intézményt, mely hivatva van „az anyaszent-
egyház és Isten országának felvirágzását" szolgálni. 

Ez a törekvésem sok félreértésre s még több félremagyarázásra 
szolgáltatott okot. 

Az eltérő vélemények s felfogások forronganak és most vannak 
kialakulóban, jogászilag szólva, az egész kérdés „per alatt áll", minek 
folytán s különös tekintettel arra, hogy ezen ügyben saját személyemben 
vagyok érintve, ennek a kérdésnek további fejtegetésétől tartózkodom. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
A most elmondotakkal kapcsolatosan a zsinat összehívását és meg-

tartását immár elodázhatatlannak tartom, mert érvényben levő Egyház 
Alkotmányunk nagyrészben már idejemúlt rendelkezéseket taitalmaz, sok 
tekintetben hiányos is, s ezért mentőlhamarább pótlásra és kiegészítésre 
szorul, annál is inkább, hogy mindazok az alakulatok, amelyek épp 
az Egyház Alkotmány hiánya folytán időközben létet nyertek, törvényileg 
szabályoztassanak, valamint, hogy megalkottassanak azok a rendsza-
bályok, amelyek az elmondottakhoz hasonló kilengéseknek meggátlá-
sára alkalmasak lesznek. 

Úgy tudom, hogy az Egyház Alkotmány revízióját szolgáló és a 
zsinat sikeres működését biztosító előmunkálatok már teljesen elkészül-
tek és így a zsinat összehívásának mi akadálya sincs, miért is tiszte-
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lettel javasolom, hogy egyházkerületi közgyűlésünk a zsinat mihamarábbi 
összehívása tárgyában az egyetemes közgyűléshez felterjesztést intézzen. 

Mélyen tisztelt Közgyűlési 
Bejelentem, hogy az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 

folyó évi közgyűlése, kérelmem és közbenjárásom folytán, ez évben is 
megemlékezett kerületünkről s annak 150 pengőt adományozott, amely 
összeget felvettem és 1927. évi augusztus hó 26 án egyházkerületünk 
pénztárába be is fizettem. 

Javasolom, hogy ezen nagylelkű adományért nevezett társaságnak 
a mélyen tisztelt Közgyűlés fejezze ki hálás köszönetét, s erről a társa-
ságot jegyzőkönyvi kivonat átküldésével értesítse. 

Egyben javasolom, hogy ezen 150 pengő újabbi adomány a nemes 
adományozó nevét viselő „kegyes alapítvány" tőkéjének gyarapítására 
fordíttassák. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Múltévi rendes közgyűlésünkön már jelentést tettem arról, hogy 

az O. F. B. az 1926. évi február hó 16-án kelt 33363/1925. számú 
ítéletével egyházkerületünknek további 108 kat. hold kiterjedésű mező-
gazdasági ingatlant juttatott. 

Ezen ítélet kiegészítésekép az O. F. B. 1926. évi október hó 5-én 
kelt s kezeimhez 1927. évi május hó 9-én kézbesített 30475/1926. 
számú ítéletében a telekkönyvi adatok közlésével részletesen megjelölte 
azon sárosdi ingatlanrészeket, amelyek az 1926. február hó 16-án jut-
tatott 108 kat. hold kiterjedésű mezőgazdasági ingatlan kielégítésére 
szolgálnak. 

Ezen utóbbi ítéletben a 108 kat. hold kiterjedésű újabbi juttatás 
telekkönyvileg is pontosan körülírva lévén, azt időközben egyházkerüle-
tünk birtokba is vette, valamint a folyó gazdasági évre ideiglenes bérbe-
adás révén hasznosította, s így most már mi akadálya sincs annak, 
hogy ez a területrész is, annak állandó hozadéka biztosítása érdekében, 
hosszabb időre is bérbeadassék. 

E tárgyban a pénzügyi és jogügyi bizottság fog javaslatot a 
mélyen tisztelt Közgyűlés elé terjeszteni. 

Tény, hogy az O F. B. 33363/1925. számú ítéletével — a már 
juttatott 292 kat. hold ingatlanon felül —, az újabbi 108 kat. holdat a 
Dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület földigényeinek teljes 
kielégítésére juttatta. 

Ezen ítélet keltekor még élt mindannyiunkban a remény, hogy 
még további földjuttatásokra is számíthatunk, mert egyrészt a földbirtok-
rendezés során illetékes helyen állandóan az lett hangoztatva, hogy 
mindegyik evangélikus egyházkerület 500—500 kat. hold földjuttatásban 
fog részesülni, s mert másrészt láttuk azt is, hogy a testvér evangélikus 
egyházkerületek tényleg még az 500 kat. holdat is meghaladó és épüle-
tekkel is felszerelt földjuttatásban részesültek. 
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De időközben, 1927. évi márczius hó 31-én megjelent a magyar 1 . 
kir. minisztériumnak 2270/1927. számú rendelete, amely az 1924. évi 
VII. t.-c. 27-ik §-ában a magasabb fokozatú egyházi közületek földhöz-
juttatására vonatkozólag foglalt rendelkezések végrehajtásáról intézkedik. 

Habár tudtuk, az O. F. B. 19039./1926. szám alatt kelt és tollban-
maradás címén hozott végzéséből, hogy a 292 kat. hold juttatása 
„püspöki javadalom" címén történt, 

a most hivatkozott rendelet szövege immár kétséget nem hagy 
afelől, hogy az egyházkerületnek két ízben és összesen 400 kat. holdat 
kitevő földjuttatásának kizárólagos célja: a magyarországi-ágostai hit-
vallású evangélikus egyházkerületek püspökeinek földben való javadal-
mazása, s habár ezen rendelet 3-ik §-a a középbirtok-juttatásban 
részesülő jogi személyeknek jutó földbirtok terjedelmét is meghatározza, 
nevezetesen pedig az evangélikus egyház mind a négy egyházkerületé-
nél ezt a területet körülbelül 500 holdban állapítja meg, 

nézetem szerint, a kérdéses rendelet 7. §-ában foglalt korlátozá-
sokra való tekintettel, egyházkerületünk részére máris kiszolgáltatott 400 
kat. hold további kiegészítését és felemelését aligha várhatjuk és azt 
véglegesnek kell tekintenünk. 

Ezzel a rendelettel minden kétely el lett oszlatva s immáron előttünk 
áll a rideg valóság, hogy az 1924. évi VII. t.-c. 27. §-a értelmében a 
„magasabb fokozatú egyházi közületek" részére eszközölt juttatásoknak 
célja a mindenkori püspökök földben való javadalmazása. 

És ezzel, mélyen tisztelt Közgyűlés, szertefoszlottak azon rózsás 
remények, hogy ezen intézményes földjuttatások javadalmaiból fedez-
hessük nagy összegre rúgó közigazgatási költségeinket, segélyezhessük 
a kerület humanitárius és charitativ intézményeit, nevezetesen pedig 
esperességeinket is részesíthessük oly juttatásokban, melyekből saját 
háztartásuk szükségleteit fedezhetnék. 

Hogy ezen rideg valóra való ébredés mily elégedetlenséget, keserű-
séget s mondhatnám felzúdulást váltott ki az egyes lelkekből, azt leírni 
nem tudom, de ennek visszhangját megtalálhatják mindazok, akik az 
egyes esperességi jelentéseket gondosan átolvassák. 

Egyházkerületünk horizontján az elkeseredés és a kétségbeesés 
sötét felhői tornyosultak, amelyek nem egy áldásthozó esőnek, hanem 
pusztító villámokkal terhes zivatar kitörésének előjeleikép mutatkoztak. 

Hálatelt szívvel állapítom meg, hogy ezt a viharokkal terhes sötét 
felhőtömeget a megértés balzsamos levegője eloszlatta. 

Ennek a megértésnek a kezdeményezője, szószólója és megalkotója 
egyházkerületünk nagyérdemű püspöke volt, 

aki megértve az Evangélium parancsát, hogy „akinek sokat adtak, 
sokat kívánnak tőle", 

' i 
aki átérezve a szociális kérdésnek azt a lényegét, hogy a dolgozó 

munkás részére jobblétet, vagy legalább a jobblét eléréséig a tengődés 
lehetőségét kell biztosítani, 



aki nem zárkózott el a mai nehéz idők „igaz emberének" azon 
felfogásától, hogy jót tenni kötelesség, jót tehetni boldogság, 

aki a mai kapzsi és önző korszakban, a mindennapi élet szennye 
fölé emelkedve, 

a folyó hó 6-án megtartott jogügyi és pénzügyi bizottsági ülésen, 
lelke sugallatát követve, önként, saját elhatározásából, tekintettel a föld-
birtokjuttatásból és az államsegélyből eredő jövedelmeire, azon tisztelet-
díjról és irodaátalányról, amelyben eddig egyházkerületünk részéről 
részesült, 

valamint a Baldácsy-alapítvány jövedelmeinek azon részéről, 
amelyre a fennálló szerződés értelmében igényt tarthatna, — azon jog-
fentartással, hogy változott viszonyok esetén ezen igényeinek érvénye-
sítésére visszatérhessen, — lemondott, azon kívánságának kifejezésével, 
hogy az ekkép felszabaduló püspöki tiszteletdíj és irodai átalány az 
egyházkerület három esperessége között szabad rendelkezésre osztassák 
fel, az esperességek anyaegyházainak számarányára való tekintettel, 

valamint azon kívánságának kifejezésével, hogy a Baldácsyánum 
jövedelmének őt megillető része egyházkerületünk lelkészeinek segélye-
zésére fordíttassék. 

Ezek szerint immáron egyházkerületünk abban a helyzetben van, 
hogy a három esperesség között 1600 pengőt, a segítségre szoruló 
lelkészek között pedig szintén tekintélyes összeget oszthat fel. 

Midőn elsősorban magam részéről fejezem ki hódolatteljes el-
ismerésemet elnöktársam előtt ezen önzéstől mentes nemes cseleke-
detéért, engedtessék meg, hogy azt javasoljam, hogy a mélyen tisztelt 
Közgyűlés a méltóságos és főtisztelendő Püspök Úrnak ezért a megértő, 
sok keserűséget eloszlató és sokaknak követendő például szolgáló, 
önzetlen elhatározásáért és áldozatos készségéért, el nem múló hálájának 
adjon kilejezést s javasolom továbbá azt is, hogy mindezek, a jogügyi 
és pénzügyi bizottság javaslatainak elfogadása mellett, jegyzőkönyvileg 
megörökítessenek. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Hirdetem újból, hogy mindannyiunknak teljesíteni kell azt a hit-

vallást, amit vállaltunk akkor, amikor az Úr Jézus Krisztus evangéliumá-
nak a szent szolgálatába állottunk, amire példát adott kerületünk nemes-
lelkű püspöke. 

Ennek a szolgálatnak a szent kötelezése hív bennünket, késztet 
és kényszerít mindég többet tenni! Ha kell, még erőnkön felül is! 

igen, erőnkön felül is! Mert mindinkább megerősödik bennem az 
az érzés, hogy csak így tudunk megmaradni. 

Látom azokat a tűzcsóvahordozókat, akik üszköt szeretnek vetni 
a magyar hazában élő egyházak palotájára és kisded kunyhójára egyaránt. 

Látom a protestánsirtás gyűlölettől lihegő négyszázéves arcát 
reánk meredni, látom az anyagi erőket, a szellemi befolyásokat, az erkölcsi 
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és tudományos hatalmasságokat, amiket maguk mellett mind fel tudnak l — 2 . 
sorakoztatni. 

Ezzel szemben pedig mi közönyösen, sokszor lomhán, de minden-
esetre erőtlenül és gyengén, csak az Isten kegyelmére bízva magunkat, 
tétlenül állunk. 

Sokszor úgy érzem, féltenünk kell egyházunkat és hitünk igazságait! 
De ilyenkor az aggodalmak nyomasztó levegőjébe becsap a friss 

levegő az evangéliumi lapokról: mit féltek ti kicsinyhitűek ?! 
Mi nem a magunk igazát védjük és kell, hogy megvédelmezzük, 

sokkal inkább Istené az, amiért a mi szivünk ver! 
Azonban általunk és rajtunk keresztül lépnek be az életbe az 

Ő evangéliumi erői. 
Elmélyíteni az evangélikus öntudatot és ezt a munkát már az 

iskolában az ifjúság nevelésénél kezdeni, olyan kötelesség, aminek 
elmulasztása egyenlő ma az egyház elárulásával. 

Legtöbbet azonban e téren az egyéni és intenzív lelkigondozás 
hivatott tenni, amelynek sikeres keresztülvitele a legjobb védelem 
mindenféle támadás ellen, ami úgy nagyobb egyházak, mint a kisebb 
szekták részéről fenyegeti egyházunk hajóját. 

Úgy a pastorális, mint a többi összes egyházi tevékenységnek is, 
mindezt az új levegőt kell elvinnie úgy a legkisebb evangélikus kunyhóba, 
mint a nagy palotákba is és az éltető friss levegő terjedésének eszközévé 
kell átváltoznia minden evangélikus templomnak és szószéknek, nem-
különben előadói asztalunknak is. 

Ennek az éltető friss levegőnek az áramlatában állva és annak 
ózonját e helyen is érezve, köszöntöm hittestvéri szeretettel és tisztelettel 
a megjelenteket és azzal a kívánsággal, hogy ez az új, friss életáramlat 
éreztesse hatását tanácskozásainkon is, mai közgyűlésünket ezennel 
megnyitom. 

A közgyűlés az elnöki megnyitó beszédet mindvégig 
feszült figyelemmel, osztatlan tetszéssel, élénk helyesléssel, 
általános lelkesedéssel kíséri, annak különösen a békerevi-
zióra, a rádióistentisztelet megszervezésére, valamint a püspök-
nek a püspöki tiszteletdíjról és a Baldácsy-alapítvány jutalé-
káról való lemondására vonatkozó részét kitörő éljenzéssel és 
tapssal fogadja s Wenk Károly indítványára annak egész 
terjedelmében a közgyűlés jegyzőkönyvébe való felvételét 
elrendeli. 

2. (Dr. Z.) A világi elnök — a jegyzői kar azon bejelentése alap- a közgyűlés 
ján, hogy az egyházmegyéknek megbízólevéllel ellátott kiküldöttei és a megalakulása, 
közgyűlésnek hivatalból való tagjai határozatképes számban jelentek meg, 

a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak jelenti ki. 

3. (Dr. Z.) Ezzel kapcsolatban a közgyűlés mai ülése jegyző- jegyzőkönyv-
könyvének hitelesítésére az elnökség elnöklete alatt a jegyzői hitelesítők. 
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2 — 8 . karon kívül Mihalovics Samu, Podhradszky János, Krayzell 
Miklós, Draskóczy Lajos és Kirchner Gyula közgyűlési tago-
kat küldi ki. 

Püspöki jelentés. 4. (K.) A püspök jelentése már előzőleg nyomtatásban megjelenvén, 
a közgyűlés azt a világi elnök javaslatára felolvasottnak 
tekinti, külön határozatot nem igénylő pontjait tudomásul 
veszi, annak egész terjedelemben a jegyzőkönyvbe való felvé-
telét elrendeli (I. Függelék) és a püspöknek a közigaz-
gatási év minden eseményére kiterjeszkedő s gondosan össze-
állított részletes jelentéséért hálás köszönetét fejezi ki. 

Br. Radvánszky A. 
távolmaradásának 
bejelentése. 

5. (B.) A világi elnök jelenti, hogy Báró Radvánszky Albert ev. 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr őméltóságát e gyűlésünkre 
meghívta, aki a meghívást melegen megköszönte, jelezve, hogy más-
irányú elfoglaltsága miatt közgyűlésünkön részt nem vehet. Szívből 
kívánja tárgyalásainkhoz Isten megsegítő kegyelmét. 

A közgyűlés egyrészt sajnálattal értesül arról, hogy az 
egyet, egyházi és iskolai felügyelő úr őméltósága kerületi 
gyűlésünkön részt nem vehet, másrészt viszont hálásan meg-
köszöni egyházkerületünk iránt való szíves figyelemről és 
szeretetről tanúskodó áldáskivánását. 

Tiltakozás hazánk s 
egyházkerületünk 
trianoni megcson-
kítása ellen. 

Rothermere lord 
üdvözlése. 

7. (B.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés az 1920. évi rendes közgyűlés jegyzőkönyve 70. 
pontja értelmében a leghatározottabban tiltakozik magyar 
hazánk megcsonkítása s közelebbről egyházkerületünk szét-
darabolása, iskoláinknak idegen államokba való beosztása 
ellen s magyar hazánk területi épségéért, templomaink s isko-
láink visszaszerzéséért minden erejével küzdeni fog. 

8. (B.) Az elnöki megnyitó hatása alatt elsőbben Rákóczy István 
egyházmegyei másodfelügyelő, s utána Irányi Kamill székesfehérvári 
lelkész a helyzethez méltó, a közhangulatot híven tolmácsoló, grandió-
zus szavakban méltatják azt az akciót, amelyet a mienkéhez hasonló 
alkotmányú nagy angol nemzetnek nagy fia, Rothermere lord, a megaláz-
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tatás golgotájára hurcolt magyar hazánk érdekében olyan hatalmas len- 8 . 
dülettel vetett a világba. Utóbbi felszólaló beszéde végén felolvasta a 
következő üdvözlő átiratot, amellyel egyházkerületi közgyűlésünk a nemes 
lord iránt érzett mély hálájának, s mély hódolatának kíván kifejezést 
adni. 

A Dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerülettől. 

Lord ROTHERMERE Daily Mail 

LONDON. 

Mi, a Dunáninneni ág. hitv. evang, megcsonkított egyház-
kerületnek a mai napon Budapesten kerületi közgyűlésre össze-
gyűlt tagjai, a legnagyobb csodálattal figyeljük azt a nemes harcot, 
melyben Lordságod a szent Gral lovagjainak ezüstvértezetében, a 
jelenkor leghatalmasabb fegyverével, a sajtó hatalmával küzd a 
hazugság százfejű sárkányával szemben. 

A Lordságod által hirdetett új Evangélium örök igazságát 
mi sem bizonyítja jobban annál a minden oldalról felhangzó 
sziszegésnél, mellyel a telhetetlen Hydra rablott zsákmányát védeni 
igyekszik. 

Az igazság győzelmét azonban feltartóztatni nem lehet, a 
szétdarabolt, sárbatiport, megalázott és lefegyverzett magyarság 
millióinak imái kérik a Seregek Urát arra, hogy segítse az Igazság 
törhetetlen és lánglelkű bajnokát a teljes győzelemre, mert az Ür 
itéli meg a népeket, s mi bátran mondhatjuk a Zsoltár szavával: 
„Birálj meg minket Uram, a mi igazságunk és ártatlanságunk 

szerint!" 
A magyar igazság, a mi igazságunk, föltartózhatatlan győzel-

mének biztos reményében üdvözöljük Lordságodat, s kérjük az 
igazság diadalrajuttatása érdekében folytatott munkájára Isten 
áldását, s tolmácsoljuk egyházkerületünk egész közönségének 
hódolatteljes hálás köszönetét. 

Budapest, 1927. szeptember hó 15-én. 

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

A közgyűlés a lelkesült éljen-kiáltásokkal többször meg-
szakított s a végén orkánszerű zúgó tapsvihart kiváltó, kiváló 
szövegezésű üdvözlőiratot egész terjedelmében elfogadja s 
felkéri az elnökséget, hogy mélységes hálánkat, hálás elis-
merésünket s rendíthetetlen bizalmunkat kifejező üdvözlő-
iratot a nemes lordhoz eljuttatni kegyeskedjék. 
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9 — 1 4 . 
Köszönet.az Első 
magyar Altalános 
Biztosító Társáság-
nak ez évi ado-
mányáért. 

9. (B.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés az Első Magyar .Általános Biztosító Társaságnak 
hálás köszönetet szavaz egyházkerületünknek ez évben küldött 
150 P adományáért, s erről az adományozót jegyzőkönyvi 
kivonattal értesíteni rendeli. 

A zsinattartás 
szükségessége. 

10. (B.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés ezen jegyzőkönyvi pontnak felterjesztésével kérést 
intéz az egyetemes közgyűléshez a zsinatnak mielőbbi össze-
hívása tárgyában; mert érvényben levő Egyház-Alkotmányunk 
nagyrészben már idejemúlt rendelkezéseket tartalmaz, sok 
tekintetben hiányos is, s ezért mentől hamarább kiegészítésre 
szorul. 

Az egybáz szolgá-
latában kifejtendő 
fokozott buzgóság 
szükségéről. 

Köszönet a püspök-
nek áldozatkész-
ségéért. 

megemlékezés 
Dr. Darányi Ignác-
ról és Gr. Degen-
feld-Schomburg 
Józsefről. 

megemlékezés 
Csonka Zsigmond-
ról és Id. Br. 
Buttler Ervinről. 

11. (B.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatosan 
a közgyűlés a felügyelővel való együttérzésének kifejezést 
adni óhajtván, szükségesnek tartja felhívni a tanítókat, lelké-
szeket, felügyelőket az egyházmegyék s az egyházkerület 
minden dignitáriusait, hogy a haladás útjába álló közönyt 

/ félretéve, mindenki tőletelhető erővel, törhetlen kötelesség-
érzettel, tiszte minden igazságának hü betöltésével egyen-
gesse az útat ev. anyaszentegyházunk, közelebbről Dunán-
inneni egyházkerületünk előtt egy szebb, egy boldogabb kor, 
a lélek gyümölcseiben gazdagabb jövendő felé. 

12. (B.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés hálás elismerését fejezi ki a püspök előtt azért 
a megértő, sokaknak követendő például szolgáló önzetlen és 
áldozatos készségéért, hogy az egyházkerülettől járó tisztelet-
díjáról s a Baldácsy-alapítvány jövedelmének őt megillető 
jutalékáról nagylelkűen lemondott, s ezzel több szegény, 
szűkölködő, gyötrő aggodalmak között élő lelkész-család élte 
egéről eloszlatta a gond ijesztő sűrű, fekete felhőit. 

13. (fí.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés őszinte mély részvétének ad kifejezést nagyméltó-
ságú Pusztaszentgyörgyi és Tetétleni Dr. Darányi Ignác Duna-
melléki és nagyméltóságú Gróf Degenfeld-Schomburg József. 
Tiszántúli ref. egyházkerületi főgondnok és konventi elnök 
urak gyászos elhunyta felett s elrendeli, hogy fájó részvéte 
mindakét gyászoló egyházkerületnek külön-külön átiratban 
tudomására hozassék. 

14. (B.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés fájó részvétének ad kifejezést Csonka Zsigmond 
több egyházközségünk volt felügyelője és Ischlitzi és Elbers-
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2 1 . 21. (K.) Beterjesztetnek a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
Vkm.-i rendeletek, ter úrnak a lelkészek és egyházak államsegélyeire vonatkozó rendeletei, 

számszerint 47, melyeknek kelte és száma a következő: 

1926. július 15. 50,832 sz. Nagy Lajos lelkész államsegélyeinek kiutalása tárgyában 
véleményt kér. 
Lelkészek szeptember havi államsegélyei. 
Meskó Károly lelkész családi pótléka. 
Lelkészek október havi államsegélyei. 
Szűcs Sándor lelkész családi pótléka. 
Lelkészek november havi államsegélyei. 
Lelkészek december havi államsegélyei 
Egyes lelkészek pótállamsegélyei. 
Lelkészek január havi államsegélyei. 
Lelkészek február havi államsegélyei. 
Lelkészek március havi államsegélyei. 
Lelkészek április havi államsegélyei. 
Korín K. lelkész kongruájának beszüntetése. 
Lelkészek május havi államsegélyei. 
Magyar Géza lelkész államsegélyügye 
A nem kongruás lelkészi állások revíziója. 
Lelkészek június havi államsegélyei. 
Csővári Dezső kongruájának folyósítása. 
Lelkészek július havi államsegélyei. 
Nagy Lajos lelkész államsegélyei. 
Lelkészek augusztus havi államsegélyei. 
Lelkészek szeptember havi államsegélyei. 
Salgótarjáni lelkészi állás kongruája évi 1.358 aranykorona 
38 aranyfillér. 
Nagybörzsönyi lelkészi állás kongruája évi 524 arany-
korona 57 aranyfillér. 
Luczfalvai lelkészi állás kongruája évi 912 aranykorona 
54 aranyfillér. 
Szécsényi lelkészi állás kongruája változatlan marad. 
Szügyi lelkészi állás kongruája évi 569 aranykorona 
21 aranyfillér. 
Legéndi lelkészi állás kongruája évi 809 aranykorona 
70 aranyfillér. 
Sziráki lelkészi állás kongruája évi 566 aranykorona 
95 aranyfillér. 
Egyházasdengelegi lelkészi állás kongruája évi 490 arany-
korona 57 aranyfillér. 
Vanyarci lelkészi állás kongruája évi 585 aranykorona 
27 aranyfillér. 
Bánki lelkészi állás kongruája évi 704 aranykorona 19 
aranyfillér. 
Sámsonházai lelkészi állás kongruája évi 461 aranykorona 
79 aranyfillér. 
Zatkalik Károly rendkívüli államsegélye. 
Zeman Mihály „ „ 
Sztolár Miklós „ „ 
Huszágh Gyula „ „ 
Ottmár Béla 

1926 . július 15. 50,832 

n aug. 9. 56,427 
» » 31. 63,863 
n szept. 9. 64,221 
n n 20. 67,541 
n okt. 13. 71,430 
» nov. 5. 80,525 
» n 13 82,364 
n dec. 7. 87,689 

1927. jan. 7. 97,213 
» febr. 8. 6,935 
» márc. 1. 16,565 
» » 15. 20,068 
n ápr. 7. 24,637 
n n 7. 25,688 
n máj. 4. 29,570 
n n 7. 32,610 
n n 23. 31,103 
n jún. 17. 42,247 
n » 28. 37,343 
n július 12. 49,200 
v aug. 9. 57,111 

1926. okt. 1. 67,493 

n » 1. 68,632 

n nov. 13. 82,634 

n n 13. 82,635 
n n 13. 82,636 

n r> 13. 82,637 

n » 26. 87,654 

n n 26. 87,653 

n dec. 20. 92,217 

» Ti 20. 92,218 

1927. jún. 2. 36,424 

1926. nov. 21. 85,083 
» 9 26. 85,944 

1927.jan. 22. 2,884 
n febr. 9. 7,321 
r> n 26. 15,972 
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1927. ápr. 8. 26,835 sz. Nagy Lajos rendkívüli államsegélye. 2 1 — 2 3 . 
30. 30,180 „ Kardos Gyula „ „ 

„ július 9. 46,923 „ Görög Ernő 
1926. aug. 3. 55,129 „ Galgagutai egyház „ 

„ nov. 20. 85,085 „ Bánki egyház n n 
„ „ 26. 85,943 „ Szügyi egyház 
„ dec. 1. 88,000 „ Nagyvelegi egyház „ 
„ „ 22. 93,611 „ Nagyvelegi egyház „ 

jan. 11.92,290 „ Ipolyveczei egyház iskolaépítési államsegélyben nem része-
síthető. 

márc. 29. 20,367 „ Nógrádi leányegyház iskolaépítési államsegélyben nem 
részesíthető. 

„ ápr. 2. 13,359 „ Rétsági leányegyház rendkívüli segélye. 
„ máj. 4. 27,519 „ Szupataki n n n 

22. (K.) Beterjesztetnek a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úr-
nak az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 19, melyek-
nek kelte és száma a következő: 
1926. július 21. 48,282 sz. A hegyeshalmi iskola hiányai. 

„ aug. 6. 54,463 „ Az új népiskolai tanterv életbeléptetése. 
„ 23. 54,932 „ Krman Erzsébet balassagyarmati tanítónő megválasztásá-

nak jóváhagyása. 
„ „ 27. 63,282 „ Szünidő meghosszabbítása az iskolákban. 
„ okt. 14. 72,231 „ Bácz Kálmán rajkai tanító megválasztásának jóváhagyása 
„ „ 28. 73,418 „ Mercs K. nagybörzsönyi tanítónak engedély magántanulók 

előkészítésére. 
„ nov. 15.; 83,464 „ Felekezeti tanítók előléptetése a Vil. fizetési osztályba. 
„ „ 26. 77,925 „ Varjú Józsel kutassói tanító megválasztásának jóvá-

hagyása. 
1927 jan. 10. 168 „ Markovich Vilmos tanító újraalkalmaztatása. 

„ febr. 8. 95,807 „ Loós János rajkai tanító megválasztásának jóváhagyása. 
21. 16,000 „ Tanítói nyugdíjintézeti hátralékok. 

„ „ 9. 4,616 „ Weisz János pusztavámi tanító megválasztásának jóvá-
hagyása. 

„ „ 21. 5,122 „ Markovich Vilmos bokori tanitó megválasztásának jóvá-
hagyása. 

„ márc. 23. 19,854 „ Komjáthy Elemér száki tanító megválasztásának jóvá-
hagyása. 

„ ápr. 13 .24 ,813 „ Smideliusz Sándor vérteskethelyi tanító megválasztásának 
jóváhagyása. 

„ „ 14. 27,832 „ A rajkai és oroszvári iskolák hiányai. 
„ május 25. 35,929 „ Tanítói nyugdíjint. szabályzat módosítása. 
„ június 7. 38,387 „ Béri tanító helyi javadalmának újraértékelése. 
„ július 5. 46.925 „ Markovich V. tanító hadi szolgálati évei be nem számít-

tatnak 

23. (K.) Beterjesztetnek a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
ter úrnak vegyestartalmú rendeletei, számszerint 12, melyeknek kelte 
és száma a következő: 
1926. október 4. 67,999 sz. A pósta-portó-államsegély elszámolása helyesnek talál-

tatott. 
* » 22 26,839 „ Hazai iparművészet támogatása. 
„ „ 22. 48,837 „ Felekezeti jogakadémiai tanárok nyugdíjigénye. 
„ nov. 13. 83,830 „ I. Ferencz József halálának 10 éves évfordulója. 
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lelkesült örömmel üdvözli s azt a maga részéről helyeslőleg 2 5 — 2 7 . 
veszi tudomásul. 

Minthogy pedig ezen regnikoláris bizottságnak kikül-
dése és várható eredményes működése alapvető munkát 
jelent az 1848. évi XX. t. c. annyira óhajtott és évtizedek 
óta sürgetett végrehajtásának érdekében, a közgyűlés azon 
további kérelemmel fordul az egyetemes közgyűléshez, hogy 
ez a maga tekintélyének teljes súlybavetésével odahatni mél-
tóztatnék, hogy a szóbanlévő előterjesztés illetékes helyen a 
lehető leggyorsabban kedvező elintézést nyerjen és az 1848. 
évi XX. t.-cikknek végrehajtása valahára a megvalósulás 
révpartjára jusson, annyival is inkább, mert az egyház-
községeinket és lelkészeinket évről-évre fokozottabb mértékben 
sújtó közigazgatási terhek immár elviselhetetlenekké váltak. 
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Költségvetés az 1927. és 1928. évre. 

o N EU 1/3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
U 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

1 
2 
3 
4 

A tétel megnevezése 

1927. 1928 

ev 

Pengő 

A) S z ü k s é g l e t . 

Püspök tiszteletdija és irodai átalánya 
Püspöki irodavezető fizetése és drágasági pótléka 
Püspöki segédlelkész fizetése és drágasági pótléka 
Pénztári tisztviselők tiszteletdíja 
Főjegyző irodai átalánya 
Két jegyző „ „ á 20 P  
Ügyész „ „ -
Pénzügyi előadó irodai átalánya . . — 
Tanügyi „ „ 
A számvevőszéki elnök irodai átalánya — 
Bizottsági tagok és egyet, közgyűlési képv. úti- és napidíja 
Nyomtatványok és irodaszerek .. 
Püspöki iroda fűtése és világítása 
A püspöki hivatalszolga bére . 
Egyházmegyéknek közigazgatásra 
Egyházmegyéknek segédlelkésztartásra 
Theol. Otthonnak építkezésre ' 
Luther-Társaságnak . 
Belmissziói célokra 
A Magyar Országos Tudósítónak ... 
A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek titkárának . . . 
Előre nem látható kiadásokra és 1928-ra fentartva . . . . 
Egyet, nyugdíjint.-i alapítási járulék a püspök 10,000 P-ős 

nyugdíjigénye után 
Egyet, nyugdíjint.-i alapítási járulék a püspöki irodavezető 

3,600 P-ős nyugdíjigénye után . . . . . . . . . 
Egyet, nyugdíjint.-i alapítási járulék a püspöki segédlelkész 

3,600 P-ős nyugdíjigénye után 
Egyet, nyugdíjint.-i fentart jár. az 1928. évre (17,200 P 4°/0-a) 

Összes szükséglet: 

B) F e d e z e t . 

Egyetemes egyháztól az 1848. évi XX. t.-c. alapján 
Kerületi államsegély 
Egyházközségek egyházkerületi adója . . . 
Kamatjövedelem 

Összes fedezet: 

C) Mérleg . 

Összes szükséglet: 
Összes fedezet: . . . . . . 

Hiány: 

35 
3,200 

540 
500 

40 
40 

100 
20 
20 
15 

1,200 
800 
200 
100 

1,750 
240 
400 
100 
400 
160 
240 

1,709 

35 
3,600 

800 
500 

40 
40 

100 
20 
20 
15 

1,200 
800 

100 
1,750 

400 
400 
100 
400 

112 

1,500 

540 

540 
688 

11,809 13,700 

6,400 
4,829 

264 
316 

6,400 
4,829 

264 
307 

11,809 11,800 

11,809 
11,809 

13,700 
11,800 

- | 1,900 

A közgyűlés az 1927. évre szóló költségvetést tudomásul veszi, 
az 1928. évi költségvetést a pénzügyi bizottság javaslata értelmében 
megállapítja és az 1928. évi költségvetési hiányt az emelkedő állam-
segélyből reményli fedezhetni. 
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1. A pusztuló, ínséges és építkező egyházak közül kap: 3 4 . 

300 pengőjével: Esztergom, Komárom, Tatatóváros, Cserhát-
surány és Kisterenye; 

200 pengőjével: Bokor, Erdőtarcsa, Rétság, Szécsény, Zagyva-
pálfalva, Magyaróvár, Csákvár, Nagyveleg, Szend és 
Székesfehérvár; 

150 pengőjével: Galgaguta, Legénd, Levél, Ösagárd, Orosz-
vár és Salgótarján. 

Kap tehát 21 egyházközség együttvéve 4400 pengőt, s 
a még fenmaradó 600 pengő időközben váló segélyezésre 
tartaléknak az elnökség rendelkezésére marad azzal, hogy 
annak felhasználásáról a jövő évi kerületi közgyűlésnek jelen-
tést tegyen. 

2. A kerület püspöke jogfentaríás céljából és szimbólum-
ként 1 darab 10 koronás aranyérmét kap. A lelkészek közül 
a tényleges szükség figyelembevételével kapnak: 

250 pengőjével: Piri Károly, Irányi Kamill, Görög Ernő, 
Meskó Károly, Huszágh Gyula, Limbacher Zoltán, Lombos 
János, Zeman Mihály, Dr. Csengődy Lajos és Szekej 
András; 

100 pengőjével: Podhradszky János, Horváth Sándor, Csővári 
Dezső, Droppa Sámuel, Dedinszky Aladár, Ottmár Béla, 
Kardos Gyula, Sztolár Miklós, Zatkalik Károly, Horeczky 
Aladár, Csővári Géza, Králik Ervin, Révész Alfréd és 
Szlancsik Pál. 

Továbbá a 6 nyugalmazott lelkész, névszerint: 
Baltik Pál, Plachy János, Ruttkay Sándor, Zatkalik Károly, 
Fényes Lajos és Kossaczky Mihály. 

Segélyben részesül tehát 30 lelkész összesen 4500 pengő 
összeg erejéig. A fenmaradó 500 pengő, mint tartalék az 
elnökség rendelkezésére marad időközben szükséges lelkészi 
segélyezésre s az elnökség ezen összeg felhasználásáról is a 
jövő évi kerületi közgyűlésnek jelentést tenni tartozik. 

3. A lelkészözvegyek egyenkint 160 s a lelkészárvák 
egyenkint 100 pengőt kapnak. A lelkészözvegyek névszerint: 
Binder Adolfné, Gál Mihályné, Hering Lajosné, Jankó Dáníelné, 
Laustyák Lajosné, Kövesi Béláné, Škrabák Gézáné, Zatkalik 
Mihályné, Belicza Andrásné, Bodnár Samuné, Sztolár Györgyné, 
Petényi Györgyné, Drottner Samuné, Horváth Sándorné, 
Maróthy Emiiné és Kölsch Mihályné. 

Lelkészárvák: Belák Géza 3, Kotsch Mihály 3, Gindel 
Márton 2, Zatkalik Mihály 2, Kövesi Béla 1, Belicza András 1 
és Horváth Sándor 1 árvája. 



28 



29 



30 

3 7 — 4 1 . A 34. §. utolsó bekezdéséből az utolsóelőtti szó, az: „értelem-
szerűen" elhagyandó, mert itt nincs értelme s csak zavarólag hat. 

A 35. §.-ban a püspök nyugdíjigénye után fizetendő nyugdíj-
járulék maximuma a nyugdíjigény emelkedésének megfelelően 6'/4°/o-ról 
12V2°/o-ra emelendő, hogy a szükséges progresszivitás itt is meglegyen. 

A 36. §. első sorának végére az: „esetén" szó után beszúrandó: 
„úgy a lelkészeknél, valamint a püspököknél". 

A 46. §. második bekezdésének 5. szava ne: „várható", hanem: 
„mutatkozó" legyen. Ebbe a §-ba belepótlandók a kormányzási költ-
ségek, valamint intézkedés arról, hogy mi történjék az alsóbb egyházi 
fokozatokon fennálló — (pl. az egyházmegyei) — nyugdíjintézetekkel. 

A közgyűlés a szabályrendeletre vonatkozóan tett észre-
vételeket helyeslően tudomásúl veszi, s azokat az egyetemes 
közgyűléshez felterjeszti. 

A lelkészi 
nyugdíjintézet 
segélyezése. 

38. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a Nógrádi egyház-
megye beadványát aziránt, hogy az egyetemes közgyűlés a közigazga-
tási költségeket az egyetemes bizottságok és azok taglétszámának leszál-
lítása által csökkentse s az így felszabaduló összegeket charitatív-intéz-
ményeinknek, elsősorban az új nyugdíjintézetnek juttassa. 

A közgyűlés a beadványnak az egyetemes közgyűléshez 
való felterjesztését rendeli azzal, hogy a kérelmet a maga 
részéről is helyesli és pártolja. 

A lelkészt 
nyugdíjintézet 
megalapozása. 

39. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a Fejér-Komáromi 
egyházmegye beadványát aziránt, hogy az egyetemes közgyűlés az újon-
nan alakult lelkészi nyugdíjintézetnek hathatós államsegéllyel való támo-
gatása, illetve megalapozása érdekében járjon el. 

A beadvány pártolással az egyetemes közgyűléshez fel-
terjesztendő. 

Egyházmegyei 
közigazgatási 
segély. 

40. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a Monori és a Nógrádi 
egyházmegyék beadványait a közigazgatási segély felemelése iránt. 

Minthogy az egyházmegyék közigazgatási segélyének 
felemelése az 1927. és az 1928. évre megállapított költség-
vetés keretében már megtörtént, a közgyűlés a két beadvány 
felett napirendre tér. 

A tanítók és 
kántortanítók 
sérelmei. 

41. (Dr. Z.) A pénzügyi bizottság bemutatja a Fejér-Komáromi, a 
Mosoni és a Nógrádi egyházmegyék beadványait, amelyekben azok a 
tanítók és kántortanítók anyagi sérelmeinek orvoslása végett a követke-
zőket kérik: 1. a kántori és a tanítói javadalomnak kettéválasztását; 
2. a helyi forrásból származó és az 1922. évi búzaalapon felbecsült 
kántortanítói javadalomnak újból való megállapítását s méltányos alapon 

* való rendezését; 3. a többtanerős iskolákban működő vezetőtanítóknak 
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5 0 — 5 1 , A már megkötött szerződésben ugyanis a bérlő beruházásokat vállalt. 
Minthogy pedig ezek haszonbérszámba menő kötelezettséget jelentenek, 
s a többletbírtokot a bérlő a már vállalt kötelezettségek mellett tartozik 
bérbevenni, nyilvánvaló, hogy a többletbirtok bérbevételénél a bérlőnek 
újabb arányos beruházási kötelezettségeket kellene vállalnia. Ifj. Gr. 
Eszterházy László 1927. évi június hó 17-én kelt, az ügyészhez intézett 
válaszában kijelentette, hogy újabb beruházási kötelezettséget nem vállal, 
mert már elvállalt beruházási kötelezettségét a várható birtokszaporulatra 
való tekintettel állapította meg annakidején, s így, ha a bérbeadó 
újabb beruházásokhoz ragaszkodik az ingatlant 1927. évi október hó 
1-től kezdve a bérbeadó rendelkezésére bocsátja. Egyébként kijelentette, 
hogy a szerződés többi kikötéseit változatlanúl elfogadja. A kérdésben 
tehát a közgyűlésnek kell határoznia. 

Az együttes bizottság javaslata az, hogy az új szerződés, a bérlő 
által felhozott indok elfogadásával, az általa elfogľalt álláspont szerint 
köttessék meg az elnökség által, de köttessék ki az új szerződésben 
különös feltétel gyanánt, hogy a 108 kat. holdra kötött szerződés is 
felbontottnak tekintendő, ha a 292 kat. holdra vonatkozóan megkötött 
szerződés a beruházási kötelezettség elmulasztása miatt felbontatnék. 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásúl veszi 
és a javaslat értelmében határoz, felhatalmazván az elnök-
séget, hogy az ügyész által bemutatott szerződés alapján az 
újonnan juttatott 108 kat. hold ingatlant 1955. évi szeptember 
hó 30-ig terjedő időre bérbeadhassa. 
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intézetre 7657 P ; adó és biztosítás 2288 P ; iskolai könyvtárra 367 P ; 5 6 . 
segélyezés, jutalom 250 P ; egyéb 901 P ; összesen 163,199 P. 

Bevétel: Iskolai vagyon jövedelme 6342 P ; tőkekamat 12 P ; 
egyházi hozzájárulás 55,928 P ; tanítói fizetéskiegészítés 89,947 P ; 
tandíjkárpótlás 128 P ; rendkívüli segély 400 P ; községi segély 8251 
P ; egyéb forrásból 2169 P. Összesen 163,199 P. 

Szántó 304 JA kat. hold, rét, szőllő 43 xk kat. hold. 
A statisztika igen ritkán megbízható. Itt sem tökéletes. A 4—6 

rovatokba belevették a másvallásúakat, így a Fejér-Komáromi ev. egy-
házmegye statisztikai ívén a nem ev. tanintézetekbe járó elemi- és tovább-
képzőiskolásokat is. 

A tanügyi bizottság javaslata értelmében a kerületi 
közgyűlés elismerését nyilvánítja a tanítói karnak a nemes, 
hivatásérzettel teljesített munkát feltételező igazán örvendetes 
eredményért. A tanügyi bizottság javaslatára felterjesztést 
intéz az egyetemes közgyűléshez aziránt,! hogy a statisztikai 
íveknek helyes, minden eltérést kizáró kitöltése céljából 
adjon ki egy utasítást s küldje meg az összes iskoláknak, 
amelyben felhívassanak, hogy a másvallásúakat ne vegyék 
fel a 4—6. rovatokba, sem a körlelkészek a nem ev. tan-
intézetekbe járókat a 4—6. és a 22—36. rovatokba. 

II. A nem ev. tanintézetekbe járók hitoktatása. Az 1258 ev. vallású 
tanuló vallásoktatását 37 helyen, 87 tanintézetben, heti 181 órában 
27 hitoktató végezte. Elemiiskolás volt 723; gazdasági ismétlő, vagy 
iparostanonc 183, polgári és kereskedelmi iskolába járó 168, közép-
iskolás 175, hadiárva 9. 

A hitoktatók díjazására adtak: az egyházközségek 600 pengőt, 
az egyházkerület 216 pengőt, a községek 520 pengőt, az állam 3176-40 
pengőt, a társulatok 1392 pengőt. 

A vizsgabiztosok jelentéseikben a hitoktatók lelkiismeretes mun-
kájáról emlékeznek meg, 

Huszágh Gyula szécsényi lelkész, a balassagyarmati állami gim-
názium és állami polgárileányiskolák vizsgabiztosa, a felmutatott ered-
ményt igen dicséretesnek mondja. Az egyes osztályok tanulóinak egy-
harmada, néhol fele jeles osztályzatot nyert s minősítésüknek megfeleltek. 

Salgótarjánban Sztolár Miklós jelent meg, mint vizsgabiztos-
Dr. Csengődy Lajos a széttagolt iskolákban egyedül végezte a vallás-
oktatást kiváló eredménnyel. Öntudatos evangélikus keresztyéneket 
nevel, akik majdan a gyülekezeti életben jól megállják helyüket. Be-
vezette a vasárnapi iskolát is, amelyben résztvesznek gyermekek és fel-
serdült ifjak osztály- és intézeti különbség nélkül. Itt segítségére vannak 
a vezetés munkájában gyengéd női lelkek, s az egymást erősítő munka 
után várható, hogy a sziveknek legjobb híve lesz a vallás. 

A szécsényi állami polgáriiskola evang. növendékeinek hittanvizs-
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5 6 57 . gáját Kardos Gyula vizsgabiztos minden tekintetben kiválónak találta, 
ami a lelkészhitoktató buzgalma mellett tanúskodik. 

A bicskei állami polgáriiskola vizsgabiztosa, Dr. Kovács Sándor 
egyetemi theol. tanár, a legnagyobb elismeréssel van Horváth Sándor 
csabdii lelkész munkája iránt. Nagy anyagot ölelt fel, s kimerítően 
tárgyalta a csekély óraszám mellett is. Vallásoktatása valláserkölcsi 
neveléssé szélesedett ki. 

Ugyancsak ő jelent meg az esztergomi vallásvizsgákon is. Páli 
Sándor ref. lelkész a róm. kath. főgimnáziumban, az állami főreálban, 
az állami polgári leányiskolában, s a községi elemiiskolában összesen 
33 növendéket részesített az evang. hit jellemző vonásait kidomborító 
vallásoktatásban, a múlt évinél nagyobb sikerrel. 

Kirchner Rezső püspöki titkár a székesfehérvári vallásoktatásról az 
elismerés hangján szól. A növendékek, főkép a konfirmandusok, s az 
iskolákból távozók bizonyságot tettek ev. önérzetükről. A lelkésznek 
segítőtársa volt a hitoktatás munkájában neje, aki a leánynövendékeket 
az egyházi énekekre tanította igen szép eredménnyel. A vizsgabiztos 
újra kifejezésre juttatja azt a véleményét, hogy Székesfehérvárott égetően 
szükséges volna a hitoktatói állás szervezése. 

A komáromi elemi és középfokú iskolai növendékek hittanvizsgája, 
Draskóczy Lajos vizsgabiztos elnöklete alatt, a gyülekezeti tagok nagy-
számú részvétele mellett, június 19-én volt, amely a szülőkre és a gyüle-
kezetre nézve feledhetetlen emléket hagyott maga után, igazán dicséretes, 
a legnagyobb elismerésreméltó eredményével. 

A tanügyi bizottság javaslatát a kerületi közgyűlés el-
fogadva, elismeréssel adózik a hitoktatóknak buzgó, lelki-
ismeretes munkájukért. Meleg, hálás köszönetet mond s azt 
jegyzőkönyvi kivonatban meg is küldi Irányi Kamillné nagy-
tiszteletű asszonynak, aki a női lelkeknek rendszerint nagyobb 
mértékben juttatott isteni adományt gazdagon hasznosította a 
leánynövendékeknek s a gyülekezetnek is nagy gyönyörű-
ségére. 

A közgyűlés határozatilag kimondja,» hogy a vizsga-
biztosok a vallásvizsgák megtartása után 15 napon belül 
tartoznak jelentéseiket beküldeni a püspökhöz. 

57. Ugyanazon bizottság jegyzőkönyve 2. pontjában foglalt javas-
lat értelmében 

a közgyűlés elhatározza e jegyzőkönyvbe szórói-szóra való 
felvételét, s a jegyzőkönyv 1 — 1 példányának az iskolai 
könyvtárak részére megküldésével, a tanítóknak is tudomására 
hozását a vallás- és közoktatásügyi minisztériumi következő 
leiratnak, amely tájékozást nyújt az iskolák belső igazgatá-
sában használatos iratok bélyegmentessége, illetve bélyeg-
kötelezettsége felől. 

Bélyegmentesség 
az iskolai 
közigazgatásban. 
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70. (Dr. K.) Olvastatott a Nógrádi egyházmegye 1927. évi júl. Küzdelem az 
13-án tartott közgyűlésének azon határozata, amely felkéri az egyetemes >>ESľke" e l len-
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tag és Grenerczy Gyula máv. főintéző presbiter együttes előkészítő, 7 7 , 
szervező munkáját illeti. Szép volt az erkölcsi siker mellett az anyagi 
eredmény is, amennyiben az a Nőegyletnek több mint 100 pengő 
tiszta bevételt juttatott saját pénztára javára. 

A Nőegylet elnökségén kívül, különösen a Majorovich nővérek 
buzgólkodtak a vallásos iratok, füzetek, bibliai képek terjesztése körül. 
A Luther Naptár válságba jutott helyzetének hallatára: 20 példányt 
adott el a lelkész. 

A Nőegylet buzgósága hozta össze az összeomlás óta az első 
Szilveszteresti istentisztelet ájtatos híveit is. 

A lelkes tanítványi nőknek nagy részük volt abban is, hogy a 
nagymérvű adóhátralék már kezd eltünedezni. 

A Nőegylet testületileg vett részt Surányi Ferenc apátplébános 
beriedikálási ünnepén, őszinte szívvel osztozva a róm. kath. egyház 
örömében, de őszinte szívvel osztozott a róm. kath. egyház nagy 
gyászában is, midőn a kath. Szociális Misszió elnökasszonyának, a 
köztisztelettől környezett Nagyasszonynak: Vetsey Edéné, vértesaljai 
Vértesy Sarolta ravatalára koszorút helyezett és testületileg kísérte a 
megdicsőültet] utolsó nyugvóhelyére. Augusztus 31-én a temetésen néma 
kézszorítással tolmácsolta a lelkész a gyülekezet részvétét a lesújtott 
férjnek, egyházközségünk felügyelőjének. Szeptember 11-én pedig az 
istentisztelet után, a Nőegylet és az egész gyülekezet színe előtt mél-
tatta a lelkész Vetsey Edéné érdemeit és igyekezett vigasztalást nyújtani 
a gyászoló családnak. 

Legyenek áldottak e nemesszívű tanítványi nők, akiknek munkája 
megkötözi az inség zsarnok kezeit, akiknek ideálizmusa a vallásosság 
és nőiesség napsugarával osztja az élet zord fagyát, csillapítja a fájdal-
mat, megédesíti az elhagyottak sóhajtásait, megpihenteti a vérző kis 
gyermekszíveket. Legyenek áldottak! Aki elkezdette bennük a jó mun-
kát : a Mindenható Isten végezze is el, szívük örömére s egyházi köz-
életünk föllendítésére! amelynek munkája, be kell vallanunk, amint 
általában mindenütt, úgy Komáromban is sivárabb képet nyújt! 

A hosszú, becsületes törekvés elmaradt sikere, sokszor csüggedést, 
elkedvetlenedést, sok keserű panaszt váltott ki a szívekből: szemben 
a többi helybeli egyházközségek nagyarányú előhaladásával. Mostoha 
helyzetünk sokszor próbára tette a vezetők erejét. Isten gondviselés-
szerű műve volt az, hogy a lelkész 1927 március havában, gyülekeze-
tünk patrónusa, Lándori Dr. Kéler Zoltán ker. felügyelő segítségével 
napfényre tudta hozni az 1924. évi december havában megjelent 
88,977 számú VKM. rendeletet, melyben a miniszter az anyásítást 
helyezi kilátásba, ha az egyházközség a rendeletben körülírt föltételek-
nek és követelményeknek megfelel. 

A kerületi felügyelő egyházunk iránt tanúsított támogató jó-
indulatáért, a májusi közgyűlésében hálás köszönetének egyhangú lelke-
sedéssel adott kifejezést hálás egyházközségünk. 
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Ez a felfedezés új lelket öntött a csüggedő szívekbe. 
A kellőképen felszerelt anyásítási kérvény most van döntés alatt 

a minisztériumban. 
Felszerelve készen áll az építkezési segélykérvényünk is, amit e hó 

folyamán szintén beterjesztünk. 
Készen van az „Országos Gyűjtés" engedélyezése iránt a belügy-

miniszterhez benyújtandó kérvényünk is, aminek fölterjesztése csak 
a kultuszminiszter kedvező döntése után válik időszerűvé. 

Az OFB. által juttatott 40 magyar hold is bérbe van már 
adva. Az évibér 1700 pengő. Az évi törlesztés összege 2100 pengőt 
tesz ki. Ez az adomány tehát szinte elviselhetetlen terhet ró 10 éven 
keresztül egyházközségünkre! 

Hisszük azonban, hogy a beszerzett „Aranykönyv" lapjai nem 
maradnak üresen. Hisszük, hogy a tőkegyűjtés egyházmentő munkája 
is több és több megértésre talál a gyülekezet körében, mihelyt helyben-
lakó lelkipásztora lesz. Hisszük, hogy egyházi főhatóságaink sem vonják 
meg tőlünk a jövőben sem támogatásukat és a magyar kormány meg-
ígért segélye sem fog végleg elmaradni. 

A jókedvű adakozásra szerény példaadásúl a missziós lelkész 
3,800.000 koronás alapítványt tett. 

Nagyjelentőségű mozzanata volt egyházi életünknek az egyház-
megyei elnökség hivatalos látogatása. Ez ugyan időtartamra nézve túl-
ságosan rövid volt, de az elnökség ajkáról elhangzott buzdítás így is 
fogékony szívekre talált. 

A felekezetközi egyetértés elmélyítése céljából egyházközségünk 
képviseltette magát a helybeli apátplébános, Surányi Ferenc benediká-
lási ünnepén, amely alkalommal úgy az ünnepelt plébános, mint Fetser 
Antal megyéspüspök előtt, a küldöttség élén a lelkész tolmácsolta 
egyházközségünk testvéries, meleg üdvözletét. 

Az Úr asztalához Karácsony, Nagypéntek, Húsvét, Pünkösd ünne-
pén és a konfirmáció alkalmával járultak a hívek hithű buzgósággal. 

Ez évben a konfirmandusok száma 11 volt. És pedig 5 fiú és 
6 leány. 

Gyülekezetünkben két születés volt. De csak egy keresztelést 
végezhetett a lelkész. A másik újszülöttet Budapesten katonai lelkész 
keresztelte meg. 

Istentiszteletet a sátoros ünnepeken kívül, havonkint két ízben 
tartott a missziós lelkész. 

Komárom egész társadalma őszinte részvéttel kisérte sírjához özv. 
Majorovich Jánosnét, a köztiszteletben álló matrónát, aki 80 évet élt 
s akinek koporsóját 7 gyermek és 19 unoka állotta körül. Súlyos beteg-
ségem miatt itt is Szabó Aladár helyettesített és nyújtott vigasztalást a 
lesújtott gyászoló feleknek. 

Eskettem egy vegyespárt. Ez alkalommal az evang. mennyasszony 
törvényes megegyezést kötött egyházunk javára. 
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Istentisztelet volt Kisterennyén 33, Pásztón 11, Selypen 11, János- 82 . 
aknán 10, Mizserfán 4, Novákon 2. Sajnos Mizserfán valószinü 
1927-ben istentisztelet nem tartható, amennyiben a bánya, szanálásra 
hivatkozva, kocsit nem ad. 

Alkalmi istentisztelet tartatott: a kormányzó úr születése és név-
napján, március 15-én, hősök napján, István-királykor, reformáció emlék-
ünnepén, Szilveszter estéjén. Az istentiszteletek szépen látogatottak. 
Családi áhítatosság csak nagyon kevés helyen található fel. Az új ének-
kar — mely gyermekekből állt —, ez évben nem dolgozhatott, mert az 
énekesekből többen eltávoztak, a megmaradtak kevesen vannak. De ezért 
katholikus leányokból kiegészítve, egy-két esetben énekeltek. 

Vallásos iratok, egyházi lapok kb. 130 példányban járnak a 
híveknek. 

A szegények felkarolására ebédakció indúlt meg, mely sikerrel is 
járt. Mivel ilyen szegény ev. gyermekek nem voltak, helyben 12 kath. 
vallású gyermek kapott ebédet, sok helyen vacsorát is. 

Fájkis Árpádné és Vohawer Kálmánné (róm. kath.) zöld oltárterítőt 
adományoztak az egyháznak. Lányok gyűjtéséből egy fehér selyem oltár-
és szószékterítővel gazdagították a templom felszerelését. A leányok 
parkírozták a templomudvart és virágjait ápolták és általában a lelkész-
nek mindenben szolgálatára állottak. 

Vallásos esték voltak: böjtben, ref. ünnepén és ádventben. Meg-
emlékezés történt a gályarabokról és az ev. sajtó támogatásáról is. 
Az estélyeken a templom zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. A hitoktatás 
szép rendben történt. Tanítványok száma 58 volt. Előmenetel nagyon 
jó volt. Egyházszeretetük megnyilvánult. Kényszerítés nélkül jártak 
templomba. Sok éneket tanultak. Hitoktatást végzett a lelkész Kisterennyén, 
Pásztón elemi és polgáriiskolákban, Selypen és Nagybátonyban, Mizser-
fán, Jánosaknán Kiss Gyula tanító, Mátraszelén Tényi Géza egyh. 
felügyelő vezetésével Dr. Varróné. Ezek a helyek 15—20 km-re vannak 
a központtól. 

Az egyház anyagi helyzete a következőleg alakult: Bevétel volt 
39 millió, kiadás 37 millió korona. Segélyt kapott 10 milliót a Baldácsyból, 
amit a toronyalaphoz csatolt. Egyesek adománya 2.421,000 korona volt. 
Segélyekre 156.700 koronát adott a gyülekezet. 

Az egyház Báró Solymossy Jenő vagyonváltság-földjéből a 10 kat. 
hold földet megkapta, azt bérbeadta a legelőnyösebb feltételek mellett. 
A föld jövedelme egyelőre tartalékoltatik, míg a váltságárat be nem 
hozza, illetve az egyház tulajdonába nem megy. A lelkész mindaddig 
annak hozamát nem kapja meg. 1 

A legforróbb kívánsága volt az egyháznak, hogy templomát rendbe-
hozhassa, tornyot emelhessen és harangokat szerezhessen. Az Isten meg-
hallgatta kérését, valóraváltotta reményét, mert 1921-ben a templom 
kicsinosítva, toronnyal, haranggal ellátva átadatott rendeltetésének. 

7 
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tiszteletek után a kincstár egyenkint 2 pengő tiszteletdíjat állapított meg, 8 7 — 8 8 . 
hasonlókép a kórházi lelkigondozás is állandóan folyamatban volt az 
elmúlt évben is. Ugyancsak megszervezés alatt áll a cselédmisszió is. 

Tudomásúl szolgál. 

Kardos Gyula a kórházi s fogházi gondozó munkák előadója jelenti, 
hogy Székesfehérvárról jött értesítés szerint, a vármegyei Szt. György 
kórház betegeit a lelkész esetről-esetre meglátogatja, amikor is a for-
mális vigasztaláson kívül bibliával és egyébb olvasnivalóval látja el őket. 
Kérésükre több izben osztotta ki az Úrvacsorát, nemcsak a súlyos, 
de a gyógyulás útján haladó betegeknek is. Amennyiben az egyes 
beteg kérte s azt az orvos is megengedte; — az ev. nőegylet esetenként 
ennivalót is küldött a kórházba. 

A székesfehérvári kir. ügyészség fogházában az ev. lelkész a ref. 
lelkésszel karöltve és felváltva tart vasárnaponkint istentiszteletet. Örven-
detes és jellemző tény, hogy a raboknak 80—140 között váltakozó lét-
számában a prot. vallású rabok állandóan 2—18 között találhatók. Ev. 
vallású fogoly az egész év alatt alig 4—5 akadt, a legtöbb esetben nincs 
is a fogházban. 

A közgyűlés a jelentés mindkét részét igazi megnyugvás-
sal s ha lehet ezt a szót használni, örömmel veszi tudomásúl. 

Az elsőt azért, mert látja, hogy a szerencsétlen betegek 
vigasztalásáról, testi lelki kínjaiknak enyhítéséről a lelkész és 
a nőegylet szeretettel gondoskodnak. 

A másodikat pedig azzal a felemelő érzéssel, hogy az 
isteni ige, a Krisztusi evangélium fáradhatatlan hirdetésének 
mégis csak megvan a maga áldó hatása, mert híveink között 
mindig kevesebben vannak, akik az isteni s emberi törvé-
nyeket lábbal tiporni akarják. 

A közgyűlés a székesfehérvári lelkésznek s az ev. nő-
egylet tagjainak hálás köszönetet szavaz szeretetsugallta irgal-
mas cselekedeteikért. 
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Orsz. Népiskolai 
Építési Alap-

művészetek 
támogatása. 

A belügyminiszter 
üdvözlése. 

magasabb egyházi 
közületek föld-
birtokhoz juttatása. 

Lehangoló 
jelenségek. 

Az államosítás 
veszedelme. 

4. Nemkülönben örvendetes dolognak vettük, hogy létesült az Orsz-
Népiskolai Építési Alap, amely a segélyt, vagy kölcsönt illetőleg a mi 
iskolafenntartóinkra nézve is hozzáférhetővé vált. 

5. Örültünk a miniszter úr nagyvonalú kulturműködésének, amikor 
kinyújtva kezét a művészet felé, azokat támogatásunkba ajánlja, mert 
valóban normális viszonyok között, egészséges művészi irányok mellett 
a művészetek jelentékeny segítőtársai lehetnek az egyházaknak. 

6. Örömmel üdvözöltük a belügyminiszter urat is, aki bátor kézzel, 
mert bátorság kellett hozzá, felvette a harcot a destruktiv irányzattal; 
a ma általánosan uralkodó léhasággal és erkölcstelenséggel szemben. 

7. S azt hiszem, jóleső érzéseket váltott ki mindenfelé a m. kir. 
minisztériumnak 1927. évi márc. hó 28-án kelt 2270—1927. M. E. 
számú rendelete is az 1924: VII. t.-c. 27. §-ában a magasabb fokozatú 
egyházi közületek földhöz juttatására vonatkozólag foglalt rendelkezések 
végrehajtásáról, amelynek fontosabb intézkedései: 1. Annak a föld-
birtoknak a terjedelme, amelynek juttatásával kapcsolatos terhet az állam 
átvállalja, körülbelül ez: a magyarországi ág. hitv. evangélikus egy-
háznak mind a négy egyházkerületénél — egyházkerületenkint — 500 
kat. hold (3. §). 2. Az 1. § rendelkezése szerint középbirtokjuttatásban 
részesülő jogi személynek juttatott földbirtokra vonatkozó telekkönyv 
B. lapján — a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg — fel kell jegyezni, 
hogy az az állam által az állami segély fejében püspöki javadalmi célra 
juttatott birtok (8. §). 3. A magasabb fokozatú egyházi közületeknek 
az 1924. VII. t.-c. 27. §-a alapján történő, ebben a rendeletben részié-
tesen szabályozott földhözjuttatásával felmerülő minden állami kiadást, 
mint vallásügyi igazgatási költséget, a vallás- és közokt.-ügyi tárca 
keretében kell elszámolni. (14. §.) 

8. Ezek mellett a többé-kevésbbé örvendetes események mellett fel-
mutat az elmúlt közigazgatási esztendő — sajnos — elég nagyszámú le-
hangoló jelenséget is. 

9. így az az öröm, hogy létesült az Országos Népiskolai Építkezési 
Alap, nyomban elveszíti a mi szemünkben minden értékét, ha megtudjuk 
az idevonatkozó miniszteri rendeletből, hogy amely felekezeti iskola 
igénybe veszi ennek az Alapnak a segélyét vagy kölcsönét, annak a 
felekezeti iskolának a tanítóját, vagy tanítóit első ízben a miniszter 
nevezi ki. Tehát a segély, vagy kölcsön ára drágán szerzett autonó-
miánknak egy-egy letört darabja. S hogy ez nem puszta rémkép, hanem 
valóság, igazolja az 1927 március hó 12-én kelt 20.000 számú miniszteri 
leirat, amely abból az alkalomból, hogy a felekezeti iskolák mind sűrűbben 
veszik igénybe ennek az Alapnak a segélyét, még pedig nemcsak új 
iskolák építésénél, hanem régi iskoláik jókarba helyezése céljából is, 
komolyan figyelmezteti a felekezeti iskolák fenntartóit, hogy ez az 
eljárás az államosítás veszedelmét rejti magában, mert ha az államra 
iskolafenntartás címén hova-tovább mindég nagyobb teher nehezül, 
egyszer majd csak elérkezettnek találja az időt, hogy elrendelje az 
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Dr. Prohászka 
Ottokár és 
Dr. Csernoch János 
emléke. 

Felekezetközi 
konferencia az 
államsegély 
kérdésében. 

Viszonyunk a ref. 
egyházhoz. 

A Baldácsy-alapit-
vány 50 éves 
jubileuma. 

Dr. Baltazár Dezső 
érzelmeit tolmá-
csolja Bévész Imre. 

15. Ilyen szomorú jelenségek után ami a jövőt illeti, valóban nem 
kecsektethetjük magunkat semmi jóval, annál kevésbbé, mert a közel-
múltban kidőlt az élők sorából a magyar róm. kath. klérus két olyan 
oszlopos tagja, mint aminő volt Dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári 
püspök s Dr. Csernoch János hercegprímás. Az előbbi nagy tudásával, 
munkabírásával, lángoló magyarságával, kiváló szónoki képességével, 
az utóbbi bölcs mérsékletével s az őt különösen jellemző őszinte jóaka-
ratával valóban díszére váltak egyházuknak s nagy részük volt abban, 
különösen Prohászkának, hogy a már szinte közönyössé vált róm. kath. 
előkelő osztályok újra érdeklődő meleg szeretettel fordultak egyházuk 
felé. Nagy tiszteletnek örvendtek mindketten a mi köreinkben is, mert a 
felekezetközi békének mindketten őszinte és hivatott szószólói voltak. 
Nyugodjanak békével! 

16. Itt említem meg, hogy 1926. október 29-én tartatott meg az u. n. 
egyházpolitikai, vagy felekezetközi konferencia, amelyet gróf Klebelsberg 
Kunó vall. és közokt.-ügyi miniszter úr hívott össze a minisztériumba. 
Előbb a róm. kath. egyház képviselői tanácskoztak. Tárgyalták Glatt-
felder csanádi püspök elaborátumát, amelyből kitűnik, hogy a világ-
szerte dúsgazdagnak ismert r. kath. egyház s annak főpapsága semmivel 
sem részesül az állam részéről aránylag nagyobb anyagi támoga-
tásban, mint a szegénynek ismert magyar protestáns egyházak és 
azok papsága s ez alapon bejelentették igényüket az 1848. évi XX. 
t.-c. végrehajtásakor a további állami anyagi támogatásra. Azután 
a protestáns egyházak képviselői tanácskoztak, akik különben készü-
letlenül jöttek a megbeszélésre. Ezen az ülésen néhai Darányi Ignác 
főgondnok fejtette ki, hogy nekünk a róm. kath. testvéreinkkel nincsen 
semmi dolgunk,, nekünk az állammal szemben vannak igényeink s 
azok teljesítését bizalommal várjuk. A Glattfelder-féle elaborátumra a 
protestánsok megszerkesztették érdemleges válaszukat s rámutattak annak 
hibás számításaira. Eddig további lépés ebben az irányban nem történt. 

17. A testvér református egyházhoz való viszonyunk állandóan jó s 
az elmúlt közigazgatási esztendő különösen gazdag volt eseményekben 
s jelenetekben, amik alkalmul szolgáltak szíveink örömteljes összedob-
banására. 

18. 1926. október 19-én együtt ünnepeltük Budapesten a dunamelléki 
református egyházkerület székházának a dísztermében a Baldácsy-ala-
pítvány létesítésének 50-ik évfordulóját, amely alapítvánnyal a nagylelkű 
r. kath. főúr évszázados küzdelmeinket kívánta jutalmazni, amelyekben 
éppen úgy véreztünk alkotmányos szabadságunkért s magyar nemzeti 
fennállásunkért, mint hitünkért s a lelkiismeret szabadságáért. 

19. 1926. okt. 24-én tartotta magyarhoni ev, egyetemes egyházi gyám-
intézetünk közgyűlését Debrecenben, éppen azon a napon, amikor a 
több mint 2000 református presbiter jött el az ország minden részéből 
tanácskozásra Debrecenbe. Ekkor Dr. Baltazár Dezső ref. püspök, 
mert a presbiteri tanácskozások s az ezzel kapcsolatos ünnepségek 
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Az egyet, egyház 
belmissiói munká-
jának két ága: 

a) A Ker. Ifj. Egye-
sületek Szövetsége. 

b) Az Ev. Papnék 
Szövetsége. 

Az új Tanterv. 

Halottaink. 

sokkal elfogadni lesz mai közgyűlésünk legfontosabb tárgya. Nekem 
csak az az egy kifogásom van ellene, hogy bár az alapítói, a fenntartói 
és a tagsági járulékok jelentékenyen magasabbak ebben az új szabály-
rendelet-tervezetben, mint a régi Gyürky-félében, a lelkészek 40 évi 
szolgálat után mégsem mehetnek nyugdíjba, csupán orvosilag megálla-
pított munkaképtelenség esetén s így az új nyugdíjintézet, ha a tervezet 
minden változtatás nélkül megy keresztül, tulajdonképpen meg is szűnik 
nyugdíjintézetnek lenni, a mi volt, s átalakul egyszerűen özvegy-árva 
intézetté. 

23. Az utóbbi években egyetemes egyházunk is szorgalmazza s 
minden kitelhető módon támogatja a belmissiói munkát. S ha ezt a 
belmissiói munkát még nem is mondhatjuk terebélyes fának, szépen 
növekvő fához már minden esetre hasonlíthatjuk, amely az elmúlt esz-
tendőben két, szép reményekre jogosító ágat is hajtott. Az egyik a 
„Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége." A testvér református 
egyházban már előbb volt meg. Célja a középiskolai ifjúság lelkigon-
dozása. Mint ev. főtitkár Abaffy Gyula volt ózdi lelkész áll ez egyesület 
élén. Buzgalmához s hivatottságához szép reményeket fűzhetünk. 

A másik az „Evangélikus Papnék Országos Szövetsége." Itt meg-
előztük a reformátusokat, ők jöttek utánunk. Az evang. papnék eddig 
is felbecsülhetetlen értékű belmissió munkát végeztek az egyházközsé-
gekben. Mennyivel gazdagabbá, áldásosabbá lesz ez a munka, ha össze-
fognak, s egymást buzdítva, kitartásra serkentve végzik a legnehezebb, 
de legszentebb munkát: megnyerni az emberi szíveket s a Krisztushoz 
vezetni. 

24. Az elmúlt tanévben már az új tanterv lépett életbe s eszerint 
folyt a munka iskoláink legnagyobb részében. Sajnos, az egyetemes 
tanügyi bizottság ez alkalommal is késett, csak ez év tavaszán foglal-
kozott vele s készítette el az új tantervet a protestáns szempontok 
kidomborításával. Amint az őszi egyet, gyűlés elfogadja, életbelép. Addig 
a régi gyakorlatnak megfelelőleg a régi tanterv protestáns vonatkozású 
pontjai maradnak érvényben. 

Nagyobb baj az, hogy nincsenek az új tantervhez alkalmazkodó 
evang. tankönyveink, kivéve az egy Kapi-Papp féle olvasókönyvet. így 
kénytelenek leszünk mi is az egyetemi nyomda kiadványait használni. 

25. Az elmúlt esztendőben az Isteni gondviselés kegyes volt 
hozzánk, sem egyetemes egyházunk, sem egyházkerületünk kormánya 
mellől nem szólított ki senkit, akinek elköltözése veszteséget jelentene 
s aki után nehezen betölthető űr maradt volna. Annál súlyosabban 
nehezedett jóságos keze a testvér református egyházra, kiszólítva az élők 
sorából két régi, kiváló, érdemeiknél fogva halhatatlan emlékezetre 
méltó főgondnokot, nagyméltóságú Pusztaszentgyörgyi és Tetétleni 
dr. Darányi Ignác dunamelléki és nagyméltóságú gróf Dégenfeld-
Schomburg József tiszántúli kerületi főgondnok és konventi elnök urakat. 

Indítványozom, hogy mind a két kiváló főgondnok gyászos elhúnyta 
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A sziráki 
harangszentelés. 

A kisterenyei 
harang- és bokori 
templomszentelés. 

Adebreczeni egyet. 
gyámint. 
közgyűlés. 

Előadás 
a Deák-téri 
díszteremben. 

A ffl. E. L. E. 

Fontosabb ntaim 
jegyzéke 

29. 1927. augusztus 14-én szenteltem fel a szirákiak, nagy áldozat-
készséggel beszerzett ugyancsak 3 harangját ritka szép ünnepségek 
között, amiket a szirákiak lelke ez alkalommal megkívánt. De bár-
mennyire ragyogott is az öröm minden arcon, érezni lehetett, hogy 
a ritka szép ünnepre valami láthatatlan sötét árny borul s ez a ború 
onnan eredt, hogy éppen 3 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg és 
feküdt ravatalon a kedvelt és sokat emlegetett fiatal lelkész, aki utolsó 
munkájával éppen ezen új harangok beszerzésére irányuló akciót indította 
meg. De a mostani fiatal lelkész is elkövetett mindent, hogy ezt a napot 
egyházának is, de meg nekünk is mindnyájunknak, akik ott voltunk, 
kedves feledhetetlen nappá tegye. 

Mind a három városi gyülekezet a soproni evangélikus Selten-
hofer-cégtől szerezte be harangjait. 

30. Kisterenye is főleg Limbacher Zoltán missiói lelkész ügy-
buzgalmából imaházához tornyot építtetett s abba egy új harangot is 
szerzett. Ennek a toronynak a felszentelésére s az új harang felavatá-
sára Mihalovics Samu nógrádi esperes urat kértem fel. Ugyancsak őt 
kértem fel a saját egyházához tartozó kis bokori leánygyülekezet templo-
mának a felszentelésére, amelynek a tornyát a gyülekezet újból fedette, 
templomát pedig kívül-belül renováltatta. 

31. 1926. október 24-én jelen voltam a magyarhoni evangélikus 
egyetemes gyámintézet Debreczenben tartott kögyülésén, ahonnan mély 
benyomásokkal gazdagodva érkeztem vissza. Imponált nekem mindenek-
előtt az a bámulatos szolidaritás, amit a református egyházon belül 
látnom lehetett, amit fényesen dokumentált annak a több mint 2000 
református presbyternek a felvonulása Debreczenbe. Hol vagyunk mi 
ettől ? Akik ketten, vagy hárman sem tudunk egy gondolatban találkozni. 
Meghatott az a szeretet, amelyben a hatalmas debreczeni református 
egyház s a kicsiny evangélikus egyház élnek egymás mellett. 

32. 1927. március 18-án Budapesten a Deák-téri polgári iskola 
dísztermében a Luther szövetség által rendezett böjti vallásos esték 
egyikén előadást tartottam. 

33. 1927. május 4-én részt vettem Székesfehérváron a MELE 
tavaszi közgyűlésén, amikor is a közgyűlést megelőző istentisztelet 
keretében úrvacsorai beszédet mondottam s kiszolgáltattam az Úr szent 
vacsoráját, a közgyűlésen pedig abból az alkalomból, hogy egyház-
kerületem területén első ízben tartotta közgyűlését, szeretettel üdvözöltem 
s áldást kívántam munkájára. 

34. Természetesen jártam más felé is s fontosabb utaimról veze-
tett jegyzékem szerint azokat sorrendben is feltüntethetem. Uton voltam: 

1926. aug. 10—13. Galgagután kerületi közgyűlésen. 
„ „ 23—25. Budapesten a kerületi közgyűlési jegyzőkönyv 

hitelesítésén. 
„ okt. 12—14. Budapesten püspöki konferencián. 
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Változások a hivatalos személyzetben. 

I. Változások az esperességekben: 

II. Változások a lelkészi karban: 

Meghalt: Kótsch Mihály pusztavámi lelkész. 
Távoztak: Korim Kálmán csákvári lelkész Szarvasra, Konráth 

Frigyes levéli lelkész megszállott területre. 
Megválasztattak: Csővári Dezső csákvári, Görög Ernő nagyvelegi, 

Schrődl Mátyás levéli lelkésznek. 

111. Változások a felügyelői karban : 

Lemondtak: Kayser Szilárd Gyúrón, Eisele Ottó Lapujtőn. 
Megválasztattak: Dr. Traeger Ernő Nagyvelegen, D. Kovács 

Sándor tb. felügyelőnek Nagyvelegen, Sztehló Kornél tb. felügyelőnek 
Gyúrón, Szijárszky János másodfelügyelőnek Gyúrón, Veres Imre 
Szécsényben, Esztel Béla másodfelügyelőnek Szécsényben, Platthy Ele-
mér másodfelügyelőnek Lapujtőn. 

IV. Változások a tanítói karban: 

Távoztak: Weltler János rajkai, Szijj Gyula vérteskethelyi, Szeve-
rényi Sámuel bokori, Kiss Lajos bánki, Ponicsán Ádám vanyarci, Paukó 
János csesztvei tanítók. 

Nyugdíjaztattak: Paulinyi János kutassói, Király Gusztáv rajkai 
tanítók. 

Meghalt: Plutzer Károly száki tanító. 
Megválasztattak-. Loós János és Bácz Kálmán Rajkán, Smideliusz 

Sándor Vérteskethelyen, Komjáthy Elemér Szákon, Csengey Lenke Orosz-
lányon, Weisz János Pusztavámon, Markovich Vilmos Bokoron, Varjú 
József Kutason, Gáspár István Bánkon, Thomka Károly Vanyarcon. 



I. Az egyházkerület népmozgalmi kimutatása az 1926. évről. 
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1 Fejér-Komárom 8,175 186 4 148 2,021 60 26 10 12 4 3 10 145 — — — 3 8 

2 Moson . . . ... . . . ... ... 4,864 116 18 96 1,380 29 7 3 4 — — 8 80 — — — — 2 

3 Nógrád-Hont 19,698 483 16 397 13,760 210 71 30 38 3 18 53 322 ___ 1 16 19 

Összesen : . . . 32,737 785 38 641 17,161 299 104 43 54 7 21 71 547 — 1 — 19 29 

Mult évi kimutatással 
szemben + 169 — 5 - 1 0 — 7 + 398 

, * 

+ 15 — 8 — 4 — 5 4-1 

% 

— 1 4-20 4 - 40 — 1 — 9 + 8 + 169 - 1 0 + 398 

, * 
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II. Istentiszteleti adatok az 1926. évről. CT> 
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2 Moson  1 3 — — — — — — — — — 1 — 1 — 1 — 4 4 — 1 — 3 4 
N 

4 — 

3 Nógrád-Hont 6 1 7 6 12 4 17 15 9 11 8 12 10 10 16 19 1 20 19 

Összesen: 16 5 8 6 2 13 1 4 22 22 11 24 20 18 22 10 19 34 1 33 25 
Mult évi 
kimutatással 
szemben . . . —2 + 2 + 1 - 9 + 6 + 2 + 3 + 1 + 1 + 3 —1 + 5 + 1 — 1 —1 + 7 



ÍÍI. Belmissiói adatok az 1926. évről. 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak ínyagi viszonyai az 1926. évben. 
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Összesen: 

A mult évi kimuta-
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai 

i 

az 1926. évben. 
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Az 

egyházmegye 
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Bevétel 
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Kiadás 
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Marad-
vány 
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K 

Az esperességileg kezelt 
alapítványok neve, célja, összege 

Fejér-Komárom 

Moson 

Nógrád . . . 

Összesen: 

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

7.398.980 7.272,612 126,368 

8.940,375 

36.972,266 

13.705,625 

36.972,266 

4.765,250 

152,202.81 

1.391,813 

K 
1. Fischer-alapitvány folyó 

kiadásokra 200.— 

2. Hering L. emlék-alapitv. 2,319.80 | 0 

3. Báró Solymossy—Zichy-
alapítvány 6,698.69 0 

4. Lándori Dr. Kéler Zoltán 
segítő-alapítvány . . . 5,150.68 8 

5. Lándori Dr. Kéler Zoltán 
napidíj-alapítvány . . . 1,030.13 E £ 

6. Itzés tanítóképv. alap. . 269.05 El č 

7. Tatatóvárosi szórv.-alap. 3,927.12 

8. Reform, jubiláris a lap . . 556.24 

9. Egyházm. könyvtár-alap 1,147.65 

1. Gróf Zichy-féle isk.-alap 3,750.— 

1. Egyházm. tartalékalap . 3,600.— 

2. Monografia-alap . . . 713,750.— 

3. Missizói a l a p . . . . 9.173,225.— 

4. Lutheraneum-alap . . 261,000.— 

5. Diakonissza-alap . . 15.010,625.— 

6. Pásztói missziói alap. . 281.— 

7. Farkas—Meskó-alap . . 1,128.— 

8. Glatz-alap 760.— 

9. Laszkáry—Tihanyi-alap . 23,800.— 

10. Meskó—Zatkalik-alap . 3 , 0 8 0 -

11. Szontágh-alap . . . . 565.— 

12. Szécsényköri tanítók ösz-
töndij-alap 963.— 

13. Sziráki köri ösztöndíj-alap 1,845.— 

14. Szinóbányai reform, 
emlékalap . / . . 8 9 7 . -

53.311,621 

9.777,510 

57.950,503 

4.542,142 

4.891,618 

+ 
4.296,160 

1-292,015.81 

+402 ,056 

* hiány 

Ö s s z e s e n : 25.225,568.36 



VI. Az egyházmegyei papi segélyzöintézetek kimutatása az 1926. évről. 
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1 Fejér-Komárom 1.462,283 616,748 7 2 á : 221,784 
4 á : 147,856 
l á : 67,468 

; • 1.102,460 — 100,000 — 885,300 — 

? Moson * 3.217,625 2.640,125 3 790.000 2.370,000 746,250 3.217,625 2.640,125 

3 á : 25,000 

2.370,000 746,250 

3a Nógrád 32.674,682 25.020,508 29 • 16 á : 20,000 
9 á : 20,000 
l á : 10,000 

585,000 ___ 1.948,275 2.781,385 3a 32.674,682 25.020,508 29 16 á : 20,000 
9 á : 20,000 
l á : 10,000 

585,000 1.948,275 2.781,385 

3b Bánóczy-alapitvány 29,457 995 32 125 4,000 • — — — — 140 

Összesen : . . . 37.384,047 

4-28.783,328 

28.278,376 

-1-23.001,338 

71 4.061,460 

4-2.746.328 
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szemben : . . . . . . . 
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37.384,047 

4-28.783,328 

28.278,376 

-1-23.001,338 

4.061,460 

4-2.746.328 
4-
3 250,921 4-973,186 
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Segélyezések. 
I. Közalapi s e g é l y e k . 

A) Hitoktatás. 

Pengő 

Rétsági hitoktatónak . . 25 
Romhányi „ 25 
Hegyeshalmi „ _.r . — — 25 

< 

B) Missiói hitoktatás és szórványgondozás: 

Kisterenyei lelkésznek szórványai hitoktatás címén _. . . . 70 
Szécsényi lelkésznek „ „ „ 50 
Erdőtarcsai hitoktatás céljaira i~ 50 
Tatatóvárosi hitoktatónak 50 
Tordasi lelkésznek szórványai hitoktatása címén .'. 25 

Összesen: 320 

II. G y e r m e k n e v e l é s i s e g é l y e k : 

Droppa Sámuel 400,000 K, Görög Ernő 200,000 K, Kótsch Mihály 600,000 K, 
Meskó Károly 600,000 K, Piri Károly 800,000 K, Podhradszky János 200,000 K, 
Zatkalik Károly 400,000 K, Zemann Mihály 400,000 K, Zimmermann János 400,000 K, 
Zatkalik Mihályné 200,000 K. 

III. Amerikai s e g é l y e k : 

a) Szegény lelkészek: 

Szekej András 100 P, Wenk Károly 64 P, Zimmermann János 63 P. 

b) Belmissiói intézmények és munkák: 

Draskóczy Lajos Komáromújváros missiói gondozásánál felmerült költségek 
fedezésére 100 P, balassagyarmati és székesfehérvári nőegyletek egyenként 50 P. 
Összesen: 427 p e n g ő . 

Évi jelentésem végére érve, közgyűlési munkánkhoz Istennek szent 
áldását kérem s magamat a méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi 
Közgyűlés jóindulatába ajánlom. 

« 
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II. Függelék. 

A m. kir. minisztériumnak 2270/1927. M. E. számú rendelete 
az 1924 : VII. t .-c. (a fö ldbirtokreform nove l la ) 27. § -ában a m a g a s a b b fokozatú 
e g y h á z i közü le tek fö ldhözjut ta tására v o n a t k o z ó l a g f o g l a l t r e n d e l k e z é s e k 

végrehaj tá sáró l . 

A rn. kir. minisztérium a földbirtok helyesebb megoszlását szabá-
lyozó rendelkezésekről szóló 1920: XXXVI. törvénycikket kiegészítő 
1924: VII. törvénycikk 27. §-ában foglalt annak a rendelkezésnek végre-
hajtására vonatkozó részletes szabályokat, amely a magasabb fokozatú 
egyházi közületek földhözjuttatása iránt intézkedik, az 1924: VII. t.-c. 
28. §-ában kapott felhatalmazás alapján — az Országos Földbirtok-
rendező Bíróság meghallgatása után — a következőkben állapítja meg. 

1. §• 
A vagyonváltságról szóló II. törvény (az 1921 :XLV. törvénycikk) 

alapján vagyonváltság címén az állam tulajdonába jutott földekből, az 
érték megtérítése nélkül, vagy az államot megillető, az 1920: XXXVI. 
t.-c. IV. fejezetében szabályozott megváltási jog útján megszerzett ingat-
lanból volt tulajdonosa kártalanításának, az állam által való átvállalása 
mellett, az 1924: VII. t.-c. 27. §-a alapján, juttatásban részesíteni lehet: 

I. a hajdudorogi gör. szert, katholikus 
1. püspökséget, 
2. székeskáptalant, 
II. a magyarországi ref. egyháznak 
1. dunamelléki-, 
2. dunántúli-, 
3. tiszáninneni-, 
4. tiszántúli egyházkerületét, p 
III. a magyarországi ágost. hitv. evangélikus egyháznak, 
1. bányai-, 
2. dunáninneni-, 
3. dunántúli-, 
4. tiszai egyházkerületét, 
IV. a magyarországi unitárius egyházat. 

2. §. 

(1) az I. §. 
1. I. 1. pontjában említett juttathatás alanya a hajdudorogi gör. 

szert, katholikus püspökség, 
2. I. 2. pontjában említett juttathatás alanya a hajdudorogi székes-

káptalan, 
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3. II. és III. pontjában említett juttathatások alanya az egyházkerület, 
4. IV. pontjában említett juttathatás alanya a magyarországi unitárius 

egyház (duna-tiszamenti egyházkör). 
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt alanyok részére történő juttatás 

célja a hajdudorogi gör. szert, katholikus püspökség püspökének, a 
magyarországi református egyház egyházkerületi püspökeinek, a magyar-
országi ágostai hitvallású evangélikus egyház egyházkerületei püspökei-
nek, a magyarországi unitárius egyház püspöki helynökének, a hajdu-
dorogi székeskáptalan tagjainak földben való javadalmazása. 

3. §. 

Annak a földbirtoknak a terjedelme, amelynek juttatásával kapcso-
latos terhet az állam átvállalja, körülbelül ez: 

1. a hajdudorogi gör. szert, katholikus 
a) püspökségnél 500 kat. hold, 
b) székeskáptalannál 300 kat. hold, 
2. a magyarországi református egyháznak mind a négy egyház-

kerületénél — egyházkerületenkint — 500 kat. hold, 
3. a magyarországi ág. hitv. evangélikus egyháznak mind a négy 

egyházkerületénél — egyházkerületenkint — 500 kat. hold, 
4. a magyarországi unitárius egyháznál 200 kat. hold. 

4. §• 

Közös tulajdonul egy birtokot több egyházkerületnek lehetőleg nem 
kell juttatni. 

5. §. 

Ha az Országos Földbirtokrendező Bíróság az 1. §. 'rendelkezése 
szerint juttatásban részesülő jogi személyeknek — akár vagyonváltság-
földből, akár nem vagyonváltságföldből% — olyan középbirtokot juttat, 
amelyhez a volt földtulajdonos tulajdonát tevő alkotórész is tartozik 
— ideértve az élőfákat is (1924: VII. t.-c. 25. §-a harmadik bekezdés) — 
az ingatlan alkotórészének tőkéje címén az annak tulajdonosát megillető 
kártalanítási összeget (megváltási árat) is az állam viseli. 

6. §. 
A középbirtok juttatásban részesülő jogi személyt a neki juttatott 

földbirtok hozadéka attól a naptól illeti meg, amely napon azt tényleg 
birtokba vette. 

Nem jár az állam részéről az 1. § rendelkezései szerint juttatásban 
részesülő egyik jogi személynek sem 

1. értékkiegyenlítés azon a címen, hogy a középbirtoknak az 
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Országos Földbirtokrendező Bíróság részéről történő juttatásánál annak 
földtőkéjében e rendelet határozatai nézőpontjából aránytalanság van, 

2. értékkiegyenlítés azon a címen, hogy az egyes juttatott közép-
birtokok alkotórészeinek tőkeértékében különbözőség van, 

3. kártalanítás azon a címen, hogy a juttatott középbirtokon épület, 
vagy más alkotórész nincs, 

4. kártalanítás azon a címen, hogy az Országos Földbirtokrendező 
Bíróság által történő juttatás és ennek folytán a birtokbahelyezés külön-
böző időpontban történik, 

5. kártalanítás a jövőben sem azon a címen, hogy a birtok jöve-
delmezősége, annak kezelésének bármily módja, így haszonbérbeadása 
esetében eltérő. 

8. §. 

Az 1. § rendelkezése szerint középbirtok juttatásban részesülő 
jogi személynek juttatott földbirtokra vonatkozó telekkönyv (telekjegyző-
könyv, telekkönyvi betét) B) lapján — a tulajdonjog bejegyzésével egy-
idejűleg — fel kell jegyezni, hogy az az állam által az állami segély 
fejében püspöki javadalmi célra, illetőleg a hajdúdorogi székeskáptalan 
tagjai javadalmazására juttatott birtok. 

9. §• 

(1) az 1924: VII. t.-c. 27. §-a és ennek a rendeletnek alapján 
1. a magyarországi református, ágostai hitvallású evangélikus és 

unitárius egyházak egyházkerületeinek juttatott birtokokat a minisztérium 
jóváhagyása nélkül nem lehet sem elidegeníteni, sem megterhelni, 

2. a hajdúdorogi gör. szert, katholikus püspökségnek és székes-
káptalannak juttatott birtokok vagyonfelügyeletére nézve a magyarországi 
egyéb katholikus püspökségi és káptalani javakra vonatkozóan fennálló 
szabályok az irányadók. 

(2) Az (1) bekezdés 1. pontjában megállapított elidegenítési és 
terhelési tilalmat a telekkönyvben is fel kell jegyezni, de ez telekkönyvi 
feljegyzés nélkül is mindenkivel szemben hatályos. Amennyiben az el-
idegenítési vagy terhelési tilalomnak ez a telekkönyvi feljegyzése még 
nem történt meg, ennek a feljegyzésnek foganatosítása végett az Országos 
Földbirtokrendező Bíróság pótlólag rendelkezik. 

3. Az előző bekezdésekben érintett elidegenítés esetében nem jár 
az állam részéről semmiféle címen kártalanítás, vagy kárpótlás az elide-
genítést kívánó, középbirtokhoz juttatott jogi személynek. 

10. §. 

Az 1924: VII. t.-c. 27. §-a és ennek a rendeletnek alapján juttatott 
birtokbajuttatásáról a vallás- és közoktatásügyi miniszter okmányt állít ki. 
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11. §. 

Az 1924: VII. t.-c. 27. §-a és ennek a rendeletnek alapján juttatott 
birtok felügyeletét illetőleg 

1. a magyarországi református, ágostai hitvallású evangélikus és 
unitárius egyházak egyházkerületeinek juttatott birtokok tekintetében a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a főfelügyeleti jog keretében intéz-
kedik, 

2. a hajdúdorogi gör. szert, katholikus püspökségnek és székes-
káptalannak juttatott birtokok tekintetében pedig a 9. § (1) bekezdésé-
nek 2. pontjában érintett szabály az irányadó. 

12. §. 
(1) Ama középbirtok megváltási árának megállapítása, amelyet az 

1. § rendelkezése szerint juttatásban részesülő jogi személyeknek az 
Országos Földbirtokrendező Bíróság nem vagyonváltságföldből, hanem 
az államot megillető megváltási jog útján megszerzett ingatlanból jutta-
tott, valamint a vagyonváltságföldből juttatott középbirtokon a volt föld-
tulajdonos tulajdonát tevő alkotórész — ideértve az élőfákat is (1924 
VII. t.-c. 25. §-a harmadik bekezdése) árának a megállapítása is az 
1924: VII. t.-c. 13. §-ában megállapított módon — soronkívül — történik. 

(2) Az Országos Földbirtokrendező Bíróság által megállapított 
megváltási árat az államkincstár a megváltást szenvedett volt földtulaj-
donosnak azon a módon fizeti ki, amelyet a megváltási ár kifizetése 
tekintetében az 1920: XXXVI. és az ezt kiegészítő 1924: VII. t.-c. alapján 
az Országos Földbirtokrendező Bíróság megállapít. 

13. §. 

(1) Az 1. § rendelkezése szerint juttatásban részesülő jogi szemé-
lyek részére adott állami segélyt (állami segélynek püspöki, káptalan 
tagjai javadalmazására szolgáló részét) a juttatott földbirtok telektőkéjé-
nek, a birtokbavételkor hozzátartozott ingatlan alkotórészek — ideértve 
a birtokbavételkor rajta volt élőfákat is (1924: VII. t.-c. 25. §-a harmadik 
bekezdése) — ára tőkéjének arányában be kell szüntetni. A beszüntet-
hető államsegély összege: 

a) a hajdúdorogi gör. szert, katholikus püspöknél 5800 pengőnél, 
b) a hajdúdorogi székeskáptalannál 3480 pengőnél, 
c) a református és ágostai hitvallású evangélikus egyházaknál egy-

házkerületenkint 5800 pengőnél, 
d) az unitárius egyháznál 2320 pengőnél nem lehet több. 
(2) Ha a juttatott középbirtok hozadéka nincs annyi, amennyi az 

(1) bekezdésben említett beszüntethető' állami segély, ennek csak a 
juttatott középbirtok hozadékának megfelelő részét kell beszüntetni. 

(3) Az előző (2) bekezdésben említett arányosításnál az államsegély 
beszüntethetésének alapja. 
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1. a juttatott földbirtok '^kataszteri tiszta jövedelmének minden 
koronája után 1 pengő, 

2. az átvállalt, a 12. § rendelkezése szerint megállapított ingatlan 
alkotórész — ideértve az élőfákat is (1924: VII. t.-c. 25. §-a harmadik 
bekezdése) — tőkéjének 4 százaléka. 

14. §. 

(1) A magasabb fokozatú egyházi közületeknek az 1924: VII. t.-c. 
27. §-a alapján történő, ebben a rendeletben részletesen szabályozott 
földhözjuttatásával felmerülő minden állami kiadást — ideértve az eljárási 
és felmérési költségeket is —, mint vallásügyi igazgatási költséget, a 
vallás- és közoktatásügyi tárca keretében kell elszámolni. 

(2) A vallás- és közoktatásügyi tárca keretében kell ennélfogva 
elszámolni a vagyonváltságföldekből történő juttatások értékét is, még-
pedig abban az értékben, amelyet a m. kir. pénzügyminiszternek az 
Országos Földbirtokrendező Bíróság útján földbirtokpolitikai célokra 
átengedett vagyováltságföldek juttatásánál irányadó feltételekről szóló 
1926. évi 100. P. M. számú rendelete vagyon váltságföldeknek közép-
birtokul magánegyén részére, vagy mintagazdaságnak juttatása esetére 
megállapít. 

15. §. 

E rendelet végrehajtása során felmerülő minden pénzügyi vonatko-
zású kérdésben a m. kir. pénzügyminiszter intézkedik. 

Budapest, 1927. évi március hó 28. napján. 

Gróf Bethlen István s. k., 
m. kir. miniszterelnök. 
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III. Függelék. 

A Dunáninneni evang. egyházkerület 1927. szeptember hó 14-én 
tartott számvevőszéki ülésének jegyzőkönyve. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Budapesten, 1927. évi szept. hó 14-én a Dunáninneni 

evang. egyházkerület számvevőszéki ülésén. Jelen voltak: Kirchner Gyula 
v. elnök, Meskó Károly e. elnök, Kirchner Rezső pü. titkár, Szűcs 
Sándor jegyző. Világi elnök üdvözli a megjelenteket és a számvevőszék 
ülését megnyitja. A Fejér-Komáromi egyházmegye számadásairól Meskó 
Károly e. elnök tesz kimerítő jelentést, előadói javaslata, hogy az egy-
házmegyei közig, pénztár számadásai, vagyonleltára és költségvetési 
előirányzata elfogadható azzal a megjegyzéssel, hogy a jövőben a szám-
adások az 1924. évi ker. gyűl. jegyzőkönyve idevonatkozó rendelkezé-
seinek fontosabb szemelőtttartásával állíttassák össze. A tanítói magtár 
költségvetése visszautasítandó azzal, hogy október 20-ig új költség-
vetés terjesztessék be. 

Magyar Géza számvevőszéki tag a megjelenésben akadályozva 
volt, előadói jelentését a Mosoni egyházmegye számadásairól Meskó 
Károly e. elnök terjesztette elő. A számadások az előadói javaslat szerint 
a maguk egészében elfogadhatatlanok s utasíttatik az esperességi pénz-
táros, hogy október 20-ig új, s az idevonatkozó rendelkezések pontos 
betartásával készült számadásokat terjesszen be a kerületi számvevőszék 
elnökségéhez. A Nógrádi egyházmegye számadásait és költségelőirány-
zatát Szűcs Sándor biz. jegyző vizsgálta felül. Előadói javaslata, hogy 
bár a számadások korántsem készültek akkora gondossággal, mint eddig, 
mégis elfogadhatók. 

A bizottság az előadói javaslatokat határozatként elfo-
gadja. 

Meskó e. elnök javaslatára a bizottság felkéri az egyházmegyei 
pénztárosokat, hogy a számadásokhoz feltétlenül csatolják az egyház-
megyei számvevőszék írásbeli jelentését, valamint az egyházmegyei köz-
gyűlés erre vonatkozó kivonatát. 

Határozatba megy. 

Tárgyalta végül a bizottság a teljesen elértéktelenedett alapítvá-
nyok ügyét is, de sajnos, erre vonatkozóan megnyugtató megoldási javas-
lattal nem tud előállani. 

Több tárgy nem lévén. v. elnök az ülést berekeszti. 
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A számadások végösszegként talált tételei a következők: 
% 

I. Nógrádi egyházmegye. 

a) Zárszámadások. 

A pénztár neve Bevétel 
K 

Kiadás 
K 

Maradvány 
K 

Hiány / 
K 

Egyhm. közig, pénztár 36.972,266 — 36.972,266-— — — 

Lelkészi nyugdíjintézet 7.194,408-— 7.194,708 — — — 

Bánóczy-alapítvány .. . 7,651-14 10.506-— — 2,854.86 

Beniczky-alapitvány... 2,010-— 2 , 0 1 0 ' - — — 

m b) Vagy on-leltár. 

A pénztár neve Jövedelmező 
vagyon K 

Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöved. 
szaporulat K 

Egyházm. közig, pénztár 32778,845-82 31.387,032 82 1.391,813--

Lelkészi nyugdíjintézet 32.950,922-17 2 7 6 , 2 4 0 - 25.020,508-15 

Bánóczy-alapítvány 37.02854 7,571 — 995-32 
apadás 

Beniczky-alapitvány 6 0 , 0 0 0 - - 14,510-— 3 , 8 6 5 - -

c) Költségvet ési előirányz 'at. 

A pénztár neve Fedezet 
P 

Szükséglet 
P 

Maradvány 
P 

Hiány 
P 

Egyhm közig, pénztár 2,967-22 2,967-22 — — 

Lelkészi nyugdíjintézet 2,236-32 
m 
2,236 32 

/ 
— — 

Bánóczy-alapítvány.. . - • 8 3 —•79 - 0 4 — 

Beniczky-alapitvány... - • 3 4 - • 3 2 - • 0 2 — 
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II. Fejér-Komáromi egyházmegye. 

a) Zárszámadások. 

A pénztár neve 
Bevétel 

K 
Kiadás 

K 
Maradvány 

K 
Hiány 

K 

Esp. közig, pénztár... 7.398,980 — 7 . 2 7 2 , 6 1 2 - 126,368 — — 

Nyugdíjint. pénztár . . . 1.397,319-— 1.397,319 — — 1.166,924-75 

Tanítói magtár 1 392,682-50 1.375,906-— — — 

t 

b) Vagy 
\ 

'on-leltár. 

A pénztár neve 
Jövedelmező 

vagyon K 
Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöve-
delem K 

Esp. közig, pénztár 339,966-— 179,420'— 1.397,420 — 

Lelkészi nyugdíjint 155,602-47 3,399 66 152,202-51 

Tanítói magtár 1.934,500-— 3.198,250-50 5.132,750-50 

c) Költség előirányzat. 

A pénztár neve 
Fedezet 

K 
Szükséglet 

K 
Maradvány 

K 
Hiány 

K 

Esp. közig, pénztár... 3,250-68 
% 

3,384-75 — 134-10 

Lelkészi nyugdíjint.... P 21911 P 219-11 — P 63-88 

Tanítói magtár v i s s z a u t a s í t v a — 

/ 1 1 
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III. Mosoni egyházmegye. 

a) Zárszámadások. 
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A pénztár neve Bevétel 
K 

Kiadás 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénztár... 

Lelkész-segélyező int. 

v i s s z a u t a s í t t a t o t t 

v i s s z a t a s í t t a t o t t 

b) Vagyonleltár. 

A pénztár neve Jövedelmező 
vagyon K 

Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöve-
delem K 

Esp. közig, pénztár v i s s z a u t a s i t t a t o t t 

Lelkész-segélyező int . . . . . . v i s s z a u t a s í t t a t o t t 

1 1 

c) Költségelőirányzat. 

A pénztár neve Fedezet 
K 

Szükséglet 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénztár... v i s s z a u t a s i t t a t o t t — 

Lelkész-segélyező int. v i s s z a u t a s í t t a t o t t — 

1 1 

Kirchner Gyula s. k. Meskó Károly s. k. 
v. elnök. e. elnök. 

Sziics Sándor s. k. 
jegyző. 

6* 
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IV. Függelék 

A Dunáninneni Ágost. Hitv. Evang. Egyházkerület Lelkészválasz-
tási Szabályrendelete. 

A rendes lelkészekről. 

1. §. Az anyaegyház községben (E. A. 25. §.) és missziói körben 
(E. A. 27. §.) állandóan fenntartott egy, vagy több önálló lelkészi hivatal: 
rendes lelkészi hivatal; élethossziglan alkalmazott vezetője pedig rendes 
lelkész. 

2. §. Rendes lelkész alkalmazásának csak rendes lelkészi hivatal 
megüresedésekor (4. §.) és szervezésekor (E. A. 30. §.) van helye. A 
lelkészi hivatalt a fenntartó egyházközség (E. A. 29. §.) illetőleg (3. §.) 
a kerületi közgyűlés választás űtján tölti be. (E. A. 44., 64. §.) 

3. §. A missziói-kör lelkészeit az egyházkerületi közgyűlés választja 
az ilyen hivatal, illetve állomás szervezésekor megállapítandó elvek és 
szabályok szerint. 

1. FEJEZET. 

A lelkészi hivatal megüresedéséről. 
4. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedik a rendes lelkésznek; 

a) lemondása, 
b) elhalálozása, 
c) az ág. hitv. ev. keresztyén egyházból való kilépése, 
d) nyugdíjazása, 
é) hivataltól való elmozdítása által. 

Lemondás és elhalálozás esetén ennek napjával, kilépés esetén azr 
erre vonatkozó szándék első bejelentésének napjával, nyugdíjazás és 
hivataltól való elmozdítás esetén pedig azon napon áll be az üresedés, 
amelyen a nyugdíjazás, illetve a hivataltól való elmozdítás jogerőre 
emelkedett. 

5. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedését az esperes a püspök-
nek azonnal bejelenti. 

6. §. A lemondás írásba foglalva, az illetékes egyházközség köz-
gyűléséhez nyújtandó be. 

7. §. A lelkész elhalálozását az egyházközség elöljárósága és pedig: 
a felügyelő vagy gondnok, esetleg a tanító, vagy kántor az esperesnek 
azonnal bejelenti. (E. A. 66. §.) 

A hivataloskodása közben elhunyt lelkész állásának megfelelő tisz-
tességgel és a lelkészi hivatalt fenntartó testület költségén temettetik el. 
Ezen költség a lelkész évi rendes fizetésének 20°/o-át semmiesetre sem 
haladhatja meg. 
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8. §. A rendes lelkészi hivatal megüresedésének napjáig lefolyt 
időre eső összes évi jövedelem a hivatalától megvált lelkészt, illetőleg 
az elhúnyt lelkész örököseit illeti. 

Az elhalálozás napjától számított egy fél évre járó mindennemű 
lelkészi javadalom, — beleértve a papilakban való lakást és a palást-
díjakat — az elhúnyt lelkész elhalálozásáig veleélt özvegyét, ilyen nem-
létében fenntartásra szoruló, keresetképtelen s az elhúnyttal egy ház-
tartásban élt leszármazókat, valamint a közösháztartásban élt vagyon-
talan és munkaképtelen szülőket illeti. 

Ha az elhalt lelkész után sem özvegy, sem a fenti bekezdés szerint 
egyéb jogosultak nem maradtak hátra: akkor az elhalálozás napjától 
számított egy negyedévre járó lelkészi javadalom — a lakáson és 
palástdíjon kívül — az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetet illeti. (E. A. 
73—75. §.) 

A lelkészi hivatal megüresedésének más eseteiben [(4. §. a), c), dj\ 
és az özvegyi 1/a és a nyugdíjintézeti l k éven túl az időközi lelkészi 
jövedelem, kivéve a palástdíjakat, melyek az eljáró lelkészt illetik, a 
fenntartó egyházközségnél maradnak ugyan, ez azonban köteles az ese-
dékes javadalmat beszedni, illetve folyósítani, külön számlán kezelni, 
s a számadást az egyházmegyéhez beterjeszteni. Ezen időközi javadalom 
csakis a lelkészi állomás szükségleteinek fedezésére fordítható, meg-
térítendők belőle az elhúnyt lelkész temetési költségei; fedezhetők az 
időközi lelkiellátás, a választás, a beiktatás költségei. A fennmaradó 
rész, mint különalap kezelendő s a fent kitett célnak megfelelőleg 
felhasználható. 

Az ezen által biztosított javadalom, az egyházmegyei elnökség 
(E. A. 281. § ) jóváhagyásával, kölcsönös egyezség útján készpénzzel 
megváltható. • 

9. §. Azon szükséges és hasznos beruházásokért, amelyeket a 
hivataltól megvált, illetve elhúnyt lelkész a lelkészi hivatal javadalmát 
képező ingatlanokba, a lelkészi hivatalt fenntartó egyházközség köz-
gyűlésének tudtával és beleegyezésével tett, a hivatalától megvált lelkészt, 
illetve az elhúnyt lelkész örököseit ezen testülettől méltányos kárpótlás 
és pedig a valósággal tett költséget meg nem haladó jelen érték illeti. 

Oly szükséges és hasznos beruházások, melyeket az egyházközség 
fartozott teljesíteni, de ennek felhívás dacára eleget nem tett, teljes 
•összegben megtérítendők. 

A kárpótlásra vonatkozó határozathoz, illetve egyezséghez az egyház-
megyei elnökség jóváhagyása szükséges. (E. A. 281. §.) 

Egyezség létre nem jötte esetén az E. A. 329. §-ában szabályozott 
eljárás tehető folyamatba. 

10. §. A lelkészi hivatal megüresedésekor az esperes, vagy annak 
megbízottja azonnal megteszi a szükséges intézkedéseket, nevezetesen: 

a) átveszi leltár mellett az egyházközség azon ingóságait, amelyek 
a lelkész kezelése alatt állottak és azoknak megőrzéséről gondoskodik, 
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b) elhalálozás esetén az elhunytnak családjával és az egyházközség 
elöljáróságával együtt megállapítja a temetés módozatait, 

c) átveszi az egyházközség vezetését és a lelkészi hivatal teendőit 
valamelyik szomszéd-lelkészre bízza, megállapítván a sorrendet, amely 
szerint a szomszéd és a legközelebbi lelkészek ünnepeken és vasár-
napokon az istentiszteletet végezni fogják. Ha pedig a szomszédban 
egyházak, illetve közelben lelkészek nincsenek, előterjesztést intéz a 
püspökhöz, aki helyettes-lelkészt rendel ki (59. §. ű). 

Oly egyházközségben azonban, ahol egynél több rendes lelkész 
van, az üresedés ideje alatt felmerülő lelkészi teendőkkel a helybeli 
másik, vagy a helybeli lelkészek egyike bízandó meg. 

A jelen § alapján megbízottak, a helyettes-lelkészt kivéve, csakis 
ugyanazon egyházmegye kötelékébe tartozó lelkészek lehetnek és köte-
lesek a megbízást elfogadni, valamint a velejáró teendőket teljesíteni. 
Az esperes meghatalmazása nélkül az üresedés helyén senki lelkészi 
ténykedést nem végezhet. 

Kivételesen az illető esperesek hozzájárulásával a püspök más 
egyházmegye kötelékébe tartozó lelkészeket is megbízhat a helyettesí-
téssel, de csak abban az esetben, ha közel laknak. 

A jelen § alapján jmegbízottak a lelkészi hivatalt fenntartó testü-
lettől fuvart és ellátást minden körülmény között igényelhetnek. A palást-
díj is őket illeti azon esetben: 

a) ha az elhalt lelkész után a 8-ik § második bekezdésében 
megjelölt jogosultak nem maradtak; 

b) ha maradtak is ilyenek, de a lelkészi hivatal megüresedésének 
napjától egy félév már eltelt; 

c) ha a lelkészi hivatal nem elhalálozás következtében üresedett meg-
11. §. A lelkészi hivatal megüresedése után az esperes;.vagy meg-

bízottja az illető egyházközségben egyháztanácsi ülést tart és abban: 
a) megállapítja, hogy a lelkészi hivatal megüresedett, bejelenti 

ennek alapján tett intézkedéseit (10 §.); 
b) megállapítja a hivatalától megvált, illetve elhunyt lelkész után 

jogosultnak (8. §.), vagy az egyetemes lelkészi nyugdíjintézetnek az 
őket illető javadalmat s intézkedik, hogy ez az esedékesség napján 
kiszolgáltassák, úgyszintén, hogy a temetési költség kifizettessék; 

c) intézkedik, hogy a választó közgyűlés tagjainak névsora kiiga-
zíttassék és az általa alkalmasnak látott módon, a lelkészi hivatal meg-
üresedésétől számított legfeljebb 30 nap múlva 15 napig közszemlére 
kitétessék és erről az érdekelt egyházközség tagjai a közszemlére-tétel 
után minden istentisztelet alkalmával, a szószékről azon határidőnek 
megjelölésével (15. §.), melynek elteltéig kifogások emelhetők, értesí-
tessenek; 

ď) tárgyaltatja a hivatalától megvált, illetve elhúnyt lelkész hiványát 
(28. §.) az abban foglalt javadalom netalán szükséges módosítása, 
vagy emelése céljából és szövegezteti a megválasztantó új lelkész 
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részére a hiványt, mely végleges megállapítás végett a közgyűlés elé 
terjesztendő. 

Ha az.egyháztanács a javadalmat emelni, illetőleg a netalán szük-
séges módosításokat eszközölni nem akarja, az utolsó hivány terjesztendő 
a közgyűlés elé. 

12. §. A választó közgyűlés« tagjainak közszemlére kitett névsora 
ellen, legkésőbb a közszemlére-tétel utolsó napjától számított 8 nap 
alatt az esperes előtt, akár szóval, akár írásban indokolt kifogás emelhető. 

A kifogások felett 15 nap alatt az egyházmegyei elnökség határoz. 
Ezen határozat kézbesítésétől számított 8 nap alatt az esperes útján 
a kerületi elnökséghez felebbezhető, mely 15 nap alatt végérvényesen dönt. 

13. §. Az esperes 10. és 11. §-okon alapuló eljárásáról a hely-
színén azonnal jegyzőkönyvet vesz fel, annak hiteles másolatát az 
egyházközségnek megküldi, eredetijét pedig az egyházmegye levéltárába 
helyezi. 

II. FEJEZET. 

14. §. A lelkészi hivatal megüresedése után egy hónapon belül 
az egyházközség az esperesnek vagy helyettesének elnöklete alatt tartott 
közgyűlésen s egyhangúlag hozott határozattal kimondhatja, hogy az 
arra képesítettek sorából egy bizonyos egyént kíván lelkészül meghívni. 
Az esperes az ekként kijelöltet azonnal felhívja, nyilatkozzék a meg-
hívás elfogadása iránt s felszólítja, hogy elfogadás esetén képesítését 
igazoló okmányait hozzá azonnal küldje be, miket azután a vonatkozó 
közgyűlés hitelesített jegyzőkönyvével a püspökhöz nyomban felterjeszt. 

Ha a kerületi elnökség 15 nap alatt a 21. §-ban megállapított 
kizárási jogával nem él, az esperes az egyházközségi közgyűlést külön 
evégből összehívja s . ezen a meghívottat megválasztott lelkésznek 
kijelenti s erről ugyanőt értesíti. 

15. §. Az esperes elnöklete alatt tartott egyházközségi közgyűlés 
pályázat kíírásának mellőzésével próbaszónoklatra, vagy anélkül kijelölhet 
az arra képesítettek sorából több egyént, akik közül lelkészt választani 
óhajt. Ezesetbenj az esperes a közgyűlési határozatról a megnevezett 
egyéneket nyomban értesíti és képesítésüket igazoló okmányaik bekül-
désére felhívja; ha legalább ketten a jelölést elfogadták és okmányaikat 
beküldötték, ezeket az esperes a vonatkozó egyházközségi jegyzőkönyvvel 
felterjeszti a püspökhöz 9 a kerületi elnökség 15 nap alatt nyilatkozik 
jelölhetése tárgyában; ha elfogadta, vagy 15 nap elteltével a 21. §. 
adta jogával nem él és az elfogadottnak tekintendő jelöltek közül leg-
alább kettő marad, az esperes a 22. § s azt követő szakaszok értelmé-
ben jár el. 

16. §. Ha bármily oknál fogva sem meghívás, sem jelölés nem 
történt, úgyszintén, ha a 14. § szerinti meghívást a jelölt el nem 
fogadta, vagy a 15. § szerinti jelölést csak egy jelölt fogadta el, az 
esperes — mindenesetre legkésőbb az üresedés második hónapjában — 
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minden körülmények között éš az egyházközség újabb megkérdezése 
nélkül, a lelkészi állásra az egyházkerület által időnkint meghatározandó 
egyházi lapban legfeljebb 30 napi lejáratú pályázatot hirdet. A hirdetés 
költségeit az egyházközség viseli. 

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
a) azon egyházmegye és egyházközség nevét, melyben a lelkészi 

hivatal megüresedett; 
b) azon nyelvet, melynek bírása a magyar nyelv mellett, az alkal-

mazandó lelkésztől megkívántatik; 
c) a lelkésznek hivatala után járó összes évi illetményeit, 
d) a hivatalt, amelyhez a kérvények beküldendők és a pályázat 

határidejét. 
17. §. A pályázati kérvényhez melléklendő: 

á) keresztlevél. 
b) házassági levél, 
c) működési bizonyítvány az esperes, illetve a közvetlen 

feletteshatóság által kiállítva arról, hogy a jelölt a magyar nyelvet s 
a szükséges istentiszteleti nyelvet bírja s hogy fegyelmi eljárás ellene 
elrendelve nincs. 

Segédlelkészek a pályázati kérvényük mellé ezenfelül a theol. 
szakvizsgálati bizonyítványt, vagy a felszentelési okmányt csatolni 
kötelesek. 

18. §. A pályázati határidőn túl érkezett, valamint a kellőleg fel 
nem szerelt kérvények mellőzendők. 

A pályázati hirdetési eljárás addig ismétlendő, míg sikerre nem 
vezet. 

III. FEJEZET. 

Jelölés. Próbaszónoklat. 

19. §. Az esperes a hozzá beérkezett s a 18. §. szerint nem mel-
lőzendő pályázati kérvényeket a pályázati határidő letelte után 8 nap' 
alatt észrevételeivel felterjeszti a püspökhöz. 

20. §. A kerületi elnökség a pályázatokat kizárólag a következő 
szempontokból hivatott elbírálni: 

A) Jelölhető: 
a) minden rendes, vagy helyettes lelkész, ki a magyarországi ág. 

hitv. ev. ker. egyház valamely egyházközségében, vagy missziói köré-
ben és minden 24 évet betöltött lelkészi képesítéssel bíró theol. tanár, 
ki a magyarhoni ág. hitv. ev. ker. egyetemes egyház theol. akadémiája 
valamelyikén vagy a pécsi egyetem theol. karán hivataloskodik; 

b) minden ág. hitv. ev., élete 24. évét betöltött lelkészi képesítéssel 
bíró vallástanár, vagy'segédlelkész ki ezen minőségben a magyarhoni 
ág. hitv. ev. egyház körében egy évet töltött. 

A segédlelkészeknél a püspök az egyévi szolgálati idő alól fel-
mentvényt adhat. 
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A magyarországi ág. hitv. ev. egyház kötelékén kívül hivatatos-
kodó, rendes, helyettes és segédlelkészek, valamint a theol. és vallás-
tanárok az egyházkerületi elnökség kivételes engedélyével csakis akkor 
jelölhetők, ha egyébként a követelményeknek megfelelnek. (B. pont.) 

B) Nem jelölhető: 
a) aki az egyházi hivatal viselésére jogerős ítélettel képtelennek 

nyilváníttatott (E. A. 326. űf); 
b) aki ellen az E. A. 359. §-a értelmében elrendelt vizsgálat van 

folyamatban; 
c) aki nem magyar honpolgár (E. A. 65. §.) vagy a magyar nyel-

vet nem bírja; 
d) aki a lelkészi hivatalt vesztegetéssel, etetés-itatással, szerény-

telen ajánlkozással, fenyegetéssel, vagy izgatással keresi, — azon eset-
ben sem, ha e cselekményeket mások a jelölt tudomásával és bele-
egyezésével követték el; 

e) aki a Dunáninneni egyházkerületben már viselt lelkészi hivatalt, 
de attól jogerős Ítélettel elmozdíttatott, vagy arról két egybehangzó és 
hivataltól való elmozdítást kimondó itélet meghozatala után lemondott; 

/ ) akinek megelőző megválasztása azon egyházközségben veszte-
getés, etetés-itatás, szerénytelen ajánlkozás, megtévesztés, fenyegetés 
vagy izgatás miatt jogerős ítélettel megsemmisíttetett; 

g) aki az E, A. 324. §-ban foglalt valamely egyházi vétségért 
jogerősen elítéltetett; 

h) aki nem ág. hitv. ev. nővel él házasságban, avagy akinek 
házassága egyházilag megáldva nincsen; 

i) aki valamely egyházközségben megválasztatván, a hiványt 
elfogadta ugyan, de mielőtt még hivatalát elfoglalta volna, máris más 
lelkészi állomásra pályázik; 

j) aki az esperes meghatalmazása nélkül az üresedés helyén a 
haldoklóknak nyújtandó Úrvacsora kivételével lelkészi ténykedést végez. 

21. §. A kerületi elnökség a pályázati kérvényeket a fenti sza-
kaszban (20. §.) taxatíve felsorolt pontozatok szerint 15 nap alatt el-
bírálni köteles. 

A fenti szakasz szerint elfogadható jelöltek névsorát közli az es-
peressel, az ugyanazon szakasz értelmében nem jelölhetőket pedig 
indokolt végzéssel a jelölésből végérvényesen kizárja, erről az esperest 
értesíti s ellenőrzés végett a kerületi közgyűlésnek is jelentést tesz. 

Fontos egyházi okokból a választó gyülekezet érdekében jogában 
áll a kerületi elnökségnek a pályázók bármelyikének kizárását a 20. § 
korlátain kívül is javasolni, mely javaslat felett a kerületi közgyűlés 
végérvényesen dönt s addig a választás szünetel. 

22. §. Az esperes a pályázóknak a kerületi elnökség által jóvá-
hagyott jegyzékét közli az egyházzal, mely 15 napon belül a próba-
szónoklatok tartása iránt köteles nyilatkozni. 

23. §. Az egyházi közgyűlés legfeljebb négy egyént hozhat próba-
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szónoklatra javaslatba és pedig kizárólag az egyházkerületi elnökség 
által jóváhagyott jegyzék sorozatából. Ezeknek neveit az esperessel közli, 
ki a meghívást eszközli. 

24. §. A próbaszónoklatok sorrendjét az esperes állapítja meg. 
Azokon ugyanő, illetve megbízottja megjelenni köteles. 

A próbaszónoklatra meghívottak és kiküldöttek költségeit az 
esperes által meghatározott összegben az egyházközség pénztára fedezi. 

Az esperes meghívása nélkül és saját költségén próbaszónoklatra 
jönni, vagy a költséget elengedni, illetve visszatéríteni szigorúan tiltva van. 

A próbaszónoklatra felhívottak a próbaszónoklat tartását meg is 
tagadhatják, de azért jelölhetők. 

25. §. A próbaszónoklatok megtartása után és pedig legkésőbb 
a lelkészi állás megüresedésének -ötödik havában köteles az esperes 
az illető egyházköségben jelölő közgyűlést tartani. Ezen közgyűlésen 
az egyházkerületi elnökség által elfogadott pályázók jegyzékéből az 
egyház legfeljebb hármat, az esperes pedig egyet jelölhet. 

Ha a jelölő közgyűlésig az elfogadható jelöltek száma egyre apad, 
az egyházközség kívánságára újabbi pályázat írandó ki. 

Az ily módon jelölt egyének közül köteles az egyházközség lelkészt 
választani. 

IV. FEJEZET. 

A hívány. A választás. 

26. §. A hívány a megválasztott lelkésznek hivatala után járó 
összes illetményeit és az egyházi törvényekben, illetve szabályokban 
előírt kötelességein kívül megállapított teendőit foglalja magában. 

27. §. Rendes lelkésznek hivatala után évi összes illetménye 
tisztességes lakáson és kerten kívül 1600 aranykoronának megfelelő 
értéknél kisebb nem lehet. (E. A. 237. §.) Ezenkívül köteles az egyház a lelkész 
lakását, valamint a neki haszonélvezetre, használatra rendelt épületeket és 
telkeket — a belső telkeket kerítéssel ellátva (E. A. 231. §.) — jókarban 
tartani (E. A. 235. §.) és minden épületek és telkek, papiföldek és 
rétek és egyéb fekvőségekre eső összes közterheket, állami és egyéb 
adót s illetékeket stb. viselni, fizetni; a lelkészre személye után kiróvott 
bármilynemü közmunkát a lelkésznek megtéríteni, illetve helyette 
teljesíttetni. 

28. §. A hivatalától megvált, illetve elhúnyt lelkész által élvezett 
javadalom, — amennyiben azt ezen lelkész egyházi felsőbbsége, esetleg 
a főpásztori látogatásról felvett jegyzőkönyv megerősítette, akár híványon, 
akár egyszerű közgyűlési határozaton vagy szokáson alapszik, alább 
nem szállítható és az utódtól sem részben, sem egészben el nem vonható, 
ekkép az (E. A. 44. §.) utód híványába egész terjedelmében felveendő. 
A lelkészi járandóság leszállításánák van helye a szerzett jogok sérelme 
nélkül a következő esetekben: 

a) erőtlen egyházközségek egyesítésekor, 
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b) ha valamely egyházközség nagymérvű népességi, vagy anyagi 
erőtlenedést szenved, de anyaegyházközségként való fenntartását az 
egyházi érdek megköveteli. Ez esetben a kongrua kérdése előzetesen 
tisztázandó a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban, 

c) ha egyházközségek lelkészi körökre oszlanak. 
29. §. Ha a hivatalától megvált, vagy elhunyt lelkész híványában 

olyan rendelkezések foglaltatnak, amelyeket a tapasztalás kivihetetle-
neknek, vagy viszály előidézésére alkalmasnak mutat, az esperes köteles 
ezen rendelkezések megváltoztatását és az azokon alapuló javadalomnak 
megfelelő pénzbeli egyenérték által való pótlását kívánni. 

Ugyancsak köteles az esperes személyes befolyásával odahatni, 
hogy a lelkész javára az egyházközség tagjait terhelő földmívelési 
munkák és személyes szolgálmányok készpénzben megváltassanak 
(E. A. 322. §). 

30. §. A hívány tervezetét az egyháztanács szövegezi, a közgyűlés 
megállapítja és az egyházmegyei elnökséghez beterjeszti (11. § d). 

Az egyházmegyei elnökség, ha a hívány a 26—29. §§ által előírt 
kellékeknek megfelel, megerősíti, ellenkező esetben észrevételeivel 
megfelelő és 15 napon belül teljesítendő módosítás végett az egyház-
községnek visszaadja. 

Az egyházközségnek jogában áll az egyházmegyei elnökség határo-
zata ellen 15 nap alatt jogorvoslattal élni. 

A jogorvoslat az espereshez nyújtandó be s ezáltal nyomban a 
kerületi elnökséghez terjesztendő fel, mely véglegesen dönt. 

Ha az egyházközség sem jogorvoslattal nem él, sem pedig az egy-
házmegyei elnökség észrevételeiben kifejtett kívánságnak meg nem felel, 
az egyházmegyei elnökség követelményei elfogadottaknak tekintendők. 

31. §. A hivány végleges megállapítása és a jelölés megtörténte 
(25. §.) után az egyházmegyei elnökség kitűzi a lelkészválasztó közgyűlés 
napját úgy azonban, hogy a megüresedett lelkészi állás a megüresedés 
napjától számított egy félév alatt betölthető legyen (E. A. 71. §). 

32. §. A választó közgyűlés mindenesetre legalább egy héttel előbb 
a vasárnap délelőtti istentisztelet alkalmával a szószékről a tárgy meg-
nevezésével feltétlenül kihirdetendő (E. A. 40. §). A leány- és fiók-
egyházakban, valamint a szórványhelyeken, szóval az egyházközség 
területén kívül (E. A. 34. és 40. §.) lakozó tagoknak a választó köz-
gyűlés határnapja ezenkívül még a helyi szokásnak megfelelő módon 
legalább 8 nappal megelőzőleg külön is tudtuladandó. 

A választó közgyűlés helye rendszerint a templom, imaház vagy 
iskola. 

33. §. A választó közgyűlés tagjai: 
a) hivataluknál fogva: az egyházközség felügyelője és másod-

felügyelője, rendes vagy helyettes lelkésze, illetve lelkészei és segéd-
lelkészei, ha személyükben érdekelve nincsenek; az egyházközség által 
alkalmazott vallástanárok, vallástanítók, gondnokok, pénztárnokok, jegyzők, 
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ügyészek, ellenőrök és az egyházközség által fenntartott tanintézetek 
ág. hitv. ev. vallású tanárai és tanítói, végre a kántor; 

b) az egyházközségnek minden teherviselő nagykorú és önálló 
férfi tagja, aki az előző évekről egyházi adójával hátralékban nincsen 
s illetve azt a választás napjáig befizette. Oly egyházközségben pedig, 
ahol az egyház terheinek viseléséhez az egyháztagok hozzá nem járulnak, 
az egyház minden nagykorú és önálló férfi tagja (E. A. 41. §). 

Az egyházközség azon választásra jogosult tagjai, akik az egyház-
község területén kívül laknak (E. A. 34., 40 §.), valamint az önálló, 
vagy vegyesházasságban élő ág. hitv. ev. nők, ha az egyházközség 
fenntartásához hozzájárulnak (E. A. 42. §.), a választó közgyűlésen ezen 
közgyűlés bármely jogosúlt tagja által képviseltethetik magukat. Egy 
meghatalmazott azonban csak egy meghatalmazót képviselhet. 

A meghatalmazás írásban állítandó ki. Érvényéhez szükséges, hogy 
az vagy sajátkezüleg írva s aláírva, vagy a meghatalmazó aláírása két 
tanúval előttemezve legyen s a meghatalmazás a közgyűlés előtti nap 
déli 12 órájáig az elnökséghez benyujtassék. 

34. §. A lelkészválasztó közgyűlésen az esperes, vagy ennek meg-
bízottja és az egyházmegyei felügyelő, vagy ennek helyettese elnököl 
(E. A. 68. §.) és mint elnökség: 

a) megállapítja, hogy ezen közgyűlés a törvényes módon lett-e 
összehíva, 

b) ha a jegyző távol van, vagy állása üres, ezen közgyűlés alkal-
mára jegyzőt választat, 

c) kijelenti, hogy a szavazás a már jogérvényesen megállapított 
(11., 12. §§.) választási névjegyzék alapján történik. 

Ezen jegyzékbe mindenesetre a választás megkezdése előtt, az egy-
házmegyei elnökség által jogosoknak ítélt felszólalások alapján szava-
zati jogot nyert tagok bevezetendők s az időközben elhalt tagok abból 
törlendők. Ezzel a szavazók jegyzékének törvényes kiigazítása meg-
történvén, az véglegesen lezáratik. Aki a közgyűlés tagjainak ezen vég-
legesen megállapított névsorában nem foglaltatik, szavazati jogot nem 
gyakorolhat. 

d) előterjeszti a jelölteknek névsorát és azokat választás alá bo-
csátja. 

Ha csak egy jelölt marad, a választó közgyűlés döntése alá bo-
csátja a választás megejtését, vagy egy új pályázat kiírását: 

e) felhívja a közgyűlést, hogy pártonkint legfeljebb 2—2 bizalmi-
férfiút jelöljenek ki. 

35. §. A választás, ha egynél több jelöltnek van pártja, szavazás, 
amikor csak egy jelölt van, közfelkiáltás útján történik. 

A szavazás, ha több jelölt van, feltétlenül elrendelendő. 
A szavazás nyilvános, azonban legaláb 20 választó írásbeli kíván-

ságára a titkos szavazás szavazólapokkal ejtendő meg. 
36. §. A szavazás úgy történik, hogy mindenik választó a végle-
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gesen megállapított névsor szerint külön felhívatván, miután azonos-
ságát a közgyűlés által választott bizalmiférfiak igazolták, az elnökség 
elé járul és szavazatát, ha nyilvános, szóval, ha titkos, írásban leadja. 

A szavazás megszakítás nélkül folyik. A névsorban utolsó választó 
felszólítása után azonban az elnökség legfeljebb egy félórára terjedő-
leg záridőt tűz ki, mely alatt a még le nem szavazott választók sza-
vazatukat leadhatják; a záróra elteltével a szavazást bezárja és az 
azontúl jelentkező választókat szavazásra többé nem bocsátja, hanem 
a szavazatokat összeszámítja és az eredményt azonnal kihirdeti. 

37. §. Ha a jelöltek közül egy sem nyeri el az általános több-
séget, akkor az elnök azt a két jelöltet, akire a legtöbb szavazat esett, 
azonnal új szavazás alá bocsátja. Szavazat-egyenlőség esetén a sors-
húzás határoz. 

38. §. Ha a választás eredményes volt, az elnökség: 
a) azon jelöltet, aki egyhangúlag, vagy általános szótöbbséggel 

megválasztatott, az egyházközség élethossziglan, törvényesen megválasz-
tott lelkészének jelenti ki (E. A. 59. §.) s felhívja a közgyűlést, hogy a 
hívány s a választási jegyzőkönyv aláírására egy hat tagból álló bizott-
ságot küldjön ki; 

b) előterjeszti a már előre véglegesen megállapított híványokmányt 
és azt a megválasztott nevének beírásával s a keltezéssel kiegészíti, 
az egyházközség felügyelőjével, gondnokával és jegyzőjével s a köz-
gyűlés által e célra kiküldött hat tagjával aláíratja, az egyházközség 
pecsétjével elláttatja, jóváhagyó záradékkal és a hivatalos pecsétjével ellátja; 

c) A választó közgyűlés lefolyásáról azonnal a helyszínén jegyző-
könyvet vesz fel s azt maga is aláírja és a közgyűlés által ezen czélra 
kinevezett hat taggal is aláíratja, általa hitelesített másolatban az egy-
házközségnek megküldi, az eredetit pedig az egyházmegyei levéltárba 
helyezi. 

E jegyzőkönyvnek okvetlenül magában kell foglalnia a választás 
kezdetének, a záróra kitűzésének s berekesztésének időpontját, továbbá 
a szavazás módját és rendjét, az elnökségnek minden jelentősebb intéz-
kedéseit, a kétes szavazatok feletti döntést s általánvéve mindent, ami 
a választás lefolyásának hű képét nyújtja s amelyek az ellenőrzés szem-
pontjából jelentősek. 

Az esperes a választás lefolyásáról és eredményéről a püspököt, 
a választási jegyzőkönyv egy másolati példányának beküldésével hala-
déktalanul értesíteni köteles. 

39. §. Azon egyházközségbe, amely lelkészi hivatalát a megürese-
dés napjától számított egy félév alatt nem töltötte be s az esperes és a 
püspök megintésére sem fog a lelkészválasztáshoz, a püspök helyettes-
lelkészt küld. (E. A. 71. §.) 
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40. §. Ha a megválasztott még nem volna felavatva, köteles a 
püspöknél evégből, — legkésőbb a hívány elfogadása után 15 nap 
alatt, — jelentkezni, különben a választás semmis. 

V. FEJEZET. 

A választás megtámadhatósága. 

41. §. A választó közgyűlés tagjai, vagy az experes által kiren-
delt tisztiügyész (E. A. 395. §.) a választás napjától számított 15 nap 
alatt (E. A. 331. §.) a választás érvényességet keresettel megtámad-
hatják (E. A. 329. § e). 

A kereset a választó egyházközség ellen intézendő s az esperes-
hez nyújtandó be. Ugyanazon keresettel alperes-társakként perbe von-
hatók azon személyek is, akiknek ténykedései, vagy mulasztásai a kereset 
benyújtására okot szolgáltattak. 

42. §. A beadott kereset alapján az eljárás csak akkor teendő 
folyamatba, ha a kereset benyújtói, kivéve a 41. §-ban említett tiszti-
ügyészt, 1000 pengő költségbiztosítékot fizetnek az egyházmegyei 
pénztárba. 

Ezen biztosíték szükség esetében az eljárás folyama alatt az 
egyházmegyei törvényszék elnökségének felhívása szerint 8 napnál rövi-
debbre nem szabható záros határidőben kiegészítendő. 
Ha a biztosíték befizetése a kereset benyújtásakor meg nem történik, 
a kereset elintézetlenül visszaadandó s ezzel a keresetindítás hatálya 
megszűnt. Ha pedig az eljárás folyama alatt a kiegészítésre irányuló 
felhívás eredménytelen marad, az eljárás — minden perorvoslat kizárá-
sával — megszüntetendő. 

43. §. Ha a bíróság a választást megsemmisíti, ezen szabályren-
delet intézkedéseinek szemelőtttartásával új választási eljárás ej-
tendő meg. 

VI. FEJEZET. 

A hívány elfogadása, vagy viss autasítása. 
44. §. Ha a választás érvényessége ellen záros határidőn belül 

(41. §.) kereset be nem adatott, vagy ha a beadott kereset visszavona-
• tott, vagy az esperes által a 42. § rendelkezései értelmében vissza-

adatott, vagy ha a megtámadott választás bíróilag megerősíttetett: az 
esperes a híványt a megválasztott lelkésznek elküldi. 

45. §. A megválasztott lelkész köteles a híványt a kézhezvételtől 
számitott 15 nap alatt vagy elfogadni, vagy visszaküldeni. Ha 15 nap 
alatt nem nyilatkozik, vagy a hivány elfogadása után új feltételeket szab, 
a hívány reánézve érvényét veszti és a lelkész tartozik az egyház 
számadásaiból megállapítható összes választási költségeket megtéríteni. 

46. §. A megválasztott lelkész hivatalát a hívány vételétől szá-
mított két hónap alatt elfoglalni tartozik. Indokolt esetben az esperes 
még egy havi halasztást engedélyezhet. Ha azonban állását ezen idő 
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alatt sem foglalná el, nemcsak híványa veszti érvényét s köteles az 
egyház számadásaiból megállapítható összes költségeket megtéríteni, de 
joga van az egyházközségnek ellene a költségeket meghaladó teljes kár-
igényt keresetileg szorgalmazni. (E. A. 329.: § b—d.) 

47. §. Ha a 45. és 46. §§-ok rendelkezéseihez képest a hívány 
érvényét veszti, köteles az esperes új választás iránt azonnal intézkedni. 

48. §. Ha a megválasztott lelkész felavatva nem volna, köteles a 
hívány elfogadása után 15 nap alatt okmányainak bemutatásával a 
40. §-ban megállapított jogkövetkezmények terhe alatt a püspöknél fel-
avatását szorgalmazni. 

VII. FEJEZET. 

A beiktatásról. 

49. §. A megválasztott lelkésznek és családjának átköltözési és 
ingóságainak átszállítási költségeit, valamint a felavatással és beikta-
tással járó kiadásokat az egyházközség köteles fedezni. 

50. §. A megválasztott lelkészt hivatalába az esperes vagy ennek 
megbízottja iktatja be (E. A. 70. §). 

51. §. A beiktatás alkalmával egyházközségi közgyűlés tartatik, 
amelyen felszámíttatnak és jegyzőkönyvbe iktattatnak a választási, fel-
avatási, átköltözési és beiktatási költségek. Ezeket a megválasztott 
lelkész aszerint, amint a beiktatástól számított egy, két vagy három 
év letelte előtt fogad el ezen lelkészi hivatal elhagyásával más hivatalt, 
egészben, kétharmadrészben, vagy egyharmadrészben megtéríteni tartozik. 

Amennyiben a kerület más egyházközségében fogad el a fenti idő 
alatt lelkészi állomást, ezen megtérítési kötelezettség a meghívó egyház-
községet és a meghívottat egyetemlegesen terheli. 

A harmadik év letelte után sem a lelkész, sem a meghívó egyház 
költség-megtérítésére nem kötelezhető. 

52. §. Ugyanazon közgyűlésen megállapíttatik és jegyzőkönyvbe 
vétetik azon arány is, amely szerint a beiktatás évében a lelkészi java-
dalom az új lelkész és elődje jogutódai között megoszlik, hogy az új 
lelkész majdan elkövetkezhető halála, vagy elköltözése esetén mérvadóúl 
szolgáljon a javadalom azon arányának meghatározásánál, amely őt, 
vagy családját a reája nézve utolsó szolgálati évben meg fogja illetni. 

53. §. Az új lelkészt a lelkészi javadalom a hivatala törvényes 
elfoglalása napjától kezdve illeti meg. 

54. §. Az esperes vagy megbízottja a beiktatás után az újonnan 
megválasztott lelkésznek leltár mellett gondozásra átadja az egyház-
község azon ingóságait, amelyek a lelkész által kezelendők. 

55. §. A beiktatásról s az azt követő átadásról az esperes a hely-
színén azonnal jegyzőkönyvet vesz fel; annak hiteles másolatát az 
egyházközségnek megküldi, az eredeti jegyzőkönyvet az egyházmegyei 
levéltárba helyezi, a kezdő vagy más egyházmegyéből átjött új lelkészt 
a legközelebbi egyházmegyei közgyűlésen bemutatja. 
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VIII. FEJEZET. 

A helycseréről. 

56. §. A kerület rendes lelkészei a püspök előzetes hozzájárulá-
sával egymással helyet cserélhetnek. 

Jogérvényes cseréhez a püspök előzetes hozzájárulásán felül meg-
kívántatik, hogy a cserélni kívánó két lelkésznek szándékába, mind-
kettőnek illetékes, külön evégből szabályszerűen hirdetett és össze-
hívott egyházközségi közgyűlése beleegyezzék s azt mindkettőnek ille-
tékes egyházmegyei elnöksége helybenhagyja. 

57. §. A lelkészi hívány csere esetén is mindkét lelkészi állomáson 
csonkítatlanul érvényben marad. 

A cserélni óhajtók között a lelkészi jövedelem tekintetében létrejött 
átengedő, vagy leengedő megegyezés tilos és semmis. 

Ezen tilalom áthágói ellen az egyházmegyei elnökség a fegyelmi 
eljárást megindítani köteles. 

IX. FEJEZET. 

A helyettes lelkészről. 

58. §. Az anyaegyházközségekben és missziói körökben állandóan 
fenntartott önálló lelkészi hivatal ideiglenes vezetője: helyettes lelkész. 

59. §. Helyettes lelkész alkalmazandó a következő egyház-
községekben : 

a) amelyekben a szomszédos egyházak nagy távolsága miatt 
szomszédos lelkészeket a helyettesítéssel megbízni nem lehet. (10. §. c); 

b) amely a lelkészi hivatal megüresedésének napjától számított 
egy félév elteltével az esperes és a püspök megintésére sem fog a 
lelkészválasztáshoz (39. § ) ; 

c) amelynek megüresedett lelkészi hivatalára a második pályázati 
hirdetés után sem jelentkezik jelölhető egyén (18. § ) ; 

d) amelynek lelkésze hivatalától jogerős határozattal felfüggesztetett, 
a felfüggesztett lelkésznek hivatalába visszahelyezéseig (E. A. 393. §.), 
esetleg a felfüggesztett lelkész hivatalától való elmozdítása esetén az 
így megüresedett lelkészi állás újabb betöltéséig, vagyis az új lelkész 
hivatalába lépésének napjáig; 

e) amelynek lelkésze aggkor, vagy hosszú betegeskedés által hivatalos 
teendőinek elvégzésében akadályozva van; 

f ) 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 ennek jogerőre emelke-
dése, esetleg új választás keresztülvitele hosszabb időn át nem várható; 

h) amelybe azt az egyházkerületi közgyűlés szükségesnek látja. 
60. §. A helyettes lelkész javadalmát, az esperes közbenjöttével, 

aki a helyettes lelkész számára a híványt kiállítani és a püspök elé 
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terjeszteni tartozik, az 59. § a) és d) eseteiben, — utóbbi esetben az 
E. A. 392. §-ának szemelőtt tartásával, — az egyházközségi közgyűlés 
az 59. § é) esetben a lelkésszel létrejött egyezség, az 59. § h) eseté-
ben a kerületi közgyűlés állapítja meg. 

Az 59. § b), c), / ) , és g) eseteiben a helyettes lelkészt a teljes lelkészi 
javadalom illeti meg. 

61. §. A helyettes lelkészt a püspök rendeli ki, rendszerint a 
kerületben működő segédlelkészek és segédlelkészjelöltek sorából. 

A segédlelkész a kirendelést rendbüntetés terhe alatt elfogadni köteles. 
62. §. A helyettes lelkészt hivatalába az esperes vezeti be s erről 

a püspököt értesíti. 
63. §. A helyettes lelkész megbízatása megszűnt: az 59. § a), 

b), c), / ) , g) esetében a lelkészi állomás betöltésével; az 59. § d) 
esetében a fegyelmi eljárásnak jogerőre emelkedése után; az 59. § e) 
esetében a lelkész kívánságára, ha ehhez az esperes javaslata alapján 
a püspök is hozzájárul, illetve a lelkész hozzájárulásával; az 59. § h) 
esetében a kerületi közgyűlés határozatából s végre, ha a helyettes lelkész 
rendes lelkésznek választatik meg. 

X. FEJEZET. 

A segédlelkészekről. 
i 

64. §. Azon felavatott egyén, aki valamely rendes lelkészi hivatal-
ban a lelkészi teendőket, a rendes lelkészi hivatal vezetőjének felügyelete 
alatt, illetve utasításai szerint részben, vagy egészben végzi, segédlelkész. 

65. §. Segédlelkészül alkalmazható minden ág. hitv. ev., 22 éves, 
feddhetlen erkölcsű, testileg, lelkileg ép magyar honpolgár, aki az 
egyetemes közgyűlés által megszabott hittanfolyamot elvégezte és az 
egyetemes közgyűlés által meghatározott vizsgákat letette s az állam 
hivatalos nyelvét: a magyart, valamint azon nyelvet is, melyen az egyház-
községben szolgálnia kell, szóban és írásban bírja s aki ellen a 20. § 
értelmében jogos kifogás nem emelhető. Alkalmaztatása előtt bizonyítvá-
nyai a püspöknek bemutatandók. 

A püspök korengedélyt adhat. 
66. §. Segédlelkész alkalmazásának — az esperes közreműködésével 

— az egyházközségben, vagy az esperesi hivatalnál rendszeresített 
segédlelkészi állás megüresedésekor, vagy szervezésekor, továbbá ideigle-
nesen akkor van helye: 

a) ha a rendes lelkész, 
b) ha az egyházközség, 
c) ha az egyházmegye, 
d) ha az egyházkerület szükségesnek látja. 
67. §. Az egyházközségnek joga van bármikor rendszeresített 

segédlelkészi állásokat felállítani, de ily esetben köteles a segédlelkész 
teljes fizetéséről gondoskodni. 

7 
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68. §. Ideiglenesen segédlelkészt szükség esetében, a lelkész bele-
egyezésével, az egyházközség, vagy az egyházközség beleegyezésével a 
lelkész választ; mindkét esetben a választás az esperes által megerősí-
tendő. Kivételes esetben, ha ennek szükségéről az esperes is meggyőző-
dött, az egyházközség akkor is alkalmazhat és választhat segédlelkészt, 
ha a lelkész ellenezné, fennmaradván utóbbinak joga ez esetben a 
püspökhöz felebbezni. 

A rendes lelkész nem kötelezhető, hogy azon segédlelkész java-
dalmazásához, vagy a 69. §-ban érintett költségeihez hozzájáruljon, 
akinek alkalmazását nem ő kívánta, kivéve, ha a segédlelkész alkal-
mazására a rendes lelkész adott okot. Ily esetben a segédlelkész java-
dalmazásának arányát az egyházközség és a lelkész közt az egyház-
megyei közgyűlés határozza meg. 

Más esetekben a segédlelkész fizetésének megállapítása a meghívó 
féltől, illetve a kölcsönös megállapodástól függ. 

69. §. A felavatási és átköltözési költséget mindenkor a meghívó 
fél fedezi. 

Mindkét félnek, úgy a meghívónak, mint a meghívottnak három 
hónapi felmondáshoz van joga. A felmondástól számított három hónap 
elteltével a szolgálati viszony megszűnik. 

Ha a segédlelkész hat hónap letelte előtt hagyja el állását, köte-
les a felavatási és költözési költségeket megtéríteni. Ha pedig továbbra 
is egyházi állásban marad, a költségeket a meghívó a meghívottal 
egyetemlegesen megtéríteni köteles. A meghívó fél felmondása esetén 
a meghívottól költségmegtérítés nem igényelhető. 

70. §. Azon segédlelkészek helycseréjéről, akik nem töltenek be 
rendszesített állást, a felmerülő szükséghez képest a püspök intézkedik; 
akik pedig rendszeresített állást töltenek be, azokra nézve ugyanazon 
szabályok kötelezők, melyek a rendes lelkészek helycseréjét szabá-
lyozzák (56., 57. §§). 

71. §. A segédlelkészi állás megüresedik: 
a) ha rendszeresítve van, a jelen szabályrendelet 4. §-ának ese-

teiben ; 
b) ha nincsen rendszeresítve, ezenfelül a rendes lelkészi hivatal 

megüresedésével, a segédlelkész áthelyezésével, illetve helyettes lel-
készszé való kinevezésével, esetleg szabályellenes (E. A. 324. §.) maga-
viselete következtében a püspök által történt elmozdítás következtében, 
vagy végre az alkalmazás időtartamának lejártával. 

XI. FEJEZET. 
A költségekről. 

72. §. A jelen szabályrendelet alapján megbízottaknak fuvar- és 
útiköltségei az egyházmegyei közigazgatási általány, — az eljáró espe-
resnek, illetve helyettesének fuvar- és útiköltségei pedig az esperesi 
útiáltalány terhére esnek. 
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XII. FEJEZET. 

Az esperes és püspök érdekeltsége. 

73. §. Ha az esperes vagy püspök valamely lelkészválasztásnál 
akár személyében, akár családtagjaiban érdekelve van, akkor az esperes 
vagy a püspök köteles az esperesi, illetve a püspöki teendők végzésében 
magát az E. A. értelmében helyettesíttetni. 

XIII. FEJEZET. 

Záró határozat. 

74. §. A jelen szabályrendelet által nem érintett esetekben az 
egyházkerületi közgyűlés határoz; sürgős esetekben pedig az egyház-
kerületi elnökség intézkedik s tesz utólagosan jelentést az egyházkerü-
leti közgyűlésnek. 

Ezen módosított szabályrendelet-tervezetet a Dunáninneni ev. egy-
házkerület f. évi augusztus hó 12-én Galgagután megtartott közgyűlése 
tárgyalta és elfogadta. (Jegyzőkönyv 69. pont.) 

Budapest és Sámsonháza 1926. évi október hó 30. napján 

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

(P. H.) 

Dr. Zelenka Frigyes s. k., 
egyházkerületi v. főjegyző. 

A Dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület lelkészválasztási 
szabályrendelete az 1926. évi november hó 11-én megtartott egyetemes 
közgyűlés 18. jkv. pont alatti határozata értelmében azzal a módosítással 
hagyatik jóvá, hogy: a 42. § a következőkép módosíttassák: az „ügyészt" 
szó után „az egyházmegyei" szavaktól a bekezdés végéig a következő 
szöveg teendő: „1000 Pengő költségbiztosítékot fizetnek az egyházmegyei 
pénztárba." 

(P. H.) 
• / 

Geduly Henrik s. k., Br. Radvánszky s. k., 
püspök, egyházi elnök. egyet, felügyelő, világi elnök. 

Dr. Szelényi Aladár s. k., 
egyetemes főjegyző. 

4* 

t 
\ 
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V. Függelék. 

. . . . . t . ; • 
Jegyzőkönyv 

felvétetett Budapesten 1927. szept. 14-én, a Dunáninneni egyházkerületi 
gyámintézetnek Podhradszky János egyházi és Rákóczy István világi 

elnök vezetése alatt megtartott rendes évi közgyűlésén. 
Jelenvoltak: Dr. Kéler Zoltán egyh. ker. felügyelő, Kiss István püs-

pök, Krayzell Miklós, Draskóczy Lajos, Vetsey Ede, Dr. Kéler Bertalan, 
Kirchner Gyula, Sréter Ferenc, Dr. Zelenka Frigyes, Dr. Händel Béla, 
Stelczer Mátyás, Okolicsányi Gyula felügyelők, Balogh István, Csővári 
Géza, Zimmerman János, Dedinszky Aladár, Szekej András, Irányi Kamill, 
Révész Alfréd, Venk Károly, Kardos Gyula, Péter Henrik, Görög Ernő, 
Piri Károly, Dr. Csengődy Lajos, Csővári Dezső, Králik Ervin lelkészek. 

1. Egyházi elnök buzgó imája után Rákóczy István, a nógrádi espe-
resség másodfelügyelője megnyitja a gyűlést. Szívélyesen üdvözli az 
egybegyűlt tagokat, összetartásra és szeretetteljes munkálkodásra hívja 
fel egyúttal azokat. — A jegyzőkönyv hitelesítésére Balogh István és Kar-
dos Gyula közgyűlési tagokat kéri fel. 

2. Podhradszky János egyházi elnök bejelenti, hogy Laszkáry 
Gyula világi elnök távolmaradását kimentette és helyette Rákóczy István 
nógrádi másodfelügyelőt kérte fel az elnöki szék betöltésére; úgyszintén 
a távollevő jegyző, Szűcs Sándor helyett a jegyzőkönyv vezetésére Králik 
Ervin lelkészt kérte meg. 

Azután évi jelentését terjeszti elő. A mindenható kegyelem Istené-
nek — úgymond — adandó hála nyitja meg ajkait, amidőn a kerületi 
gyámintézet egyévi munkásságáról tesz jelentést. Az Isten kegyelme volt 
az, amely megérintette a sziveket és serkentette arra, hogy hallják a nagy 
apostol szavát: „Mert arra hivattatok el, hogy az ő nyomdokait kövessétek". 
Kellett egy szamaritánusnak jönnie, hogy az útfélen hagyott szenvedőt 
meglássa, lehajoljon őhozzá és az irgalmas szeretet olajcseppjeivel eny-r 
hítse az égető sebek fájdalmát. Kellett jönnie egy szamaritánusnak, hogy 
meglássa a lélek gyilkosai által megsebzetteket, hogy közeledjen, lehajol-
jon hozzájuk és meggyógyítsa a fájó sebeket az ő ártatlan vérének hul-
lásával. Kell, hogy mi is keressük az áldozatos szívvel-lélekkel a szen-
vedőket, drága anyaszentegyházunk szétszórt tagjait, akik sok, igen sok 
helyen olyanok, mint a tövisek közé betévedt bárányok, csakhogy ezek 
a tüskék nem testüket, hanem lelküket tépik meg. Minden tettre szólít, 
minden munkára hív, hogy gyámintézetünk útján a leikükön tépett sebe-
ket gyógyítani igyekezzünk s ezért a gyámintézetet a közgyűlésnek áldo-
zatos szeretetébe ajánlja. 

Jelenti, hogy a németországi Gusztáv Adolf-egylet f. hó 27—28-án 
Grázban tartja nagygyűlését. Az egyet, gyámintézeti közgyűlés határozatá-
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ból kértük a Gusztáv Adolf-egyletet, hogy nagygyűléséről jöjjön át hozzánk, 
a Sopronban tartandó nagy gyámintézeti gyűlésre. A Gusztáv Adolf-egylet 
örömmel és köszönettel fogadta e meghívást, de, sajnos, különböző okok-
ból most a meghívásnak nem tehet eleget, azonban kilátásba helyezte, 
hogy más évben tisztelnek meg látogatásukkal. 

Tudomásul szolgál. 

Jelenti, hogy az egyet, gyámint. egyházi elnök eleget tett azon 
felhívásának, hogy kerületünkből egy-két gyülekezetet jelöljön meg és 
szólítson fel arra, hogy soronkívü adja be segélykérvényét a Gusztáv Adolf-
Egylethez. Egyházkerületünkből Salgótarján, Magyaróvár, Székesfehérvár 
és Csabdi kérvényeit terjesztette fel, sorsuk azonban még ismeretlen. 

Tudomásul vétetik. 

Ugyancsak az egyházm. gyámintézeti elnökök útján bekérte a 
segélyre szorúló gyülekezetek helyzetképét, s az c. e. e. elnök úrhoz fel-
terjesztette, hogy azokat egyházi lapjainkban ismertesse. 

Habár gyámint. közgyűléseinken évről-évre megismétlődik a figyel-
meztetés, hogy a gyámint. segélyt átvevő gyülekezetek ne feledkezzenek 
meg a vett segély elnyerésével járó legelső kötelességükről, különösen 
a Gusztáv Adolf egylettől vett segélyt megköszönni és pedig néhány soros 
német levélben — még sem teszik meg, aminek rendesen az a bántó követ-
kezménye, a sok hiábavaló levelezés mellett, hogy a felsőbb hatóság 
részéről többszörös sürgetéssel az elvárható és kötelező hálára lesznek 
kioktatva. Ez alkalomból ismét kéri a gyülekezeteket, melyek a Gyám-
intézet és Gusztáv Adolf-egylet részéről segélyben részesülnek, hogy 
köszönő irataikat felszólítás és sürgetés nélkül terjesszék be. 

Felemlíti, hogy a m. é. közgyűlés 3-ik pontjában foglalt határozat 
szerint számadási íveket Dr. Kéler Zoltán és Krayzell Miklós urak 
nagylelkű támogatása folytán elkészíttette és az egyhm. gyáminté-
zeteknek megküldötte, hogy számadásaikat ezen ívek felhasználásá-
val terjesszék be. 

Végül jelenti, hogy Laszkáry Gyula alapítványának jövedelméről 
jelentheti, hogy eddig fel nem használt, ki nem osztott kamatokkal együtt 
131'20 pengő. Az alapítólevél rendelkezése szerint egy adóssággal, 
anyagi gonddal küzdő, nagy szórványokkal bíró, erőtlen építkező sze-
gény egyházközségnek vagy szórványnak adassék. Ezidén egy fejér-
megyei egyháznak. 

A közgyűlés a figyelemmel hallgatott részletes évi jelen-
tésért az elnök úrnak köszönetet mond. 

3. Egyházi elnök beterjeszti a számvizsgáló-bizottság jelentését 
azon indítvánnyal együtt, mely szerint a) a gyámintézet számadása 
külön vezetendő, elkülönítve a kerületi számadástól, 

b) a gyámintézeti tőke kamatai a gyámintézet javára számo-
landók el, 
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c) a felmerült költségek vagy a segélyekből vagy a gyámintézet 
terhére számolandók el, 

d) e célból külön gyámintézeti pénztáros választassák. 
A közgyűlés az indítványt magáévá teszi, ennek végre-

hajtása céljából megkeresi a kerületet. A költségekre nézve 
kimondja, hogy azok mindenkor a segélyekből fedezendők. 

4. Egyházi elnök bemutatja az egyházkerületi gyámintézeti szám-
adásokat, mely szerint: 

Fejér -Komáromi e g y h á z m e g y e . 

Szabadrendelkezésre 249 P 64 fill. 
Kerületi alapokra 3 „ — „ 
Egyetemes „ 3 „ — „ 
Nagyszeretet-adományra 143 „ 61 „ 
Gusztáv Adolf egyletre . 17 „ — „ 

Összesen 416 P 25 fill. 

Mosoni e g y h á z m e g y e . 

Szabadrendelkezésre 122 P 64 fill. 
Nagyszeretet-adományra . 28 „ 36 „ 

Összesen 151 P — fill. 

Nógrád i e g y h á z m e g y e . 

Szabadrendelkezésre 373 P 93 fill. 
Nagyszeretet adományra . 160 „ 98 „ 

Összesen 534 P 91 fill. 

Ö s s z e s í t é s . 
Szabadrendelkezésre 746 P 21 fill. 
Kerületi alapokra 3 „ — „ 
Egyet. „ 3 „ — „ 
Nagyszeretet-adományra 332 „ 95 „ 
Gusztáv Adolf egyletre . 17 , — „ 

Összesen 1102 P 16 fill. 

A szabadrendelkezésre álló összeg fele 373 pengő 11 fillér az 
egyet, gyámintézetnek küldendő, a másik fele a kerületi gyámintézet 
által felhasználható. 

A gyámintézetek szabadrendelkezésre gyűjtött összegnek V* részét 
az egyházak, az egyházmegyék pedig Vs részét tarthatják meg, de a 
többit szabályrendeletszerűen a kerületi pénztárba kötelesek beszolgál-
tatni. A kerület a beküldött összeg fele fölött diszponál. 

5. A f. évben a kerületi Gyámintézethez folyamodik segélyért 
Csabdi, Nagyveleg, Székesfehérvár, Tordas, Csákvár, Gyúró, Rétság, 
Galgaguta, Nógrád, Legénd, Oroszvár leányegyház, a szarvasi Luther 
árvaház és Mezőtúr templomépítésre. Indítványozza, hogy a szabad-
rendelkezésre álló összegből 320 pengő osztassék fel, 50 pengő for-
díttassák költségekre s 3 pengő 11 fillér tőkésíttessék. 
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A közgyűlés 80—80 pengőt ad: Csabdi, Rétség, Gal-
gaguta egyházaknak és Luther-árvaháznak Szarvason. A Lasz-
káry-alapítványból 130 pengőt ad Székesfehérvárnak. 

Az egyetemes gyámintézethez folyamodik: Székesfehérvár, Nagyveleg, 
Vérteskéthely, Csákvár, Csabdi, Esztergom, Tordas, Tatatóváros, Komá-
rom, Gyúró, Nógrád, Ősagárd, Rétság, Galgaguta, Balassagyarmat, 
Legénd, Surányterény, Oroszvár leányegyház. 

A közgyűlés ezeket a kérvényeket felterjeszti köv. sor-
rendben : Tatatóváros, Oroszvár, Magyaróvár, Székesfehérvár, 
Surányterény, Galgaguta, Rétság, Nagyveleg, Csákvár, Csabdi, 
Nógrád, Vérteskéthely, Balassagyarmat, Tordas. 

Gusztáv Adolf egylethez Oroszvár, Gyúró, Esztergom, Ösagárd, 
Legénd. * 

6. A kerületi gyámintézet pénztárosának Bendl Henrik választa-
tott meg. 

7. Az elnök a m. é. e. e. e. gyámintézeti közgyűlés jkv. 13. pontjá-
nak határozata szerint felkéri az összes lelkészeket, hogy gyülekezeteik-
ben évenként egyszer offertoriummal egybekapcsolt Istentiszteletet tartsa-
nak és az előző napon az iskolák minden fokozatán megemlékezve a 
gyámintézet áldásos működéséről, gyűjtés tartassák és templomban 
gyámintézeti perzsely helyezendő el. 

Elhatároztatik. 
8. A m. é. e. e. e. gyámintézeti közgyűlés jkv. 17. p. kapcsán a 

segélytélvező gyülekezetek elszámolni tartoznak a segélyről. 
A közgyűlés újból felhívja erre a gyülekezeteket. 

9. Az egyetemes gyámint. közgyűlés m. é. jkv. 18. pontja kapcsán 
ajánlja, hogy a magyarhoni ev. gyámintézet neve Magyarországi Ev. 
Gyámintézetnek neveztessék. 

Elhatároztatik. 
10. A f. é. e. közgyűlés okt. 9-én Salgótarjánban fog megtartatni, 

melyre ez úton is meghívja a gyámintézet lelkes barátait. 
12. Rádió-Istentiszteletek bevezetéséért Dr. Kéler Zoltán ker. 

felügyelő és Krayzell Miklós uraknak a gyámintézet köszönetet 
mond, s egyben a budai ev. egyházközségnek is, hogy ezt lehetővé tette. 

13. A Gusztáv Adolf-egyletet úgy az egyházmegyei, mint egyház-
kerületi gyámintézetek figyelmébe és jóindulatába ajánlja. 

14. Az egyházi elnök köszönetet mond a gyámintézet szorgalmas 
munkásainak, áldozatkész híveinek, a gyámintézet szónokának, Szűcs 
Sándornak, a szép és lebilincselő beszédjéért, a vendéglátó nemes gyüle-
kezetnek, a közgyűlést Istenben vetett bizalommal és hálaadó imával 
bezárja. Kmf. 

Rákóczy s. k. Podhradszky János s. k. 
gyámint. vil. elnök. gyámint. e. elnök. 

Balogh István s. k. 
Hitelesítjük: 

Kardos Gyula s. k. Králik Ervin s. k. 



104 

VI. FüggeléK. 

Jegyzőkönyv 
felvétetett a Dunáninneni evang. hitv. egyházkerületi lelkészértekezlet 
1927. szeptember 14-én a budai egyház tanácstermében tartott ülésén. 

Jelen voltak: Kiss István püspök, lándori Dr. Kéler Zoltán egy-
házkerületi felügyelő, Okolicsányi Gyula, Rákóczy István, Draskóczy 
Lajos, Králik Ervin, Droppa Samu, Kirchner Gyula, Dr. Zelenka Fri-
gyes, Dedinszky Aladár, Horeczky Aladár, Révész Alfréd, Wenk Károly, 
Zimmermann János, Kardos Gyula, Huszágh Gyula, Szekej András, 
Meskó Károly, Görög Ernő, Péter Henrik stb. és alulírt jegyző. 

1. Kiss István püspök az elnöki széket elfoglalván, buzgó imád-
sággal és a megjelentek üdvözlésével, amelynek során meleg hangon 
köszönti a jelenlevő kerületi felügyelő urat és a megjelent világi érdek-
lődő tagokat, az értekezlet gondolatmenetét röviden vázolván, az ülést 
megnyitja. Egyben jelenti, hogy Meskó Károly lelkész napirendelőtti 
felszólalásra kért és kapott engedélyt. 

Meskó Károly galgagutai lelkész napirendelőtti felszólalásában elő-
adja, hogy külön meg kell állania a lelkészértekezletnek azok mellett a 
tények mellett, melyeknek egyike Kiss Islván püspök úrnak azon elha-
tározása, hogy nemcsak a Baldácsy-alapítvánnyal kapcsolatos jövedel-
meiről, de még az egyházkerülettől élvezett püspöki tiszteletdíjáról is 
lemondott, részben a szegény lelkészek, részben az esperesi tiszteletdíjak 
emelése javára. A másik ilyen nagyjelentőségű tény Dr. Kéler Zoltántól, 
a Dunáninneni egyházkvrület felügyelőjétől származik, aki nagylelkű és 
áldozatkész elhatározással lehetővé tette a rádión való evangélikus ige-
hirdetést. A harmadik pedig az az örvendetes jelenség, hogy dereng már 
egy kicsit az ég a csonka Dunáninneni egyházkerület felett is, mert egy 
nemes angol lord, Rothermere, kezébe vette a magyar igazság fegyve-
rét és azzal új jövőt igyekszik teremteni számunkra. Indítványozza, hogy 
a lelkészértekezlet szive egész melegével üdvözölje Kiss István úrőmél-
tóságát, lándori Dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő urat és keresse fel 
üdvözlő távirattal lord Rothermere őexcellentiáját 

A lelkészértekezlet az indítványt elfogadja. Tisztelettel-
jes hódolattal áll meg a Dunáninneni egyházkerület mindkét 
elnökének a maguk nemében páratlan nagy áldozatkészsége 
és példás buzgósága mellett és úgy rájuk, mint adománya-
ikra az Isten bőséges áldását kívánja. Egyben pedig a leg-
mélyebb hazafias érzésektől eltelve, mint az egyházkerület 
lelkészi kara is üdvözli lord Rothermere őexcellentiáját nemes 
lelkének felénkfordulása alkalmából és az üdvözlőlevél szö-
vegének elkészítésére a püspök úr őméltóságát felkéri. 
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2. Balogh István, az értekezlet elelnöke ismerteti ezután azt a mun-
kát, melyet az elmúlt évben az egyházmegyei lelkészértekezletek kifej-
tettek. A nyugdíjintézeti szabályrendelet-tervezettel mindahárom egyház-
megyében foglalkoztak, ezenkívül aMosoni egyházmegyében Wenk espe-
res előadásában a vegyesházasságokkal, Fejér-Komáromban Horváth lel-
kész előadásában az Istenben boldogult Belák Géza életrajzával, amely-
lyel kapcsolatban határozatba ment, hogy minden lelkész életrajzi ada-
tait az egyházm. rendelkezésre bocsátja, tartottak ezenkívül írásmagya-
rázatot is. Nógrádban Králik lelkész írásmagyarázatot tartott, Révész lel-
kész a papnék egyesületéről értekezett talpraesett megállapításokban, 
Dr. Csengödy lelkész pedig a megváltás eszméjét és a modern ember 
viszonyát ismertette, rámutatván arra, hogy a modern ember életének 
is középpontjában áll e gondolat keresztyén formája. Végül arra int, 
hogy szakítson a lelkészi kar több időt és munkát magának az elmé-
lyedő foglalkozásra s hogy az értekezleti jegyzők az elhangzott előadá-
sok részletes ismertetését vegyék jegyzőkönyvbe, aminek mindenképen 
igen nagy haszna van a jelen és a jövő szempontjából is. 

Az értekezlet a jelentést tudomásúl veszi és az abban 
foglalt indítványokat magáévá teszi. 

3. Irányi Kamill székesfehérvári lelkész ismerteti az új nyugdíjin-
tézet tervezetét, amely hosszú és élénk vita alapját képezte és úgy az 
előadó, mint a felszólalók részéről elhangzott módosítások közül 

a lelkészértekezlet illetékes helyre felterjesztendőnek 
rendeli azon elfogadott módosító indítványt, hogy a lelkész 
szolgálatának 40. éve betöltése után nyugdíjjogosúlt. Ennek 
a nyugdíjintézet tervezetébe való felvételét minden félreértés 
és félremagyarázás kikerülése végett szükségesnek tartja. 

4. Dr. Csengödy Lajos, salgótarjáni lelkész az evangélikus és refor-
mátus egyházak közti testvéri kapcsolat melegebb ápolását fejtegette 
előadásában, melynek lényege az volt, hogy ma a szükséges lelkiség 
hiánya következtében a két egyház közt unióról beszélni időelőtti gon-
dolat, azonban a kooperáció annál szükségesebb és lehetségesebb. — 
Végül a következő indítványt terjeszti elő: Kérje fel a Dunáninneni ág. 
hitv. evangélikus lelkészértekezlet a Magyarhoni Evangélikus Lelkész-
egyesület útján az Országos Luther Szövetséget, a Bethlen Szövetséget 
és a Kálvin Szövetséget, hogy lépjenek egymással érintkezésbe egy 
évenként megrendezendő protestáns nagygyűlés megvalósítása tárgyában, 
amelynek székhelye lehetőleg a központi fekvésű Budapest legyen. Ezt 
a megkeresést az egyházkerületi lelkészi értekezlet abban a reményben 
teszi, hogy mindhárom egyháztársadalmi egyesülés tudatában van a 
protestantizmus vllágfeladatának, mely Magyarországon is csak az erők 
közös összefogásával valósítható meg, az evangélium Urának dicső-
ségére. 
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Az értekezlet a fenti indítványt egyhangúan elfogadja s 
azt a MELE-hez felterjeszteni rendeli. 

5. Révész Alfréd, sziráki lelkész a presbiteri tanfolyamról érteke-
zett, rámutatván azokra a presbitertípusokra, amelyekkel ö maga is sze-
mélyesen is érintkezett s arra a meggyőződésre jut, hogy azokat, akik 
egyházunkban ezt a tisztséget elnyerik, feltétlenül tájékoztatni kell e 
tisztség jelentőségéről, felelősségéről és kötelességeiről, nemkülönben 
úgy a biblikus alappal, mint egyházunk alkotmányával közelebbről is 
meg kell őket ismertetni. Történhet ez egyrészt tanfolyamok rendezésé-
vel, másrészt pedig egyéni módon, de az öntudatosítás munkáját kivált-
képen presbitereinknél folyamatba kell tenni. Előadásához, mely igen 
nagy mértékben gondolatébresztő volt, először Szekej András lelkész 
szólt hozzá, ki a presbiteri tanfolyam tárgyainak precizirozását is szük-
ségesnek tartja, majd többek felszólalása után Dr. Kéler Zoltán kerületi 
felügyelő hívta fel a jelenlevők figyelmét arra, hogy a Fejér-Komáromi 
egyházmegye egy szabályrendeletet dolgozott ki már régebben, amely-
ben a presbiteri tisztségek teendőit is hivatalosan és részletesen körvo-
nalozta. 

6. Kiss István püspök ezután, hivatkozván az idő előrehaladottsá-
gára, megköszöni az előadók buzgó munkáját és a tárgysorozatban még 
ezeken kívül szereplő előadókat kéri, hogy munkálatukat a legközelebbi 
értekezlet alkalmával bocsássák az értekezlet elé s szívből fakadó imával 
az ülést bezárja. 

Kmf. 

Kiss István s. k. 
püspök, lelkészértekezleti elnök. 

Dr. Csengödy Lajos s. k. 
értekezleti id. jegyző. 
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