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A Dunáninneni ágostai hitv. evang. keresztyén egyházkerület 1928. évi 
augusztus hó 9-ik napján Budapesten megtartott rendes közgyűlésének 

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

utóbb Okolicsányi Gyula nógrádi egyházmegyei 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, Huszágh Gyula, Laszkáry Gyula, 
Zelenka Ottó, Bérezés Lajos és Bödecs Sándor. 

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

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

eilenőr. 
5. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
6. Számvevő: Podhradszky János. 
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. 
3. A Nógrádi egyházmegyéből: Mihalovics Samu esperes és 

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

Károly, Irányi Kamill, Draskóczy Lajos, Vetsey Ede; b) jegyzőkönyvi 
kivonattal: Csővári Dezső, Droppa Sámuel, Fadgyas Aladár, Antal 
Károly, Krayzell Miklós, Selmeczi Miklós és Dr. Teutsch József. 

2. A Mosoni egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Schrödl Mátyás 
és Schütz Nándor; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Polster Rezső. 

3. A Nógrádi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Meskó Károly, 
Zeman Mihály, Eisele Gusztáv és Rákóczy István; b) jegyzőkönyvi 

I 
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A püspök imája. 

\ 

A világi elnök 
megnyitóbeszéde. 

kivonattal: Dr. Csengődy Lajos, Zatkalik Károly, Draskóczy Béla, 
vitéz Sréter Ferenc, Veress Imre és Zelenka Ottó. 

IV. A tanítók képviseletében: Csengey Gyula oroszlányi és Bödecs 
Sándor nagyvelegi tanítók. 

V. Mint vendégek: Csővári Géza, Limbacher Zoltán, Fényi Géza, 
Ormosi Lajos, Majba Vilmos, Dr. Szlávik Mátyás, Dr. Okolicsányi 
Lajos, Kropka István. 

VI. Távolmaradását indokolta, illetve kimentette: Dr. Zelenka 
Frigyes, Dr. Stelczer Mátyás, akiket betegségük és Csatáry Elek, akit 
családi ügy gátolt a megjelenésben. 

A G Y Ű L É S . 
• 

1. (B.) A püspök a budapesti X-ik Lelkészi Kör, Simor-utcai ima-
házában tartott gyámintézeti istentisztelet után, amelyet Dr. Csengődy 
Lajos salgótarjáni lelkész végzett, a nagyszámmal egybegyűlt kerületi 
közgyűlési tagokat imára híva fel abból az örvendetes alkalomból, hogy 
Lándori Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő ez év folyamán 
töltötte be kerületi felügyelővé történt megválasztása 10-ik évfordulóját, 
az alábbi rövid imával vezette be a kerületi közgyűlést: 

Isten, jóságos mennyei Atyánk! Egyik esztendő tűnik a másik után 
s az idők folyamán megváltozik minden. Egyedül te vagy örök, jóságos 
Istenünk és a te kegyelmed! Te Benned nincs változás vagy a változás-
nak árnyéka! 

Tíz esztendővel ezelőtt te adtál vezért a nagy dunáninneni egyház-
kerületnek, azóta az egyházkerület kicsiny lett, de a Te kegyelmed a 
cezérhez semmiben meg nem fogyatkozott. Átsegítetted őt a nagy víz-
özönön s legutóbb is kimentetted a veszedelmes betegségek hatalmából. 

S most itt állunk szent színed előtt, ünneplő s hálaadó lélekkel, 
esdő fohászokkal ajkainkon: tartsd meg őt továbbra is a te kegyelmedben 
s hozz víg esztendőt, boldog jövőt szegény magyar evangélikus egy-
házunkra és hazánkra. Amen. 

2. (B.) Az ima elhangzása után Lándori Dr. Kéler Zoltán az alábbi 
megható, szép beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
A nagy filozófus Seneca híres megállapítása „Vivere militare est" 

szálló igévé vált, mert tény, hogy az élet nem egyéb, mint sírig tartó 
harc és küzdelem, amelyből fakad a vi! ág könny tengere, s azok a mély-
séges sebek, amelyek élő testeket emésztenek, viszont ebből a harcból 
származik minden kitartó edzettség, siker és minden dicsőség is. 

Ebbe a harcba születtünk bele mi is, és ebben élünk ma is. 
Ha valamikor érezhette egy nemzedék egész lelke mélyéből, hogy 

harc az élet, úgy valóban a mai nemzedék az, amelynek ez az érzés 
osztályrészül jutott. 
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Az a világkataklysma, mely az ezer esztendős Magyarországot 2. 
darabokra szakította, olyan állapotokat teremtett, amelyek közepette az 
élet harca ezerszeresen megnehezült. 

Ezt a harcot a hazának minden hű fia állja, nincs egyetlen egy 
sem, aki ebben a nehéz küzdelemben részt ne venne; de mégis majdnem 
tíz évi harc és küzdelem dacára, csak az édes remények majdani betel-
jesülése képezi vígasztalásunkat, mert sorsunk jobbrafordulása a minden-
napi életben oly lassan s oly nehezen tud megindulni, hogy egy 
pillanatra sem feledhetjük el, hogy nyilt sebek tátonganak nemcsak 
édes magyar hazánk testén, de nyilt sebeket hord a társadalom, az egy-
ház, a család és minden élő testvérünk is. 

Ez a kemény harc egy ezer esztendős igazságot is eltemetett, azt 
az igazságot, hogy jogunk van az ezer éves esonkítatlan magyar haza 
birtokára. 

Ezen igazság érvényesítése érdekében folytatott harcunk még 
ezideig sikerre nem vezetett és csak reménységeink valóra váltának 
halvány jelenségeit észlelhetjük. 

A haza felszabadulás áldott örömének himnusza helyett még ma is 
csak sirámokat hallgató szívekkel jöttünk össze, mert bármerre tekin-
tünk, mindenfelől egy sokat próbált nép súlyos panaszai csendülnek 
fülünkbe. 

Egyfelől a gazdasági nyomorúság, a kenyér és munkanélküliség 
ijesztő meredékei tátonganak .elénk, amelyekbe sokan, megdöbbentően 
o agy számmal dobják bele életüket is közülünk, másfelől a nemzet 
testét emésztő sorvadások tengere az, amire esik pillantásunk. De mind-
ezeknél nagyobb az a veszedelem, amely az ősi magyar becsület, az ősi 
magyar tiszta erkölcs megromlása következtében lett úrrá, mind nagyobb 
mértékben a társadalmon. 

Mert sokan, nagyon sokan megfeledkeztek arról, hogy csakis a 
magunkbaszállás vezet az erkölcsi megújúlás útjára. 

Ezeknek az állapotoknak hullámaitól csapdosva, szeli az idők 
tengerét a magyar protestantizmus hajója, amelynek egyik fedélzetén 
ma összejöttünk. 

Hatalmunk nincs arra, hogv az idők járását megváltoztassuk, 
erőnk sincs ahhoz, hogy a felettünk járó sötét felhőket eloszlassuk, —• 
kezünk gazdasági, társadalmi és az egyéb bajok forrásához el nem ér, — 
de azért vagyunk az ég alatt, hogy ennek a hazának északi részében, 
a tiszta evangelium templomainak tájékán élő népek számára, az ezen 
nehéz állapotokból kivezető utat mégis állandóan keressük. 

Ezt az utat a világ jobb sorsra érdemes népeinek maga. az Űr Isten 
mutatta meg, amikor az emberiséget az evangeliummal megajándékozta! 
Mert ez, az evangelium szerint : „Az út, az igazság és az élet!" 

Ettől van áthatva az én lelkem is, amikor a dunáninneni evangelium 
őrállóinak kerületünk mai közgyűlésén is ajkamra veszem, nemcsak 
kötelességből, de szívem indításából — a dunáninneni evangelikus egy-
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2. házkerület közgyűléseinek immár majdnem egy évtized óta elhangzó 
fogadalmát — hogy: 

„Egyházkerületünknek szétdarabolása, iskoláinknak idegen államba 
való beolvasztása ellen, mivelhogy az nem a jog, hanem az erőszak 
alapján történt, olyan nép részéről, melynek az ősi magyar földhöz 
semmi jussa nincsen, a leghatározottabban tiltakozunk, mert azt jogos-
nak el nem ismerjük, s magyar hazánk területi épségéért, iskoláink 
visszaszerzéséért, minden erőnkkel küzdeni fogunk!" 

Résen voltunk az elmúlt tíz éven át és bizodalmas szívvel, az evan-
géliumtól megacélozott lélekkel résen leszünk ezentúl is, és nem fogjuk 
az alkalmat elmulasztani, hogy az örök tiltakozásunkba foglaltakat való-
sággá is átváltoztassuk. Adja az Ég Ura, hogy ez az alkalom ne várasson 
sjkáig magára! 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

Nekünk, a haza protestánsainak, de kiváltképen az evangélikusoknak 
a sorsa legteljesebb mértékben összeforrott e hazának sorsával. 

A haza fájdalma a mi fájdalmunk, a haza szenvedése a mi szen-
vedésünk is. 

Mi nem ismerhetünk más célt, minthogy e hazának gyermekeit 
tegyük a magyar eget is magában foglaló Isten országának polgáraivá; 
mert ez a cél ad nekünk létjogosultságot, ez éltet és ez tesz bennünket 
is szükségessé ezeken a csonka határokon belül is. 

De ha tekintetemet azokra a templomokra vetem, amelyek tör-
vényes hatáskörünk alá tartoznak, ha tovább pillantva, azokra a népekre 
tekintek, melyek oltárainkon át tartják fenn a kapcsolatot az élet 
Istenével s még tovább siklik szemem és a hazai evangelikus egyház 
közönségét is szemügyre veszem, — bizony be kell vallanom, hogy alig él 
ez a felfogás hittestvéreinknek a köztudatában úgy, amint az szükséges 
és kívánatos lenne. 

Ezért egyetlen alkalmat sem szabad elmellőznünk, hogy erre a 
közfigyelmet nyomatékosan felhívjuk, és hogy magunkat is úgy egyéni-
leg, mint korporative, ehhez tartsuk. 

Mert a mi egész élethivatásunk, amit magunkra vállaltunk, azt a 
parancsot továbbítja hozzánk, hogy ezt az ezer esztendős, mindég meg-
sanyargatott és legutóbb eltiport népünket egy boldog és megelégedett 
életre újból visszavezethessük. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

Ha ebből a szempontból esik pillantásunk az elmúlt esztendőre, — 
melyről számot adni hivatása ennek a közgyűlésnek is, — úgy csak 
annyit mondhatok, hogy, bár sok a kívánni való még, azonban amit 
emberileg megtehettünk ,azt megtettük; megtették lelkészeink, tanítóink, 
megtették egyházközségeink, esperességeink s annak minden rangú és 
rendű tisztviselői, s helyén volt egyházkerületünk is. 
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Ebből a szempontból örvendetesen mutatok rá arra a szép munkára, 2. 
amelyet egyházkerületünk főtisztelendő püspöke, a canonica visitatios 
látogatásaival, a nógrádi esperességben végzett, s amely fáradozásainak 
az áidása tulajdonképen csak ezután fog a maga igazában jelentkezni. 

Sajnos — hónapokig tartó betegségem folytán —, ezen egyház-
látogatások alkalmával a főtisztelendő püspök urat nem kísérhettem, 
s ezen nehéz munkájából részt nem kérhettem. 

Meg vagyok győződve, hogy a főtisztelendő Püspök úr a közeljövő-
ben úgy a Fejér-Komáromi, valamint a mosoni esperességekhez tartozó 
egyházközségeket is szerencséltetni fogja látogatásával. 

Meg kell emlékeznem a „rádiós igehirdetés" ügyéről és fejleményei-
ről, közölve, hogy az egyetemes egyház bölcsessége az ellentábor minden 
igyekezete dacára, megtalálta a módot és kivezető utat, hogy ezen intéz-
mény továbbra is fennmaradhasson. 

S így most már a „rádiós igehirdetés" nemcsak „az anyaszent-
egyház és Isten országának felvirágzását" fogja szolgálni, hanem ébren 
fogja tartani elszakított hitsorsosainkban a törhetetlen ragaszkodást 
Magyarország minden rögéhez és a régi egyházkerület egységéhez. 

Örömmel állapítom meg lelkészi karunk törhetetlen fáradozását 
Isten országának terjesztésében, úgy az igehirdetésben, mint a hívek 
egyéb természetű lelki gondozása tekintetében. 

De szeretném még megérni, hogy ebben a munkában a lelkészek 
elnöktársaikban, az egyházi felügyelőkben ne csak hivatalnoktársakat, 
hanem segítő munkatársakat is láthatnának. 

Egyházi munkásságunk ilyen irányú kiszélesítése és rendszeresítése 
annál is inkább szükséges, mert hiszen az egész protestantizmus alap-
plve az egyetemes papság, mely az Isten országa pilléreivé nemcsak a 
lelkészeket, hanem az egész közönséget teszi, ebből is elsősorban azokat, 
akik egyházi tisztséget vállalnak. 

Nekünk valóban mindannyiunknak aktív szolgálatot kell vállalnunk 
és teljesítenünk az Űr hadseregében, mely jelentkezik egyrészt a jobb 
emberré válás szubjektív törekvésében, másrészt pedig a hittestvérek 
sorsán való segítésben, amelynek azonban végső célja a rajtunk keresztül 
történő isteni jóság megértése, az ugyancsak jobb emberré való válásra 
való igyekezet felébresztése. 

Mindezt közönségesen „az evangelikus összetartás" kifejezéssel 
szokták megnevezni. Ennek a kiépítése és minden vonalon való meg-
valósítása az, amire minden erővel törekednünk kell, ha az oldott kévék 
sorsára nem akarunk jutni. 

Ebből folyólag arra kérem minden evangelikus testvéremet, aki 
szerencsés körülményeknél fogva nyugodtan, különösen pedig gon-
doktól mentesen, függetlenül élhet, ne éljen egyedül magának, és ne 
zárkózzék el oly állás elfoglalásától, amelyre őt a közbizalom hívja; 
és buzgón vegyen részt az evangelikus közéletben addig, amíg munka-
bírása ezt megengedi. Kiváltképpen a mai időben, amikor minden 
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vonalon azt látjuk, hogy sok oldalról nagy buzgósággal kondítják meg 
a lélekharangot egyházunk felett. 

Egyrészt azok a tömörületek, amelyek ezt az országot már egyszer 
vértengerbe fullasztották s amelyek a hamu alatt rejlő elégedetlenség 
parazsát még mindég szívósan élesztgetik és csak az alkalmat várják, 
hogy lélekgyilkos munkájukat új ra ott folytassák, ahol abba kellett 
hagyniok; 

másrészt pedig az a hidegen kiszámított és megalkuvást nem ismerő 
elszántsággal folyó akció, amit Róma indított. 

A nógrádi szórványok gondozásával kapcsolatban olyan konkrét 
adatokról nyertem tudomást, amik ennek az akciónak egyházunkra való 
veszedelmét megdöbbentően tárják fel, s így alig feltételezhető, hogy 
többi esperességeinkben más lenne a helyzet. 

De nemcsak ezek a helyi jelenségek, hanem bizony még az országos 
statisztikai adatok is rideg számokban kiáltják felénk az Írás figyelmez-
tetését: „Őrállók, vigyázzatok!" 

fia hitsorsosainkban evangelikus egyházunkhoz való szent ragasz-
kodást nem erősítjük, úgy menthetetlenül elveszünk. Meg kell azért 
találnunk a módokat és eszközöket, amik minden fizikai akadály és 
nehézség ellenére is lehetővé teszik egyházunk pusztulási folyamatának 
megakasztását. 

Elismeréssel kell adóznom tanítói karunk fáradozásáért, hogy a 
gondjaikra bízott fiatalságban a törhetetlen hazaszeretetet és meg-
csonkított hazánk feltámadásába vetett hitet ápolták és az erre való 
képességet megalapozták. 

Nagy örömmel és lelki megnyugvással teszek jelentést arról, hogy 
a magyar-komáromi fiókegyház anyásítása —, melynek szükségességét 
én már az 1924. évi Salgótarjánban megtartott közgyűlésünk keretén 
belül nyomatákosan hangsúlyoztam —, ez év folyamán valóra vált; 
s ezen kicsiny, de küzdő egyház egyhangúlag meghívott lelkészét, 
Eadgyas Aladárt 1928. évi április hó 15-én ünnepélyesen állásába 
beiktatta. 

„Ragyogjon most már Komáromban is a más vallásúak tengerében 
az evangelikus egyháznak világító tornya s mutassa az utat felfelé, 
hazafelé, örök hazánk: az ég felé." 

Hogy ez az anyásítás küzdelmes évek lepergése után megtörtént, 
az elsősorban az ott működött missziói lelkésznek, méltóságos Draskóczy 
Lajos nyug. dékán úrnak érdeme, aki fáradhatatlan szorgalommal és 
buzgósággal, sokszor egészségének kockáztatásával, önzetlenül egyen-
gette az utakat, mely fáradozásában jóakaratú támogatásra talált az 
egyházközség felügyelője, nagyméltóságú Yetsey Ede altábornagy úr 
személyében. 

Emellett azonban meg kell emlékeznünk arról is, hogy ennek meg-
valósításához úgy a kultuszminisztérium, valamint egyetemes egyházunk 
is tetemes adománnyal hozzájárult. 
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Tisztelettel indítványozom, hogy a nagyméltóságú kultnszminisz- 2. 
minisztérium, valamint az egyetemes egyház adományait és juttatásait 
hálás köszönettel tudomásulvéve, méltóságos Draskóczy Lajos dékán 
úrnak, valamint elnöktársa, nagyméltóságú Vetsey Ede úrnak, fáradha-
tatlan munkásságukért leghálásabb köszönetünknek adjunk kifejezést, 

Ugyancsak nagy elismeréssel kell megemlékeznem a tatatóvárosi 
fiókegyházról, ahol a hívek buzgósága és áldozatkészsége, de különösen 
a fiókegyház felügyelőjének, Dr. Teutsch József úrnak, páratlan áldozat-
készsége és buzgó tevékenysége révén megépítette imaházát és a lelkész-
lakot, s hogy a felépült imaházat kerületünk főtisztelendő püspöke 
1927. évi november hó 6-ik napján ünnepélyesen felavatva, a hívők ren-
delkezésére bocsátotta. 

Tisztelettel javaslom, hogy Dr. Teutsch József felügyelő úrnak, 
aki az építési költségek oroszlánrészét sajátjából előlegezte, ezen vagyoni 
támogatásáért és páratlan fáradozásáért közgyűlésünk elismerő hálás 
köszönetét nyilvánítsa. 

Ami eddig végeztetett, az még mind csak kezdet, s a tényleges 
helyzet sokkal többet kíván mindannyiunktól. 

Remélem, hogy a — végre hosszú előkészület után a megnyitásra 
megérett — zsinat ebből a szempontból is tudni fogja kötelességét és 
egészségesebb állapotok felé segíti eljutni közegyházunkat; s nem engedi 
érvényesülni azon igyekezeteket és törekvéseket, amelyek a paróchusok-
nak a jelenleg érvényben levő egyházalkotmányunkban foglalt, vala-
mint az évszázados gyakorlatban és szokásban gyökeredző jogainak meg-
csonkítását célozzák. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

Magyar hazánk és magyar népünk sorsának megjavításában és a 
mi nemzetünk vérkeringésébe a mi egyházunk, s bizony a mi egyház-
kerületünk sem képes anyagi erőket bevinni, ami nem is lehet hivatásunk, 
tekintettel, hogy egyházunk szegénysége a mindenkori kormány anyagi 
segítségére van utalva. 

Ehelyett azonban annál több lelket kell adnunk, s annál több szel-
lemi értéket kell a haza lelkének rendelkezésére bocsájtanunk. 

A mi népeink erkölcsi nívójának állandó emelése a mi kötelességünk. 
Az evangélikus megbízhatóság, hűség, becsület, puritánság, megértés, s 
mindenekfelett a „szeretet" legyen az, ami rajtunk keresztül kér utat 
magának a magyarok világába is. 

Önzetlenül, — érte elismerést nem is kívánva, — álljuk meg helyün-
ket, amelyre Isten kegyelme és hitsorsosaink bizalma állított és tegyük 
meg mindazt, ami tőlünk telik. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

El nem mulaszthatom, hogy az evangélium ilyen önzetlenséggel mun-
kálkodó őrállóinak sorából, néhány kiválsóságot ide ne hívjak ez alkalom-
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. mal is, a mélyen tisztelt Közgyűlés színe elé, és hogy az őket megillető 
tisztelet világító és melegítő fáklyáját meg ne gyújtsam előttük is, ezen 
a helyen. 

Ezek során elsősorban báró Prónay Dezső az, aki Istentől megáldott 
életének, 1928 október 22-én immár nyolcvanadik esztendejét tölti be. 

Báró Prónay Dezsőnek hosszú és áldásos egyházi tevékenysége, nemes 
egyénisége, példás evangéliumi lelkülete, törhetetlen és megalkuvást nem 
ismerő hazafisága, melyek még mindég bevilágítják előttünk a Krisztus 
követésének útját, kötelességünkké teszik, hogy őt Isten további minden-
ható szeretetébe ajánljuk és kívánjunk neki áldott és boldog esztendőket, 
biztosítva őt továbbra is szeretetünk, ragaszkodásunk és soha el nem múló 
hálánkról; s az ő hervadatlan érdemeit jegyzőkönyvünkben újólag meg-
örökítve, őt az erről szóló jegyzőkönyvi kivonat átküldésével értesítsük. 

Meg kell emlékeznem méltóságos és főtisztelendő Geduly Henrik úr-
ról, a tiszai egyházkerület püspökéről és az egyetemes egyház közgyűlésé-
nek egyházi elnökéről, aki ez évben töltötte be lelkészi működésének negy-
venedik esztendejét. 

Mi dunáninneniek, mindenkor tapasztaltuk a püspök úrnak egyház-
kerületünkkel és annak minden egyes tagjával szemben tanúsított jóaka-
ratát, pártatlan igazságosságát, egyházkerületünk nemes törekvéseinek 
támogatását, különösen pedig tapintatos bölcsességét, — amelynek leg-
fényesebb bizonyítéka a legutóbbi egyetemes közgyűlésen előterjesztett 
javaslata. (Egyetemes Közgyűlés 1927. évi jegyzőkönyvének 17-ik 
pontja) S ennek folytán tisztelettel indítványozom, hogy mai közgyűlé-
sünk üdvözölje főtisztelendő Geduly Henrik püspök urat, negyven éves 
lelkészségének évfordulója alkalmával s egyben adjon kifejezést a püspök 
úrral szemben táplált hálás tiszteletének és ragaszkodásának, s minderről 
nevezettet jegyzőkönyvi kivonattal értesítse. 

De mert tapasztaljuk azt is, hogy egyházkerületünkben az aktív 
munkát kereső és buzgalommal ténykedők gárdájának sora napról-napra 
fogy és a fiatalos generációból pótlást alig nyerünk, hálásan kell meg-
emlékeznünk azon férfiakról is, akik korosabb voltuk dacára meg nem 
változott eréllyel és buzgósággal teljesítik hivatásukat és juttatják ér-
vényre egyházunk iránti hűséges és törhetetlen szeretetüket. 

Egyházkerületünkben méltóságos Rákóczy István úr, 1888-ban kap-
csolódott be az egyházi életbe és pedig kezdetben mint a balassagyarmati 
egyház aljegyzője, majd presbyter és esperességi képviselő; utóbb 1898 
óta, mint a csehbereki és 1903 óta mint a bánki egyház felügyelője és 
végül 1913 óta mint a nógrádi egyházmegye másodfelüoryelője — negyven 
éves működésének évfordulóját ünnepelte ez esztendőben. Nagytiszteletű 
Kardos Gyula esperes úr pedig lelkészi működésének huszonöt éves évfor-
dulóját érte el ez idén. Továbbá, hogy egyházkerületünk nagyérdemű 
pénztárosa, Bendl Henrik úr, ki egyszersmint az egyetemes egyház gond-
terhes financiális ügyeit is intézi, — négy évtizedes hűséges munkássá-
gának lepergése után legfelsőbb helyről a kormánytanácsosi címmel lett 
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kitüntetve, — jubiláltak s így javasolom, hogy a mélyen tisztelt Köz-
gyűlés kerületünk ezen érdemes munkásait melegen üdvözölje, kívánva, 
hogy még nagyon sokáig munkálhassák az Úrnak szőllőjét. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

Habár hónapokon át tartó betegségem meggátolt abban, hogy egy-
házkerületünk ügyeiben intenzív munkásságot kifejthessek, — mégis a 
mélyen tisztelt Közgyűlés által a kerületi elnökségre bízott feladatokat 
főtisztelendő elnöktársammal együtt végrehajtottam. 

Nevezetesen a mult évi közgyűlés 50. pontja alapján az Országos 
Földbirtokrendezeő Bíróság 33.363/1925. számú ítéletével egyházkerü-
letünknek juttatott 108 kat. hold ingatlant, az 1927. évi december hó 
30-án megkötött szerződéssel i f j . gróf Esterházy László úrnak 1955. évi 
szeptember hó 30-áig terjedő időre, bérbeadtuk. 

Az erre vonatkozó szerződést a Fejér vármegye közigazgatási bizott-
sága gazdasági albizottsága, az 1920. évi XXXVI. t.-c. 49. §-a értelmé-
ben. 1.105/1928. számú jogerős határozatával tudomásul vette. 

Póltólag bejelentem azt is, hogy az O. F. B. 30.986/1924. számú íté-
letével, egyházkerületünknek juttatott 292 hold területre vonatkozólag, 
ifi. gróf Esterházy László úr bérlővel 1926. évi július hó 13-án megkötött 
haszonbérleti szerződést, a Fejér vármegye közigazgatási bizottsága gaz-
dasági albizottsága az 1920. évi XXXVI. t.-c. 49. §-a értelmében, az 
1.967/1926. számú jogerős határozatával, szintén tudomásul vette. 

Kívánatos lenne, hogy úgy az 1926. évi július hó 13-án, valamint az 
1927. évi december hó 30-án megkötött szerződések egész terjedelmükben, 
a gazdasági albizottság jóváhagyó záradékával együtt, a jelen közgyűlé-
sünkről felvett jegyzőkönyv függeléke gyanánt felvétessenek, hogy az ab-
ban foglaltakról egyházkerületünk minden egyes tagja tudomást szerez-
hessen. 

Bejelentem egyúttal azt is, hogy a mult évi közgyűlésünk 74. pontjá-
ban megadott felhatalmazás alapján, az Első Magyar Általános Biztosító 
Társasággal a tűzkárbiztosítási szerződést 1938. évi január hó elsejéig 
tartó hatállyal, a kerületi elnökség 1927. évi december hó elsején meg-
kötötte. 

Ezen szerződés kinyomatott példányait a püspöki irodában az érdek-
lődők megkaphatják. 

Végezetül bejelentem, hogy az Első Magyar Általános Biztosító Tár-
saság folyó évi közgyűlése, kérelmem és közbenjárásomra, ebben az esz-
tendőben is egyházkerületünknek 150 pengőt adományozott, mely összeget 
felvéve, azt 1928. évi június hó 25-én egyházkerületünk pénztárába be is 
fizettem. 

Indítványozom, hogy ezen nagylelkű adományért nevezett társaság-
nak a mélyen tisztelt Közgyűlés fejezze ki hálás köszönetét, s erről a tár-
saságot jegyzőkönyvi kivonat átküldésével értesítse. 
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Javasolom továbbá, hogy ezen 150 pengő újabb adomány a nemes 
adományozó viselő „kegyes alapítvány" tőkéjének gyarapítására fordít-
tíissck. 

Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 

Amily nagy örömömre szolgált, hogy egyházkerületünk régi buzgó 
munkásait üdvözölhettem, fájdalommal kell megemlékeznem néhány le-
mondásról. 

Ugyanis kerületi törvényszékünk világi tagjai közül nagyméltóságú 
Baloghy György úr betegségére, méltóságos Krayzell Miklós úr pedig az 
általa felhozott, s általam teljes mértékben akceptált indokokra való hivat-
kozással, — amelyeket itt bővebben pertraktálni nem óhajtok, — tisztsé-
gükről lemondottak. 

I V i - .',••• t •< 
Tisztelettel javasolom, hogy kerületi törvényszékünk ezen két jeles 

tagjának lemondását sajnálattal tudomásul véve, buzgó munkálkodá-
sukért köszönetünknek adjunk kifejezést, s egyben a megüresedett bírói 
tisztségekre a szükséges választást eszközöljük. 

Mély megdöbbenéssel és fájdalmas érzésekkel eltelve, bejelentem azt 
is, hogy Dr. Händel Béla, egyházkerületünk kimagasló munkása, kerületi 
ügyészi állásáról való lemondását 1928. évi március hó 22-én kelt s a fő-
tisztelendő püspök úrnak megküldött levelével bejelentette. 

Én ezen lemondásról csak hetek multán nyertem értesülést és nyom-
ban érintkezésbe léptem kerületi ügyészünkkel, hogy őt rábírjam lemon-
dásának visszavonására. \ 

Értekezésem révén csak annyit tudtam elérni, hogy Dr. Händel 
Béla megígérte, hogy az általam közlötteket megfontolás tárgyává fogja 
tenni. 

Időközben a püspök úr őméltósága is igyekezett a kerületi ügyészt ki-
engesztelni és őt lemondásának visszavonására rábírni. 

Sajnos, ez mind eredménytelen maradt, s hosszabb idő lepergése után 
kerületi ügyészünk megírta nekem, hogy lemondásához — az őt ismételten 
ért méltatlanságok folytán, de elvi szempontokból is — ragaszkodni kény-
telen. 

Én Dr. Händel Bélában — akinek buzgóságát és szakszerű működését 
a mélyen tisztelt Közgyűlés hosszú éveken át figyelemmel kísérhette •— 
a magyar erények és evangélikus értékek, nevezetesen az egyházi hűség 
megtestesülését, valamint az egyházjogi szaktudás kiváló képviselőjét 
ismertem fel, aki evangélikus igazságainknak mindenkor szószólója és vé-
delmezője volt úgy felfelé, mint lefelé. 

Ennek tudatában pótolhatatlan veszteség érné egyházkerületünket, 
ha Dr. Händel Béla lemondását fenntartaná, s immáron a mélyen tisztelt 
Közgyűlés bölcsességén fordul meg, hogy Dr. Händel Bélát lemondásá-
nak visszavonására felkérje. 
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Mélyen Tisztelt Közgyűlés! 2 — 3 . 
Folyó évi közgyűlésünket, a nemes balassagyarmati egyházközség 

lekötelező szíves meghívása folytán, Balassagyarmaton kellett volna meg-
tartanunk. 

Minthogy azonban egyházkerületünk lelkészeinek többsége újból 
azon óhajtásának adott kifejezést, hogy közgyűlésünket lehetőleg az ország 
szívében Budapesten tartsuk meg, s minthogy mult évi közgyűlésünk a 
kerületi elnökségre bízta a közgyűlés megtartása helyének és idejének 
megválasztását, főtisztelendő elnöktársammal — aki figyelembe vette 
hosszú betegségemet és még ezidő szerint is lábadozó állapotomat és en-
gem a vidékre való utazás fáradalmaitól mentesíteni kívánt, — úgy ha-
tároztuk, hogy Budapesten jövünk össze, és a nemes balassagyarmati egy-
házközséget arra kérjük, hogy szíves meghívását az 1929. évre tartsa fent 
érvényében. 

Ez meg is történt, aminek köszönettel való tudomásulvételét indít-
ványozom. 

Örömömnek adok kifejezést, hogy mai közgyűlésünkön az érdeklődők 
oJv szép számmal jelentek meg, amiben annak bizonyságát látom, hogy az 
érdeklődés egyházunk ügyei iránt nem hanyatlott, s így mindannyiukat 
a legszívélyesebben üdvözlöm. 

De hogy é helyen összejöhettünk, azt a főtisztelendő püspök úr köz-
benjárásának és a budapesti X. kerületi ág. hitv. evangélikus lelkészi kör 
szíves vendéglátásának köszönhetjük, mert úgy imaházát, valamint a ta-
nácstermeket, nekünk szeretettel átengedni és bennünket lekötelező me-

é-
leg barátsággal fogadni, szíves volt. 

Mindannyiunk érzéseit vélem tolmácsolni, midőn javasolom, hogy 
közgyülésüiúv leghálásabb köszönetét nyilvánítsa a vendéglátó egyházi 
körnek, valamint a bölcs elöljáróknak. 

Békés cs egymást megértő munkálkodásunkra a Mindenható áldását 
kérve, 1928. évi egyházkerületi közgyűlésünket megnyitottnak nyilvá-
nítom. 

Egyházkerületünk s közegyházunk fontosabb mozzana-
„ taira kiterjeszkedő, azokban a helyes eljárást érdeme szerint 

méltató, a tévedésekre bátran rámutató, egyház- és haza-
szeretettől izzó, a jelenlévők élénk tetszésnyilvánításai által 
gyakran megszakított megnyitóbeszédet a közgyűlés hálás 
köszönettel fogadja s Kiss István püspök indítványára en-
nek szórói-szóra való jegyzőkönyvbe vételét elrendeli. 

3. (B) Világi elnök a jegyzői kar azon bejelentése után, hogy a 
közgyűlés hivatalból tagjai s az egyházmegyék megbízólevéllel ellátott 
kiküldöttei határozatképes számban vannak jelen, 

a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak kijelenti. 
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4 — 8 . 
Jegyzőkönyv-
hitelesítők. 

Kerületi 
tanitóképviselők. 

4. (B) Előbbi ponttal kapcsolatban 
a közgyűlés ezen jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökség el-
nöklete alatt, a jegyzői karon kívül: Dr. Händel Béla, Kray-
zell Miklós, Draskóczy Lajos, Mihalovics Samu, Podhradszky 
János és Kirchner Gyula közgyűlési tagokat küldi ki. 

5. (B) Világi elnök jelenti, hogy a kerület tanítókara Csengey 
Gyula oroszlányi és Bödecs Sándor nagyvelegi tanítókat küldte képvi-
seletében a mai kerületi közgyűlésre, akik itt meg is jelentek. 

Tudomásul szolgál. 

Báró Radvánszky 
Albert távolmaradá-
sának bejelentése. 

Dr. Zelenka Frigyes 
Dr. Stelczer Mátyás, 
Csatáry Elek 
kimentik távolmara-
dásokat. 

Dr. Händel Béla 
egyházkerületi 
ügyész lemondásá-
nak visszavonása. 

6. (B) Egyházi elnök jelenti, hogy báró Radvánszky Albert, ev. 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr Őméltósága, betegsége miatt 
nem jelenhetik meg körünkben, mint ahogy szándékában volt. Levelé-
ben Isten gazdag áldását kívánja közgyűlésünk munkájára. 

A közgyűlés az egyetemes felügyelő úr Őméltósága meg 
nem jelenését sajnálattal tudomásul veszi, munkánkra Isten 
áldásának óhajtását hálásan megköszöni s szívből kívánja 
Őméltósága egészségének minél előbb való visszatérését s 
mindezekről az egyetemes felügyelő úr Őméltóságát jegyző-
könyvi kivonattal értesíti. 

. 7. (B) Világi elnök jelenti, hogy távolmaradásukat jelentették: 
betegség miatt Dr. Zelenka Frigyes egyházkerületi világi főjegyző és 

• Dr. Stelczer Mátyás mosoni egyházmegyei felügyelő; családi ok miatt 
Csatáry Elek egyházkerületi törvényszéki világi bíró. -

A közgyűlés távolmaradásukat igazoltnak kijelenti s 
Dr. Zelenka Frigyes és Dr. Stelczer Mátyás közgyűlési ta-
goknak egészségük mielőbbi helyreállását őszinte szívvel 
óhajtja. 

8. (B) Mihalovics Samu, a nógrádi egyházmegye esperese, vissza-
térve az elnöki megnyitóbeszédnek mindnyájunkat fájdalmasan érintő 
azon részére, amely Dr. Händel Bélának az egyházkerületi ügyészi tiszt-
ről való lemondásával foglalkozik, s amelynek visszavonására eddig 
még rávenni nem lehetett, a nógrádi egyházmegye — Wenk Károly a 
mosoni egyházmegye főesperese a mosoni egyházmegye — Balogh Ist-
ván a fejér-komáromi egyházmegye esperese a fejér-komáromi egyház-
megye nevében teljes tisztelettel és bizalommal felkérik Dr. Händel 
Bélát, hogy vonja vissza lemondását s tegye teljessé e nap örömét és 
jelentőségét. 

Dr. Händel Béla, az egyházmegyék egyöntetű bizalmának 
megnyilvánulása előtt meghajolva, lemondását visszavonja s igéri, hogy 
amiként eddig tette, úgy a jövőben is készséggel munkálja az egyház-
kerület anyagi és erkölcsi javát. 

A közgyűlés Dr. Händel Bélának az ügyészi tisztről tör-
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tént lemondásának visszavonását s az ügyészi fontos munká-
nak újra vállalását örömmel veszi tudomásul. 

9. (B) A napirend előtti felszólalásra engedélyt nyerve, Mihalovics 
Samu elérzékenyült hangon utal a hazánkat darabokra tépő, ev. egy-
házunkat alapjaiban megrázkódtató trianoni békeszerződés által keltett 
siralmas helyzetre, amely akkor végképpen csak azért nem csüggesz-
tette el a szíveket, mert ennek az égbekiáltó igazságtalanságnak meg-
szűnését mindenki pár éven belül reményiette. S mikor a néhány év 
elmultával hazánk s benne ev. egyházunk sértetlen alakban visszaállí-
tásába helyezett reményünknek nem erősödését, hanem inkább gyengü-
lését tapasztaltuk és mi mégis kétségbe nem estünk, — azt a kegyel-
mes Istennek köszönhetjük, aki felé szálljon is naponkint hívő lelkünk 
dicsőítő zsolozsmája; mert Ő adta egyházkerületünknek azt a férfiút, 
aki szilárd hitével, lángoló hazaszeretetével összekötőkapocs volt a 
szépséges mult és sivár jelen között és az is lesz mindaddig, amíg a 
jóságos Isten, megtartja nekünk. Ez a férfiú Lándori Dr. Kéler Zoltán, 
akit 10 évvel ezelőtt emelt az egyházkerület a kebelében elérhető egyik 
legmagasabb, épen azért igen megtisztelő kerületi felügyelői állásba. 

Hogy a kerület jól választott, fényesen tanúskodik emellett fárad-
hatlan buzgalma, kitartó munkássága; mert a kormányrúd mellé állva, 
éber szemét mindig egyházkerületünk hajóján tartotta, s nyitott kezé-
vel mindig sietett oda, ahol a fenyegető veszély tarajos hullámait el-
simítani kellett. A kerület lelkészei nevében Lándori Dr. Kéler Zoltán, 
kerületi felügyelő úr Őméltóságát, megválasztatásának 10-ik évfordulóján, 
mély tisztelettel üdvözli, kérve az egek Urát, hogy tartsa, éltesse Őméltó-
ságát soká, nagyon soká, hogy láthassa, érezhesse dunáninneni ev. egyház-
kerületünk haza- és egyházszeretettől áthatott munkáját, munkájának áldó 
hatását. 

Okolicsányi Gyula, az egyházmegyei felügyelők nesztora, az egy-
házmegyei felügyelők nevében szeretettel üdvözli a kerületi felügyelő 
úr Őméltóságát, magas és szép tiszte betöltésének tizedik évfordulóján. 
Soraikból emelkedett a kitüntető helyre, ahonnan elhangzó minden ve-
zéri tanítása, onnan kiinduló minden ténykedése, egyházkerületünk 
iránt érzett szeretetéről beszél. Őszinte szívvel kívánja, hogy Őméltó-
sága, tettre kész erejével, mély bölcsességével, még sokáig lehessen 
győzelemről-győzelemre segítő vezérünk. 

Bérezés Lajos az egyházkerületi tanítók nevében hódolattal kö-
szönti a kerületi felügyelő úr Őméltóságát. A tanítók jóleső érzéssel 
tapasztalják Őméltóságának irányukban táplált atyai jóindulatát, a 
Gyorssegély-alapítványnak rájuk is kiterjesztett rendelkezéseiből. Ő is 
kéri a mindenható és irgalmas Istent, hogy áldja, védje Őméltóságát 
és tartsa meg még soká magas tisztében, egyházkerületünk közönsége 
s ezek között a tanítók örömére és javára. 

8 — 9 . 
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Kerületi felügyelő úr Őméltósága hálásan megköszöni 
az üdvözlő beszédekből kicsengő s feléje áradó osztatlan bi-
zalmat és meleg szeretetet. 

Ez a szeretet és bizalom fog neki erőt adni arra, hogy 
egyházkerülete igazi javát csüggedetlenül munkálja, vala-
míglen ezt a bőkegyelmi Isten kikutathatlan bölcsessége 
akarja. 

10. (K) Püspök úr beterjeszti a már előzőleg nyomtatásban meg-
jelent évi jelentését: 

Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés! 
A történelem tanúsága szerint bármely országban létesült is evan-

gélikus egyház, mint nemzeti egyház alakult meg. Hogy azután hitelvei-
ből folyó s azokkal megegyező alkotmányos elveiből mennyit tudott 
megvalósítani, az minden esetben a kedvező, vagy kevésbbé kedvező tör-
ténelmi fejlődésnek volt a folyománya. Bizonyos, hogy az egyház és az 
állam közötti viszony hazánkban alakult ki a legszerencsésebben. Nem 
néznek egymásra ellenségesen, nem közönyösek egymás iránt. Az állam 
elismeri a törvényesen bevett vallásfelekezeteket saját hatáskörrel bíró 
közjogi testületeknek, céljai elérésében, számít támogatásukra s ennek 
fejében kedvezményekben részesíti, jog- és anyagi segéllyel lát ja el őket. 
Úgy egyházunk nemzeti jellegéből, valamint az egyháznak és államnak 
most vázolt megértő, testvéries, egymáshoz való viszonyából következik, 
hogy amikor szenved a nemzet, az állam, szenved az egyház is s amikor 
remél s jobb jövőt hirdet az egyház — s a legelszántabban teszi ezt ép-
pen a legnagyobb elnyomatás idején a legvigasztalanabb helyzetekben 
— átragad a reménység a nemzetre is. 

Egyelőre még a szenvedések nehéz út já t jár juk. Mert nincs na-
gyobb szenvedés, mint égbekiáltó igazságtalanságokat szenvedni el. 
Ilyen igazságtalanság „bünhődnünk kell, mert mi kezdtük a háborút." 
Már régen bebizonyosodott, hogy egyedül Magyarország, illetve annak 
akkori vezető államférfia nem akarta, ellenezte a háborút, de azért a 
bűnhődés bekövetkezett. A másik ilyen igazságtalanság „feldarabo-
landó az ország, mert elnyomta a nemzetiségeket." Az igazság pedig 
az, hogy a nemzetiségek ezer esztendőn át számban gyarapodva meg-
maradtak annak, amik voltak s aminek születtek s élveztek akkora 
jogbiztonságot s polgári szabadságot, mint kevés állam fia Európában. 
S ezt a gerendát a vádaskodók szemében nem látta meg senki! S végbe-
ment az ország feldarabolása, elszakították nemcsak a nemzetiségi vidé-
keket, hanem több helyen a tisztán magyar f a j által lakott területeket 
is. S ezzel azután megkezdődött az igazi elnyomatás is, vandál pusztí-
tása mindannak, ami magyar, nem kímélve a művészi remekműveket 
sem, elkezdődött a magyar nyelv üldözése, a magyar földbirtokosok 
földreform címén való kivetkőztetése birtokaikból. Hagynak ugyan 
nekik valamit megélhetésre, de erre a kevésre annyi adóterhet raknak, 
hogy ezeknek a rendszerint kiváló magyaroknak a jövő sorsa nem lehet 
kétséges, előbb-utóbb kezükbe veszik a vándorbotot s övéikkel együtt, 
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talán némi reménnyel is szívükben, bejönnek a megcsonkított hazába... 
újabb nyomorra. 

Mert idehaza sem rózsásak az állapotok. A háború utáni általános 
lerongyolódás miatt minden téren szükségessé vált beruházások, a kü-
lönféle címeken való jóvátételek, a városi, megyei és állami tisztviselők 
nagyszáma, a menekültek, nyugdíjasok, rokkantak légiója miatt szinte 
elbírhatatlan terhek nehezülnek az adózó polgárok vállaira. 

Ilyen körülmények között s ennyire - megterhelt egyházhívekkel 
kellett nekünk is az utolsó évtizedben egyházainkat fentartani, épüle-
teinket jókarba hozni, hiányzó harangjainkat pótolni, a haladó korral 
lépést tartani s a növekedő igényeket minden irányban kielégíteni. 

Íme, ha szenved a nemze t . . . szenved az egyház is. De az egyház 
sohasem mondhat le legszentebb reményeiről, nem monhat le Istenbe, 
a jó és igaz ügybe vetett szent bizodalmáról, aminek azután az a leg-
közvetlenebb eredménye, hogy a nemzet még a legnagyobb elesettségé-
ben is megtalálja önmagát, ráismer önmagára s nagy feladataira, s re-
mélni kezd, évszázados mély érzések, nagy indulatok és akarások kez-
denek benne ú j vérkeringést. 

Ennek az éledésnek, belső lelki megmozdulásnak fenséges képét láthat-
tuk azokban a forró hazaszeretettől átfűtött napokban, amikor a nem-
zet kitörő lelkesedéssel fogadta lord Rothermere nagy angol barátunk 
fiát, Esmond Harmsworth-ot. Valóban ritka jelenség még a nemzetek 
történetében is, hogy a világ első nemzetéhez tartozó előkelő, gazdag 
s nagy hatalmú férfiú, mint lord Rothermere, akkora hévvel s önzetlen-
séggel tegye magáévá egy különben nagy múltú, de idegen és kicsiny 
s annyi ellenségtől környezett nemzet igazát és jobb jövőjét. Mély meg-
hatottsággal gondolunk az apára és fiúra, Isten küldötteit lát juk ben-
nök s buzgó imádságunk szárnyal fel az égbe a Mindenható elé, hogy 
törekvéseiket koronázza sikerrel! 

Ugyancsak imádságos hangulattal töltötte el lelkeinket az a szép 
és meleg ünneplés, amelyben folyó évi március hó 13-án a felsőház ré-
szesítette a Kormányzó Űr Őfőméltóságát abból az alkalomból, hogy 
ezen a napon töltötte be kormányzóságának 8-ik évfordulóját. Azt hi-
szem, mindenképpen méltó dolgot cselekszünk, ha a Kormányzó Úr 
Őfőméltóságát jelen közgyűlésünkből, a nevezetes évforduló alkalmából 
táviratilag üdvözöljük, kifejezésre juttatva hódoló tiszteletünket s mély-
séges ragaszkodásunkat. 

Mint a nemzet hű fiai érthető érdeklődéssel kísértük a nagy 
múltú esztergomi érseki szék betöltését, hiszen az esztergomi érsek 
nemcsak a róm. kath. egyház első főpapja, hanem a magyar nemzet 
első zászlós Ura is, aki mint ilyen a nemzet testéből hatalmas birtok-
nak ura. Reményünk, hogy megtépett állami szuverenitásunk, ha csak 
egyidőre is, újra megcsillan régi fényében — sajnos — nem vált valóra, 
mert az érseki szék betöltése megtörtént, a látszat szerint, a magyar 
állam tudta és hozzájárulása nélkül, a római pápa egyoldalú ténykedé-
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10. 

A takarékossági 
nap. 

Március 15-ike 
nemzeti ünnep. 

Egyházkerületi 
segély. 

sével. A nemzeti Öntudat nagyfokú elgyÖngülését mutatja, hogy ez 
ellen a szokatlan eljárás ellen sehol az illetékes helyeken nem hangzott 
el erélyes szó. Serédi Jusztinián lett az ú j esztergomi érsek, aki fiatal-
ságát s férfikora egy részét Rómában töltötte. Esztergomi fiókegyhá-
zunk előkelő tagjaiból összeállított küldöttség út ján üdvözölte az ú j 
hercegprímást, akinek egyénisége igen jó benyomást tett a küldöttség 
tagjaira. 

Ezen néhány orszá'gos esemény felemlítése után, amik mellett mi 
sem mehettünk el szótlanul, az alábbiakban rámutatok még egy-két 
kormányintézkedésre, amelyek — ha nem is egyforma mértékben — 
alkalmasak az egyház és állam közötti jó viszony igazolására. 

Kezdem az erre kevésbbé alkalmassal, az országos takarékossági 
nap elrendelésével s annak október 31-ikére való kitűzésével. Magának 
a takarékossági elvnek a szívekbe vésését szükségesnek tart juk, erre 
igyekezünk magunk is, nemcsak a nyomor és Ínségért, amiben az ország 
lakosságának többsége sínylődik, hanem a szertelen pazarlásért is, amit 
némely gazdagok, sőt itt-ott a kevésbbé jómódúak is, az ország nagy 
kárára megengednek maguknak. De már annak október 31-ikére való 
kitűzését, a reformáció ünnepére semmiképpen sem helyeselhetjük. Hi-
szen az ilyen országos akciónak főleg az kölcsönöz erőt, emeli hatását, 
hogy egy és ugyanazon időben megy végbe. Amikor a kultuszminiszter 
úr közli velünk ezt az intézkedést s megjegyzi, hogy ez nálunk a refor-
máció ünnepére való tekintettel aligha lesz lehetséges s felhív, hogy 
intézkedjünk, hogy ez a takarékossági nap a templomban egy más al-
kalommal, az iskolában pedig a következő tanítási napon tartassák 
meg, én egy bizonyos figyelmet látok, amelyet az a jó szándék vezet, 
hogy az állam és egyházunk közötti jó viszony fentartassék. Azonban 
magának a takarékossági napnak, valamint az egyház és állam közötti 
jó viszonynak is többet használt volna, ha nem október 31-ikére, ha-
nem egy mindnyájunknak inkább megfelelő napra tüzetett volna ki. 

Ugyancsak az állam és egyház közötti jó viszony fentartásának 
bizonysága részünkről, hogy mély tisztelettel hajoltunk meg az 1927. 
évi XXXI. t.-c. előtt, amely március 15-ikét törvényileg is nemzeti ün-
neppé nyilvánította s a folyó évi február hó 13-án kelt 700/M. E. I. sz. 
miniszterelnöki leiratra a legnagyobb készséggel intézkedtünk, hogy 
ez a nap templomi istentisztelettel is ünnepeltessék meg. Minthogy 
azonban nálunk azoknak a napoknak megjelölése, amelyek templomi 
istentisztelettel ülendők meg, az országos zsinat hatáskörébe tartozik, 
nézetem szerint szükséges, hogy úgy az augusztus 20-iki, valamint a 
március 15-iki nemzeti ünnepek templomi istentiszteletekkel való meg-
ünneplése egyházi törvényhozással is alátámasztassék. Erre nézve jeleti-
tésem végén határozati javaslatot is lesz szerencsém beterjeszteni. 

Végre ezen jó viszony elősegítésére szolgál az a hathatós anyagi 
segély, amelyben az elmúlt közigazgatási esztendőben is részesítette az 
állam egyházkerületünket. Befolyt ugyanis pótállamsegély az 1927. II. 
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felére 443 p. Az 1928. év I. felére rendes államsegély 2431 P, pótállam-
segély 429 P. 1928. II. felére íendes államsegély 2480 P. Tehát 954 pen-
gővel több, mint amennyi az 1928. évi költségvetésünkbe van felvéve. 
Ezenfelül befolyt 1927/28-ra 1066 P postaportóköltség, 1074 pengő az 
állami elemi iskolákban hitoktatást végző lelkészek és tanítók részére. 
Továbbá egyházak kivételes, rendkívüli államsegély címén kaptak 
28.150 pengőt, lelkészek 1710 pengőt, az Orsz. Népisk. Építési Alapból 
Ipolyvece 10.000 pengőt, Legénd 7000 pengő segélyt és 3000 pengő ked-
vezményes kölcsönt, Kutassó 8000 pengő segélyt és 4000 pengő kedvez-
ményes kölcsönt. Végre Ősagárd kapott dunántúli magyar énekes 
könyvekre 756 pengőt, Nagyveleg „Minerva" iskolai vetítőgépet 2000 
pengő értékben. 

Amikor ezért a hathatós anyagi segélyezésért úgy a kultuszminisz-
ter úrnak, mint a magas kormánynak is hálás köszönetet mondok, nem 
hallgathatom el azokat a panaszokat sem, amiket hallanom oly rosszul 
esik az érdemes lelkészi és tanítói kar ajkairól; fel kell tárnom azt a 
nehéz, küzdelemteljes életet, inkább tengődést, ami osztályrészökül ju-
tott állami adókkal is agyon terhelt híveinknek ezekben a szomorú 
időkben s végül rá kell mutatnom arra a fájó sebre, amely kívülről nem 
látszik ugyan, de annál égetőbb fájdalmat okozott bent minden öntu-
datos evangélikus szívben, értem a jogsérelmet, amely a régi volt eper-
jesi egyetlen jogakadémiánk halálra Ítélésével ért bennünket. 

Az a lelkészi kar ezidő szerinti legnagyobb panasza, hogy a várva 
várt, az ú j közigazgatási év kezdetével folyósítani remélt 100%-os kor-
pótlék kiutalása elmaradt s a házon kívül nevelt gyermekek utáni se-
gély szinte megszégyenítően kevés. 

Derék tanítóink egyáltalán nem tudnak belenyugodni abba a gon-
gondolatba, illetve gyakorlatba, hogy együttes kántor-tanítói fizetésük 
tekintetbe vételével állapíttatik meg fizetéskiegészítő állasegélyük és 
nem a kántori fizetés levonásával. 

Súlyos terhek alatt nyögő híveink várva-várják az adóalapi se-
gélyek békebeli értékben való kiutalását azon egyházközségek részére, 
amelyek annak élvezésére a háború előtti időkben igényjogosultságot 
nyertek. 

Intelligens, öntudatos tagjait egyházunknak nyugtalanítja az a 
szomorú valóság, hogy bár az egyházkerületek s maga az egyetemes 
egyház is múlt évben egyhangúlag hozott határozataikkal oda nyilat-
koztak, hogy a régi eperjesi, most miskolci jogakadémiát eddigi jogai-
nak épségben tartásával továbbra is fenn kívánják tartani: a kultusz-
miniszter úr hallgat s nincsen egy biztató szava sem az iskolafentartó 
részére. 

Ezen kívánságok, panaszok és sérelmek tárgyában határozati ja-
vaslatot csak azért nem terjesztek elő, mert a tárgysorozat folyamán 
az egyes pontok kapcsán erre úgyis bőséges alkalom nyílik. 
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10. 
A r. kath. 
egyházhoz való 
viszonyunk. 

A ref. egyházhoz 
való viszonyunk. 

A M. P. I. T. 
segélykiáltása. 

A Prot. Központi 
Hiteliroda. 

A róm. kath. egyházhoz való viszonyunk a papság egy részének 
türelmetlensége s az érdemek után sóvárgó hitvédő bajnokok izgatásai 
miatt — sajnos — évről-évre rosszabb. Divatba jött a „katholikus gon-
dolat" szüntelen emlegetése. Hogy mit értenek alatta, nem lehet tudni, 
mert nem fejezik ki magukat elég világosan. De amit mi hosszú évszá-
zados szenvedések alatt megtanultunk alatta .érteni, megjósolhatjuk, 
hogy ez a kath. gondolat még sok baj t és szerencsétlenséget hozhat a 
világra, mert sok szeretetlenséget és gyűlölséget, sok egyenetlenséget 
és viszályt, féktelen hatalmi vágyat és uralomra törést hordoz méhében. 
Azonban mindezen tulajdonságainál fogva a jövő szellemfejlődés irá-
nyítására nem tar t juk alkalmasnak, mert az a jobbra és balra való nagy 
kilengések mellett is egyenes vonalban halad a Krisztusi szeretet irá-
nyában. Nyilvános helyen szó esett események, sőt történeti igazságok 
átértékeléséről is — azt hiszem — annak a „katholikus gondolatnak" 
megfelelőleg. Ez sem ú j dolog. Gyakorolták ezt már a keresztyénség 
első évszázadaiban is. S remélem, amint eddig, úgy ezentúl is a komoly 
és elfogulatlan tudomány nyilván fogja tartani úgy a történeti igaz-
ságokat, mint azoknak koronkénti átértékeléseit is. Magától értetődik, 
hogy ezek a reflexiók csak a róm. kath. papság türelmetlen részét s 
azokat a folyton szónokoló urakat illetik, akik, hogy különös érdemeket 
szerezzenek maguknak, eléggé meggondolatlanok és könnyelműek a leg-
veszedelmesebb tűzzel játszani és semmiesetre sem érintik a tisztes róm. 
kath. nagyközönséget, amely még mindég, minden ellenkező uszítások 
dacára, híven és becsületesen őrzi és tar t ja úgy a ker. erkölcs szent pa-
rancsolatait, mint a hazaszeretet nagy követelményeit. 

A testvér református egyházhoz való viszonyunk — hála Isten-
nek — állandóan jó. A lefolyt egyházi közigazgatási esztendőben is 
kerestük egymást s kölcsönösen híven ápoltunk minden kapcsolatot és 
köteléket, amely bennünket egymáshoz fűz. 

Jelen voltam a magyar protestáns irodalmi társaság azon választ-
mányi ülésén, amelyen a társaság bejelentette válságát s napirendre 
tűzte a válság megoldásának módozatait. Ezen tárgyalások során ment 
határozatba, hogy a társaság segélykiáltással fordul a két prot. egyház 
előkelőbb és vagyonosabb tagjaihoz. Kötelességszerűleg én is közvetí-
tettem ilyen segélykiáltásokat s legyen szabad reménylenem, hogy akik 
ilyen felhívásokat kaptak, jelentékenyebb összeggel fognak sietni a 
válságba jutott M. P. I. T. felsegélyezéséhez. De azok is, akik nem 
kaptak, értesülve a társaság válságáról, remélem, ha tagjai, legalább 
a tagdíj pontos fizetésével, ha nem tagjai, úgy a tagok sorába való 
lépésükkel s tagsági kötelezettségük pontos teljesítésével igyekeznek 
hozzájárulni a társaság megmentéséhez. 

Az elmúlt közigazgatási esztendőben létesült s kezdte meg szép 
sikerrel működését a Prot. Központi Hiteliroda, amely mögött amerikai 
pénzintézetek állanak. Erről a körülményről körlevélben értesítettem 
a mélyen tisztelt egyházkerület lelkészi hivatalait s most évi jelenté-
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semben is felhívom reá azon egyházközségek figyelmét, amelyek bármi 
oknál fogva pénzkölcsön felvételére szorulnak. 

Jelen voltam május hó 8-án és 9-én a református zsinat megnyi-
tását megelőző istentiszteleten, mint az egyetemes egyház képviseleté-
ben megjelent küldöttség egyik tagja s másnap a zsinat megnyitásán, 
amikor is a küldöttség élén br. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 
úr üdvözölte a zsinatot. Ügy az üdvözlőbeszéd, valamint a zsinat világi 
elnökének, Dókus Ernőnek a válasza alkalmasak voltak a két hazai 
prot. egyházat összekötő kapocs megerősítésére. 

Itt említem meg, hogy az elmúlt közigazgatási esztendő folyamán 
választattam be a Bethlen Gábor szövetség elnökségébe. 

Végre jelentem, hogy úgy a tiszántúli, valamint a dunamelléki 
ref. egyházkerület gróf Dégenfeld József és Darányi Ignác főgondno-
kok elhúnyta alkalmából, múlt évi kerületi közgyűlésünk határozata 
értelmében, átiratilag kifejezett részvétünkért ugyancsak kerületi 
jegyzőkönyveikben mondtak köszönetet s azt jegyzőkönyvi kivonatban 
közölték velünk. 

Örömmel jelentem, hogy az egyetemes közgyűlés, mult évi jegyző-
könyvének 105. pontja szerint, a bemutatott ú j nyugdíjintézeti szabály-
rendelet-tervezet elfogadásával ú j nyugdíjintézetet létesített. Ezzel 
nagy kő esett le az ezen nyugdíjintézet által érdekeltek szívéről. Igazán 
kár, hogy olyan formában ment keresztül, hogy az általános öröm da-
cára sem, amellyel megalapítását fogadták, nyugtathatja meg igazán 
a lelkeket. Nem pedig azért, mert még a patriarchák korának elérése 
sem jogosít fel senkit a nyugalomba vonulásra. Mert az ú j nyugdíj-
intézeti szabályrendelet szerint csak egyetlen egy lehetősége van a 
nyugdíjba lépésnek s ez az orvosilag megállapított munkaképtelenség. 
Amíg a szabályrendeletnek ezt a pontját nem változtatjuk meg, addig 
az evang. papra nézve hiú ábránd a napsugaras alkony. De nincs is rá 
szükség, hogy éppen a pap inaszakadtáig, agyszerkezete felbomlásáig 
húzza az igát, a gyülekezetek kárára, a káplánok bajára. Ott van a 
példa a régi, kipróbált Gyürky-féle nyugdíjintézet, amelyben sokkal 
kisebb alapítási, fentartási és tagsági járulékok mellett, 40 évi szolgá-
lattal mehetett mindenki nyugdíjba s ment is, s még sem származott 
belőle baj, sőt gyarapodott a nyugdíjintézet. A békesség és nyugalom, 
ami a szabályrendeletnek ily értelemben való módosítását követné, 
megéri, hogy inkább ma, mint holnap változtassuk meg a nyugdíjinté-
zeti szabályrendeletnek ezt a pontját. 

Egyetemes egyházunknak a legközelebbi múltban egyik men fon-
tos alkotása volt, hogy az egyházkerületek bevonásával a Keresztyén 
Ifjúsági Egyesületek szövetségében megszervezte az evang. titkári 
állást s azt Abaffy Gyulával, a volt ózdi lelkésszel, töltötte be, akinek 
az ifjúsági munka terén már akkor is jól hangzó neve volt. 1927-re a 
két nagyobb kerület hozzájárulását havi 40, a két kisebbét pedig havi 
20 pengőben állapítottuk meg. Azonban az egyet, felügyelő úr Őméltó-
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sága folyó évi február hó 14-én kelt leirata szerint ez a hozzájárulás 
semmiképpen sem elegendő, s arra kéri az egyházkerületeket, hogy két-
szerezzék meg eddigi hozzájárulásukat. Eszerint 1928 január 1-től a két 
nagyobb kerület havi hozzájárulása 80, a két kisebb kerületé pedig havi 
40 pengő volna, az egyetemtől pedig havi 170 pengőt kapna. Kérem az 
igen tisztelt Kerületi Közgyűlést, hogy a K. I. E. evangélikus titkárá-
nak, Abaffy Gyulának 1928-ra s a további évekre szavazza meg a havi 
40 pengő hozzájárulást, azt az eljárásomat pedig, hogy a nevezett tit-
kár úr kérelmére, a megélhetés nehéz gondjai között, 120 pengőt 
1928-ra előlegképpen kiutaltam, tudomásul venni méltóztassék. 

Az ev. papnék szövetsége, — ez az újabb keletű igen fontos bel-
missziói szerve az egyet, egyháznak, — nagymérvű agilitásáról tett 
tanúbizonyságot, amikor a szervezkedés megkívánta gyülésezések után 
nyomban áttért a hajlamainak leginkább megfelelő térre, a jótékony-
kodás terére. Értesülésem szerint ugyanis nem kevesebb, mint 53 pap-, 
tanár- és tanító-árvát nyaraltatnak, éppen most július hó folyamán, 
teljesen ingyen a Balaton melletti Révfülöpön. Tehát a kicsinyeket és 
árvákat karolták fel elsősorban, azokat, akikről megmondotta Jézus, 
hogy aki ezek közül csak eggyel is tesz jót, Vele tesz jót. Istennek 
tetsző munkát végeznek, amelynek örül minden jó lélek, égen és földön 
egyaránt! 

Báró Radvánszkv Albert egyet, felügyelő úr Őméltósága ócsai 
Balogh Péter egykori nagynevű egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 
hamvait, amelyek jeltelen sírban, a kisbágyoni temetőben nyugodtak, 
kiemeltette s ideiglenesen a sziráki templomban helyeztette el. Vég-
leges elhelyezésük és síremléke felavatása az ősz folyamán fog végbe-
menni egy, a Róth-Teleky Johanna áldott emlékével kapcsolatos egy-
házi ünnepségen. 

Nagyszerű és nagyhorderejű tanügyi reformot jelentett be gróf 
Klebelsberg Ivúnó vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Önauyméltó-
sága, amikor közzétette, hogy az összes eddigi 6 osztályú elemi iskolák 
1940-ig bezárólag fokozatosan 8 osztályúvá fejlesztendők. A gondolat 
nem új, hiszen a nagy, müveit nyugati nemzetek már életbe is léptették 
ezt a nagy tanügyi reformot, amely hivatva van a társadalom legalsóbb 
néposztályának a műveltségi színvonalát emelni, amire szükség van 
különösen azért, mert a nemzeti élet fundámentumát alkotó ezen nép-
osztályra is a tudományok népszerűsítésével, a műveltség terjedésével, 
a szabadságjogok kiterjesztésével, hova-tovább mindég nagyobb és 
fontosabb kérdések megoldása vár. Ennek a reformnak életbelépésével 
természetesen meg fog szűnni az ú. n. ismétlő-iskola. Nem kár érte, 
szerencsétlen félalkotás volt. Nálunk nem vált be sehol. Tanító, tanuló, 
szülő egyaránt rossz szemmel nézte. A reform keresztülvitele nagy 
anyagi megterheltetéssel fog járni. Azonban kulturális előnyökért nem 
szabad sajnálni az anyagi áldozatokat sem. 
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A tanügyi jelentés részletesen fog beszámolni tanügyi állapo-
tainkról s így az iskolai ünnepélyekről is. Én itt most csak annyit aka-
rok megjegyezni, hogy az elmúlt tanévben abból az alkalomból, hogy 
november 6-án folyt le Budapesten a Kossuth-szobor leleplezése, elren-
delte a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr, hogy az összes állami 
iskolákban november 5-én a tanítás egy órájában megemlékezés történ-
jék Kossuth Lajosról, továbbá december 10-én a limanovai csata-napról 
és ugyancsak december 10-én a tanítás egy órájában megemlékezés tör-
ténjék Bem Jpzsefről, — szabadságharcunk dicső tábornokáról s arról 
a nagy hatásról, amit Petőfi Sándorra gyakorolt, — abból az alkalom-
ból, hogy hamvait 75 évi hontalanság után Krakkóba szállították, s 
felhívott a miniszter úr hasonló intézkedésre a főhatóságom alá tartozó 
iskolákban, amit én meg is tettem. 

Az elmúlt közigazgatási esztendőben a kegyes isteni gondviselés 
megóvta egyházkerületünket s egyetemes egyházunkat nagyobb vesz-
teségtől, nem halt meg senki vezető férfiaink közül. Mégis meghalt egy 
nagy egyházi férfiú, akiről itt illik megemlékeznünk s ez Kilyéni Fe-
renc József, a magyar unitáriusok nagy püspöke, aki életének 93-ik, 
papságának 73-ik, püspökségének 52-ik évében 1928 február hó 19-én 
halt meg, akit a magyar unitárius egyház képviselő tanácsa így paren-
tált el: „Nagy elme, kormányzói lélek, a szünetlen munkásság minta-
képe, az unitárius egyház ú j történelmének v e z é r a l a k j a . . / ' Indítvá-
nyozom, hogy a nagy férfiú halála felett érzett részvétünknek jegyző-
könyvünkben adjunk kifejezést s erről az unitárius egyházat jegyző-
könyvi kivonatban értesítsük. 

Az elmúlt közigazgatási esztendő folyamán választotta meg s ik-
tatta be a tiszántúli s a dunamelléki református egyházkerület főgond-
nokát, az előbbi nagybányai vitéz Horthy István lovassági tábornok úr 
Őnagyméltóságát, az utóbbi széki gróf Teleky József úr Őméltóságát. 
Indítványozom, hogy mindkét nagynevű főgondnok urat mély tisztelet-
tel és hitrokoni szeretettel üdvözöljük és kérjük Istennek gazdag áldá-
sát az egyház és a haza javára kifejtendő minden munkájukra! 

Még mielőtt áttérnénk a szorosabb értelemben vett egyházkerü-
leti dolgainkra, egy kedves kötelességet kell teljesítenem. 1918 július 
6-án bontották fel a régi, csonkítatlan dunáninneni egyházkerületben 
a kerületi felügyelőre leadott szavazatokat. A szavazatok összeszámlá-
lásakor a mi nagyrabecsült egyházkerületi felügyelőnk már akkor is 
jó hangzású neve került ki győztesként. Azután jött a nagy összeomlás, 
az ország megszállása, a dunáninneni egyházkerület rettenetes meg-
csonkítása. A régi dunáninneni egyházkerület magvát képező esperes-
ségek, Mosonon kívül, — ahol szintén rengett a föld, — mind a meg-
szállott területre jutottak; ami megmaradt a dunáninneni kerületből, 
azok mind a későbbi időben a kerülethez csatolt részek voltak, amelyek 
szivében még ott élt a vágy visszajutni a régi otthonba. Ilyen otthoná-
nak tekintette Fejér-Komárom a dunántúli, Nógrád-Hont a bányakerü-
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letet. 1919-ben a proletárdiktatúra idején még nem történt semmi, nem 
is történhetett, mert abban az esztendőben holtpontra jutott minden 
egyházi élet, egyházi gyűléseket egyáltalán nem tarthattunk. De már 
1920-ban könnyű volt észrevennie az akkori püspökhelyettesnek, hogy 
az egész kerületben csak egy fix pont van s ez -a csonkítatlan dunán-
inneni egyházkerület szabályszerűen megválasztott kerületi felügyelője, 
aki az E. A. §-a értelmében egyszerűen beiktatandó s ezzel minden zök-
kenő nélkül folyhat tovább az egyházkerület élete. Ez a beiktatás végbe 
is ment az 1920-iki kerületi közgyűlésen. Ez a történelmi háttér meg-
magyaráz sok mindent, megmagyarázza az egyházkerület kivételes ra-
gaszkodását az egyházkerületi felügyelő személyéhez. S mi mindnyájan 
készségesen valljuk, hogy a kerületi felügyelő úr Őméltósága erre a 
kivételes ragaszkodásra mindenkor legjobb tudása és meggyőződése 
szerinti szorgalmas munkával s kötelességeinek hűséges teljesítésével 
igyekezett magát érdemesíteni. Egyházkerületi felügyelővé történt 
megválasztásának 10-ik évfordulója mellett nem mehetünk tehát el 
anélkül, hogy ne kérjük az Egek urát, adjon neki erőt és egészséget, 
hogy még sokáig állhasson az ő kedves, szeretett egyházkerülete élén! 

Ugyancsak örömmel jelentem, hogy Rákóczy István nyug. főispán 
úr, nógrádi egyházmegyei másodfelügyelő s egyházkerületi bizottsági 
tag, folyó évi május hó 20-án ünnepelte meg Bánkon barátai és tisz-
telői körében bánki egyházfelügyelőségének 25 éves s közéleti tevé-
kenységének 40 éves évfordulóját. 

- Indítványozom, hogy Rákóczy István úr Őméltóságát ebből az al-
kalomból szerettei üdvözöljük s élete további folyamára Istennek ál-
dását kérjük. 

A balassagyarmati egyház-látogatás alkalmával értesültem arról 
az örvendetes eseményről, hogy Kardos Gyula nógrádi alesperes és 
balassagyarmati lelkész ez évben tölti be áldásos lelkészi működésének 
25-ik eáztendejét. 

Azt hiszem, a mélyen tisztelt kerületi közgyűlés érzelmeinek adok 
kifejezést, amikor indítványozom, hogy őt e nevezetes évforduló alkal-
mából melegen üdvözöljük s hogy folyton növekvő sikereket érhessen 
el, Isten megsegítő kegyelmébe ajánljuk. 

Végre indítványozom, hogy egyházkerületünk szeretve tisztelt 
pénztárnokát, Bendl Henrik őnagyságát, abból az alkalomból, hogy őt 
a Kormányzó úr Őfőméltósága az egyházi téren évek hosszú során át 
kifejtett buzgó és hűséges munkásságáért a „kormánytanácsosi" cím-
mel kitüntetni méltóztatott, szívünk mélyéből üdvözöljük s kívánjuk 
neki, hogy ezt a legfelsőbb helyről jött kitüntetést jó erőben és egész-
ségben mindnyájunk örömére még sokáig élvezhesse. 

Ezekután méltóztassanak megengedni, hogy beterjeszthessem rö-
vid jelentésemet az egyházlátogatásokról, amiket az elmúlt közigazga-
tási esztendőben végeztem két turnusban.. Az első turnusban 1927 ok-
tóber 28-tól november l-ig meglátogattam Ősagárd, Bánk, Felsőpetény 
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és Legend egyházközségeket; a másik turnusban 1928 május 30-tól jú- 10. 
nius 4-ig meglátogattam Szécsény, Balassagyarmat, Szügy és Terény 
egyházközségeket. A gyülekezetek története, kezdve a legrégibb időn, 
a mai napig, ezidő szerinti külső és belső állapota, továbbá intézkedé-
seim és utasításaim történeti hűséggel meg vannak írva az ú. n. egyház-
látogatási jegyzőkönyvekben, amelyek ilyen alkalmakkor a helyszínen 
egyidejűleg szoktak felvétetni. Aki tehát közelebbről érdeklődik e kér-
dés iránt, az szíveskedjék e különben is nagyjelentőségű okmányokat 
megtekinteni. Ehelyütt, a tér szűke miatt is, csak néhány szóval emlé-
kezhetem meg az egyes egyházközségekről. 

Ősagárd. Hitéhez, nyelvéhez, régi szokásaihoz szívósan ragaszkodik. 
Ezért lassan magyarosodik, de ellenáll a szektás mozgalmaknak is. 
Szorgalmas, munkás nép, ezért aránylag kicsiny határa mellett is meg-
lehetősen jó módban él. Egyházi épületei egytől-egyig jókarban vannak. 
Egjmdül orgonája nem felel meg a kívánalmaknak, ezért ú j orgona be-
szerzésére utasítottam az egyházat. Lelkésze Horeczky Aladár megértő 
lélekkel és szerencsés kézzel intézi népe minden ügyét. 1835-—1874-ig 
Fabó András híres történetíró, a Magyar Tud. Akadémia tagja, volt a 
papja. Az itteni temetőben nyugszanak hamvai. Mint jó barátjának 
Dr. Székács József, az „ország papja" budapesti lelkész és bányakerü-
leti szuperintendens, emelt neki szép síremléket. 

Bánk. A hitbuzgó és áldozatkész hívek Zatkalik Károly lelkész és 
JRákóczy István nyug. főispán, egyházfelügyelő lelkes vezetése mellett 
példás rendet teremtettek az egyházban. Hétköznapokon a fáradhatat-
lan munka, Vasár- és ünnepnapokon a zsúfolt templom és az üres 
kocsma, fokmérői a nép testi és lelki egészségének. Az egyház irattárá-
ban igen fontos okmányok is vannak, ezért intézkedtem, hogy haladék-
talanul megfelelő szekrényt szerezzenek be, amelybe leltár melLtt he-
lyeztessenek el ezek a fontos okmányok. Az utóbbi időben a saját ere-
jéből való nagvobbmérvű építkezésekből kifolyólag 800 P adóssága van 
az egyháznak. A hitbuzgó egyház mindenképpen méltó arra, hogy a 
lehetőség határai között segítségére siessünk. Sajnálattal kell jelente-
nem, hogy a Bánkhoz tartozó rétsági fiókegyház oly nagy erőfeszítés-
sel megszervezett evang. iskolája, a tanulók csekély száma miatt, át-
ment az állam kezébe. Vigasztaló csupán az a körülmény, hogy mihelyt 
a tanulók száma eléri a 30-at, félévi felmondás után újra evang. feleke-
zeti lesz az iskola; addig is, míg ez bekövetkezik, a tanító csakis evan-
gélikus lehet s az evang. gyermekek csakis ebbe az iskolába osztha-
tók be. 

Felsöpetény. Erőtelen, kicsiny gyülekezet s erőit még inkább fo-
gyasztja az a körülmény, hogy már évekkel ezelőtt a baptizmus meg-
vetette lábát a gyülekezetben. Vigasztaló, hogy az egyház ezidő szerinti 
buzgó lelkésze, Lombos A. János, belmissziói munkásságával határt ve-
tett a szekta terjedésének. Egyébként abban a kellemes helyzetben van 
a kicsiny gyülekezet, hogy felügyelője Prónay József romhányi nagy-
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10. birtokos, s földesura gróf Almássv Imre, nagyműveltségű róm. kath. 
főúr, aki a harangok beszerzésekor is nagy összeggel segélyezte a ki-
csiny gyülekezetet. 

Legénd. A pénz teljes elértéktelenedésével ezt a szegény egyházat 
érte aránylag a legnagyobb veszteség, amennyiben több mint 20.000 
aranykoronát kitevő alapítványai és alapjai csaknem teljesen megsem-
misültek. Nehéz munka vár az egyház i f jú lelkészére, Ottmár Bélára, 
az egyház anyagi viszonyainak rendezése körül; de azt hiszem menni 
fog a dolog, már is kapott iskolaépítésre 7000 pengő segélyt az Orsz. 
Iskolaépítési Alapból és 3000 P kedvezményes kölcsönt. És ott áll mel-
lette az egjdiáz buzgó felügyelője, szandai vitéz Sréter Ferenc, aki 800 
és Schreker Gyula, továbbá özv. dvoreci Koncsek Ivánné, helybeli ev. 
földbirtokosok, akik 400—400 pengővel segítették az egyházat a haran-
gok beszerzésekor is. 

Szécsény. A mostani szécscnyi egyháznak alapítója és fentartója 
az áldozatkészségéről jól ismert Pulszky-esalád volt. Ezért a szécsény i 
Pulszky-családi birtok eladásával s ezzel a család in^en való elszárma-
zásával a hanyatlás út jára lépett az egyház s egészen elgyöngült, ami-
kor a jelentékeny Pulszky-féle alapítvány a pénz elértéktelenedésével 
megszűnt jövedelmező lenni. Jelenlegi lelkésze Huszágh Gyula sok igye-
kezettel s nagy buzgalommal fáradozik az egyház fentartásán és fejlesz-
tésén. Egyetemes egyházi érdek, hogy őt munkájában támogassuk s a 
szécsényi egyházat, mint egy nagy magyar vidéken szétszórt híveink-
nek a központját, újra felemeljük s a nagy szórvány erős várává 
tegyük. 

Balassagyarmat. Ennek a különben'is hitbuzgó s erős gyülekezetnek 
néhai Simko Frigyes hatalmas reprezentáló ereje, néhai D. Baltik Fri-
gyes mély hite s nagy tekintélye erős lendületet adott. Ezt a fellendü-
lést a jelenlegi alesperes-lelkész, Kardos Gyula — sok akadály és gátló 
körülmény dacára is — erős kézzel tar t ja a régi színvonalon. Az egy-
házfelügyelő nagy tekintélye, az egyháztanács súlya, a hivatása magas-
latán álló tantestület, a magas színvonalú Nőegylet, a szép 
múltú ifjúsági egylet, mind megannyi tényező és segítőtárs a hit elmé-
lyítésére és az egészséges egyházi szellem kifejlesztésére. Balassagyar-
mat is sokat vesztett a pénz elértéktelenedésével, de kiheveri, mert a 
város — követve a régi nemes tradíciókat — hathatós évi anyagi se-
gélyben részesíti az egyházat kultúrtörekvéseiért. 

Szügy. Mohora, Patvarcz, Csesztve és Ipolvszög filiáival együtt s 
hatalmas templomával, melynél nagyobb nincs a vármegyében, egy 
igazán erős falusi gyülekezetnek a képét mutatja. A templomot régisé-
génél s nagyságánál fogva sokan artikuláris templomnak gondolják, 
de ezt történetileg nem lehet igazolni; az azonban bizonyos, hogy vala-
mikor a balassagyarmati hívek is jártak a szügyi templomba. A hívek, 
amint megőrizték gyönyörű népviseletüket, éppen úgy őrzik a régi jó 
erkölcsöket s hitbuzgóságot is. Az egyház egész területén, tehát a fíliá-
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kon is, az illetékes községek hathatósan támogatják az egyházat, fize-
tik a tanítói nyugdíjjárulékokat, viselik az iskolafűtés, takarítás stb. 
költségeit. Mindez a jelenlegi lelkész, Zeman Mihály érdeméül róható 
fel. Minthogy azonban egy ember az anyaegyházat, ennyi filiát s még 
a hozzátartozó szórványt is el nem láthatja, a legjobb akarat mellett 
sem, az egyházi segédlelkészi állás szervezését s annak betöltését el-
rendeltem. 

Surány-Terény. Ennek az egyháznak eredetileg alapítója és fentar-
tója a Surányban lakó Sréter-család volt. Ezért a templom és a lelkész-
lak is Surányban volt s onnan járt át a lelkész bizonyos vasárnapokon 
a terénvi filiába istentiszteletet végezni. A Sréter-család ezen ágának 
kihaltával — miután Surányban eleitől fogva csak kevés számú hívő 
lakott, — állottak elő a terénviek azzal a kívánsággal, hogy ennek 
utána Terényben lakjék a lelkész. Az egyházmegye bizonyos kikötések 
mellett teljesítette kívánságukat. S ekkor mutatta meg ez a maroknyi 
nép, mire képes a hitbuzgóság és áldozatkészség. Feltűnő rövid idő 
alatt vett telket, a saját erejéből felépítette a szép tornyos ú j templo-
mot, kényelmes lelkészlakot. Harangokat kétízben vett, egyszer a há-
ború előtt, másodszor a háború után. Most legutóbb ú j orgonát szerzett 
be s ezzel Terény minden szükséges egyházi épülettel ellátott anyaegy-
házzá lett. De egy nagy baj van s ez az egykerendszer fellépése s gyors 
elterjedése. Június 4-én jártam Terényben s ezen napig, a keresztelési 
anyakönyv tanúsága szerint, a folyó évben Terényben még egyetlen 
egy születési eset sem fordult elő. Ezt a megdöbbentő körülményt Dr. 
Sztranyavszky Sándor egyházfelügyelő úr Őméltósága az előző napi 
presbyteri ülésén, én pedig másnap a zsúfolásig megtelt templomban, 
a gyülekezethez intézett főpásztori szózatomban tettem szóvá, rámu-
tatva ennek a szörnyű bűnnek szomorú következményeire. A bevett 
szokáshoz híven, a helybeli lelkész végezte az istentiszteletet igen szé-
pen, híveinek áhítatos figyelme mellett. Délután Surányba mentem, 
hogy megtekintsem a Sréter-család által épített suránvi templomot és 
lelkészlakot. A csinos templom renoválásra szorul ugyan, de még min-
dég erős; masszív épület, a lelkészlak teljesen jókarban van. A nógrádi 
egyházmegye megengedte, hogy a lelkészlak és hozzátartozó belsőség 
eladassék, azzal a kikötéssel, hogy az így kapott összegen jövedelmező 
ingatlan vétessék, amelynek hozadéka egészben a suránvi templom jó-
karbantartására fordíttassák. Ezt az intézkedést az egyházlátogatási 
jegyzőkönyvben szankcionáltam. 

Hátra van még, hogy köszönetet mondjak a nógrádi egyházmegye 
elnökségének, nagyságos Okolicsánvi Gyula egyházmegyei felügyelő, mél-
tóságos Rákóczy István egyházmegyei másodfelügyelő és nagyt. Mihalovics 
Samu főesperes úrnak, nagyt. Meskó Károly egyházmegyei főjegyző és 
nagyt. Kirchner Rezső püspöki titkár úrnak, azért a hálára kötelező 
buzgóságért, amellyel nehéz munkámat megkönnyíteni igyekeztek. 

1 0 . 
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Köszönet 
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1 0 . 
Köszönet 
a főszolgabíráknak. 

Köszönet 
a küldöttségeknek. 

Tatatóvárosi 
imaházszentelés. 

Kétbodonyi 
harangszentelés. 

Orgona-avatás. 
/ 

Sámsonházai 
harangszentelés. 

Hálás köszönetet mondok a vármegye főszolgabíróinak, nagys. 
Bárányi Tibor, nagys. szepesszombati Dr. Zsadányi Gnidó, nagys. Kacs-
kovics Sándor főszolgabíró uraknak és nagys. Horváth Sándor balassa-
gyarmati polgármester úrnak, azért a lekötelező szívességért, amellyel 
egyházlátogató körutamnak nemcsak a külső díszt voltak kegyesek 
megadni, hanem annak érdemleges munkájában is részt véve, canoniea 
visitationalis jegyzőkönyveink aláírásával s hivatalos pecsétjeikkel 
való ellátásával azoknak intézkedéseit a világi hatóság részéről szank-
cionálni is méltóztattak. 

Végre hálás köszönetet mondok az összes hitfelekezeteknek, a 
vármegyének, a meglátogatott városoknak, az összes hatóságoknak, 
testületeknek és egyleteknek, hogy előttem kegyesek voltak megnyitni 
szívöket s- én oda bepillantva, azt a boldogító igazságot szűrhettem le: 
ha van is közöttünk hétköznapi munkánk közben itt-ott meg nem értés, 
érintkezésünkben bántó él, ez csak a szívek felületén, felszínén van így, 
de a szívek legmélyén, mint a föld méhében a drágakincs és kő, csupa 
értékes tulajdonok, pihennek csendesen, amik, ha majd megmozdul .a 
föld és szív ama nagy napon, mind a felszínre kerülnek, általuk egy 
szívvé és lélekké lesz a magyar s nincs hatalom, mely megakassza terü-
leti integritása kivívásában! 

Van szerencsém a mélyen t. egyházkerületi közgyűlésnek jelen-
teni, hogy a tatatóvárosi missziói egyház, Isten megsegítő kegyelméből, 
Dr. Teűtsch József egyházfelügyelő lelkes vezetése mellett 21.270 P 
költségen, gyönyörű szabad téren imaházat épített, amelyet 1927 no-
vember hó 6-án ünnepélyes istentisztelet keretében felszenteltem. Az 
ünnepi beszédet Draskóczy Lajos nyug. teol. dékán tartotta. Jelen vol-
tak a fejérkomáromi egyházmegye részéről Balogh István főesperes, 
Piri Károly szendi, Magyar Géza száki lelkészek, akiknek mindegyike 
végzett egy-egy templomi szent cselekményt. Továbbá Vetsey Ede 
nyug. altábornagy Őnagyméltósága, komáromi egyházfelügyelő, Dr. 
Krayzell Miklós egyházmegyei törvényszéki bíró stb. Ugyanezen alka-
lommal lett leleplezve a nagyérdemű egyházfelügyelő, Dr. Teutsch Jó-
zsef művészien megfestett arcképe, amely az imaház azon részében van 
elhelyezve, amely némi átalakítással a missziói lelkész lakásául szol-
gálhat. 

A kétbodonyi két ú j harang felszentelése, amelyek közül az egyik-
nek költségeit Laszkáry Gyula egyházfelügyelő s kerületi gyámintézeti 
elnök viselte, 1927 október 30-án ment végbe. A felszentelési aktust, — 
miután én ezen a napon már egyházlátogató körutamon voltam, — 
megbízásomból Kardos Gyula nógrádi alesperes végezte. 

Ugyancsak ő avatta fel 1927 december 22-én a terényi orgonát 
Zeman Mihály szügyi lelkész társaságában. 

A sámsonházai két ú j harangot, amelyek beszerzési ára 2688 P-t 
tett ki, 1927 december 31-én szenteltem fel, amikor is az ünnepi beszé-
det Sztolár Miklós luczfalvai lelkész tartotta. 
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1928 május 17-én szenteltem fel a gyúrói renovált templomot fé-
nyes ünnepségek keretében, mert ezen a napon ünnepelte az egyház a 
templom első felszentelésének 100 éves évfordulóját s erre a napra tet-
ték a hősi halottak emléktáblájának is a felavatását. A hősök emlék-
tábláját az ország „csodálatos öregje", Rákosi Jenő avatta fel gyönyörű 
beszédjével. 

Van szerencsém a mélyen t. ker. közgyűlésnek jelenteni, hogy a 
mult évi határozat értelmében az Első Magyar Általános Biztosító Tár-
sasággal az újabb tíz esztendőre való szerződéskötést még az 1927-ik 
év folyamán foganatosítottuk. Ennek folyományaképpen a biztosító-
társaság a szabályszerűen aláirott szerződést 200 példányban kinyo-
matta s rendelkezésünkre bocsátotta. Én a 200 példányból 25-öt a ker. 
felügyelő úr Őméltóságához tétettem át, a többit, néhány példány visz-
szatartásával, az egyházmegyei biztosítási ügykezelők rendelkezésére 
bocsátottam, hogy felhasználhassák ezen egyházi biztosítások propagá-
lására, amelyeknek jövedelméből áldásos egyházi intézményeket támo-
gathatnak. 

Itt említem meg, hogy az Első Magy. Ált. Bizt. Társaság ezévben 
is 150 pengőt adott az egyházkerület céljaira. Ázt hiszem leghelyeseb-
ben járunk el, ha ezt az öszeget is a társaság alapítványa gyarapítására 
fordítjuk. 

Ugyancsak megkötöttük a bérleti szerződést i f j . gróf Eszterházy 
László úrral, az OFB által a kerületnek püspöki javadalmazásra a 
Weisz Berchtoldné birtokából kisajátítás ú t ján juttatott 108 kat. holdra 
nézve is, az ügyész által a mult évi ker. közgyűlésen bemutatott szer-
ződés alapján, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a 292 kat. holdra 
vonatkozóan megkötött szerződés a beruházási kötelezettség elmulasz-
tása miatt felbontatnék, akkor a 108 holdra kötött szerződés is felbon-
tottnak tekintendő. 

Jelentem a mélyen t. ker. közgyűlésnek, hogy a nógrádi egyház-
megye az OFB-től 262 holdat s körülbelül 900 • ölet kapott a Nógrád-
megyei lóci határban, azonban — sajnos — nem ingyen, hanem elég 
súlyos ellenszolgáltatás mellett. Nézetem szerint kövessünk el mindent a 
feltételek megkönnyítésére, s ha meg lesz a lehetőség a birtokot úgy 
hasznosítani, hogy az évi érlet fedezi a tőkekamat törlesztésre szükséges 
összeget, úgy két kézzel kell utána kapni s megtartani. Ki tudja, mikor 
nyílik alkalom újra ilymódon egyházi birtok szerzésére? S elvégre az 
államot szabad talán olyan hitelezőnek tekinteni, akinél az esetleg be-
álló rendkívül nehéz viszonyok között lehet némi megértésre is számí-
tani? 

Sajnálattal jelentem továbbá, hogy évek hosszú során át olyan 
kiváló munkaerőnek bizonyult egyházkerületi ügyészünk, Dr. Händel 
Béla, folyó évi március hó 23-án lemondott ezen állásáról s az egyház-
kerületi elnökségnek eddig nem sikerült Őnagyságát szándéka megmá-
sítására, lemondása visszavonására rábírni. 
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Gyúrói 
templomszentelés. 

Tűzkárbiztosítási 
szerződés meg-
újítása. 

Az Első nagy. Bizt. 
Társaság adománya. 

A108 holdas bérleti 
szerződés 
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megye birtoka. 

Dr. Händel Béla 
lemondása. 
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10. 
Elrendelt 
offertóriumok. 

Igazolási eljárás 
a családi pótlék 
szempontjából. 

A komáromi 
missziói egyházról. 

Az utóbbi években az egyetemes közgyűlés 4 kötelező offertórium-
tartást rendelt el és pedig Vízkeresztkor a külmisszió, Húsvét utáni 
2-ik vasárnapon az egyházi sajtó, október 31-ikét a reformáció emlék-
napját megelőző bibliai vasárnapon a brit és külföldi bibliatársulat s 
végre Advent 3-ik vasárnapján a fogházmisszió javára. Az 1927-ik év-
ben befolyt külmisszióra 125 P 40 f ; egyházi sajtóra 134 P 86 f ; a brit 
és külföldi bibliatársulat javára 90 P 25 f ; s a fogházmisszióra 36 P 
94 f. Amint az összegek mutatják, ezen kötelező offertórium-tartások 
igen nehezen mennek át a köztudatba, többszöri felhívás után is. És 
tájékozatlanság forog fenn abban a tekintetben is, hogy hová külden-

« 

dők az összegek és hogy a beküldéssel egyidejűleg jelentés teendő a püs-
pöki hivatalnak az összeg nagyságáról. Mindezekért nem tartom feles-
legesnek újra ismételni, hogy az offertórium a külmisszió céljaira 
Broschkó G. Adolf főesperes úrhoz (Budapest, IV. ker., Deák tér 4. sz.), 
a többi offertórium mind a kerületi pénztárba (Budapest, IV. ker., 
Deák tér 4. sz.) küldendő. Még megjegyzem, hogy jövő évi jelentésemben 
nem egy végösszegben, hanem egyházanként kimutatva fogok jelentést 
tenni az egyes offertóriumokról, mert nézetem szerint a keresztyén szel-
lem terjedésére, a keresztyén szellem általi áthatottságra sokkal inkább 
lehet következtetni abból, amit adnak az egyházak, mint abból, amit kü-
lönféle ügyeskedéssel megszerkesztett kérő folyamodványokra kapnak. 
Van még ezeken kívül két előírt offertórium: a gyámintézeti és a nyug-
díj intézeti. 

Ugyancsak sok baja van némely lelkésztársamnak a családi pótlék 
szempontjából kötelező évi kétszeri-, és pedig június és december végéig 
teljesítendő igazoló eljárással, ami egy helyhatósági bizonyítvány beküldé-
séből a minisztériumba áll. Azonban ennek a bizonyítványnak vannak 
lényeges kellékei: 

a) Ebben a bizonyítványban névszerint •megnevezendők azok a gyer-
mekek, akik után a lelkész családi pótlékban részesül és bizonyítandó, 
hogy nem bírnak oly keresettel vagy jövedelemmel, illetve nem részesül-
nek oly ellátásban vagy természeti javadalmazásban, melynek értéke a 
havi 32 pengőt elérné vagy meghaladná. 

b) Hogy a lelkész feleségével közös háztartásban él. Aki június és 
december hó végéig nem küld be helyhatósági bizonyítványt vagy olyat 
küld be, amelyben a fentiek nein foglaltatnak, annak már augusztus vagy 
február hónapra nem utalja ki a minisztérium a családi pótlékot. (Mert 
a kiutalás rendszerint már az előző hónap első felében történik, tehát pl. 
a januári december első felében.) 

Örömmel jelentem, hogy Komáromban Draskóczy Lajos nyug. 
teol. dékán, mint missziós lelkész, egyik sikert a másik után érte el. 
És pedig Komárom anyásítás iránti kérvényét a vall. és közoktatás-
ügyi miniszter kedvezően intézte el, amikor 63.507/1927. sz. leiratában 
a komáromi egyház anyásítását a kongrua szempontjából tudomásul 
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vette. A kongruát 800 pengőn felül megállapította s annak Droskóezy 
Lajos nevére szóló folyósításáról intézkedett. Az egyház építkezési se-
gely kérvény ére 1927 december 5-én kelt 80.667/1927. sz. miniszteri ren-
delettel paplak és imaház építési költségeihez 20.000 pengő kivételes és 
rendkívüli államsegélyt engedélyezett, olymódon, hogy ezt az összesget 
négy 5000 pengős részletben fogja kiutalni. Az első 5000 pengőt a mi-
niszter már a fenti rendelettel utalta ki, a 2-ik és 3-ikat 1928 I. és Il-ik 
feleben, az utolsó részletet pedig 1929 I-ső felében fogja kiutalni. 

A megszervezett lelkészi állásra a missziói egyház Fadgyas Ala-
dár volt dunántúli segédlelkészt választotta meg folyó évi március hó 
18-án. Állását április 3-án foglalta el, beiktatta a fejér-komáromi espe-
res április 15-én. A legilletékesebb helyről nyert információ, de meg a 
hozzám intézett beköszönő levele alapján azt a reménységet táplálom 
felőle, hogy ő az az apostoli lelkületű férfiú, aki hivatva lesz a komá-
romi missziói egyház kész kereteit keresztyén tartalommal és élettel 
betölteni. 

De hogy egyáltalán ilyen reménységre nyílhatik alkalmunk, azt 
egyedül Draskóczy Lajos nyug. teol. dékán úr Őméltóságának köszön-
hetjük, tehát annak a férfiúnak, aki önzetlenül, tisztán a lelkében élő, 
Krisztus hívó szavára hallgatva, itt Komáromban mint megbízott misz-
sziói lelkész előkészítette a talajt és végezte az alapvető nehéz munkát. 
S amidőn most saját kérelmére, nagy érdemeinek hálás elismerése mel-
lett felmentem őt a komáromi missziói lelkészi teendők alól, egyben 
kérem azt a jóságos és irgalmas Istent, aki megengedte az ő öregedő 
szolgájának, hogy itt közöttünk, i f jú lélekkel és lelkesedéssel ilyen em-
lékezetreméltó nagy és áldásos munkát végezzen: tartsa őt meg to-
vábbra is atyai kegyelmében, hogy még legkésőbbi élet-alkonyán is ott 
sugározzák el nem halaványuló fényben az emberi hála és isteni kegye-
lem ! 

Tatatóvároson is Isten segedelmével a hívek és különösen Dr. 
Teutsch József egyházfelügyelő buzgalmából, nagy és figyelemreméltó 
dolgok történtek. Felépült az imaház 21.270 P és 34 fillér költségen. 
Ehhez az építkezéshez az egyházkerület és a gyámintézet 2389 P 90 
fillérrel járult, a hívek 2988 P 32 fillért adtak össze, a többit 15.892 P 
12 fillért Dr. Teutsch József előlegezte. Az imaházat november 6-án 
szenteltem fel. Tatatóváros 1927 december végéig az egyetemes egyház 
gondozása alatt állott, az erről való lemondás után, úgy gondoskodtam 
az óhajtott havi két istentisztelet megtartásáról, hogy az egyiket vé-
gezte „sorból" a fejér-komáromi egyházmegye valamelyik lelkésze, a 
másikat a püspöki titkár, mint egyben kerületi misszionárius lelkész. 
Legújabban Fadgyas Aladár komáromi missziói lelkész vette gondjaiba. 

Az ilyen egy évi statisztikai adatokból legfeljebb összehasonlítva 
a mult éviekkel bajos messzebbmenő következtetéseket levonni. Annyit 

1 0 . 

Fadgyas Aladár 
megválasztása. 

Draskóczy Lajosnak 
köszönet. 

Tatatóvárosi 
misszió. 

\ 

Statisztikai adatok. 
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10. azcnban mégis meglehet kockáztatni a helyi viszonyok ismerete mellett, 
hogy a születések csökkenő száma az itt-ott jelentkező sajnálatos „egy-
kerendszerrel", a kitértek kisebb száma a szekta mozgalom gyengülé-
sével, a több énekkar és vallásos estély a fokozott belmissziói tevékeny-
séggel van kapcsolatban. 

Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre: 

Változások a hivatalos személyzetben. 

I. Változások az esperességekben: 

II. Változások a lelkészi karban: 

Megválasztattak: Hoff mann Ernő pusztavámi, Fadgyas Aladár 
komáromi lelkésznek, Sztrokay Dániel salgótarjáni segédlelkésznek. 

III. Változások a felügyelői karban: 

Meg választ attak: Dr. Horváth Kornél Gyúrón, Jenőffy Zoltán 
Za gyvapálf alván. 

x 

IV. Változások a tanítói karban: 

Nyugdíjaztattak: Nemes Győző szécsényi, Katzian Gyula kétbodonyi 
tanítók. 

Megválasztattak: Kozár László Oroszlányon, Gaál János Patvarcon, 
Doktor György Kisbágyonban, Varga József Csesztvén. 

Távozott: Bőke Ernő oroszlányi tanító. 
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II. Istentiszteleti adatok az 1927. évről. 
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III. Belmissziói adatok az 1927. évről. 
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IV. Az egyházmegyék egyházainál a n y a g i viszonyai az 1927. évben. 
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10. V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1927. évben. 
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VI. Az egyházmegyei papi segélyzőintézetek kimutatása az 1927. évről. 
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Segélyezések. 

I. Hitoktatói segélyek: 
Rendelkezésre á l l : az 1927 évi közalapból 320 P az 1928 évi kerületi bei-

missziói átalányból 400 P, összesen: 720 pengő. 
Pengő 

1. Balassagyarmati szórvány hitoktatónak - - 20 
2. Béri „ „ ..'. 25 
3. Bokodi „ „ - 25 
4. Hegyeshalmi lelkésznek mint hitoktatónak 25 
5. Kétbodonyí szórvány hitoktatónak 25 
6. Legéndi „ „ 25 
7. Luczfalvai „ „ 25 
8. Terényi „ „ - 25 
9. Tordasi „ „ 25 

10. Bánki „ „ 40 
11. Csabdi „ „ - 40 
12. Galgagutai „ „ 40 
13. Nagybörzsönyi „ „ 40 
14. Salgótarjáni „ „ 40 
15. Szügyi „ „ 40 
16. Egyházasdengelegi „ 50 
17. Tóvárosi hitoktatónak 50 
18. Kisterenyei szórványok hitoktatójának 80 
19. Szécsényi „ „ . . . ... 80 

Összesen: 720 

II. 

A vall. és közokt. ügyi miniszter úrnak 1928 évi június hó 14-én 43.761/1928 
VIII. b. ü. o. szám alatt kelt rendeletével az állami elemi iskoláknál működő lelkész-
és tanítóhitoktatók díjazására rendelkezésre bocsátott 1074 P államsegélyből 
tiszteletdíjban részesültek: 

Pengő 
1. Horváth Sándor lelkész, mint csabdii hitoktató, heti 4 óra után . . . . . . . . . ... 100 
2. Podhradszky J. lelkész, mint érdi hitokt., kéthetenkinti 1 óra után 40 
3. Podhradszky J. lelkész, mint martonvásári hitoktató, heti óra után 40 
4. Szűcs Sándor lelkész, mint magyaróvári hitoktató, heti 2 óra után 50 
5. Szűcs Sándor lelkész, mint mosoni hitoktató, heti 2 óra után 50 
6. Wenk Károly lelkész, mint hegyeshalmi hitoktató, heti 2 óra után 50 
7. Huber Antal áll. isk. tanító, mint lapujtői hitoktató, heti 3 óra után 75 
8. Koch Samu áll. isk. tanító, mint rétsági hitoktató, heti 2 óra után 50 
9. Limbacher Zoltán lelkész, mint kisterenyei hitoktató heti 1 óra után 25 

'0 . Limbacher Zoltán lelkész, mint pásztói hitoktató, kéthetenkinti 1 óra után 40 
11. Sztrokay Dániel segédlelkész, mint salgótarjáni I—III. körzeti hitoktató, 

heti 5 óra után 1 125 
12. Sztrokai Dániel segédlelkész, mint somoskőújfalui hitoktató, kéthetenkinti 

1 óra után 40 
13. Sztrokay Dániel segédlelkész, mint zagyvapálfalvai hitoktató, heti 1 óra után 40 
14. Révész Alfréd lelkész, mint sziráki hitoktató, heti 8 óra után 200 
15. Teszák János áll. isk. tanító, mint sziráki hitoktató, heti 1 óra után 25 
16. Özv. Dr. Varró Lászlóné áll. isk. tanítónő, mint mátraszelei hitoktató, 

heti 1 óra után 25 

Összesen : 975 
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III. Gyermeknevelési s e g é l y e k : 4 0 — 1 1 . 

Csővári Géza 20 P, Droppa Sámuel 20 P, Görög Ernő 20 P, Meskó Károly 
80 P, Piri Károly 80 P, Podhradszky János 40 P, Zatkalik Károly 40 P, Zimmermann 
János 20 P, 320 P. 

IV. Amerikai segélyek: 

Podhradszky János 100 P, Limbacher Zoltán 50 P. Összesen: 150 P. 

Évi jelentésem befejezésével közgyűlési munkánkhoz Istennek szent 
áldását kérem s magamat a Méltóságos és Főtisztelendő Egyház-
kerületi Közgyűlés jó indula tába a ján lom. 

A közgyűlés a püspöknek gondosan összeállított je-
lentéséért köszönetét fejezi ki, külön határozatot nem 
igénylő pontjait tudomásul veszi s annak egész terjedelmé-
ben a. jegyzőkönyvbe való felvételét elrendeli. 

11. (B) Az elnöki előterjesztéseket megelőzve, püspök indítvá-
nyára 

a közgyűlés Nagybányai vitéz Horthy Miklós kormányzó 
úr Őfőméltóságát, kormányzósága 8-ik évfordulója alkalmá-
ból táviratban üdvözli, kifejezésre juttatván benne az egy-
házkerületnek Őfőméltósága iránt érzett hódoló tiszteletét, 
mélységes ragaszkodását s azon imádságos óhajtását, hogy 
a kegyelmes Isten Őfőméltóságát hazánk, nemzetünk bol-
dogságára áldja, védje, oltalmazza s engedje Őfőméltóságá-
nak mielőbb megérni legforróbb vágyának megvalósulását: 
magyar hazánknak sértetlen alakban visszaállítását. Ezen 
üdvözlésre a következő távirati válasz érkezett: 

A kormányzó úr 
0 főméltóságának 
táviratilag üdvöz-
lése és az érkezett 
távirati válasz. 

5719/1928. sz. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! 

A Kormányzó Űr Őfőméltósága Magyarország kormányzójává tör-
tént megválasztatásának nyolcadik évfordulója alkalmából Méltóságod 
ós Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő úr által a Dunáninneni 
Evangélikus Egyházkerület közgyűlése nevében táviratilag előterjesz-
tett hódolatot meleg köszönettel fogadni méltóztatott. 

Midőn erről értesíteni szerencsém van, kérem fogadja Méltóságos 
és Főtiszteletű Püspök Űr őszinte nagyrabecsülésem njdlvánítását. 

Budapest, 1928. évi augusztus hó 14. napján. 
TJray 

államtitkár, 
a kabinetiroda főnökhelyettese. 
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. 1 2 — 1 7 . 
Tiltakozás 
a trianoni 
megcsonkítás ellen. 

12. (B) Az 1920. évi rendes közgyűlés jegyzőkönyvének 70. pontja 
értelmében 

a közgyűlés megismétli magyar hazánk megcsonkítása, kö-
zelebbről egyházkerületünk szétdarabolása miatt való tilta-
kozó határozatát s azon kijelentését, hogy minden erejével 
küzdeni fog magyar hazánk területi épségéért, templo-
maink, iskoláink visszaszerzéséért. 

Draskóczy Lajos és 
Vetsey Ede 
üdvözlése. 

Köszönet az ev. 
egyetemes 
egyháznak. 

13. (B) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés hálás köszönetét nyilvánítja Draskóczy Lajos 
komáromi volt adminisztrátornak és Vetsey Ede gyülekezti 
felügyelőnek, Komárom anyásítása érdekében kifejtett fá-
radhatlan munkásságukért s elévülhetetlen érdemeiknek a 
jegyzőkönyvben való megörökítését elrendeli. 

14. (B) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés hálás köszönetet mond az egyetemes egyháznak 
azon jóindulatú támogatásért, amelyben a komáromi fiók-
egyházat a közalapból állandó évi 800 pengő kiutalásával 
részesítette s ezzel anyagyülekezetté alakulását elősegítette. 
E határozatáról az egyetemes egyháznak jegyzőkönyvi ki-
vonatban való értesítését a közgyűlés elrendeli. 

Köszönet a Vallás-
és Közoktatásügyi 
miniszternek. 

15. (B) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés leghálásabb köszönetét nyilvánítja a nagymél-
tóságú Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter úrnak azon 
nagylelkűségéért, hogy a komáromi ev. egyházközségnek 
építkezésekre 20.000 pengőt adományozott. A közgyűlés el-
rendeli, hogy hálás köszönete a nagyméltóságú Vallás- és 
Közoktatásügyi Miniszter úrnak átiratban tudomására ho-
zassék. 

Köszönet 
Dr. Tentsch 
Józsefnek. 

16. (B) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés elismerő, hálás köszönetét nyitvánítja Dr. 
Tentsch József tatatóvárosi egyházközségi felügyelőnek azon 
páratlanul álló áldozatkészségért, hogy az imaház átépítési 
költségeinek kétharmad részét, körülbelül 16.000 pengőt a 
sajátjából előlegezte. E határozatáról Dr. Teutsch József 
felügyelőnek jegyzőkönyvi kivonatban való értesítését a 
közgyűlés elrendeli. 

Felterjesztés a 
zsinati bizottsághoz 
a paróchusjogok 
megóvása 
tárgyában. 

17. (B) Az elnöki megnyitóbeszéd értelmében 
a közgyűlés felterjesztést intéz a zsinati bizottsághoz, hogy 
a parochusoknak az évszázados gyakorlatban gyökerező s 
a jelenben érvényben levő E. A.-ban biztosított jogait meg-
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csonkítani ne engedje s egyszersmind megkeresi az egyete-
mes közgyűlést, a zsinat mielőbbi összehívása tárgyában. 

18. (B) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés mély tisztelettel üdvözli báró Prónay Dezső, ev. 
egyetemes egyházi és iskolai örökös tiszteletbeli felügyelő 
úr Őméltóságát, áldásos életének 80. évfordulója alkalmával 
s jegyzőkönyvében újólag megörökíti hervadatlan érdemeit, 
melyeket hosszú, áldásos egyházi tevékenységével s meg-
alkuvást nem ismerő hazafias magatartásával vívott ki ma-
gának. 

Egyben kéri a mindenható Istent, hogy adjon Őméltó-
ságának még sok boldog esztendőt, hogy iránta érzett mély-
séges tiszteletének, hűséges ragaszkodásának többször is 
legyen alkalma kifejezést adni. 

A közgyűlés elrendeli, hogy e határozatról Őméltósága 
jegyzőkönyvi kivonatban értesíttessék. 

19. (B) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés mély tisztelettel üdvözli főtisztelendő s méltó-
ságos Geduly Henrik tiszakerületi püspök urat, lelkészi 
munkássága 40. évfordulója alkalmával, egyházkerületünk-
kel szemben tanúsított jóakaratáért, törekvéseink pártatlan 
támogatásáért s erről Őméltóságának jegyzőkönyvi kivonal-
bani értesítését elrendeli. 

20. (B) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés melegen üdvözli Rákóczy István nógrádi egy-
házmegyei másodfelügyelő úr Őméltóságát, aki 40 év óta 
fej t ki áldásos munkát a nógrádi egyházmegyében külön-
féle tisztségek betöltésével. A közgyűlés őszinte szívből kí-
vánja, hogy széleskörű ismereteivel, erős ev. meggyőződésé-
vel még sokáig munkálkodhassék egyházmegyéje, egyház-
kerületünk s a közegyház javára. 

21. (B) Az elnöki megnyitóbeszéddel kapcsolatban 
a közgyűlés őszinte meleg szeretettel üdvözli Kardos Gyula 
nógrádi egyházmegyei alesperest, lelkészi működésének 25. 
évfordulóján és szívből kívánja részére, hogy az ég s föld 
nagy királyától nyert 5 talentumát eddig is elismerésünkkel 
találkozó nemes ambícióval gyümölcsöztethesse egyházke-
rületünk s ev. anyaszentegyházunk javára. 

22. (B) Az elnöki megnyitóból kifolyólag 
a közgyűlés bensőséges szeretettel üdvözli Bendl Henrik 

1 7 — 2 2 . 

Báró Prónay Dezső 
üdvözlése születése 
80 évfordulóján. 

Geduly Henrik 
tiszakerületi 
püspök üdvözlése 
lelkészi 
munkássága 
40. évfordulóján. 

> 

Rákóczy István 
üdvözlése közéleti 
munkássága 
40 évfordulóján. 

Kardos Gyula 
üdvözlése 
lelkészsége 
25. évfordulóján. 

Bendl Henrik 
üdvözlése kormány* 
tanácsosi cimmel 
történt kitüntetése 
alkalmából. 
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22—28 

A 108 kath. hold 
OFB és föld bérbe-
adásának 
jóváhagyása. 

egyházkerületi pénztáros urat, akit az egyetemes egyház 
szolgálatában négy évtizedre terjedő hűséges munkásságá-
nak méltánylásául s elismeréséül a kormányzó úr Őfőméltó-
sága kormánytanácsosi címmel tüntetett ki. 

23. (B) Az elnöki megnyitóval kapcsolatosan 
az elnökségnek azt az intézkedését, hogy a bérleti szerző-
dést i f j . gróf Eszterházy Lászlóval a 108 kat. holdra vonat-
kozólag is megkötötte (m. é. jkv. 50. p.), jóváhagyólag tu-
domásul veszi. 

Köszönet 
Dr. Baloghy 
Györgynek kerületi 
bírói tisztéből 
távozása 
alkalmából. 

Köszönet Krayzell 
Miklósnak kerületi 
bírói tisztétől 
megválásakor. 

24. (B) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés hálás köszönetét nyilvánítja a betegsége foly-
tán egyházkerületi világi bírói tisztéről leköszönt nagymél-
tóságú Baloghy György úrnak, egyházunk igazsága terén 
önzetlenül kifejtett munkájáért. 

25 (B) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés hálás elismerő köszönetét nyilvánítja egyházke-
rületi világi bírói tisztéről lemondott méltóságos Krayzéll 
Miklós úrnak, az igazság és törvényes jogok védelmében ki-
fejtet t lelkiismeretes bírói s figyelmet keltő irodalmi mun-
kásságáért. 

Köszönet a bpesti 
X. lelkészi kör 
elnökségének. 

26. (B) Az elnöki megnyitóbeszédből kifolyólag 
a közgyűlés őszinte meleg hálás köszönetét nyilvánítja a bu-
dapesti X. kerületi ev. egyházi körnek, azért a lekötelező 
szívességért, hogy imaházát, tanácstermeit számunkra fel-
nyittatni, s bennünket vendégül látni szíves volt. Hálás kö-
szönetet mond a közgyűlés az egyházi kör elnökségének, 
Mayba Vilmos lelkésznek és Okolicsányi Gyula felügyelőnek 
s erről a lelkészi kör elnökségét, Majba Vilmos lelkészt, 
Okolicsányi Gyula felügyelőt jegyzőkönyvi kivonattal érte-
síteni rendeli. 

Felterjesztés a 
zsinati bizottsághoz 
március 15. és 
augusztus 20. 
megünneplése 
tárgyában. 

27. (B) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűlés út-
ján a legközelebb összeülendő Zsinathoz, hogy március hó 
15-nek s augusztus 20-nak, mint nemzeti ünnepeknek, egy-
házi ünnepként való megünneplése, egyházi törvénnyel is 
elrendeltessék. 

A püspök 
intézkedésének 
jóváhagyása. 

28. (B) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja a püspök azon 
intézkedését, hogy Abaffy Gyula K. I. E. t i tkárnak az 1928. 
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évre előlegül, a megélhetés gondjai enyhítésére, a ker. pénz-
tárból 120 pengőt utalványozott. 

• 

29. (B) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés őszinte, mély részvétét nyilvánítja Kilyéni Fe-
renc József unitárius püspök elhányta felett és erről az uni-
tárius egyházat e jegyzőkönyvi pont megküldésével értesíti. 

30. (B) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés hitrokoni szeretettel s mély tisztelettel üdvözli 
Nagybányai Vitéz Horthy István, lovassági tábornok úr 
Őnagyméltóságát a tiszántúli ref. egyházkerület felügyelő-
jévé megválasztatása és hivatalába történt beiktatása alkal-
mával s erről Őnagyméltóságát és a tiszántúli ref. egyház-
kerületet e jegyzőkönyvi pont megküldésével értesíti. 

31. (B) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés mély tisztelettel s hitrokoni szeretettel üdvözli 
Széki gróf Teleky József úr Őnagyméltóságát, a dunamelléki 
ref. egyházkerület felügyelőjévé megválasztatása s hivata-
lába történt beiktatása alkalmából, s erről Őnagyméltóságát 
és a dunamelléki ref. egyházkerületet e jegyzőkönyvi pont 
megküldésével értesíti. 

32. (B) Egyházi elnök indítványára 
a közgyűlés őszinte fájó részvétét nyilvánítja Farkas Géyza, 
nyug. nagyszombati lelkész, a pozsonyi egyházmegye volt 
alesperesének elhúnyta fölött, aki egyházi téren kifejtett 
irodalmi tevékenységével is közhasznú munkása volt egy-
házkerületünknek.. A közgyűlés elhatározza, hogy részvéte 
a gyászoló családnak jegyzőkönyvi kivonatban tudomására 
hozassék. 

33. (B) Egyházi elnök indítványára 
a közgyűlés elismerését, hálás köszönetét nyilvánítja Dr. 
Csengődy Lajosnak, a lelkeket magával ragadó, magvas 
biblikus egyházi beszédéért. 

34. (B) Világi elnök indítványára 
a közgyűlés meleg elismerését nyilvánítja Szeberényi La-
jos Zsigmond, arad-békési egyházmegyei esperesnek, az 
ev. öntudatot erősítő „Luther vagy Loyola" című teol. ta-
nulmánya megjelentetéséért, s erről Szeberényi Lajos Zs. 
esperest e jegyzőkönyvi pont megküldéséveL értesíti. 

2 8 — 3 4 . 

megemlékezés 
kilyéni 
Ferencz Józsefről. 

Nagybányai vitéz 
Horthy István 
üdvözlése. 

Széki gr. Teleky 
József üdvözlése. 

megemlékezés 
Farkas Geyzáról. 

Köszönet 
Dr. Csengődy 
Lajosnak. 

Szeberényi Lajos 
Zs. üdvözlése. 
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35—38. 
Zelenka Ottó, 
Dr. Draskóczy Pál 
és Bödecs Sándor 
kerületi törvény-
széki bírákká 
választása. 

35. (B) Világi elnök fölhívja a közgyűlést, hogy az egyházkerületi 
törvényszéki világi bírói tisztükről lemondott Dr. Baloghy György és 
Krayzell Miklós, továbbá a beteg Nagy László gynrói tanító helyébe 
válasszon ú j bírákat. 

A közgyűlés az elnökség javaslatára Dr. Baloghy 
György helyébe Zelenka Ottó kir. járásbírósági elnököt, 
Krayzell Miklós helyére Dr. Draskóczy Pál budapesti köz-
ponti kir. járásbírót, Nagy László helyére Bödecs Sándor 
nagyvelegi tanítót választja be egyházkerületi törvényszéki 
világi, illetve tanítóbírákul. 

A jelenlévő Zelenka Ottó és Bödecs Sándor a közgyűlés 
előtt leteszik a bírói esküt. 

Dr. Mittacsek Kornél 
tiszteletbeli 
ügyésszé 
megválasztása. 

36. (B) Világi elnök utalva a kerületi ügyészi teendők felszaporo-
dására, kéri a közgyűlést, hogy válasszon melléje segítőtársul tiszteletbeli 
ügyészt. 

A közgyűlés a világi elnök indítványát elfogadja s ja-
vaslatára tiszteletbeli ügyészül Dr. Mittacsek Kornél buda-
pesti ügyvédet választja meg. 

Jogügyi bizottság 
újból megalakítása. 

37. (B) Világi elnök jelenti, hogy az Ügyrend 18. §-a értelmében a 
jogügyi bizottság minden évben újból alakítandó. Felkéri a közgyűlést 
a volt bizottsági tagoknak újbóli megválasztására, illetőleg — amennyi-
ben Dr. Händel Béla mint ügyész hivatalból úgy is tagja minden bi-
zottságnak — Dr. Händel Béla helyére Krayzell Miklós megválasz-
tását. 

i 
A közgyűlés a világi elnök javaslatát elfogadja s a jog-

ügyi bizottságba az elnökség elnöklete alatt beválasztja 
Krayzell Miklós, Okoliesányi Gyula, Dr. Stelczer Mátyás 
világiakat és Mihalovics Samu, Wenk Károly és Balogh 
István egyháziakat. 

A lelkészek és 
egyházak állam-
segélyérevonatkozó 
VK1B. rendeletek. 

38. (K) Beterjesztetnek a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
ter úrnak a lelkészek és egyházak államsegélyeire vonatkozó rendeletei, 
számszerint 43, melyeknek kelte és száma a következő: 
1927 szept. 6. 64.700 sz. Tatatóvárosi missziói egyház könyöradomány gyűjtési 

engedély. 
„ „ 9. 64.527 „" Lelkészek október havi államsegélyei. 
, r „ 15. 64.020 „ Zatkalik Károly rendkívüli államsegélye. 
„ „ 27. 68.140 „ Béri lelkészi állás tiszta jövedelme: 2.091 aranykorona. 
„ „ 30. 63.672 „ Nagyvelegi egyház rendkívüli segélye. 
„ októb. 13. 72.743 „ Lelkészek november havi államsegélyei. 
„ „ 15. 68.111 „ Kétbodonyi egyház rendkívüli segélye. 
„ „ 28. 77.308 „ Sziráki egyház rendkívüli segélye. 
„ „ 29. 77.309 „ Révész Alfréd lelkész rendkívüli államsegélye. 
„ nov. 10. 80.246 „ Csákvári lelkészi állás kongruája évi 1136 aranykorona 

66 aranyfillér. 
„ „ 11. 81.547 „ Lelkészek december havi államsegélyei. ' 
„ 19. 82.935 „ Salgótarjáni egyház rendkívüli segélye. 
„ „ 25. 86.527 „ Horeczky Aladár lelkész rendkívüli segélye. 
„ „ 25. 86.526 „ Ösagárdi egyház rendkívüli segélye. 
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1927 nov. 25. 86.525 sz. 
)) dec. 12. 89.590 „ 
y) a 19. 88.888 „ 
yy a 22. 93.321 „ 
JJ a 29. 95.379 „ 

1928 jan. 12. 650 „ 
n a 14. 3.201 „ 

1928 febr. 13. 8.843 „ 
11 . \ n 14. 9.228 „ 
11 a 16. 9.227 „ 
11 a 17. 9.229 „ 
11 a 29. 11.157 „ 
ii márc. 8. 16.311 „ 
11 a 15. 16.642 „ 
11 ii 19. 18.706 „ 
11 a 27. 16.742 „ 
n a 27. 19.565 „ 

ii a 29. 21.666 „ 
11 ápr. 13. 24.986 „ 
ii május 7. 26.234 „ 
ii ii 29. 36.222 „ 
ii a 21. 31.866 „ 
ii június 1. 37.165 „ 
íi a 8. 38.223 „ 
ii a 9. 40.194 „ v 

íi a 12. 38.224 „ 

ii a 30. 43.836 „ 
ii a. 30. 48.300 „ 
ii július 9. 50.303 „ 

Piri Károly lelkész rendkívüli segélye. 
Lelkészek január üavi államsegélyei. 
Szekej András lelkész rendkívüli segélye. 
Hoffmann Ernő lelkész kongruájának folyósítása. 
Limbacher Zoltán lelkész rendkívüli segélye. 
Lelkészek február havi államsegélyei. 
Tordasi lelkészi állás kongruája évi 766 aranykorona 
35 aranyfillér. 
Lelkészek március havi államsegélyei. 
Podhradszky János lelkész rendkívüli segélye. 
Szlancsik Pál lelkész rendkívüli államsegélye. 
Balogh István lelkész rendkívüli államsegélye. 
Csővári Géza lelkész rendkívüli államsegélye. 
Lelkészek április havi államsegélyei. 
Králik E. lelkész f iának állami ösztöndíja. 
Hoffmann E. lelkész kongruája. 
Csákvári egyház rendkívüli államsegélye. 
Komáromi egyház templomépítési államsegélyének II . 
részlete. 
Králik Ervin lelkész rendkívüli államsegélye. 
Lelkészek május havi államsegélyei. 
Nagy Lajos lelkész kongrua többlete. 
Irányi Kamill lelkész rendkívüli segélye. 
Lelkészek június havi államsegélyei. 
Sámsonházai egyház rendkívüli segélye. 
Tordasi egyház rendkívüli államsegélye. 
Lelkészek július havi államsegélyei. 
Ősagárdi egyháznak ju t ta to t t magyar énekes könyvek 
árának elszámolása. 
Tatatóváros rendkívüli államsegélye. 
Nagyvelegi egyház rendkívüli államsegélye. 
Lelkészek augusztus havi államsegélyei. 

Tudomásul szolgál. 

38—39. 

39. (K) Beterjesztetnek a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 
úrnak az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 20, melyek-
nek kelte és száma a következő: 
1927 aug. 28. 61.781 sz. Kisebbségi iskolák tanterve. 

„ szept. 12. 63.926 „ Gáspár I . bánki tanító megválasztásának jóváhagyása. 
„ „ 21. 62.328 „ A gazdasági továbbképző iskolalátogatók kijelölése. 
.„ „ 30. 72.487 „ Tanítói nyugdíjintézeti szabályzat módosítása. 
„ okt. 26. 76.706 f, Markovich V. tanító családi pótléka. 
„ nov. 24. 87.207 „ Csesztvei tanítói állás javadalmának újraértékelése. 

1928 jan. 24. 49.344 „ Legéndi egyház iskolaépítési államsegélye. 
„ „ 30. 88.557 „ Nógrádi leányegyháznak tanítói lakhoz építési segélyt 

nem engedélyezhet. 
„ febr. 27. 19.296 „ Kutassy leányegyház iskolaépítési államsegélye. 
„ márc. 16. 14.755 „ Kozár L. oroszlányi tanító megválasztásának jóváha-

gyása. 
„ „ 26. 20.275 „ Egyes iskoláknak adományozott taneszközökről. 
„ ápr. 23. 25.228 „ Patakv S. bokodi tanító helyi javadalma. 
„ május 3. 20.180 „ Nagyvelegi iskolának „Minerva" vetítőgép adomá-

nyozása. 
„ ,) 7. 28.272 „ Poltster R. levéli tanító felmentése a levente-oktatói teen-

dők alól. 
„ „ 14. 31.223 „ Fejér-Komáromi esp. tanító-könyvtárra államsegély nem 

engedélyezhető. 
„ jún. 16. 40.628 „ Gál J . patvarci tanító megválasztásának jóváhagyása. 
„ „ 21. 37.321 „ Doktor Gy. kisbágyoni tanító megválasztása. 

Tanítói állások betöltésénél a nyugdíjas tanítók előnyben 
1928 febr. 28. 16.347 „ részesítése. 

„ márc. 2. 11.753 „ Tanítók helyi készpénz javadalmának értékelése. 
„ „ 21. 18.297 „ Tankötelezettség meghosszabbítása. 

Tudomásul vétetik. 

Az elemi iskolákra 
vonatkozó VKI.-i 
rendeletek. 
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4 0 — 4 1 . 
Vegyes tartalmú 
VKn.-i rendeletek. 

40. (K) Beterjesztetnek a nm. Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 
úrnak vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 34, melyeknek kelte és 
száma a következő: 
1927 szept. 27. 72.075 

» » 29. 71.254 
77 okt. 15. 3.132 
» 77 18. 78.000 
)) 77 19. 76.584 
» p 25. 78.510 
u >> 28. 77.578 

j) 29. 63.671 
>> 29. 80.973 

>> nov. 2. 81.000 
» » 17. 86.387 
» 23. 85.652 

» dec. 14. 92.534 
1928 jan. 10. 93.993 

7? » 20. 5.516 
» febr. 10. 7.370 
77 13. 11.409 

ÍJ » 15. 8.553 
77 27. 365 
77 >7 29. 16.058 
>> márc. 14. 19.939 
» > j 20. 21.531 

» 29. 23.685 
» » 30. 23.651 

ápr. 28. 28.579 
» 30. 31.128 
» május 3. 25.841 
>> 77 10. 33.369 
n 77 10. 33.175 
a 77 21. 37.247 

jún. 13. 44.606 
» július 8. 37.564 

77 9. 43.431 

febr. 17. 12.891 

sz. Tanítóképzősök búcsúbankettjén alkoholtilalom. 
Templomi kegyszerek és harangok vámmentessége. 
A vasárnap megünneplése. 
Anyaegyházzá alakulás feltételei. 
Statisztikai adatok a beírt tanítóképezdei növendékekröL. 
Kossuth Lajos-emlékünnep a középfokú iskolákban. 
Kossuth Lajos-emlékünnep a polgári iskolákban. 
Póta-portó államsegély 1926/27. évre. 
Ösztöndíjpályázat. 
Lelkészek kereseti adója. 
Bem-ünnep a középiskolákban. 
Külföldi kölcsön felvételéhez előzetes pénzügyminiszteri 
hozzájárulás kérendő. 
Zemann M. lelkész életbenlétéhek igazolása. 
Középfokú intézetek tanulói részére úszodák rendezen-
dők be. 
Tanárok a cserkészet szolgálatában. 
Tanulmányi kirándulásokra kedvezményes vasúti jegy. 
Anyakönyvi kivonatok díj talan kiállítása osztrák ható-
ságok megkeresésére. 
Jakubecz Pál anyakönyvi kivonata. 
Toborzás támogatása. 
Tanárok nevelő hatása az i f júságra. 
Középisk. tanárok továbbképző-tanfolyama. 
Egészségügyi fal i táblák beszerzése a polgári iskolákban. 
Külföldi ösztöndíjpályázat. 
Külföldi kölcsönökre vonatkozó adatok összeíiása. 
Középiskolai tanulók részvétele a repülőversenyeken. 
Napkelet Lexikona az iskoláknak. 
Fővárosi gyermeknyaraltatás támogatása. 
A görög nyelv tanítása a középiskolákban. 
Középiskolai tanárok előléptetése. 
Tuberkulózisban szenvedő tanulók összeírása. 
Tanítóképző-intézeteknél észlelt hiányok. 
Csehszlovákiába utazó tanulók figyelmeztetése. 
Középiskolai tanárok előléptetésére vonatkozó szabályzat 
módosítása. 
Eégi mértékek kiküszöbölésére vonatkozó intézkedés. 

Tudomásul szolgál. 

Az egyetemes 
közgyűlésre 
képviselők 
kiküldése. 

41. (B) Az elnökség felhívására és előterjesztésére a közgyűlés a 
folyó évi november 16. napjára Budapestre egybehívott egyetemes 
közgyűlésre a következőket küldi ki képviseletül: 

a) Megbízólevéllel a világiak közül: Báró Prónay Dezső, 
Okolicsányi Gyula, Dr. Händel Béla, Csatáry Elek, Dr. 
Sztranyavszky Sándor, Laszkáry Gyula, Rákóczy István, 
Dr. Lándori Kéler Bertalan, Dr. Zelenka Frigyes; 

a lelkészek közül: Balogh István, Mihalovics Samu, 
Wenk Károly, Podhradszky János, Kardos Gyula, Zimmer-
mann János, Dr. Csengődy Lajos, Meskó Károly, Magyar 
Géza közgyűlési tagokat. 

b) Jegyzőkönyvi kivonattal a világiak közül: Vetsey Ede, 
Krayzell Miklós, Dr. Stelczer Mátyás, Kirchner Gyula, Dr. 
Traeger Ernő, Selmeczi Miklós, Veress Imre, Draskóczy La-
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jos, Szandai Vitéz Sréter Ferenc, Draskóczy Béla, Zelenka 
Ottó, Dr. Draskóczy Pál, Schütz Nándor, Bérezés Lajos, 
Schreiner Jenő és Dr. Mittacsek Kornél, 

a lelkészek közül: Szekej András, Králik Ervin, Szűcs 
Sándor, Horváth Sándor, Irányi Kamill, Piri Károly, Péter 
Henrik, Csővári Géza, Csővári Dezső, Zeman Mihály, Zat-
kalik Károly, Limbacher Zoltán, Schrödl Mátyás közgyűlési 
tagokat. 

42. (B) Az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában Okolicsányi 
Gyula előadó javaslatát elfogadva, a közgyűlés a következő határozatot 
hozza: 

A dunáninneni egyházkerület az 1848 évi XX. t.-c. mielőbbi 
végrehajtásától várja a protestáns egyházak létérdekeinek bizto-
sítását ; — miért is a mult évi egyetemes közgyűlési határozattal 
(7. pont) kiküldött szakbizottság munkálatainak befejezését és 
beterjesztését a lehető legsürgősebbnek tekinti; époly sür-
gősnek tekinti a közös protestáns bizottság által a kormány-
hoz beterjesztett memorandumban körülírt regnikoláris bi-
zottságnak mielőbbi megalakítását és kiküldését, mely cél-
ból felkérendő az egyetemes közgyűlés, hogy a kormánynál 
és a kultuszminiszternél ezen ügynek az óhajtott irányban 
való mielőbbi érdemi elintézését sürgesse meg. 

4 1 — 4 3 . > 

áz 1846. évi 
XX t.-c. végre-
hajtásáról. 

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

A magyarhoni egyet, egyház nyugdíjintézetének dunáninneni 
nyugdíjasai 1928 augusztus hó l- ig: 

I. Lelkészek: P 

1. Baltik Pál, Sátoraljaújhely 166.84 
2. Ruttkay Sándor, Szarvas . 167.59 
3. Zatkalik Károly, Oroszlány 
4. Fényes Lajos, Bgyarmat 

A kerület 
nyugdíjasai, 
kegydíjasai, árvái. 

163.84 
165.70 
166.79 5. Kossaczky Mihály, Rpalota 

II. Özvegyek: 
1. Binder Adolfné, Felcsut . . 81.92 
2. Gál Mihályné, Bgyarmat . . 81.92 
3. Hering Lajosné, Körmend . 75.85 
4. Jankó Dánielné, Tótkomlós . 81.92 
5. Laustyák Lajosné, Bgyarmat 81.92 
'6. Škrabák Gézáné, Veszprém . 69.78 
7. Zatkalik Mihályné, Bánk . 81.92 
8. Kövesi Béláné, Kispest . . 80.92 
9. Belieza Andrásné, Szirák . 77.32 

10. Bodnár Samuné, Bpest, Er-
zsébet tér 8. szám . . . . 50.50 

Tudomásul szolgál. 

11. Horváth Sándorné, Győr . 
12. Kótsch Mihályné, Mezőbe-

rény 
13. Marothy Emiiné, Bpest . . 

III. Kegydíjasok: 
1. Sztolár Györgyné, Lucfalva 
2. Petényi Gy.-né, Bgyarmat . 
3. Drottner Samuné, Békés . . 

IV. Lelkész-árvák: 
1. Zatkalik Ervin, Bánk . . . 
2. Gindl Márton, Oroszvár . . 
3. Gindl János, Oroszvár . . 
4. Kövesi Piroska, Kispest . . 
5. Belieza András, Szirák . . 
6. Belák A., Csabdi . . . . 
7. Plachy Kálmán, Aszód . . 

P 
83.12 

75.35 
80.92 
81.26 

16.85 
22.19 
22.19 
16.18 
15.58 
16.18 
32.37 

44. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyetemes egyház 
vagyona 1926. december 31-én 189.827 P 27 f volt s szemben az 1925. évi 
vagyonkimutatással 66.405 P 93 f-rel szaporodott. 

Tudomásul szolgál. 

Az egyetemes 
egyház 
vagyonmérlege. 
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45—48. 
Az 1926. évi 
kerületi 
számadások 
jóváhagyása. 

45. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az 1927. évi egyetemes 
közgyűlés, jegyzőkönyvének 87. pontjában foglalt határozatával, az 
egyházkerület 1926. évi számadását jóváhagyta; de egyben felhívta az 
egyházkerület pénztárnokát, hogy a számadásban a vagyon-, illetőleg 
teherszaporodást és apadást évről-évre tüntesse fel s a számadást a 
következő évi költségvetéssel együtt két példányban terjessze fel az 
egyetemes számvevőszékhez. 

Tudomásul szolgál s a pénztáros megfelelő eljárásra 
utasíttatik. 

&uzigazgauisi yui-
államsegély az 
1927. évre. 

i 

Közigazgatási 
államsegély és pót-
államsegély az 
1928. évre. 

Államsegélytöbblet 
felosztása. 

46. (K) Az egyetemes egyház 1927. évi közgyűlésének a közigaz-
gatási államsegély újabb, — az eddiginél arányosabb — felosztása tár-
gyában hozott határozata (jegyzőkönyv 88. pont), amely szerint egy-
házkerületünk az 1927. évi 6.400 pengővel szemben az 1928. évre 12.603 
pengő közigazgatási államsegélyben részesül, 

örvendetes tudomásul vétetik. 

47. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy kerületi államsegély 
címén az 1927. év első felére 1760 P rendes és 638 P pótállamsegély, a 
második félévre pedig 2431 P rendes és 443 P pótállamsegély, vagyis 
összesen 5272 P folyt be az egyházkerület pénztárába. Az 1928. év első 
felére pedig 2431 P rendes és 429 P pót-, a második felére pedig 
2480 P rendes államsegélyt kaptunk. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

48. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy egyházkerületünk a 
folyó évre az egyetemes egyház út ján a költségvetésileg megállapított 
6.400 pengőn felül még 6.203 P, a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
riumtól pedig a költségvetésbe beállított 4.829 pengőn felül még 511 
P, pótállamsegélyt kapott, mely utóbbi összeg a második félévre még 
remélhető pótállamsegéllyel együtt legalább 891 pengőre fog emelkedni 
s így az egyházkerületnek 7.094 P államsegélytöbblet áll rendelkezésére. 

A közgyűlés a bejelentést örvendetes tudomásul veszi 
s ebből az összegből: 
1. Az 1928. évi költségvetési hiány fedezésére . . 1.900 P 
2. Abaff y Gy. titkár 1928. évi fizetésére . . . . 480 „ 
3. Missziói alap létesítésére 4.000 „ 
4. Az egyetemes egyháznak a new-yorki Kossuth-

szobor leleplezési ünnepén történt képviseltetési 
költségeihez való hozzájárulásra 400 „ 

5. A budapesti Simor-utcai lelkészikör szabad ren-
delkezésére 100 „ 

6. Előre nem látottakra . 214 
összesen . . . 7.094 

pengőt fordít. 
Egyben felhívja az egyházmegyéket, hogy folyó évi ok-

tóber hó 31-ig mutassák ki a szórványaik lelkigondozására 
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és vallásoktatására szükséges összegeket, hogy az egyházme-
gyék ezirányú szükséglete a fenti missziói alapból, s illetve 
az egyetemes egyháztól a közalapból e célra befolyó s a 
missziói alaphoz csatolandó segélyből arányosan kielégít-
hető legyen. 

49. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy .egyházi közalapadó 
címén az egyházmegyék az 1927. évre 243 P 47 f-t fizettek be az egy-
házkerület pénztárába. Előző évi tartozásuk 95 P 92 f, az egyetemes 
egyház pénztárába befizetendő még 147 P 55 f. 

Az egyetemes egyház a közalap jövedelméből az 1927. évre a hit-
oktatók és a missziók segélyezésére 320 P-t, a kerületi missziói lelkész 
díjazására pedig 250 P-t juttatott egyházkerületünknek. 

Tudomásul szolgál. 

50. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az 1927. évi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyve 94. pontjában a közalap-járulékot ideiglenesen 
a lélekszám alapján állapította meg, lelkenkint 1 pengőfillérben s ezen 
az alapon egyházkerületünkre az 1927. évre 327 P esett. Kimondta 
továbbá, hogy: „az előző évekből netán felmaradt hátralékokat mind a 
négy kerületet illetőleg törlésbe hozza." 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes közgyűlés 
utóbbi határozatában foglalt kedvezményt igénybe nem veszi, 
hanem a hátralékos egyházközségeket a hátralékoknak folyó 
évi december hó 31-ig való befizetésére szigorúan felhívja, 
az egyházi közalappal szemben való tartozását pedig, tekin-
tettel annak nagy jelentőségére, kiegyenlíti. Továbbá felter-
jesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, hogy az egyházi 
közalaphoz való hozzájárulást az E. A. értelmében az egy-
háztagok évi egyenes állami adójának 1/2%-ában megállapí-
tani s a hátralékok törlésére vonatkozó határozatát hatályon 
kívül helyezni méltóztassék. 

51. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerületnek 
1927. évi számadásait megvizsgálta s megállapította, hogy az évi bevé-
tel 105.725 P 56 f, az évi kiadás 104.392 P 37 f s így a pénztári marad-
vány 1.333 P 19 f volt. A kezelési eredmény 308 P 29 f. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a bizottság 
javaslatára az egyházkerület 1927. évi számadásait — a szám-
vizsgálóbizottság jegyzőkönyvében foglalt megjegyzésekkel 
— jóváhagyja, azoknak az egyetemes közgyűléshoz való fel-
terjesztését elrendeli s a pénztári tisztviselőknek a felment-
vényt a szokásos fentartással az 1927-ik számadási évre meg-
adja. 

52. (K) A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1929. évre szóló költ-
ségvetés tervezetét s azt .elfogadásra a ján l ja : 

4* 

48—52. 

Hitoktatók, 
missziók 
segélyezése. 

Közalap. 

Az 1927. évi kerü-
leti számadás 
jóváhagyása. 

Az 1929. évi 
költségvetés 
jóváhagyása. 
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52. Költségvetés az 1929. évre. 

•o 
ő u. 

A tétel megnevezése 
1928. 
évre 

P 

1929. évre 

előadó 
javaslata 

P 

a p. u. 
biz. által 
megáll. P 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 

l 
2 

1 

2 

3 

1 

2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

A) Szükséglet. 

a) Személyi járandóságok. 
Püspök j avada lmazása : A sárosdi földbirtok évi 

haszonbére 560.46 q buza á 26 P — 
Tisz te le td í j : Egy drb 10 K-s aranyérem 

Püspöki irodavezető fizetése 
Püspöki segédlelkész fizetése -
Pénztári tisztviselők tiszteletdíja 
Főjegyző tiszteletdíja és irodai átalánya 
Két jegyző „ „ „ „ á 30 P .. . 
Ügyész „ „ „ 
Pénzügyi biz. előadó tiszteletdíja és irodai atalanya 
Tanügyi bizottság „ „ „ 
A számvevőszék lelkészelnökének tiszteletdíja és 

irodai átalánya — 
A püspöki hivatalszolga bére . . . . . . . . . - • — 

b) Közigazgatási terhek. 
Napidíjak és útiköltségek . - . . . 
Nyomtatványok és irodaszerek . . . - — 

c) Nyugdíj intézeti terhek. 
Évi fenntartási járulék a püskök 10,000 P nyugdíj-

igénye után - . . . . . . . . . . . . 
Évi fenntartási járulék az i rodavezető 3600 P 

nyugdíjigénye után . . . . . . 
Évi fenntartási járulék a segédlelkész 3600 P 

nyugdíjigénye után . . . . . . 
d) Missziói egyházak fenntartása. 

Kisterenye 400 P, Tata tóváros 400 P, Szécsény 
200 P -

e) Belmissziói célokra. 
Szórványos lelkigondozásra, vallásoktatás, fuvar -

díj, s tb -
f) Egyházmegyék segélyezése. 

Közigazgatási cé lokra : Fejér-Komárom 1100 P, 
Moson 400 P, Nógrád 2.000 P .. . . . . 

Segédlelkész t a r t á sá ra : Fejér-Komárom és Nógrád 
á 200 P ..' 

g) Vegyes kiadás. 
A Magyar Országos Tudósí tónak 
Hozzájárulás a K. I. E. t i tkárának fizetéséhez .. . 
Egyéb vegyes kiadás . . . . . . . . . 

h) Jótékony célokra. 
A soproni Teol. Otthonnak . . . . . . . . . . _ . . . . . . _.v 
A szarvasi Luther-Árvaháznak . . . . . . . . . 
A Luther-Társaságnak • 

i) Előre nem láthatókra. 
Előre nem látható kiadásokra  

Összes szükséglet . . . . . . ... 
Egyet. ny. int. alapítv. járulék 

35 
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20 
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1.200 
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144 

400 

1.750 

400 

400 

100 

112 

14.572 
12 

3.600 
800 
750 

60 
60 

150 
30 
30 

20 
100 

1.400 
1.000 

400 

144 

144 

1.000 

3.600 

3.500 

400 

160 
480 
60 

400 
200 
100 

387 
11.120 
2.580 

13.700 

33.559 



53 

Költségvetés az 1929. évre. 5 2 - 5 3 . 
e 
N • n -o 
o 

U. 

A tétel megnevezése 

B) Fedezet. 
a) Ingatlanok jövedelme. 

A sárosdi földbirtok haszonbérjövedelme (560.46 
q buza á 26 P) - - - — 

b) Ingóságok jövedelme. 
A folyószámlán kezelt közigazg. tőke évi kamata 
A missziói alap időközi kamata 

c) Egyházközségek hozzájárulása. 
Az egyházközségek egyházkerületi adója 

d) Segélyek. 
Közigazgatási államsegély az 1848 évi XX. t.-c. 

alapján ... ~ 
Kerületi államsegély  

Összes fedezet : 

C) Mérleg. 
Összes szükséglet: 

Összes fedezet: . . . . . . -
Maradvány: 

A közgyűlés az 1929. évre szóló költségvetést a pénzügyi 
bizottság javaslata értelmében megállapítja és határozati 
erőre emeli. 

1928 
évre 

P 

1929. évre 

előadó 
javaslata 

P 

307 

264 

6,400 
4.829 

14.572 

300 
100 

264 

12.603 
5.720 

a p. u. 
biz. által 
megáll. P 

11.800 33.559 

33,559 
33.559 

53. (K) A pénzügyi bizottság a Br. Baldácsy-alapítványra vonat-
kozóan jelenti, hogy az alapítvány 1927. évi bevétele 553.236 P 83 f, 
kiadása 537.485 P 09 f volt, pénztári maradvány 15.751 P 74 f. 1928. 
évi költségvetése 321.490 P 74 f fedezetet, 320.649 P 20 f szükségletet 
s így 841 P 54 f maradványt vesz számításba. 

Az egyes egyházkerületeknek az 1927. évre előirányzott 16.000 P 
helyett 28 pengős búzaáralapon csak 14.000 P jutott, a folyó évi oszta-
lék pedig 500 q 30 pengős búza árában van megállapítva, de ismét azzal 
a fentartással, hogyha a búza ára csökken, az osztalék ennek arányában 
le fog szállíttatni. Ennek figyelembe vételével a pénzügyi bizottság ja-
vasolja, hogy a segélyek megállapításánál legfeljebb 24 pengős búzaár 
vétessék alapul 12.000 P összegben. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését tudomásul 
veszi s javaslatára a segélyek kiosztásánál 12.000 P-t vesz 
alapul. És pedig: 

1. A pusztuló, Ínséges és építkező egyházak közül kap: 
300 pengőjével: Szécsény és Tatatóváros; 
200 pengőjével: Bér; 

Br. Baldácsy-
alapitvány. 



150 pengőjével: Oroszvár,. Legénd, Székesfehérvár, Kiste-
renye, Ipolyvece, Bokod, Komárom és Esztergom; 

100 pengőjével: Zagyvapálfalva, Bánk, Rétság, Snrány, Ős-
agárd, Szúpatak, Vérteskethely, Oroszlány, Tordas, Csák-
vár, Csabdi, Felsőpetény, Sámsonháza, Patvarc és Egy-
házasdengeleg. 
Kap tehát 26 egyház együttvéve 3.500 pengőt s a még 

fenmaradó 500 P, mint tartalék az elnökség rendelkezésére 
bocsájtatik időközi segélyezésre, azzal, hogy annak felhasz-
nálásáról a jövő évi közgyűlésnek jelentés teendő. 

2. A kerület püspöke jogfenntartás címén kap 1 drb 10 
koronás aranyat. A lelkészek közül kapnak: 
600 pengőt: Piri Károly; 
400 pengőt: Meskó Károly; 
300 pengőt: Podhradszky János; 
200 pengőjével: Kardos Gyula és Zeman Mihály; 
150 pengőjével: Horváth Sándor, Csővári Géza, Limbacher 

Zoltán, Huszágh Gyula, Zatkalik Károly, Balogh István, 
Irányi Kamill, Dedinszky Aladár és Szekej András; 

100 pengőjével: Baltik Pál, Ruttkay Sándor, Zatkalik Ká-
roly, Fényes Lajos és Kossaczky Mihály nyug. lelkészek. 
Segélyben részesül tehát 19 lelkész 3.500 P összeg erejéig, 

míg a fenmaradó 438 P mint tartalék az elnökség rendelkezé-
sére bocsájtatik időközi segélyezésre, azzal, hogy annak fel-
használásáról a jövő évi közgyűlésnek jelentés teendő. 

3. Lelkészözvegyek egyenként 150 P segélyben s a lel-
készárvák egyenként 100 pengő segélyben részesülnek. Lel-
készözvegyek névszerint: Binder Adolfné, Gaál Mihályné, 
Hering Lajosné, Jankó Dánielné, Laustyák Lajosné, Kövesi 
Béláné, Škrabák Gézáné, Zatkalik Mihályné, Belieza András-
né, Bodnár Samuné, Sztolár Györgyné, Petényi Györgyné, 
Drottner Samuné, Horváth Sándorné, Maróthy Emilné és 
Kótsch Mihályné. 

Lelkészárvák: Belák Géza 1, Kótsch Mihály 3, Gindel 
Márton 2, Zatkalik Mihály 1, Kövesi Béla 1, Belieza András 
1, Horváth Sándor 1 és Plachy János 1 árvája. 

Kiosztásra kerül tehát 16 lelkészözvegy és 11 lelkészárva 
között együttvéve 3.500 P, a még fenmaradó 500 P pedig az 
elnökség rendelkezésére bocsájtatik, tartalékul az időközben 
felmerült segélyezésekre, amiről az elnökség a jövő évi ke-
rületi közgyűlésnek utólagosan jelentést tenni tartozik. 

Amennyiben pedig az osztalék a búza árának kedvező 
alakulása következtében 12.000 pengőn felül emelkednék, a 
többletet a közgyűlés, mint tartalékot a fenti 1., 2., 3. pontok-
ban megállapított arányban való felhasználásra, ugyancsak 
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az elnökség rendelkezésére bocsátja, azzal, hogy annak mi-
kénti felhasználásáról a jövő évi kerületi közgyűlésnek je-
lentést tenni tartozik. 

54. (K) Az elnökség a mult évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyve 
34. pontjával kapcsolatosan a Baldácsy-alapítványi tartalék felosztá-
sáról bemutatja a következő kimutatást: A rendelkezésre bocsátott 
tartalékból évközben segélyben részesültek: a) Dedinszky Aladár 280 P, 
Csővári Géza 200 P, Zeman Mihály 160 P, Balogh István 150 P, Droppa 
Samu 75 P és Limbacher Zoltán 75 P, összesen 940 P .b) özv. Scholtz 
Gyuláné 260 P és Zatkalik Mihályné 200 P, összesen 460 P, vagyis a két 
címen együttvéve kiosztatott 1.400 P. 

Tudomásul szolgál. 

5 3 — 5 6 . 

A Br. Baldácsy-
alapítvány mult évi 
tartalékainak 
elosztása. 

i 

55. (K) Adóalapi segélyezésre az egyetemes közgyűlés a folyó évre 
3.600 pengőt bocsátott kerületünk rendelkezésére. Tekintettel arra, 
hogy az adóalapnak nem az a rendeltetése, hogy abból egyes kérvé-
nyező egyházközségek esetről-esetre segélyeztessenek, hanem, hogy az 
egyházi adóval túlterhelt egyházközségek megállapított igény jogosult-
sága kielégítessék; tekintettel továbbá arra, hogy az egyházkerületün-
ket megillető, — tehát nem percentuális — összegből, amely a jövőben 
minden valószínűség szerint emelkedni fog, az igényjogosult egyház-
községek, — ha nem is teljes, de mindenesetre már könnyebbséget 
okozó — segélyben részesíthetők: 

a közgyűlés kimondja: a) hogy már a folyó évi adóalapi 
segélyt is az igényjogosult egyházak között, a részükre an-
nak idején megállapított alóalapi segély arányában osztja 
szét; 

b) felhívja az igényjogosult egyházakat, hogy ebbeli 
igényüket folyó évi október 31-ig a püspöknél jelentsék be; 

c) felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, hogy 
az adóalapi segély eredeti rendeltetését visszaállítani, azt az 
egyházkerületek között annakidején megállapított arányban 
szétosztani, s felemelését a magas kormánynál szorgalmazni 
szíveskedjék. 

Ezzel a fejér-komáromi egyházmegyének ugyanilyen ér-
telmű felterjesztése elintézést nyert. 

56. (K) Közalapi segélyért a következő egyházak folyamodnak: 
Székesfehérvár, Bokod, Nagyveleg, Oroszvár, Szécsény, Csesztve. 
Szügy, Legénd, Ipolyvece és Mohora. 

A közgyűlés az összes kérvényeket pártolólag terjeszti 
fel az egyetemes közgyűléshez és pedig első helyen: Szé-
csényt, Székesfehérvárt, Oroszvárt és Csesztvét, 

második helyen: Bokodot, Szügyöt és Legéndet, 

Az adóalapi segély-
nek az igényjogo-
sultak közötti 
szétosztása. 

A közalapi segély-
kérvények 

' felterjesztése. 
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5 6 — 6 1 . harmadik helyen: Ipolyvecét, Nagyveleget, Mohorát és 
Bánkot. 

A segélyezettek közé már felvett Komáromot segélyezésre 
továbbra is ajánlja. 

Az Első magyar 
Általános Biztosító 
Társasággal a 
szerződésnek 
10 évre megkötése. 

57. (K) Az elnökségnek azon intézkedése, hogy az egyházkerületi 
közgyűléstől kapott meghatalmazás alapján (m. é. jkv. 74. p.) az Első 
Magyar Általános Biztosító Társasággal a szerződést, az eddig élvezett 
kedvezmények további biztosításával, 1928. évi január hó elsejétől szá-
mított tíz esztendőre megkötötte, s hogy a szerződés kinyomattatott és 
az egyházak rendelkezésére bocsáttatott, 

tudomásul szolgál. 

Tűzkárbiztosítási 
jutalék. 

58. (K) Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság az 1927. évi 
tűzbiztosítási díjak után esedékes jutalék fejében 525 P 24 f-t fizetett 
be az egyházkerület pénztárába. Ennek a 25%-a, vagyis 131 P 31 f az 
egyházkerületet, 89 P 49 f a fejér-komáromi, 93 P 24 f a mosoni és 
211 P 20 f a nógrádi egyházmegyét illeti. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a kerületet megillető 131 P 
31 f a tartalékalaphoz csatolandó. 

Az Első magyar 
Általános Biztosító 
Társaság 150 P 
ajándéka. 

59. (K) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Álta-
lános Biztosító Társaság egyházkerületünknek ez évben is 150 P ado-
mányt küldött a kerületi felügyelő úr közbenjárására. 

A közgyűlés az újabb adományért az Első Magyar Ált. 
Biztosító Társaságnak hálás köszönetét fejezi ki s az összeget 
a Bizt. Társaság nevéről elnevezett alapítványhoz csatolni 
rendeli. 

A sárosdi birtok 
vagyonleltári 
értéke. 

60 (K) Az egyházkerület sárosdi birtoka vagyonleltárilag nyilván-
tartandó lévén, 

a közgyűlés annak vagyonleltári értékét az 5.859 P 97 f 
kat. tiszta jövedelem huszonötszörösében, vagyis 146.499 P 
25 fillérben állapítja meg s a mult évi közgyűlésnek erre vo-
natkozó határozatát (jkv 53. pont), mely szerint a földbir-
tokok valóságos értéke veendő fel az egyházkerület vagyon-
mérlegébe — hatályon kívül helyezi. 

Közgyűlési 
napidíjak. 

61. (K) A pénzügyi bizottság javaslatára P 
a közgyűlés a mai egyházkerületi közgyűlés igényjogosult 
tagjainak és a folyó évi egyetemes közgyűlésre kiküldöttek l 
napidíját 14 pengőben állapítja meg. • 
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62. (K) Az útiköltségekről es napidíjakról szolo modositott sza-
bályrendelet az egyetemes közgyűléstől, újabb megfontolás végett, 
visszakéretvén (egyet. jkv. 21. p.) 

a közgyűlés azt, megfelelő átdolgozás és újabbi javaslattétel 
végett, az egyházkerületi ügyésznek adja ki. 

6 2 — 6 7 . 
Az útiköltségekről 
és napidí akról 
szóló szabály-
rendelet az ügyész-
nek kiadva. 

63. (K) A pénzügyi bizottság a Gyorssegély-alapítványról a követ-
kezőket jelenti: 

1927 január 1-én volt . 568 P 04 f 
Kamatjövedelem 32 P 98 f 

Az alapítvány tőkéje 1927 december 31-én . 601 P 02 f . 
Tudomásul szolgál. 

64. (K) A pénzügyi bizottság a Lándori Dr. Kéler Zoltán kerületi 
felügyelő alapítványáról a következőket jelenti: 

Az alapítvány tőkéje 1927 december 31-én . . 2 P 16 f 
A kerületi felügyelő úrnak a gyűlés alatti újabb 

adománya 130 P — f 
A jelentés tudomásul szolgál, a kerületi felügyelő úrnak, 

az alapítvány gyarapítására szolgáló újabb adományáért, a 
közgyűlés hálás köszönetét fejezi ki. 

65. (K) A pénzügyi bizottság jelentést tesz az Első Magyar Általá-
nos Biztosító Társaság alapítványának állapotáról, amely a következő: 

1927 január hó 1-én volt 337 P 77 f 
A Biztosító Társaság újabb adománya . . . . 150 P — f 
Kamatjövedelem 20 P 86 f 
Az alapítvány tőkéje 1927. évi december 31-én. . 508 P 63 f 

Tudomásul szolgál. 
/ 

66. (K) „Laszkáry Gyula-féle gyámintézeti alapítvány" 
1927. évi január hó 1-én volt. . 1131 P 20 f 
Kamatjövedelem 70 P 31 f = 1201 P 51 f 
Székesfehérvár segélye . / 1 1 8 P — f 
Az alapítvány tőkéje 1927. évi december 31-én . 1083 P 51 f 

Tudomásul szolgál. 

67. (K) A kisterenye-pásztói missziói egyházközség elnöksége, az 
egyházkerületi közgyűléshez a nógrádi egyházmegye út ján intézett 
felterjesztésében, a missziói egyházközségeknek rendszeres támogatását 
s a segélyek szétosztásánál ezeknek az egyházközségeknek és lelké-
szeiknek elsősorban való tekintetbevételét kéri. 

A közgyűlés — tekintettel arra, hogy a kisterenye-pásztói 
missziói egyházközség megszervezése alkalmával annak fenn-
tartására kötelezettséget vállalt s méltányolva az egyházköz-

Lándori Dr. Kéler 
Zoltán „Gyorssegély 
alapítványáéról. 

Lándori Dr. Kéler 
Zoltán 130 P 
adománya az 
alapítvány 
gyarapítására. 

Az „Első magyar 
Általános Biztosító 
Társaság-alapít-
ványéról. 

A „Laszkáry Gyula 
gyámintézeti 
alapítvány"-ról. 

A kisterenyei 
missziói egyház 
segélyezése. 

A ' 
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6 7 — 7 1 . 

A mosoni egyház-
megye esperesének 
tiszteletdíja. 

A nógrádi egyház-
megye OFB. földje 
vételárának ügye. 

A gyúrói időközi 
lelkészi jövedelem 
újbóli megállapí-
tása. 

Nagy Lajos gyúrói 
lelkész fellebbezésé 
nek visszautasítása 

ség nehéz helyzetét — az 1929. évtől kezdve, egyelőre 3 éven 
át, évi 400 P fentartási járulékot biztosít a kisterenye-pásztói 
missziói egyházközségnek s ezt az összeget költségvetésébe 
beállítja. Felhívja azonban az egyházközséget, hogy ezalatt 
az idő alatt az egyházmegyei számvevőszék által jóváhagyott 
költségvetését és számadását az egyházkerületi pénzügyi bi-
zottsághoz évről-évre terjessze fel. 

68. (K) A mosoni egyházmegye esperese tiszteletdíjának 100 P-ről 
200 P-re való felemelését kéri. 

Az esperes tiszteletdíjának megállapítása az egyház-
megye joga és kötelessége lévén, a közgyűlés a kérés felett 
napirendre tér. 

69. (K) A nógrádi egyházmegye azzal a kéréssel fordul a kerületi 
közgyűléshez, hogy az egyházkerület által az egyházmegyének külön-
féle címeken juttatandó segélyek 40%-a az egyházmegye részére az 
O. F. B. által juttatott földbirtok vételárának törlesztésére legyen for-
dítható. 

A kerületi közgyűlés örömmel üdvözli a nógrádi egyház-
megyét abban a törekvésében, hogy az O. F. B. út ján birto-
kot kíván szerezni; kérelmét azonban — hatáskör hiányában 
— nem teljesítheti, miután a kerület által az egyházmegyé-
nek a közigazgatás céljaira juttatott segély mikénti felosz-
tása az egyházmegye jogkörébe tartozik. 

Lándori Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő a napirend sze-
rint következő pontoknál nem óhajtván elnökölni, az elnöki széket 
Okolicsányi Gyula nógrádi egyházmegyei felügyelőnek, mint hivata-
lára legidősb egyházmegyei felügyelőnek adja át s az ülést 5 percre 
felfüggeszti. 

A szünet letelte után Okolicsányi Gyula h. világi elnök a gyűlést 
újból megnyitja. 

70. (K) Tárgyalás alá került a gyúrói egyházközségnek fellebbe-
zése a fejér-komáromi egyházmegyének Csővári Dezső, volt gyúrói he-
lyettes lelkész elszámolását jóváhagyó határozata ellen. 

A közgyűlés az egyházmegye határozatát feloldja s uta-
sítja a fejér-komáromi egyházmegyét, hogy a gyúrói időközi 
lelkészi jövedelmet a gyúrói egyháztanáes közbenjöttével új-
ból állapítsa meg. 

71. (K) Tárgyaltatott Nagy Lajos, gyúrói lelkésznek fellebbezése a 
í fejér-komáromi egyházmegye folyó évi közgyűlésén hozott azon határo-

zata ellen, amellyel őt arra kötelezete, hogy az általa szabályellenesen 
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felvett időközi lelkészi jövedelmet az egyházközség pénztárába fizesse 
vissza, az egyházközséget pedig arra, hogy ezt az összeget a lelkész-
választási szabályrendelet, 8. §-ának utolsó kikezdésében megjelölt cé-
lokra fordítsa. 

A közgyűlés a fellebbezést, mint az érvényben lévő lel-
készválasztási szabályrendeletbe ütközőt, visszautasítja s a 
fejér-komáromi egyházmegye vonatkozó határozatát indokai-
nál fogva helybenhagyja. 

72. (Dr. Tv. B.) Tárgyaltatott Dr. Teutsch József, tatatóvárosi egy-
házközségi felügyelő fellebbezése a fejér-komáromi egyházmegyei köz-
gyűlés azon határozata ellen, mely szerint az egyházmegyei közgyűlés 
nem intézkedett az iránt, hogy az egyetemes egyház kerestessék meg 
abban az irányban, hogy Dr. Kovács Sándor eleget tett-e az 1925. évi 
egyetemes közgyűlés (jegyzőkönyv 7. c) pontja) határozatának. 

A közgyűlés a fejér-komáromi egyházmegye határozatát 
helybenhágyja. 

73. (Dr. K. B.) Tárgyaltatott a gyúrói egyházközségnek és elnökségé-
nek fe lebbezése, a gyúrói egyház gondnokának megválasztása és az 
ezzel kapcsolatosan Udvarossi Ferenc gyúrói lakosra kirótt 50 pengő 
pénzbírságot hatálytalanító egyházközségi határozat tárgyában. 

A közgyűlés Mihalovics Samu, Dr. Händel Béla, Krayzell 
Miklós és Dr. Csengődy Lajos hozzászólása után a* megejtett 
névszerinti szavazás során, melynek alkalmával: 

a jogügyi bizottság javaslata mellett szavaztak: Kirch-
ner Rezső, Szekej András, Wenk Károly, Huszágh Gyula, 
Meskó Károly, Zeman Mihály és Mihalovics Samu. 

a jogügyi bizottság javaslata ellen szavaztak: Balogh 
István, Dr. L. Kéler Bertalan, Dr. Csengődy Lajos, Pod-
hradszky János, Kirchner Gyula, . Dr. Händel Béla, Ze-
lenka Ottó, Eisele Gusztáv, Irányi Kamill, Bérezés Lajos, Bö-
decs Sándor, Piri Károly, Draskóczy Lajos, Schrődl Mátyás, 
Dr. Teutsch József, Polster Rezső és Csengey Gyula, 

17:7 szavazat arányában az egyházmegyei közgyűlés ha-
tározatát hagyta helyben. 

74. (Dr. K. B.) Tárgyaltatott a gyúrói egyházközségnek fellebbezése, 
a fejér-komáromi egyházmegye közgyűlésének a kerületi közgyűlésre 
kiküldöttek megválasztása tárgyában hozott határozata ellen. 

A közgyűlés a fellebbezést, mely különben sem vonja 
kétségbe a sérelmezett határozat törvényszerűségét, — el-
utasítja. 

A fenti pontok a közgyűlés által letárgyaltatván, az elnöki széket 
újból Lándori Dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő foglalja el. 

7 1 — 7 4 . 

Dr. Teutsch lózsef 
fellebbezésének 
visszautasítása. 

A gyúrói egyház* 
község 
fellebbezésének 
visszautasítása. 

* 

A gyúrói egyház-
község 
fellebbezésének 
elutasítása. 
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7 5 — 8 1 . 
A soproni Teol. 
Otthon segély-
kérvénye. 

Az „Evangélikusok 
Lapja" kérelme. 

A „Harangszó" és 
„löjjetekEnhozzám" 
segélyezése. 

A „magyar 
Protestánsok Lapja" 
ajánlása. 

Sass Béla 
beadványa felett 
való napirendre-
térés. 

Az egyházkerületi 
számvevőszék 
jelentése. 

Felterjesztés a 
pénzügyminiszter 
hez az 1927. évi 
V. t.-c. 71. §-ának 
egyházi alkot-
mányunkkal való 
összhangbahozatala 
tárgyában. 

75. (K) A pénzügyi bizottság bemutatja a soproni Teol. Otthon 
segélykérvényét, amely a kerület költségvetésénél már figyelembe vé-
tetett. 

A közgyűlés megkeresi a Teol. Otthon felügyelőjét, 
nyújtson tájékoztatást aziránt, hogy az eddig már juttatott 
segélyeken felül, milyen összeg szükséges még ahhoz, hogy 
az egyházkerület a Teol. Otthonban egy ingyenhelyet létesít-
hessen. 

76. (K) A pénzügyi bizottság bemutatja az Evangélikusok Lapja 
kérvényét, a sajtónapi offertóriumok jövedelméből való segélyezése 
tárgyában. 

A közgyűlés — tekintettel arra, hogy a sajtóalapra be-
folyó összegek felett a rendelkezési jog az egyetemes fel-
ügyelő urat illeti — a kérelmet nem teljesítheti. 

77. (K) A „Harangszó" és a „Jöjjetek énhozzám" segélyezésére, 
s illetőleg ezeknek a szórványokban való ingyen terjesztésére 

a közgyűlés a kezelési eredmény terhére 100—100 pengő se-
gélyt juttat. 

78. (K) A „Magyar Protestánsok Lapja" szerkesztőségének ké-
relmére 

a közgyűlés nevezett lapot az egyházkerület lelkészeinek és 
felügyelőinek figyelmébe ajánl ja ; segélyt azonban — fedezet 
hiányában — nem nyújthat. 

79. (K) Sas Béla nyug. budapesti vallástanár beadványa, az egy-
házkerületi közgyűlés elé nem tartozván, 

felette napirendre tér. 

80. (K) Meskó Károly számvevőszéki elnök beterjeszti a kerületi 
számvevőszék folyó évi augusztus hó 6-án megtartott ülésének jegyző-
könyvét. 

A közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul veszi, 
az abban foglalt javaslatokat határozati erőre emeli és annak 
a jelen jegyzőkönyv függelékébe való felvételét elrendeli. 

81. (Dr. K. B.) A mosoni egyházmegye folyó évi közgyűlésében 
foglalkozott az 1927. évi V. t.-c. 71. §-a alapján kibocsátott pénzügy-
miniszteri rendelettel, mely kimondja, hogy az állami egyenes adók 
10%-át meghaladó egyházi adók behajtásánál az államhatalom segélye 
igénybe nem vehető. Az egyházmegye ebben autonómiánk sérelmét 
látja és kéri az egyházkerületet, hogy tegyen felterjesztést a rendelet 
kiegészítése tárgyában. Az egyházmegye szerint a rendelet akképpen 
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volna kiegészítendő, hogy „mindazon egyházközségeknek, melyeknek 
egyházi járuléka a hivek törzsadóinak 10%-át meghaladja, a háztartá-
sukban ekképpen beálló hiányt az államkincstár pótolja". 

A közgyűlés egy olyan felterjesztésnek megtételétől, 
mely az idézett kérelmet foglalná magában, eltekint, mert 
egy ilyen kérelemnek teljesítését a fentemlített törvény in-
doka és célja kizárja. Minthogy azonban a pénzügyminiszteri 
rendeletben egyházi alkotmányunk sérelmét látja, — mert ez 
állapítja meg a kivethető egyházi adók maximumát és ez biz-
tosítja nekünk az államhatalom segélyét, — az egyházegye-
tem útján felterjesztést intéz a m. k. pénzügyminiszterhez, a 
rendeletnek egyházi alkotmányunkkal való összhangbahoza-
tala iránt. 

82. (Dr. K. B.) A közgyűlés a fejér-komáromi egyházmegye hatá-
rozatát, mely Tatabánya szórványhelynek Tatatóváros fiókegyház-
községhez való csatlakozását mondta ki (egyházmegyei kgy. jkvek: 
1927. 46. p. és 1928. II. Y. p), jóváhagyja és felhívja az egyházmegye 
esperesét, hogy erről a változásról az illetékes világi közigazgatási ha-
tóságot értesítse (E. A. 30. § ut. bek.). Egyúttal az egyházmegyei köz-
gyűlés idei határozatának a nyomán felkéri az egyházkerület elnöksé-
gét, hogy az egyetemes egyház elnökségének a támogatásával azt a 
régi bántó sérelmet, mely szerint az illetékes ev. lelkésznek nem enged-
ték meg az istentisztelet tartását a tatabányai közös protestáns ima-
házban, orvosolni, azaz a sérelem megszüntetése tárgyában a kellő lé-
péseket megtenni méltóztassék. 

83. (Dr. K. B.) Tárgyaltatott a múlt évi egyetemes jegyzőkönyv 
25-ik pontja kapcsán, az egyetemes érvényű egyházvédelmi szabályzat 
szerkesztése. 

A közgyűlés az egyetemes érvényű egyházvédelmi sza-
bályzat megalkotásánál, az egyház kárára eső reverzálisadás 
kérdésében, a bányai egyházkerület állásfoglalásához csatla-
kozik. hogy az egyetemes közgyűlés által ilyen szabályzat ter-
vezetének elkészítésével megbízandó bizottság erre vonatkozó 
munkálatait a jövő közgyűlésig terjessze be. 

r 

84. (Dr. K. B.) Tárgyaltatott a fejér-komáromi egyházmegyének 
az egyetemes közgyűléshez intézett felterjesztése, az ú j egyetemes lel-
készi nyugdíjintézetről szóló szabályrendeletnek olyan értelmű módo-
sítása iránt, hogy negyven évi szolgálat után minden lelkész nyuga-
lomba mehessen, minden orvosi bizonyítvány nélkül. 

A közgyűlés, — bár teljes mértékben átérzi az ú j nyugdíj-
intézetnek ezt a fogyatékosságát, amely azt a nyugdíjintézeti 

í jellegétől is megfosztja; bár felette méltányolja a nyugdíj-

8 1 — 8 4 . 

Tatabányának 
Tatatóvároshoz 
csatolása. 

Egyházvédelmi 
szabályzat. 

A fejér-komáromi 
egyházmegye 
felterjesztése a 
nyugdíjügyben. 
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8 4 — 8 6 . intézet tagjainak azt a törekvését, hogy ez a reájuk nézve sé-
relmes intézkedés megváltoztassák, tekintettel mégis arra, 
hogy a matematikai mérleg, amelyen a nyugdíjintézet alapul, 
csak az első öt év eltelte utáii fog újból kiszámíttatni s addig 
az egyetemes nyugdíjintézeti bizottság sincs abban a helyzet-
ben, hogy ilyen lényegbe vágó módosításokat javasolhatna: 
— a fejér-komáromi egyházmegye felterjesztése felett napi-
rendre tér. 

A nógrádi egyház-
megye felterjesz-
tése a nők egyházi 
közgyűlési tagsága 
tárgyában. 

Tanügyi bizottság 
jelentése. 

/ 

85. (Dr. K. B.) Tárgyaltatott a nógrádi egyházmegye felterjesz-
1 tése, az E. A. 41. §-a értelmezése és a nőkre is kiterjesztendő egyház-

községi közgyűlési tagsági jogosultság tárgyában. 
A közgyűlés a nógrádi egyházmegye felterjesztését és az 

ügy referensének Dr. Lándori Kéler Bertalan előadói javas-
latát, az egyetemes közgyűlés út ján felterjeszti a zsinati bi-
zottsághoz, azzal, hogy az E. A. reformjánál a felterjesztett 
javaslatokat figyelembe veendőnek tar t ja . 

86. (B) Olvastatott a kerületi tanügyi bizottság következő jelen-
tése : 

I. Népiskolák. Az iskolák az egyház veteményes kertjei. Hogy való-
ban azokká lehessenek, az egyház támogatja, gondozza őket, erősíti mun-
kájukban. Az iskolák viszont ezt azzal hálálják meg, hogy a templom szá-
mára palántákat nevelnek, mert a növendékekben élesztik a hitet, növelik az 
Istenfélelmet, erősítik a Jézushoz való ragaszkodást, gazdagítják lelküket 
hasznos ismeretekkel, rávezetik őket arra az útra, amelyen járva, tisztelet 
s megbecsülés lesz osztályrészük. 

Nagyon fontos dolog tehát, hogy hogyan oldják meg feladatukat az 
iskolák. Ezt ellenőrizni tulajdonképpen az egyházmegyéknek a feladata, 
de a kerületnek is érdeke erről tudomást szerezni s a tanítók hűséges 
munkáját méltányolva, nemzetmentő, hitmélyítő további működésükhöz 
ezzel a kedvet, erőt, kitartást fokozni és szilárdítani. 

Az egyházmegyei jegyzőkönyvek tanúsága szerint egyházkerületünk 
tanítói dicséretreméltó munkát végeztek s szíves örömmel fejezhetjük ki 
irányukban elismerésünket s hálás köszönetünket. 

A statisztikai adatok a következő képet tárják elénk: Az evangélikus 
hivek száma: 32.294. Az egyházkerület területén összeírt 6—12 éves tan-
kötelesek száma: 2146. Rendszeresített tanítói állás 59; betöltve rendes 
tanítóval 59. Tantermek száma 57; jókarban 49, rosszban 8, játszótérrel 
24, anélkül 20, egyházi faiskolával 2, épült 1, nagyobb mérvben javítva 2. 
A tanév végén a tanulók száma volt 2097; ev. vallású 1770, más vallású 
327, magyar 1216, német 491, tót 390. Továbbképző (ismétlő) iskolai ta-
nuló beiratkozott 1073, ebből evangélikus 981, más vallású 92. A vizsgán 
megjelent 536. A tanév végén IY. osztályú tanuló volt, aki 12 éves mult 
46. Nem volt tankönyve 120-nak. Mulasztott félnapok száma az elemiben: 
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igazolt 22.499, igazolatlan 1407, a továbbképzőben igazolt 2995, igazo-
latlan 1812. A szorgalmi idő az elemiben 8—10, a továbbképzőben 5—10. 

Az iskolák felszerelése: asztal 59, szék 60, dobogó 32, napló 274, 
biblia 69, vezérkönyv 141, feketetábla 80, vonalzó s egyéb rajzszerek 40, 
számológép 42, faliolvasótábla 396, szemléltető kép 223, térkép 146, föld-
gömb 36, méter 39, súlymérték 54, vizimérték 99, egyházi jellegű képek 
99, történelmi képek 405, természetrajzi képek 228, természettani eszkö-
zök 591, tanítói könyvtár 758, ifjúsági könyvtár 4156. 

Az iskolák számadása. Kiadás: tanítók fizetésére 144.219 P ; nagyobb 
javításra 1740 P ; évi tatarozásra 3884 P ; fűtés, világításra 4551 P ; fel-
szerelésekre 912 P ; országos tanítói nyugdíjintézetre 7956 P ; adó és biz-
tosítás 2470 P ; iskolai könyvtárra 521 P ; segélyezésre és jutalomra 118 
P ; egyebekre 314 P ; összesen 166.685 pengő. 

Bevétel: iskolai vagyon jövedelme 4291 P ; egyházi hozzájárulás 
53.399 P ; tanítói fizetéskiegészítés 99.268 P ; tandíjkárpótlás 151 P ; köz-
ségi segély 9226 P ; egyéb forrásból 350 P. Összesen 166.685 P. Szántó-
föld 323 kat. hold, rét, szőlő 44 kat. hold. 

A közgyűlés a jelentést elfogadja s a tanügyi bizottság 
javaslatát magáévá téve, a tanítók odaadó, dicséretreméltó 
munkájáért elismerését nyilvánítja. 

II. A nem evangélikus tanintézetekbe járók hitoktatása. Az 1514 ev. 
valláséi tanuló vallásoktatását 130 intézetben, 182 csoportban, heti 206 
órában, 41 hitoktató végezte. Elemi iskolás volt 1006, gazdasági ismétlő 
155, iparostanonc 206, polgári iskolás 161, kereskedelmibe járó 3, közép-
iskolás 232, hadiárva intézetbe járó 9. 

Ez a kimutatás egyházkerületünk egész területén idegen jellegű isko-
lákba járó ev. tanulók összeírható számát tünteti fel, tehát a stat. kimu-
tatás nem teljes; mert a fejér-komáromi egyházmegye 3 egyházközségé-
ből nem érkezett jegyzék a szórványokban levő ev. tankötelesekről; a szé-
kesfehérvári és csabdi lelkészek pedig a jegyzék beküldésekor jelentették, 
hogy 21, illetve 20 helyről nem kaptak értesítést. A mosoni egyházmegyé-
nek e tárgyban nincs jelentése, valószínűleg abban a szerencsés helyzet-
ben van, hogy ilyen tankötelesei nincsenek; hiszen mindössze csak 7 
szórványhelye van, azok is az anyagyülekezetekhez meglehetős közel-
ségben. A nógrádi egyházmegye kimutatását helyesnek elfogadva, meg-
állapítható, hogy a szórványban levő ev. tankötelesek száma 579. Ebből 
hitoktatásban részesült 299; a nógrádi egyházmegyében 280, a fejér-
komáromiban 19. Nem részesült ev. hitoktatásban a nógrádiban 50, a 
fejér-komáromiban 230; azért ennyi, mert a ref. hitoktatás nem tekint-
hető ev. hitoktatásnak. A jövő tanévben a szórványbeli ev. tankötelesek 
jegyzékének összeállítása előbb megkezdődhetvén, talán pontosabb lesz a 
kimutatás; de ez a vallástanítást aligha teszi annyival eredményesebbé, 
mint amennyivel majd növeli fájdalmas érzésünket, ha még nagyobbnak 
kell látnunk az ev. egyházunk testén lévő nyilt sebet. A nógrádi egyház-



64 

86. megye szórványaiban lévő tanköteleseknek vallásoktatásánál még remél-
het fokozottabb sikert, mert be van vezetve nála e célra a V2 % _ o s meg-
adóztatás s emellett 104 szórványhelyének nagyobb részre az anyagyüle-
kezetek közelében, 10 km-en belül fekszik, kisebb része van 10—20 km 
között; de mit szóljon a fejér-komáromi egyházmegye, ahol 148 szórvány-
hely két vármegye területén van a szó szoros értelmében széjjel-szórva. 
A hitoktatásnak az anyagyülekezetbeli lelkészek által e körzetekben való 
elvégzése nagy nehézségekbe ütközik; még akkor is, ha ezek közül csak 
a felében akad is ev. tanköteles. Feltétlenül szükség lenne vándormisz-
sziói hitoktató alkalmazására. De nincs rá fedezet, mert a pénzügyi bi-
zottságban, a kölségvetésben előirányzott kb. 3400 P missziói alapból, 1 
vándormissziói hitoktató költsége sem lenne fedezhető. 

A bizottság örömmel állapítja meg, hogy az állami elemi iskoláknál 
működő, de eddig tiszteletdíjban nem részesült lelkész- és tanító-hitok-
tatók részére a VKM az 1928. évre 1075 P államsegélyt adott, amelyet a 
püspök úr jelentése 26. lapján kitüntetett arányban osztott fel közöttük. 
Az 1927. évi közalapból s a belmissziói általányból a kerületnek rendelke-
zésére bocsátott összesen 720 pengőből pedig a szórványban levő, nem 
állami iskolákban működő lelkész- és tanító-hitoktatókat részesítette a 
püspök úr a jelentése 26. lapján kitüntetett összegekben. 

A községi, állami s társulati iskolákban hitoktatást végző lelkészek és 
tanítók közül, csak a székesfehérvári lelkész tesz említést az egyes inté-
zetekben nyert tiszteletdíjakról; ennélfogva nem mutatható ki, hogy a 
fentemlített iskolák hogyan díjazták a hitoktatókat. A székesfehérvári 
lelkész a községi, társulati stb. iskoláktól 894 pengőt kapott évi díjul. 

A mult évi egyetemes gyűlés 81. pontjában foglalt határozat értel-
mében a középfokú, nem ev. intézetekbe, az esperesek küldtek ki a vallás-
vizsgákra vizsgabiztosokat. A tőlük beérkezett jelentések szerint a hitok-
tatók buzgó, lelkiismeretes munkát végeztek. 

Kardos Gyula, a balassagyarmati állami gimn. és polgári leány-
iskola vizsgabiztosa, az eredményt igen szépnek mondja, bár a hitoktató 
a gimnáziumokban osztályonkint volt kénytelen a növendékeket oktatni, 
ami nagy idő- s tananyag-veszteséggel járt. Hitoktató volt Szilárd Gyula. 

Szécsényben is Kardos Gyula volt a vizsgabiztos. Az előírt heti 2 
óra helyett csak heti 1 órai oktatásban részesültek a növendékek, mégis 
az elvégzett tananyagból világos és határozott feleleteket adtak. A hit-
oktatást Huszágh Gyula lelkész végezte, az énektanítást pedig Kaszner 
Olga tanárnő végezte, ev. buzgósággal. 

Pásztón Dr. Csengődy Lajos elnökölt, Hitoktató volt: Limbacher 
Zoltán. A növendékek szépen feleltek, sok éneket tanultak. A protestáns 
öntudat él bennük. 

A salgótarjáni polgári iskolák és a Chorin-féle gimn. növendékeinek 
vizsgáján Sztolár Miklós elnökölt, aki igen elismerőleg nyilatkozik az 
együttes vizsga felemelő hatásáról, a szép és mély ev. érzésre valló felele-
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tekről. Dr. Csengődy és Sztrokay alapos munkát végeztek. A vizsga végén 
jutalomkönyveket osztottak ki s a Nőegylet látta őket vendégül. 

A vámosmikolai állami polgári iskolában Péter Henrik, nagybör-
zsönyi lelkész volt a hitoktató. Lehotzky Károly felügyelő vallástani vizs-
gabiztos jelentése szerint, az évzáró vizsga minden tekintetben kiváló volt. 

A magyaróvári polgári leányiskola s a kegyesrendi reálgimnázium 
növendékei, Schrődl Mátyás vizsgabiztos jelentése szerint, jó készültség-
ről tettek bizonyságot. A tananyagot elvégezték. Hitoktató Szűcs Sándor 
lelkész. 

Bicskén a polgári iskolában Fadgyas Aladár elnökölt, aki Horváth 
Sándor csabdi lelkész munkáját céltudatosnak s kiváló sikerűnek mondja. 
A növendékek gazdagok hitben, ismeretekben. Különösen meglepő az 
egyházi ének terén való nagy ismeretük. 

Komáromban a polgári fiú- és leányiskolások vizsgáján Irányi Ka-
mill jelent meg mint vizsgabiztos. Fadgyas Aladár áprilisban vette át a 
hitoktatást. Rövid működésével is kiérdemelte az elismerést, mert már is 
biztosította a maga számára a hitoktatás legfőbb kellékét, a gyermekek 
bizalmát és szeretetét. 

Székesfehérvárott a különböző jellegű iskolák növendékeinek vallás-
vizsgáján Hoffmann Dezső elnökölt, aki a legnagyobb elismeréssel szól 
Irányi Kamill hitoktató tevékenységéről. A világos, szabatos, bátor felele-
tek jó felkészültségről és erős ev. öntudatról tesznek tanúbizonyságot. 

Tatatóvároson a hitoktatást Jakus Imre, nyug. áll. tanító végezte az 
áll. polgári leányiskolában és a kegyesrendi gimnáziumban. Piri Károly 
vizsgabiztos az eredményt meglepően szépnek találta. A növendékek ha-
tározott feleleteket adtak. 

Esztergomban hitoktató volt Páli Sándor ref. lelkész. Érdemül kell 
neki betudni, hogy a hitoktatást ev. tankönyvekből végezte s hogy igye-
kezett egyházunk hitelveit kidomborítani. A hívekben meg van a vágy 
— ha ebben támogatást nyernek — ev. hitoktató keze alá adni gyerme-
keiket, intenzívebb vallásoktatásban való részesítés végett. 

A közgyűlés a kerületi tanügyi bizottság javaslatára leg-
nagyobb elismerését nyilvánítja a hitoktatóknak, buzgó, 
lelkiismeretes, hitmélyítő munkájukért. A lelkészeket felkéri, 
a szórványokban valóságos hitvédelmet jelentő vallásoktatás-
nak minden akadályon áttörő buzgó végezésére. 

87. (B) A tanügyi bizottság bemutatja a F. M.-nek a téli gazdasági 
iskolák tárgyában kiadott s a V. K. M. által lebocsátott 117.000/1927. 
számú rendeletét, amelyben engedélyt ad, a törvényesen bevett feleke-
zeteknek is, a téli gazdasági iskolák felállításához, a következő feltéte-
lek mellett: 

1. Nem állami téli gazdasági iskola vagy rendszeres téli 
tanfolyam csak hozzájárulásom előzetes kikérése s engedé-
lyemmel állítható fel. 

5 

8 6 - 8 7 . 

Téli gazdasági 
tanfolyamok 
szervezése. 
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8 7 — 9 1 . 

Magyarországi 
Ag. Hitv. Ev. 
Középiskolák 1 

Rendtartása. i 

Állami kisdedóvónő-
képző-intézetek , 
vizsgálati 1 

szabályzata. 

A tiszai ev. egyház-
kerület állásfogla-
lása a miskolci 
jogakadémia 
fentartása tárgyá-
ban. 

A Kapi Pap-féle 
tankönyvek 
tökéletesítése újból , 
kiadás esetén. 

2. A téli gazdasági iskola (tanfolyam) vezetője csak 
hozzájárulásommal alkalmazható; ami végből az illető sze-
mélyre, képesítésére (csak okleveles gazda lehet) és eddigi 
működésére vonatkozó adatok előzetesen bemutatandók. A 
vezető személyében is csak hozzájárulásommái történhet vál-
tozás. Ha a vezetőn kívül más tanerők is alkalmaztatnak, 
ezeknek nevei és személyi adatai is bejelentendők. 

3. Az iskola (tanfolyam) tantervének, illetve a 2 téli fél-
évben előadandó tárgyaknak általánosságban egyezniök kell 
a m. kir. téli gazdasági iskolák tantervével. Az egyes iskolák 
tanterveinek részleteiben — az illető vidék gazdálkodási vi-
szonyainak megfelelően — lehet eltérés. 

4. Az iskola (tanfolyam) felett a főfelügyeletet magam-
nak tartom fenn, mivégből annak működését esetről-esetre 
ellenőriztetem, a téli félévek végén tartandó vizsgákon pedig 
— melyek határnapja kellő időben bejelentendő — kiküldöt-
tem elnököl. 

A közgyűlés a rendeletet tudomásul veszi s az előterjesz-
tésben szórói-szóra való felvételét elrendeli, hogy esetleges 
szervezés alkalmával útmutatásul szolgáljon az egyházköz-
ségeknek. 

88. (B) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy az ev. egyetemes tan-
igyi bizottság megküldte a Magyarországi Ágost. Hitv. Evang. Közép-
skolák Rendtartását, mint az egyetemes egyház kiadványát. 

Tudomásul szolgál. 

89. (B) Ugyanazon bizottság bemutatja: Az Állami Kisdedóvónő-
cépző-intézet Vizsgálati Szabályzatát. 

A közgyűlés a szabályzatot megnyugvással veszi tudomá-
sul, annyival is inkább, mivel az első képesítő-vizsga tantár-
gyául a hit- és erkölcstan is fel van véve s egyházi főhatósá-
gaink részére biztosítva van a vizsgákra egyházi biztos ki-
küldésének a joga. 

90. (B) Ugyanazon bizottság javaslatára 
a közgyűlés a tiszai egyházkerületnek folyó évi május hó 
1-én Miskolcon megtartott rendkívüli közgyűlése első pont-
jában, a miskolci jogakadémia fentartása érdekében körvo-
nalazott álláspontját, helyesli s erre irányuló törekvésében a 
legnagyobb készséggel támogatja. 

91. (B) Ugyanazon bizottság bemutatja a Franklin-társulat meg-
keresését, melyben közli nevezett könyvkiadó cég, hogy meg fogja kér-
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dezni ev. egyházunk tanítóit aziránt, milyennek kívánják látni a Kapi 9 1 — 9 5 . 
Pap-féle tankönvek következő kiadását. 

A közgyűlés — tudatában annak, hogy a Kapi Pap-féle 
tankönyveken is lehet javítani, — felkéri a tanítókat, hogyha 
kívánalmaik beterjesztésére felhivatnak, kívánják a kérdéses 
tankönyvekben a vallás-erkölcsi célnak minél nagyobb ki-
domborítását. A II. és III. osztályú olvasókönyvekben Luther 
életrajzának és ev. jellegű képeknek felvételét; továbbá a 
gyermeki ismeretkör kiszélesítése, a hazafias érzés élesztése 
céljából — egyrészt természeti tárgyakat és tüneményeket, 
másrészt a hazai történelemből vett nevezetesebb eseménye-
ket; megkapó, a gyermek lelkét megragadó, színes képekben 
leíró olyan olvasmányoknak a felvételét, mint amilyenek a 
Falusi és Tanyai Iskolák részére megírt olvasókönyvekben ta-
lálhatók. Végül kívánja a közgyűlés, hogy az V. és VI. osz-
tályú tankönyvekben legyen kimerítve az ev. tantervben elő-
írt tananyag. 

92. (B) Ugyanaz a bizottság bemutatja Haberern Gusztáv, aszódi 
reálgimnáziumi tanárnak, a falusi énekkaroknál is eredményesen hasz-
nálható „Kis Choralkönyv" című művét. 

Bár e tárgyban az intézkedés már megtörtént, a köz-
gyűlés újból ajánlja a gyülekezeti énekkarok vezetésével 
megbízott tanítók figyelmébe. 

Qaberern 6. „Kis 
Oboral könyvé"-nek 
ajánlása. 

93. (B) Ugyanazon bizottság bemutatja a Magyar-Holland Kultúr-
gazdasági Részvénytársaságnak a püspök úrhoz intézett azon kérelmét, 
hogy a kötelezővé tett iskolai filmoktató-előadásoknak a most követ-
kező iskolai évben, zavartalan bevezethetése céljából, jelölje ki azokat 
a gyülekezeteket, ahol az bevezethető lenne. 

A közgyűlés Balassagyarmat, Levél és Oroszlán községe-
ket nevezi meg, mint olyanokat, amelyekben a filmoktatás 
sikerrel bevezethető lenne. 

Filmoktatás 
bevezetése. 

\ 

i i 

94. (B) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 65/1. 
pontja értelmében 

a közgyűlés felhívja a legalább 3 tanítós iskolát fentartó 
gyülekezeteket, hogy igazgató-tanítójukat méltányos igaz-
gatói pótlékban részesítsék. 

Igazgatói pótdíjak 
fizetésére felhívás. 

95. (B) Ugyanezen jegyzőkönyv 65/4. pontja értelmében 
a közgyűlés felhívja az iskolafentartókat, hogy n kerületi ta-
nítógyűlésen résztvevő tanítók részére a napidíjat és az úti-
költséget adják meg. 

Felhívás a ker. 
tanítói gyűlések 
alkalmával napi-
díjak, útiköltségek 
megadására. 
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96—99. 
Az „Evangélikus 
Népiskola"-ra 
előfizetés. 

Az iskolában telje 
bibliák, Krisztus-
és Luther-képek 
elhelyezése. 

A mosoni egyház-
megyefelterjesztés 
a német nyelvű 
tankönyvek tárgya 
ban. 

„Pro Christo" 
ifjúsági egyesületei 
szervezése. 

96. (B) Ugyanezen jegyzőkönyv 65/5. pontjára vonatkozólag 
a közgyűlés elrendeli, hogy az iskolát fentartó egyházközsé-
gek iskolánkint (nem tantermenkint) fizessenek elő az 
„Evangélikus Népiskolá'' -ra. 

s 97. (B) Ugyanezen jegyzőkönyv 78. pontja értelmében 
a közgyűlés elrendeli, hogy az iskolafentartók minden tan-
teremben helyezzenek el egy teljes bibliát, Krisztus életére 
vonatkozó valamely képet és Luther-képet. 

98. (B) Ugyanazon bizottság bemutatja a mosoni egyházmegyének 
ea német nyelvű tankönyvek megírása tárgyában hozott határozatát. 

A közgyűlés a mosoni egyházmegye beadványát felter-
jeszti az egyetemes tanügyi bizottság elé. 

99. (B) Ugyanazon bizottság beterjeszti Kardos Gyula nógrádi 
^egyházmegyei alesperesnek következő javaslatát: Tekintettel arra, 
hogy egyházkerületünk területén, sőt az egész országban, az állami 
középiskolákban mindenütt meg vannak alakítva a „Mária Kongregá-
ciók", — sőt működésükről szóló jelentések — bár csak egy felekezet-
nek ügyeire vonatkoznak — felvétetnek az illető állami intézet értesí-
tőjébe, mint közérdekű kérdések; tekintettel továbbá arra, hogy már a 
cserkész-ügyet is az állami gimnáziumokban a Mária-kongregációk vé-
dőszárnyai alá helyezik s a gimnáziumok általános cserkészetét a római 
katolikus hitoktatókra bízzák, de tekintettel egyébbként is a Mária 
kongregációk egyoldalú felekezeti — sokszor türelmetlenséget szító — 
nevelési rendszerére, az ottani disztinkciók nyújtásával egy állami in-
tézet növendékei körében bizonyos megkülönböztetés és elkülönülés, 
sokszor más vallásúak lenézése j á r : ennek ellensúlyozására itt a 12-ik 
óra, hogy megalakíttassanak minden állami intézetben az evangélium 
szellemében működő és az evangélium szellemétől áthatott „Pro 
Christo" belmissziói egyesületek, melyeknek célja a protestáns öntudat 
és intranzigens szellem ápolása és mélyítése és a Mária kongregációk 
közelében élő protestáns ifjúságunknak büszke lutheri szellemben való 
megerősítése. 

Az egyházkerület közgyűlése kimondja, hogy a „Pro 
Christo" egyleteknek a megalakítását feltétlenül szükséges-
nek és sürgősnek tar t ja , s felhívja az egyházkerület területén 
a hitoktatókat és hittanárokat, ily egyesületeknek mielőbbi 
megalakítására s működésüknek megkezdésére. Az egyletek 
működésének ellenőrzését a középfokú iskolák hitoktatását 
ellenőrző esperesekre bízza s jelen határozatát az egyetemes 
közgyűléshez is felterjeszteni rendeli, abból a célból, hogy a 
kérdés az egész egyetemes egyházban rendeztessék. 
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100. (B) A missziói ügyek előadásával megbízott Balogh István 
jelenti, hogy a mosoni egyházmegyébe tartozó Oroszváron az anyásítás 
ügye egy lépéssel sem jutott előbbre. A hívek figyelmét, gondját, ere-
jét teljesen lekötötte a templomjavítás. Az anyásításra való törekvésre 
esüggesztőleg hat a nagy szárazság miatt az ősziekben való gyenge 
termés. 

A közgyűlés a jelentést sajnálattal veszi tudomásul s új-
ból felhívja az oroszváriakat, hogy jólfelfogott érdekükben 
vigyék előbbre az anyásítás ügyét. 

101. (B) Komárom Istennek végetlen kegyelméből, a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter úr jóakaratából, Draskóezy Lajos fáradhatatlan 
buzgalmából, anyagyülekezetté alakulásával nyugvópontra jutott. 
Hála, hála érte a jóságos Istennek, köszönet a vallásügyi miniszter úr-
nak, elismerés Draskóezy Lajosnak. Komárom Fadgyas Aladárban egy 
hivatását átérző, szép talentumú lelkészt nyert, aki rövid ideig való 
ott működésével kivívta a hívek szeretetét és becsülését. 

A közgyűlés őszinte örömmel üdvözli a missziói egyházak 
közül az anyagyülekezetek sorába emelkedett Komáromot. 
Köszönetét nyilvánítja Draskóezy Lajosnak, a hű lelkigon-
dozónak, aki az anyagyülekezetté szervezés nagy munkáját 
gyorsan keresztülvitte. Szeretettel köszönti Fadgyas Aladár-
lelkészt, hőn kívánva részére, hogy a jóságos Isten koronázza 
munkáját gazdag sikerrel. 

102. (B) Tata-Tóvárost a mult évben úgy tekintettük, mint az 
egyetemes egyház által átvett missziói helyet. Az imaház felavatásáig 
minden hónapban kétszer is megjelent köztük istentisztelcttartásra az 
egyetemes egyháznak egy-egy kiküldöttje; de az egyetemes egyház 
ekkor beszüntette a lelki gondozást. Újévtől fogva a püspöki titkár s 
a fejér-komáromi egyházmegye egy-egy lelkésze végezték, kétheten-
kint, váltakozva, az istentiszteletet. A püspöki titkár végezte a konfir-
mációt is 14 gyermekkel, akiket Jakus Imre hitoktató készített elő. 
Május 15.-étől fogva Fadgyas Aladár ideiglenesen kinevezett adminisz-
trátor jár Tata-Tóvárosra. A tata-tóvárosiak, önállóságuk megtar-
tása mellett, hajlandóságot mutatnak a komáromi egyházzal való csat-
lakozásra. A végleges megegyezés a közeljövőben várható. Az imaház-
építéssel a gyülekezet nagy adósságba keveredett, amelyből a maga 
erejéből kiszabadulni nem tud. Nemcsak rá van szorulva, de méltó is az 
egyházkerület részéről nyerendő segélyre, s a magasabb fórumokon se-
gélyre való ajánlásra. Az imaház megépítése Dr. Teutseh József gyüle-
kezeti felügyelő érdeme, aki kb. 20.000 pengőt előlegezett e célra a gyü-
lekezetnek. 

t 

A közgyűlés teljes örömét nyilvánítja a tata-tóvárosiak-
nak, nagy alkotásuk felett; elismerését nyilvánítja Dr. 

1 0 0 — 1 0 2 . 
Misszióügyi jelentés 
Oroszvárról. 

misszióügyijelentés 
Komáromról. 

misszióügyijelentés 
Tatatóvárosról. 

/ 
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1 0 2 — 1 0 4 . 

Misszióügyi jelentéi 
Tatabányáról. 

Misszióügyijelentéi 
Esztergomról. 

Teutsch József gyülekezeti felügyelőnek, páratlan áldozat-
hozataláért. s reménységgel várja a tata-tóvárosiaknak a 
komáromiakkal való testvéries egyesülését. 

s 103. (B) Tatabánya a 90-es években foganatosított beosztás sze-
rint Oroszlányhoz lett csatolva, Alsógalla név alatt, mert ennek hatá-
rában nyilt meg a bánya s talán akkor még nem is szervezkedett Tata-
bánya külön községgé. 1923-ban Droppa Sámuel oroszlányi lelkészt ki-
bíztattam Tatabányára istentiszteletet tartani Vízkereszt napján, ami-
kor a reformátusok tudvalevőleg nem tartanak ünnepet. Midőn ott 
megjelent, azt kérdezték tőle, hol van a társulat engedélye a prédiká-
lásra és nem nyitották meg előtte az imaházat. 1925-ben az erősen fo-
gadkozó D. Kovács Sándor teológiai tanárt bízta meg egyházmegyénk 
a lelki gondozással. Volt-e közöttük, nem-e? arról nem jött jelentés. 
1926-ban Horváth Sándor csabdi ambiciózus lelkésszel reméltük Tata-
bányát megközelíteni; de ő is kemény diónak találta s nem vállalta. A 
mult évben Tatabányát Tata-Tóvároshoz csatoltuk abban a reményben, 
hogy az egyetemes egyház által az evangéliumnak Tata-Tóvároson fel-
fakasztott gazdag, bővizű áradatából egy kis erecske majd átszivárog 
Tatabányára is. E reményünkben is csalatkoztunk. Tata-Tóváros most 
Komáromhoz csatlakozik, de ez első feltételül kötötte ki, hogy csak 
Tata-Tóvárosnak ad papot, vagyis Tatabányára nem ereszti. íme, Tata-
bánya egy senkifia, aki sehol és senkinek sem kell. Az egyházmegyei 
közgyűlésünkön abban állapodtunk meg — de ezt már jegyzőkönyvbe 
sem mertük foglalni, nehogy éppen emiatt álljon be a meghiusulás — 
hogy úttörőül kiküldjük a szerencséskezű, egykönnyen senkinek sem 
engedő Draskóczy Lajos nyug. teológiai dékánt; s ha neki sem sikerül 
ott megvetni a lábát, akkor felírhatjuk Tatabánya homlokfalára Dante 
híres mondását: „Hagyjatok fel minden reménnyel!" 

A közgyűlés nagy sajnálattal értesül arról, hogy Tata-
bánya a lelki gondozást az elmúlt évben is teljesen nélkülözte, 
de annál biztatóbb reménnyel néz Draskóczy Lajos nyug. 
teol. dékán készséggel vállalt munkája elé, s kívánja, hogy 
köztük való megjelenése jelentse Tatabányán egy ú j korszak 
kezdetét. 

s 104. (B) Esztergomban megalakult a nőegylet; tagjainak száma 
mintegy 50. Célul tűzte ki a szegény hitsorsosok segélyezését, a betegek 
házi és kórházi látogatását, a tanulóknak vallási órákra, istentisztele-
tekre való járásának ellenőrzését, vallási könyvekkel való ellátását. 3 
vallásos estélyt rendezett. Előadók voltak: D. Kovács Sándor, Dr. 
Kirchknopf Gusztáv, Dr. Scholcz Oszkár, Gáncs Aladár. Istentisztele-
tek rendes ideje a Jiónap első vasárnapja és a nagyobb ünnepek, helye 
a ref. templom. Az istentiszteleteket D. Kovács Sándor, Dr. Kirchknopf 
Gusztáv, Ruttkay Miklián Gyula, Sólyom Jenő, Rimár Jenő, Rápos 
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Viktor, Hüttl Ármin végezték. A templom alaptőkéje 1000 P. Áz isten-
tiszteletek költségeit közadakozás viseli. Az egyházközség az ú j herceg-
prímás előtt székfoglalásakor küldöttségileg tisztelgett, aki az admi-
nisztrátor beszédére válaszolva, a hazáért s a keresztyénség közös ér-
dekeiért való egyetértő munkára hivatkozva, jóindulatáról biztosította 
az egyházközséget. 

A közgyűlés a nőegylet megalakulása s nemes célkitűzése 
felett örömét fejezi ki s az egyháztagokat a jövő jól megala-
pozása céljából áldozatkészségre, a kapott segélyek tartalé-
kolására buzdítja. 

105. (B) Ercsi—Érd. 
a) Ercsiben az 1861-ben kelt egyezség szerint közös protestáns egy-

ház van, a ref. lelkész vezetése alatt. Az ev. hívek száma 80—100. A 
prof. egyház imaházat akar építeni. Podhradszky János alesperest az 
egyházmegye felkérte annak kipuhatolására, hogy a tervezett imaház-
ból és annak telkéből a tulajdonjog mekkora arányban lesz a hívek 
számára biztosítva és hogy a hívek mily arányban lesznek e célra meg-
adóztatva ? 

b) Érden Podhradszky János alesp. Pünkösd óta havonta egyszer tart 
istentiszteletet. A testvéri együttérzés szálai, a reformátusok irigysége 
folytán, lazulni kezdenek. Szóvátették ugyanis, hogy a közös istentisz-
teletekkel a perselypénz dolgában ők megrövidülnek, amennyiben ők 
többen vannak az ev. istentiszteleten, mint az evangélikusok a refor-
mátusokén. A perselypénzben való megrövidülésüket úgy oldják meg, 
hogy a reformátusok elmaradnak az ev. istentiszteletekről. 

Podhradszky János Érdről két vallási sérelmet is jelent. Az elmúlt 
évbeü egyik kocsmáros hívét halálos ágyán a jezsuiták rávették az 
áttérésre s mikor meghalt ők temették el. A másik eset is ehhez ha-
sonló. Van ott egy kat. orvos, akinek neje evangélikus. Ezek megegyez-
tek gyermekeiknek az ev. vallásban való nevelésében. Az 1925. évben 
született egy kis fiúk, akit Budafokon ev. lelkész keresztelt meg. A 
gyermek a mult hetekben meghalt. Állítólag halála előtt a gyermeket 
a kat. lelkész újból megkeresztelte s halála után eltemette. 

A közgyűlés Podhradszky János alesperesnek köszönetét 
nyilvánítja a távoleső két szórványhelynek önzetlen és hű 
gondozásáért s elhatározza, a két vallási sérelemnek az egye-
temes gyűlésre való felterjesztését. 

106. (B) Lapu j tőn az egyházi élet az elmúlt esztendőben némi 
megelevenedés jegyében folyt. Az istentiszteleteket Huber Antal le-
vita-tanító látja el. A lelkész évente négyszer tar t úrvacsorával kap-
csolatos istentiszteletet. A lelkészi kiszállások megkönnyítésére, a Sal-
gótarjáni Kőszénbánya-Társulat — nem kötelezőleg, csak esetenkint 
— évente 4 fuvart ajánlott fel. A tanító és neje biblia-órákat tartottak. 

t 

1 0 4 — 1 0 6 . 

Misszióügyijelentés 
Ercsi—Érdről. 

Misszióügyi jelentés 
Lapujtőről. 
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1 0 6 — 1 1 0 . 

fflisszióügyi jelentés 
Kisterenyéröl. 

Gyámintézeti 
közgyűlés jegyző-
könyve. 

Levéltáros 
jelentése. 

Kerületi 
lelkészértekezlet 
jegyzőkönyve. 

A nők oltárterítőt készítettek közadakozásból. Endreffy Jánosné oltári 
gyertyatartókat ajándékozott. Az egyház közönsége nehéz anyagi kö-
rülmények között él, ami a bányaüzemek munkaredukciójának a kö-
vetkezménye. Ez az oka annak, hogy az anyásítás kérdése nem halad 
előre. 

A közgyűlés a Salgótarjáni Kőszénbánya-Társulat azon 
előzékenységét, hogy Dr. Csengődy Lajosnak Lapújtetőre 
való kiszállásaira évente 4 fuvart ajánlott fel, a leghálásab-
ban megköszöni. Elismeréssel adózik a lelkésznek, a tanító-
nak és nejének, akik egymást támogatva s buzdítva, munkál-
kodnak a gyülekezet anyagi és erkölcsi előmenetelén. 

107. (B) Kisterenyén 29 rendes istentisztelet volt. Október hónap 
minden napján tartatott istentisztelet. Ez azért vált szükségessé, mert 
a róm. katolikusok „októberi litániát tartottak. Istentiszteletet tartott 
a lelkész Pásztón, Selypen, Jánosaknán 15—15-ször, Mizserfán, Mátra-
szelén 1—1-szer. Az istentiszteleteket mindenütt szép számmal látogat-
ták. Vallásos, műsoros-esték voltak böjtben és adventben, amelyeket 
felekezeti különbség nélkül sokan látogattak. Volt egy tea-estély is, 
melynek tiszta jövedelme 290 P volt. Fényi Géza egyházfelügyelő és 
Dobos Jánosné ima- és vallásos tárgyú könyveket adományoztak a 
gyermekeknek. A selypi munkás hívek 100 P értékben egy szép vörös 
bársonyterítővel és 2 gyertyatartóval gazdagították az egyház felsze-
relését. A szekták már ezen a vidéken is mozgolódnak. Most még csak 
a kat. hívek közül hódítanak. Nagy titokban végzik munkájukat s kül-
földről pénzelik őket. Ez az egyik főoka a szekták terjedésének. 

A közgyűlés örömmel lát ja Limbacher Zoltán fáradhatat-
lan egyházépítő munkájának évről-évre emelkedő sikerét, aki 
minden kínálkozó alkalmat megragad és felhasznál az egyház-
község anyagi erejének növelésére, s a hit és tiszta erkölcsi 
élet megóvására. 

108. (Cs) A kerületi gyámintézet elnöke előterjeszti az 1928. évi 
augusztus 8.-án megtartott közgyűlésnek jegyzőkönyvét, amelyet 

a közgyűlés tudomásul vesz és a közgyűlési jegyzőkönyv 
mellékleteként való kinvomatását elrendeli. 

109. (Cs) A levéltáros jelentése, mely szerint a levéltár állapota 
az elmulť közigazgatási évben változatlan maradt, 

tudomásul szolgál. 
110. (Cs) Tárgyaltatik a kerületi lelkészértekezlet 1928. évi 

augusztus hó 8.-án tartott ülésének a jegyzőkönyve, amit 
a közgyűlés tudomásul vesz és elhatározza, hogy amennyiben 
az egyházkerület pénztári fedezete azt megengedi, a lelkész-
értekezlet jegyzőkönyvét, az abban felvett előadások bőséges 
kivonatával együtt, a közgyűlési jegyzőkönyv mellékleteként 
kinyomatja. 
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111. (Cs) A fogházi és kórházi lelkipásztorkodással kapcsolatban 
a balassagyarmati, székesfehérvári és márianosztrai munkásságról ér-
kezett be jelentés, melyek szerint a kórházakban rendszeresen folyt be-
tegeink lelki gondozása, amely munkából az egyes nőegyletek is híven 
kikérték ez évben is részüket; részben látogatások eszközlésével, rész-
ben pedig vallásos iratok és nyomtatványok terjesztésével is, sőt Ba-
lassagyarmaton a kórházba bevezetett rádión az evangélikus istentisz-
teletek meghallgattatására is figyelemmel volt a lelkész. A fogházi 
munka ugyancsak a rendes mederben folyt; istentiszteletek tartásával, 
az Űrszentvacsorájának a kiosztásával, karácsonyfaünnepély rendezé-
sével, stb. s mint örvendetes körülmény hangsúlyoztatik a jelentések-
ben, hogy az evangélikus elítéltek száma híveink közül aránytalanul 
csekély. A márianosztrai lelkész sajnálattal jelenti, hogy az államható-
ság — az eddigi szokás ellenére — református lelkészt nevezett ki fog-
házlelkésznek. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a mária-
nosztrai sérelmesnek jelzett ügyben az illetékes helyekről 
való bővebb információ beszerzését rendeli. 

112. (Cs) Tárgyalásra kerül a nógrádi egyházmegye 1928. évi 
július 11-iki közgyűlésének felterjesztése, amely indítványozza, hogy 
az egyházunkat veszélyeztető, tolakodó szekták elleni védekezésnek azt, 
a módját is vegye igénybe egyházunk, hogy az olcsó szektanaptárak-
kal szemben ugyancsak egészen olcsó evangélikus naptárakkal lássuk 
el egyházunk közönségét, amit az esperességek a belmisszióra szánt 
költségekből előállíttatva, „Luther kisnaptára", vagy a „Jöjjetek Én-
hozzám naptára" címen hozzanak forgalomba. 

A közgyűlés az indítványt üdvösnek találja, azt elfogadja 
és az egyetemes közgyűléshez felterjeszteni rendeli. 

113. (Cs) Beterjesztetik a kerületi tanítóegyesület jegyzőkönyve, 
amellyel kapcsolatban az egyházkerület tanítói karának két kérése ke-
rül a közgyűlés elé; még pedig 1. miként a többi egyházkerület püspö-
kei, úgy a dunáninneni egyházkerület püspöke is, éljen azon jogával, 
hogy az egyházkerület érdemes tanítói közül az arra érdem°sQket igaz-
gatókká nevezheti ki; 2. a tanítóegyesület jegyzőkönyve mellékletként 
nyomattassék ki a közgyűlési jegyzőkönyvben is. 

A közgyűlés a tanítóegyesület jegyzőkönyvében foglalta-
kat tudomásul veszi; az első indítványt teljes egészében elfo-
gadja, a másodikat azonban csak annyiban, amennyiben erre 
a kerületi pénztár fedezete lehetőséget nyújt. 

114. (Cs) A püspök űr előterjeszti azt az indítványát, hogy a köz-
gyűlés adjon felhatalmazást arra, hogy a kerületi elnökség egy dunáu-
inneni egyházkerületi névtárat készíttessen, aminek hiánya már régóta 
pótlásra vár. 

1 1 0 — 1 1 4 . 
Jelentés a fogházi 
és kórházi 
lelkipásztori 
gondozásról. 

A nógrádi egyház-
megyefelterjesztése 
a szekták elleni 
védekezés 
tárgyában. 

/ 

A kerületi tanító-
egyesület 
jegyzőkönyve. 

A kerületi névtár 
kiadása. 
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1 1 4 — 1 1 7 . A közgyűlés az indítványt a magáévá teszi és a névtárat 
elkészíttetni rendeli; annak szerkesztésével Kirchner Rezső 
püspöki titkárt bízza meg. 

A csesztvei tanítói 
fizetést kiegészítő 
államsegély ügye. 

115. (Cs) A kerületi lelkészértekezlet üléséből kifolyólag tárgya-
lásra kerül a csesztvei egyházi iskola tanítói állásának betöltésével kap-
csolatos államsegélykiutalás körül felmerült visszás helyzetről szóló 
tájékoztatás; eszerint a minisztérium és a püspök úr kifejezett rendel-
kezésére megválasztott tanító részére az államsegély folyósítása még 
mindig nem történt meg az illetékes körök sürgetése ellenére sem. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi és — amennyi-
ben az egyetemes közgyűlés napjáig a kérdés nem rendez-
tetik, — az ügyet az egyetemes közgyűlés elé terjeszteni ren-
deli. 

Lomén János s 
társai bánki lakosok 
fellebbezésének 
elutasítása. 

A közgyűlés 
berekesztése. 

116. (Cs) Beterjesztetik Lomén János és társainak fellebbezése: a 
nógrádi egyházmegyei közgyűlés által jóváhagyott a bánki egyház-
község 1928. évi február 20.-án tartott közgyűlésének 10. pontja hatá-
lyon kívül való helyezése tárgyában, melyben az egyházi fa beszerzé-
sének elhatározott módját kívánják megváltoztatni. 

A közgyűlés a nógrádi egyházmegyei közgyűlés határo-
zatát — indokainál fogva — jóváhagyja. 

117. (Cs) Lándori Dr. Kéler Zoltán megköszöni a közgyűlés tag-
jainak megjelenését és a tanácskozások alatt tanúsított figyelmét, mire 
a püspök űr indítványára a közgyűlés megköszöni a súlyos betegségé-
ből alig felépült, lábadozó kerületi felügyelő úrnak a közgyűlés tanács-
kozásain mindvégig való jelenlétét és a tanácskozások bölcs és tapin-
tatos vezetését, mire a kerületi felügyelő a közgyűlést bezárja, mely 
Kiss István püspök Istennek hálaadó szívből jövő imádsága ntán 
véget ért. 

K. m. f. 

Kiss István s. k. 
ev. püspök. 

Balogh István s. k. 
egyházkerületi egyházi főjegyző. 

Kirchner Rezső s. k. 
tb. jegyző. 

Lándori Dr. Kéler Zoltán s. k. 
egyházkerületi felügyelő. 

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

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

Hitelesítjük: 

Budapest, 1928. évi augusztus hó 17. 

Krayzell Miklós s. k. Kirchner Gyula s. k. 

Mihalovics Samu s. k. Podhradszky János s. k. 
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Jegyzőkönyv, 

mely felvétetett a dunáninneni evang. egyházkerületi számvevőszéknek 
Budapesten 1928. évi augusztus hó 6-án tartott ülésén. , 

Jelen voltak: Kirchner Gyula vil. elnök és Meskó Károly egyházi 
elnök elnöklete mellett: Kirchner Rezső számvevőszéki tag és Pod-
hradszky János kerületi számvevő. Kimentették magukat Simon József 
és Magyar Géza számvevőszéki tagok és Szűcs Sándor számvevőszéki 
tag és ker. számvevőszéki jegyző. 

1. Kirchner Gyula vil. elnök szívélyes szavakkal üdvözölvén a meg-
jelenteket, az ülést megnyitja s a jegyzőkönyv vezetésére Kirchner 
Rezső számvevőszéki tagot kéri fel. 

2. Meskó Károly egyh. elnök ismerteti a nógrádi egyházmegye szám-
adásait, amelyeket mintaszerűeknek talált; amit annál szívesebben álla-
pít meg, mert a mult évi számadásoknál még kifogásolni valókat talált. 
A számadásokat elfogadásra ajánlja. 

Magyar Géza számvevőszéki tag, megbízott előadó helyett ugyancsak 
Meskó Károly egyh. elnök ismerteti a mosoni számadásokat, amelyeket 
azon feltétel mellett, hogy a nyugták pótlólag bemutattatnak a számvevő-
széknek, elfogadásra ajánl. 

Kirchner Gyula vil. elnök, Simon József megbízott előadó helyett, 
ismerteti a fejér-komáromi egyházmegyei számadásokat, amelyek közül 
a lelkészsegélyző-intézet számadásait teljesen kifogástalannak találta; 
az egyházmegyei számadásokat kisebb pótlásokkal elfogadásra ajánlja. 
Megállapítja, hogy a tanítói magtárról — dacára a mult évi határozat-
nak, mely záros határidőt tűzött ki már az 1926. évi számadások bekül-
désére — ez évben sem érkezett számadás. 

Az egyházkerületi számvevőszék: 

1. Az egyházmegyék számadásai közül a nógrádi egyházmegye, a 
lelkészsegélyző-intézet, a Bánóczy-alapítvány, a Beniczky-alapítvány 
Számadásait, a fejér-komáromi egyházmegye és lelkészsegélyző-intézet 
számadásait, végül a mosoni egyházmegye és lelkészsegélyző-intézet 
számadásait jóváhagyja; ez utóbbi egyházmegye számadásait azzal, 
hogy a számadásokhoz tartozó nyugták folyó évi augusztus hó 31-ig a 
számvevőszékhez beküldessenek; 



A kerületi számvevőszéki vizsgálatok eredményét feltüntető kimutatás. 
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P P P p P P P P P P 

1 Fejér-Komárom 

Esp. közig, pénztár 1465.79 612.80 5104.72 5104.72 — 5050.47 4442.92 607.50 — 

1 Fejér-Komárom Lelkészsegélyző-int. 117.13 242.63 434 19 434.19 — — 118.15 26.27 91.88 — 1 Fejér-Komárom 

Tanítói magtár — — — — — — — — — — 

2 Moson 
Esp. közig, pénztár 431.60 — 1970.— 1501.— 469.— — 1686.43 1301.33 385.10 — 

2 Moson 
Lelkészsegélyző-int. 4.66 1073.95 120.95 64.— 56.95 — 242.61 201.61 41.— — 

3 Nógrád-Hont .. . 

Esp. közig, pénztár 4309.40 3543.34 4104.78 4076.39 28.34 — 5289.78 5101.50 188.28 — 

3 Nógrád-Hont .. . 
Lelkészsegélyző-int. 3260.24 57.20 522.77 519.87 2.90 

N 
— 1331.27 1331.27 — — 

3 Nógrád-Hont .. . 

Bánóczy-alapítvány 1.17 - . 9 3 —.43 —.43 — — - . 5 0 —.46 —.04 — 

3 Nógrád-Hont .. . 

Beniczky-alapítvány 1.60 — < — — — —.06 —.06 — — 
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2. megállapítja a ker. számvevőszék, hogy a mosoni egyházmegye 
— dacára a mult évi záros határidőnek — ez évben sem küldte be az 
egyházmegyei számvevőszék jegyzőkönyvét, miért is a ker. gyűlés in-
tézkedését kéri az egyházmegyével szemben. 

3. Kirchner Gyula vil. elnök javaslatára a ker. számvevőszék a 
fejér-komáromi egyházmegyei tanítói magtár ügyének kivizsgálására 
Kirchner Rezső számvevőszéki tagot küldi ki a helyszínre, kinek jelen-
tését a jövő évi ülésre elvárja. 

4. Felhívja az egyházmegyék pénztárosait, hogy a vagyonleltár-
ban kimutatott jövedelmező vagyon (ingatlan, takarékbetét, érték-
papír, kötelezvény) évi jövedelmét mutassák ki minden egyes pénztárra 
vonatkozólag, úgy a vagyonleltárban, mint a költségvetésben. 

Több tárgy nem lévén az elnök megköszönvén a szíves érdeklődést 
az ülést bezárja. 

Kmf. 

Kirchner Rezső s. k. 
számvevőszéki tag, jegyzőkönyvvezető. 

Kirchner Gyula s. k. Meskó Károly s. k. 
egyházker. számvevőszéki v. elnök. számvevőszéki egyházi elnök. 

Podhradszky János s. k. 
ker. számvevő. 
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II. Függelék. 

Jegyzőkönyv, 

Felvétetett Budapesten 1928. évi augusztus hó 8-án a dunáninneni 
ág. hitv. ev. egyházkerületi gyámintézetnek Laszkáry Gyula világi és 
Podhradszky János egyházi elnök vezetése alatt megtartott rendes évi 
közgyűléséből. 

Jelen voltak: Lándori Dr. Kéler Zoltán, Okolicsányi Gyula, 
Krayzell Miklós, Balogh István, Mihalovics Samu, Meskó Károly, 
Kirchner Rezső, Draskóczy Lajos, Dr. Csengődy Lajos, Majba Vilmos, 
Huszágh Gyula. 

Podhradszky János egyházi elnök buzgó imádsága után Laszkáry 
Gyula világi elnök üdvözli a megjelenteket, köztük a súlyos betegségé-
ből Isten kegyelméből felépült és a közgyűlésen megjelent Lándori Dr. 
Kéler Zoltán kerületi felügyelőt; a közgyűlést megnyitja, a jegyző-
könyv vezetésére — a jegyző távolléte miatt — Huszágh Gyula lelkészt, 
annak hitelesítésére Okolicsányi Gyula és Dr. Csengődy Lajos közgyű-
lési tagokat, kéri fel. 

Podhradszky János egyházi elnök a 113. zsoltár 26. versének sza-
vaival: „Áldott, aki jő az Űrnak nevében" köszönti az egybegyűlteket, 
örömmel, lelkesedéssel. Ezután megemlékezik a protestantizmus nagy 
hőséről, Gusztáv Adolfról, akinek egyházvédő és támogató szerepét az 
Isten kegyelméből működő gyámintézetek vették át, ezek között a 
dunáninneni ker. gyámintézet. Gusztáv Adolf emléke öntsön lelkese-
dést, önfeláldozó munkakedvet a gyámintézet minden tagjának szívébe. 

Ezután a lelkesítő történelmi visszapillantás után az egyházi elnök: 

1. hálás örömmel jelenti, hogy Laszkáry Gyula világi elnök 1000 
pengős alapítványát 400 pengővel gyarapította. 

A közgyűlés hálás örömmel és jegyzőkönyvi köszönettel 
veszi tudomásul a nemes cselekedetet. 

2. Az egyetemes gyámintézeti egyházi elnök helyi és egyházmegyei 
gyámintézeti számadási íveket nyomatott, azonban, — minthogy egyház-
kerületünk egyházmegyei gyámintézeti számadásokhoz megfelelő ívek-
kel rendelkezik, — az egyházi elnök csak az egyházmegyei és a helyi 
gyámintézetek számára kért számadási íveket; azokat meg is kapta és 
a gyülekezetek száma szerint küldött: Nógrádnak 100, az egyházmegyei 
gyámintézet számára 10, Mosonnak 20, az egyházmegyei gyámintézet 
részére 10 és Fejér-Komáromnak a helyi gyámintézet számára 58 ívet. 

Ezzel kapcsolatban jelenti, hogy az egyetemes gyámintézeti elnök 
intézkedése folytán Czipott Géza mult évi egyetemes gyámintézeti be-
szédéből 1000 példány érkezett hozzá kiosztás végett, melyből Fejér-
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Komáromnak 300, Mosonnak 100 és Nógrádnak 600 példányt küldött, 
azzal, hogy a beszéd árát az egyes gyámintézetek közvetlenül Czipett 
Géza címére küldjék el. 

3. Évről-évre hangzik el a jóakaratú figyelmeztetés, hogy a gyám-
intézeti segélyben részesülő egyházközségek ne feledkezzenek meg a 
vett segély elnyeréseért járó legelső teendőjükről, — megköszönni a 
segélyt — köszönőiratot beküldeni; de sajnos, ez csak figyelmeztetés 
marad, mely a gyűlésen elhangzik, azután elfeledik. Ugyancsak az 
egyetemes gyámintézeti közgyűlés határozata szerint minden, segély-
ben részesített gyülekezet tartozik a következő évi közgyűlésnek el-
számolni arról, hogy a gyámintézeti segélyt tényleg az általa említett 
célra fordította; azonban mivel ilyen elszámolás egy gyülekezettől 
sem érkezett be, felszólítja azokat az egyházakat, amelyek a mult év-
ben bármely alapból segélyt kaptak, hogy elszámolásaikat az egyete-
mes gyámintézeti közgyűlés előtt küldjék be hozzá, hogy a segélyektől 
a határozat figyelembe nem vétele miatt el ne essenek. 

4. Jelenti, hogy a mult évi közgyűlés határozatából az egyetemes 
gyámintézethez felterjesztett és segélyért folyamodó gyülekezetek kö-
zül a kis szeretetadományban, 300 pengőben, Tatatóváros részesült; 
100 pengőt kapott Galgaguta; a Bognár-alapítványi segélyt 200—200 
pengőt Rétság és Magyaróvár; a G. A. egyleti segélyt, 200—200 pengőt, 
Székesfehérvár, Szécsény, Tatatóváros és Kisterenye; 100—100 pengőt 
Komárom és Salgótarján. 

A némethoni G. A. egylethez felterjesztettek mint régi folyamo-
dók : Magyaróvár és Oroszvár; ú j felvételre: Tatatóváros és Székes-
fehérvár. 

5. A kerületi gyámintézeti számvizsgálóbizottság a kerületi gyám-
intézeti számadatokat felülvizsgálta, azokat jóváhagyhatóknak vélemé-
nyezte azzal, hogy a kerületi árvaházalap összege megállapítandó és 
külön kezelendő. 

6. Egyházi elnök bemutatja áz egyházmegyei gyámintézetek mult 
évi zárószámadásait. Ezek szerint adott a 

fejér-komáromi egyházmegye: 
szabad rendelkezésre . . . 280.— P-t 

Tudomásul szolgál. 

Tudomásul szolgál. 

Tudomásul szolgál. 

kerületi alapra . . . . 
egyetemes alapra . . . 
nagy szeretetadományra . 
G. A. egyletre 

3-- „ 

Összesen . 

157.84 „ 
8.— „ 

451.84 P-t 
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A mosoni egyházmegye: 
szabad rendelkezésre . . 
nagy szeretetadományra . 

Összesen . 

A nógrádi egyházmegye: 

szabad rendelkezésre . . 
nagy szeretetadományra . 
G. A. egyletnek . . . . 

Összesen . 

Összesítés: 

1. Szabad rendelkezésre . 
2. Kerületi alapra . . . 
3. Egyetemes alapra: . . 
4. Nagy szeretetadományra 
5. G. A. egyletnek . . \ 

Összesen 

171.74 P-t 

171.74 P-t 

614.99 P-t 
218.48 „ 
2 0 . - „ 

853.47 P-t 

1066.73 P-t 
3 . - „ 
3.— „ 

376.32 „ 
2 8 . - „ 

1477.05 P-t 

A szabad rendelkezésre álló összeg 1066.73 P. Ennek fele: 533 P 
38 fillér az egyetemes gyámintézetnek küldendő, a másik fele felhasz-
nálható. 

Ugyancsak a kerületi gyámintézet rendelkezésére áll a Laszkáry 
Gyula kerületi gyámintézeti alapítványának évi hozadéka és pedig 
akként, hogy az alapítólevél rendelkezése szerint az évi hozadék 10%-a 
a tőkéhez csatolandó, a megmaradt összeg egy szegény gyülekezetnek 
adandó. A mult évben Székesfehérvár kapta, — tévesen 130 P-t, mert 
a hozadék 10%-a nem vonatott le. Ez levonatván, 48 P-t kapott a gyü-
lekezet, 12 P-t visszafizetett. A folyó évben rendelkezésünkre áll 63 P, 
mely összeg a tőkéhez csatolandó. 

A kerületi gyámintézethez folyamodnak: Fejér-Komáromból: 
Csákvár,-Tordas, Székesfehérvár, Nagyveleg, Oroszlány. Nógrádból: 
Legénd, Rétság, Ipolyvecze, Ipolyság, Bánk, Nógrádszécsény, balassa-
gyarmati if j . egylet; Mosonból: Oroszvár. 

Ezeken kívül: Teol. Otthon és a szarvasi Luther-árvaház. — Indít-
ványozza az elnök, hogy a rendelkezésre álló 533 P 35 fillérből fordít-
tassák segélyre 470 P, költségre 60 P és 3 P 35 fill. csatoltassék a tőké-
hez.Négy gyülekezet: Tordas, Legénd, Rétság és Ipolyság kapjon 80— 
80 P-t, Csákvár 70 P-t, a Teol. Otthon 40 és a szarvasi Luther-árvaház 
40 pengőt. 

A javaslatot a közgyűlés elfogadja. 

Az egyetemes gyámintézethez folyamodnak: Fejér-Komáromból: 
Komárom, Vérteskéthely, Székesfehérvár, Tordas, Nagyveleg, Orosz-
lány, Gyúró; a nagy szeretetadományért Tatatóváros. Mosonból: Orosz-
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vár. Nógrádból: Šzécsény, Patvarc, Ősagárd, Cserhátsurány, a nagy 
szeretetadományért; Legénd, Rétság, Szécsény, Nógrád, Kisterenye, 
Bánk, Ipolyvecze, Szúpatak, Sámsonháza. 

A G. A. egylethez: Oroszvár, Tatatóváros, Székesfehérvár, Komá-
rom, Szécsény, az állandó segélyezendők Sorába való felvételért. 

A gyűlés a jánl ja : a nagy szeretetadományra: Tatató-
várost; a kis szeretadományra: Szécsényt; a G. A. egyletnek 
állandó segélyezendők sorába: Oroszvárt, Tatatóvárost, Szé-
kesfehérvárt, Komáromot, Szécsényt. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes gyámintézethez a követ-
kező sorrendben terjeszti fel a folyamodó gyülekezetek kérvényeit: 

Fejér-Komáromból: Komárom, Yérteskéthely, Székesfehér-
vár, Tordas, Nagyveleg, Oroszlány, Gyúró; Mosonból: Orosz-
vár; Nógrádból: Szécsény, Cserhátsurány, Patvarc, Rétság, 
Nógrád, Ipolyvecze, Legénd, Kisterenye, Pásztó, Bánk, 
Szúpatak, Ősagárd, Sámsonháza. 

7. Indítvány tétetett, hogy az egyházkerületi gyámintézeti köz-
gyűlés kérje meg az egyetemes gyámintézetet, hogy azokat az alapító-
leveleket, amelyek a gyámintézet célját szolgálják, a lehetőség szerint 
nyomassa ki és bocsássa az egyházmegyei, illetve az egyházkerületi 
gyámintézetek rendelkezésére. 

Az indítvány határozattá emeltetett. 

8. Egyházi elnök — nem akarván ismétlésekbe bocsátkozni, — kéri 
a mult évi kerületi gyámintézet közgyűlési jegyzőkönyvének 7.? 8. és 
13.-ik pontjához felvett határozatok pontos betartását. 

9. Egyházi elnök a mult évi egyetemes gyámintézeti közgyűlés ha-
tározata értelmében, mely szerint az egyetemes e. e. gyámintézet egy-
házi elnökének mandátuma folyó év őszén lejár, felszólítja az egyház-
kerületi gyámintézetet, hogy az egyetemes e. e. gyámintézet egyházi 
elnökére ejtse meg a szavazást. 

Az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés egyhangú 
szavazatát Ziermann Lajos soproni lelkész, eddigi egyetemes 
gyámintézeti egyházi elnökre adja. 

10. A tárgysorozat kimeríttetvén, az egyházi elnök — annak beje-
lentése után, hogy a gyámintézeti istentisztelet offertoriuma 132 P 60 
fillér — hálás köszönetet mond a gyámintézet hűséges és odaadó mun-
kásainak, az áldozatkész híveknek, a gyámintézeti istentisztelet lelkes 

6 
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szónokának, Dr. Csengődy Lajos salgótarjáni lelkésznek, az ő szíveket 
megható, áldozatkészségre buzdító, lélekemelő beszédeért, a vendéglátó 
gyülekezetnek, a közgyűlést Istenhez emelő hálaadó imával zárja be. 

Huszágh Gyula s. k. Podhradszky János s. k. 
jegyzőkönyvvezető. ker. egyh. elnök. 

Lászkáry Gyula s. k. 
ker. vil. elnök. 

Hitelesítők: 

Dr. Csengődy Lajos s. k. Okolicsányi Gyula s. k. 
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III. Függelék. 

Jegyzőkönyv. 

Felvétetett a dunáninneni ág. hitv. evangélikus lelkészértekezlet 
1928. évi augusztus hó 8-án Budapesten tartott ülésén. Jelen vannak: 
Kiss István püspök, lelkészértekezleti elnök, Mihalovies Samu, Balogh 
István, Wenk Károly esperesek, Podhradszky János alesperes, Irányi 
Kamill, Schrödl Mátyás, Csővári Géza, Horváth Károly, Zeman Mihály, 
Meskó Károly, Szekej András, stb. lelkészek, azonkívül számos egyház-
felügyelő és vendég s alulírt jegyző. 

1. Kiss István püspök buzgó imádsággal bevezetett megnyitóbeszé-
dében emelkedett szavakkal mutat rá a lelkészek között kívánatos és 
szükséges, nemcsak hivatalos, hanem őszinte baráti összetartás szüksé-
gességére, aminek elmélyítésére kívánnak szolgálni a lelkészértekez-
leti összejövetelek is. Annak a reményének adván kifejezést, hogy a 
jelen összejövetel is úgy a lelkésztestvérek egymás közötti, mint a lel-
készek és reájuk bízott nyájak közti szeretetben való gazdagodást 
fogja jelenteni a jelenlévők számára is, üdvözli a megjelenteket és az 
értekezlet ülését megnyitja. 

2. Schrödl Mátyás lelkésztestvér ta r t ja meg ezután írásmagyará-
zatát, amit nagy figyelemmel hallgatott meg az értekezlet. Találó sza-
vakkal mutat rá arra, hogy a mi igehirdetésünk központjában a meg-
feszített Krisztusnak kell állania, még akkor is, ha az manapság is 
botránykő és esztelenség a világ fiainak számára. Hitvallást téve a Pál 
apostol, a Luther Márton és a Dürer Albert által hirdetett Krisztus 
mellett, mély benyomást keltve fejezte be bibliamagyarázatát. 

3. Irányi Kamill székesfehérvári lelkész olvasta fel dolgozatát: A 
mai ellenreformáció fegyvereiről. Megállapítja, hogy az ellenreformáció 
tény. Az egész katolicizmust átformálni kívánó jezsuitizmus munkás-
ságának eredményeként. Állítja, hogy sokkal nagyobb volt egyházunk 
vesztesége, amíg nyiltan a Csernoch és Prohászka által hirdetett fele-
kezeti békesség, de valójában a kíméletlen rekatolizálás jegyében él-
tünk, mint most, amikor a Serédiek, Schwoyok által nyiltan hirdetett 
harc közepette állunk. Amióta egy-két megnyilatkozásban a protestan-
tizmus is ellentámadásba ment át, azóta egyházaink veszteségei mintha 
szünőfélben lennének. Valóban erre van szükség. Mert a romanizmus 
olyan eszközöket is vet a harcba, amik igen nagymértékben megtévesz-
tők, a kiváltképpen teologizálásban járatlan nagy tömegek előtt és az 
igazsággal sincsenek összhangban. Bőséges szemelvényekben ismerteti 
a romanizmus által sokezer példányban az olcsó könyvpiacra dobott 
egyházirodalmi müvek nemcsak tévesek, de a protestantizmust kimé-
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letlenül is támadók és tűrhetetlen állításaik az egyes egyházi dogmák-
ról; önkényesek eljárásaik az egyes statisztikai adatok összegyűjtésé-
ről, az ő hozzájuk való áttérések hangsúlyozásáról, történelemhamisítá-
saikról (Magyar Kultura). Sajnálattal állapítja meg, hogy mindezek 
mellé még a téves törvényismeretre való oktatás is hozzájárul, aminek 
következtében valóban a királyi ügyészségeknek kellene, hogy munkát 
adjanak. — Mindezek ellen való védekezésre ugyanezeket a fegyvere-
ket a jánl ja ; a népszerű modorban megírt könyvek, tankönyvek, nép-
iratok szerkesztését és olcsó terjesztését tar t ja kívánatosnak. Nemkü-
lönben az ilyen iratok adatainak a pasztorizáció keretében történő fel-
használását, sőt egyházi beszédeinkben való visszautasítását is kívána-
tosnak látja, amik az előadó lelkészi gyakorlatában is kiválóan meg-
tették azt a hatást, amit várt. 

A felolvasást általános és nagy figyelem kísérte mind-
végig a jelenlevők részéről. Elhangzása után széleskörű és 
nagy vita indult meg, amelyben számosan vettek részt. A 
vele kapcsolatosan felvetődött indítványok közül az értekez-
let azt fogadta el, hogy ezen előadás megtartását fogja kérel-
mezni az egyetemes lelkészértekezleten is, hogy az abban fog-
lalt tények és intézkedések tekintetében az ország lelkész-
karának egyeteme is állást foglaljon. Az elnöklő püspök-elnök 
tartalmas hozzászólása után az értekezlet az előadónak vég-
zett munkájáért köszönetet mond. 

4. Dr. Csengődy Lajos ismerteti ezután az egyházmegyei lelkész-
értekezletek mult évi munkásságát, amelynek során közli, hogy a mo-
soni egyházmegyében néhány adminisztrációs természetű kérdés tár-
gyalása után az ú j hercegprimás személyével kapcsolatos várakozások-
kal foglalkoztak, amik azonban az előadó meggyőződése szerint sok jót 
nem Ígérnek; azután az anglikán egyház belső válságát beszélték meg, 
amelyben a romanizmus térhódítását látják, majd a mexikói események-
ről tárgyaltak, amelyekben a klerikálizmus harcát látják, az államhata-
lomért. A fejér-komáromi egyházmegye lelkészi kara Irányi Kamillnak 
fentebb ismertetett előadását hallgatta meg, amit a kerületi lelkész-
értekezlet elé kívánt hozni az értekezlet, majd az „Erős várunk" köszö-
nési módjának behozatalát ajánlotta a lelkészek figyelmébe, Hofman 
Ernő Kotsch Mihály lelkészelődje életrajzát, Csővári Géza Kövessi 
Béláét, Podhradszky János pedig Görög Ernőnek Horváth Sándorról 
írt életrajzát olvasta fel. Végül elhatározták, hogy egy évkönyvet sze-
reznek be, amiben az egyházmegye elhalt lelkészeinek életrajzi adatait 
örökítik meg. A nógrádi egyházmegye lelkészértekezletén az úrszent-
vacsorájának kiosztása után az evangélikus apologetikával foglalkoz-
tak. Ezt a materializmus és ateizmus ellen Dr. Csengődy Lajos, a római 
katolicizmussal szemben Kardos Gyula alesperes ismertette, akinek in-
dítványát (lásd melléklet) az értekezlet a kerületi lelkészértekezlet 
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útján az egyetemes lelkészegyesület elé kívánta terjeszteni; továbbá az 
evangélikus apologétikát a szekták ellen Meskó Károly, a kálvinizmus-
sal szemben Szekej András lelkésztestvér ismertette. 

A kerületi lelkészértekezlet az ismertetést tudomásul 
veszi és a nógrádi egyházmegyei lelkészértekezlet indítvá-
nyát az egyetemes lelkészegyesület elé felterjeszteni ren-
deli. 

5. Kiss István elnöklő püspök másirányú halaszthatatlan teendői 
miatt az elnöki széket Csővári Géza lelkésztestvérnek adja át. 

6. Huszágh Gynla szécsényi lelkész: „Mivel foglalkozzék a lelkész 
hivatalos teendőin kívül" címen értekezik ezután. Szabadelőadásában 
rámutat arra, hogy aki lelkiismeretesen teljesíti lelkészi kötelességét, 
annak alig marad ugyan másra ideje. Annál is inkább, mert ezt az időt 
a lelkészek legnagyobb részénél különben is igénybe veszi a gazdálko-
dás és egyéb kényszere a megélhetésnek. Majd részletesen foglalkozván 
az egyes mellékfoglalkozások és az egyházi tevékenykedés ismertetésé-
vel, a kézművesség — ennek során a vadászat — nem egészen kon-
gruens voltára mutatván rá; a szellemi mellékfoglalkozások kultiválá-
sát tart ja ajánlatosnak, még pedig nemcsak passzíve, de aktíve is. En-
nél azonban figyelmeztet, hogy nem a termelés mennyisége a fontos, 
hanem annak a minősége. Kiváltképpen kívánatosnak látja azt, hogy 
minden lelkész írja meg egyházának történetét. 

Az értekezlet a mindvégig érdekes, széles látókörről 
tanúságot tevő előadásért az előadónak köszönetet mond. 

7. Az idő előhaladottságára való tekintettel és a tárgysorozaton 
szereplő többi előadó megindokolt távolléte miatt, az ülés ezután az 
elnök buzgó imájával véget ért. 

Kmf. 

Kiss István s. k. 
elnök. 

Dr. Csengődy Lajos s. k. 
id. jegyző. 
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A kerületi tisztviselők 
és bizottsági tagok névjegyzéke: 

% 

/ Tisztviselők: 

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

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

Pénztáros: Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák Ferenc-tér 4.). 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas, Fejér vármegye). 
Ellenőr: Kirchner Gyula (Budapest, I., Városmajor-u. 30.). 
Könyvelő: Horch Ernő (Budapest, IV., Deák Ferenc-tér 4.). 
Ügyész: Dr. Händel Béla ügyvéd (Budapest, IX., Ráday-u. 15.). 
Tiszteletbeli ügyész: Dr. Mittacsek Kornél (Budapest, VIII., József-

körút 31/A). 
Levéltáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső, (Sámsonháza, 

Nógrád vármegye). 
V 

Törvényszék: 

Elnökség: a kerületi felügyelő és a püspök. Tagok az 1932. évi ren-
des közgyűlés napjáig: 1. a világiak közül: Zelenka Ottó (Salgótarján, 
Nógrád vmegye), Dr. Draskóczy Pál (Budapest, 
Csatáry Elek (Magyaróvár), Laszkáry Gyula (Romhány, Nógrád vm) 
és Dr. Sztranyavszky Sándor (Balassagyarmat és Budapest) ; 2. a lelké-
szek közül: Irányi Kamill (Székesfehérvár), Horváth Sándor (Csabdi 
Fejér m), Wenk Károly (Hegyeshalom, Moson vm), Szekej András (Egy-
házasdengeleg, Nógrád vm) és Huszágh Gyula (Szécsény, Nógrád vm) ; 
3. a, tanítók közül: Bérezés Lajos (Balassagyarmat) és Bödecs Sándor 
(Nagyveleg, Fehér vm), 

Jegyző: Dr. Fleischer Béla Budapest, VI., Bajnok-u. 34. sz., I. emelet 
17. ajtó. 



87 

Bizottságok: 

1. Tanügyi bizottság: Kirchner Gyula, Okolicsányi Gyula, Rákóczy 
István, Dr. Zelenka Frigyes, Dr. Csengődy Lajos, Dedinszky Aladár, 
Magyar Géza, Bérezés Lajos. 

2. Jog- és alkotmányügyi bizottság: Krayzell Miklós, Okolicsányi 
Gyula, Dr. Stelczer Mátyás, Balogh István, Mihalovics Samu, Wenk Ká-
roly. - , 

3. Pénzügyi bizottság: mint 2. alatt. Üléseire meghívandó a szám-
vevőszék elnöksége. 

4. Levéltári bizottság: Dr. Sztranyavszky Géza, Kondor Vilmos, Hu-
szágh Gyula. 

A bizottságok elnöksége: a kerületi elnökség. 
Számvevőszék: Egyházi elnök: Meskó Károly. Világi elnök: Kirchner 

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