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magábaszállásra kényszerítve a lelkiismeretlen tudatlansággal felette ítél-
kezőket is, meggyőzve igazairól és bizonyítva, hogy a Duna medencé-
ben az egyetlen pillér, amelyre politikai és gazdasági elgondolásokat 
építeni lehet, — egy ilyen nemzet, — ez a nemzet, olyan államalkotó 
erőről tett tanúbizonyságot, olyan jövőre-hivatottságot igazolt, bizonyított, 
hogy annak bármiiy sivár legyen a jelene, bármily szelek dagasszák is 
vitorláit, bármily ernyedt karok húzzák is evező lapátját, annak élni 
kell, az nem merülhet el. 

Élni fog ez a nemzet, mindannak dacára, hogy ma is sokan van-
nak még, kik nem értik meg a történelem tanulságait, kik nem értik a 
vészterhes jelen figyelmeztető parancsait és még ma is válaszfalakat 
akarnak emelni, magyar és magyar közé, még a kenyér jogát is egyes 
felekezeteknek követelik, minket még attól is megfosztanának, abból is 
kizárnának. De nem riadnak vissza még a tények elferdítésétől sem, 
amikor azt állítják, hogy Magyarországon előfordulhat eset, amikor va-
laki azért nem kap állást, mert katholikus és ha katholikus, nincsen 
számára kenyér! 

Veszedelmes játék ez a tűzzel! Magyart a magyarral szemben iz-
gatni igy lehet, de a magyar jövendőt alapozni nem. Minő fájdalmasok 
lennének az állapotok itt, ha mindenki azt tenné, amit épen azok tesznek, 
akik másoktól féltik a maguk kenyerét, de minden kenyeret mégis ma-
guknak követelnek! Mi sors várna erre a nemzetre, ha mindenki az 
egyes hitfelekezetek közötti számarányt nézné, az egyes állások betölté-
sekor és nem azt, ki milyen mértékben termett a r ra? 

Hogyan pusztulna el, semmisülne meg ez a nemzet, a népek 
háborgó tengerén hányódva, ha fiai nem segítenék, nem emelnék 
egymást, hanem alámerítenék a gyűlölet posványába. 

Vigyázzunk tehát és ne játsszunk a tűzzel! És ne bízza el magát 
senki, hogy nekünk protestánsoknak, kik a történelem folyamán annyit 
tűrtünk, a türelmünk elbírja már azt is, hogy mások türelmetlensége, 
mások gyűlölködése a mi bűnünkül rovassék fel. 

Mi nem bántunk senkit, minkenki más jogát úgy becsüljük, mint 
a magunkét védjük, de minket se bántson senki és ne kényszerítsen 
erőinket a védelem fegyvereinek forgatására pazarolni el! Ma mindany-
nyiunknak minden erejére a támadott hit és nemzeti érzés védelménél 
és egy uj ezredév alapozó munkáinál van szükség. 

Méltóságos Püspök úr! Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Ébren kell őrködnünk afelett is, ne hogy az idő kényszere teremtette 

takarékossági láznak áldozatául essék az egyház építő, nemzetfenntartó 
munkája! 

Lelkészeink és tanítóink javadalmazásának érintetlenségével, az 
egyházintézményeinek fenntartásához szükséges államsegélyek épségben 
tartására minden erőnk megfeszítésével nem magunkért, de a nem-
zetért — törekednünk kell! 



6 

Megkell szereznünk a biztosítékát annak, hogy lelkészeink és taní-
tóink ép, töretlen lélekkel, fokozott munkakedvvel, munkabírással végez-
hessék nehéz munkájukat. Nem csak az anyaegyházak, de a leányegyházak 
és szórványok hitéletéről, azokban a hitoktatás fokozott intenzitásáról 
gondoskodnunk kell! 

Meg kell győznünk a kultusz és pénzügyi kormányt, hogy a mi 
protestáns egyházaink fenntartásához szükséges, eddig is minimális létalap 
nem sorozható azok közé a költségvetési tételek közé, melyeket bosszu-
latlanul, sivár pénzügyi technikával lépten-nyomon százalékosan csök-
kenteni lehet. 

A felekezeti tanítók javadalmazásának törvényhozási uton tervezett 
oly rendezése ellen, mely közöttük egyenlőtlenséget, állami kartársaikkal 
szemben, hátrányos helyzetet teremt, tiltakoznunk kell! És minden esz-
közzel megakadályoznunk, hogy törvényben biztosított előmeneteli lehe-
tőségeik hátrányosan érintessenek. A VII. fizetési osztályban való elő-
léptetési lehetőségüknek joga vitatható lett volna addig, amig az meg 
nem adatott, ma már, mikor az törvényben biztosíttatott, meggyőződésem 
szerint azt visszavenni a legelhibázottabb, káros hatású cselekedet lenne. 

A nagy és minden viharral dacoló német nemzet ereje akkor kezdett 
kibontakozni, amikor tudatára ébredt annak, hogy a tanító az, akin ke-
resztül elsősorban lehet formálni a nemzeti jövendőt; aki, ha hivatása 
magaslatán áll, egymásután tudja a nemzetnek adni a testiekben, lelkiekben 
egyaránt képesebb, értékesebb, ellenállóbb generációkat. 

Nekünk ma fiatalságunk nevelésére a legnagyobb gondot kell for-
dítanunk. Annyi oldalról támadott a lelke és olyan fontos hivatás, nehéz, 
komoly munka vár reá, hogy szellemi, jellembeli és testi nevelése a 
nemzeti jövendő legfőbb kérdése. 

Ne érintsük tehát a tanítóság lelkét, ne törjük le ambícióját, de 
becsüljük meg nehéz, nemzeti jövendőt formáló munkáját és fordítsunk 
gondot a tanítóság képzésére is. Müveit, lelkileg kiegyensúlyozott, hivatására 
büszke, felelősségérzettel áthatott, egész embereket tartsunk és vigyünk 
a jövőben népiskoláink katedráira. 

Méltóságos Püspök úri Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Mikor itt, az új szép templom falai között tartjuk évi rendes köz-

gyűlésünket, úgy érzem, mulasztást követnék el, ha munkánkat bevezető 
szavaimban nem adnék kifejezést annak a megilletődött tiszteletnek, 
amit a székesfehérvári gyülekezetnek szinte példátlanul álló hatalmas 
erőkifejtése váltott ki belőlünk. 

Itt, ami protestáns hitünknek ebben az utóbbi években annyiszor 
támadott kicsi bástyájában fokozottabb jelentősége van, ennek a szép, 
a szemlélő számára megállást és tiszteletet parancsoló Istenházának. Fo-
kozottabb becse lelkész, felügyelő, presbiter és hivők alkotó, kitartó, 
következetes és áldozatkész munkásságának. Példaként állítom őket mind-
annyiunk elé, hogy miként ők, tudjuk szolgálni, védeni, tovább építeni 
nehéz, súlyos viszonyok közepette is evangélikus egyházunkat! 
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Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Igénytelen szavaimnak befejező gondolata pedig az legyen, amely 

mindannyiunk lelkében, szivében ma az első helyet foglalja el, Istenünk-
nek hálát adva, fordítjuk a mi tekintetünket Főpásztorunknak tisztelettel, 
szeretettel, .övezett személye felé. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök úr! 
Egy évtizede annak, hogy a csonkává lett Dunáninneni egyház-

kerület bizalma és akarata vállaira helyezte azt a keresztet, amit e sú-
lyos anyagi és lelki körülmények között volt egyházkerület formálásának 
átvétele, továbbvitele jelentett. 

Püspökké lenni rendes körülmények között megkülömböztetést je-
lentett, tiszteletben, megbecsülésben, szeretetben, bizalomban. Tíz évnek 
előtte ezeken felül jelentette azt is, hogy az, aki akkor erre elhivatott, 
az embertársai iránt érzett szeretet melegének olyan hőfokával rendel-
kezzék, amely képessé teszi őt arra, hogy azok után a borzalmas idők 
után, amikor kihalt, kipusztult az ember szivéből az emberszeretet, ő 
sugározza át az ő szivének rendkívüli fölöslegeiből azt a meleget, ami 
újból képes lesz a lelkek mélyén szunnyadó szeretet csiráit életre kelteni. 

Az a munka, melyet az élet e tiz esztendős szakaszán a főpásztori 
székből Méltóságod végzett, annak eredményei: egyházkerületünk lelki 
és anyagi egyensúlyának megteremtése, a béke, ami itt közöttünk azóta 
meleg és állandó otthont talált, az ezen alapuló egyetértő eredményes 
munka, melyet Méltóságod bölcs irányítása mellett egyházkerületünk 
minden tényezője végez, ez — ennek érzete, ennek látása állított ma 
tisztelgő sorba Méltóságod elé és hozza ajkunkra az Úrhoz intézett azt 
a hő fohászt: áldja meg Főpásztorunkat egy hosszú, boldog, kiegyen-
súlyozott élettel és áldjon meg minket azzal, hogy hosszú éveken át 
legyen még ami bölcs, szerencsés kezű egyházi Vezérünk! 

Indítványozom, hogy jegyzőkönyvünkben örökítsük meg Püspök 
urunk tiz éves szolgálatának fordulóját és jegyzőkönyvünkben egyhangú 
határozat alapján juttassuk kifejezésre iránta érzett tiszteletünket, szere-
telünket és ragaszkodásunkat. 

Az egyházkerületi közgyűlést ezen érzésektől uraltan ezennel 
megnyitom, a megjelenteket testvéri szeretettel üdvözlöm és munkássá-
gunkra, hozandó határozatainkra Isten áldását kérem. 

Fadgyas Aladár [indítványára 
a közgyűlés a protestáns öntudatnak és a haza nyugalmáért, 
belső békéjéért aggódó hazaszeretetnek [meggyőző erejű s 
klasszikus szárnyalású megnyilatkozását osztatlan lelkesedéssel 
jegyzőkönyvében szószerint megörökíteni rendeli. 

2. (Dr. Z.) A jegyzői kar jelenti, hogy a közgyűlésnek hivatalból 
való tagjai s az egyházmegyéknek szavazatra jogosult képviselői meg-
felelő számban vannak jelen. Ezen jelentés alapján a világi elnök a 
közgyűlést szabályszerűen megalakultnak s határozatképesnek jelenti ki. 

Közgyűlés 
megalakulása. 
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Jegyzőkönyv 
hitelesítők, 

Tanitóképviselök. 

A közgyűlésről 
távolmaradottak 

kimentése, 

Üdvözlések 
Kiss I, püspök 

10 éves juh. alk 

3 . (Dr. Z.) A világi elnök javaslatára a közgyűlés jegyzőkönyvé-
nek hitelesítésére az elnökségen és a jegyzői karon kivül Laszkáry Gyula, 
Kirchner Gyula, Podhradszky János és Meskó Károly közgyűlési tago-
kat küldi ki. 

• 

4 . (Dr. Z.) Az egyházi elnök bejelenti, hogy a kerület tanítói ka-
rát a közgyűlésen Csengey Gyula oroszlányi és vitéz Pataky Sándor 
bokodi tanítók képviselik. 

Tudomásul szolgál. 

5 . (Dr. Z.) A világi elnök bejelenti, hogy a közgyűléstől való tá-
volmaradásukat kimentették: Dr. Händel Béla fejér-komáromi és dr. 

, Stelczer Mátyás mosoni egyházmegyei felügyelők, továbbá Mihalovics 
Samu nógrádi esperes. 

Tudomásul szolgál. 

6 . (Dr. Z.) A világi elnök jelenti, hogy napirend előtti felszóla-
• lásra kért és kapott engedélyt dr. Kovács Sándor kerületi egyházi fő-
( jegyző , aki a kerület tisztviselői nevében közvetlen szavakkal s a sze-

retet meleg érzésével üdvözli az egyházkerületnek közszeretetben immár 
tíz esztendeje áldásosán működő püspökét, kinek nemes példáját az 
egyházkerület tisztviselői készséges örömmel, mert szeretetből követik. 

Wenk Károly mosoni esperes az egyházmegyei elnökségek elisme-
rését, köszönetét és háláját tolmácsolja a szelídlelkű főpásztor előtt, aki 
az utóbbi tíz esztendő súlyos közállapotai között bölcsen és szeretettel 
kormányozta az egyházkerületet. 

Báró Podmaniczky Pál dr. a pécsi m. kir. tudományegyetem sop-
roni fakultásának meleg üdvözletét hozza az ünnepelt püspöknek, aki-
nek szive melegségét, elméjének bölcsességét a fakultás több alkalom-
mal tapasztalta. Ezért a fakultás nemcsak abban egy a Dunáninneni 
egyházkerülettel, hogy mindketten sajgó magyar fájdalommal, de mind 
a mellett bizakodó magyar reménységgel tekintenek Pozsonyra, de egy 
a fakultás a kerülettel az ünnepelt püspök szeretetében s a reá váló 
áldáskivánásban is. 

Bérces Lajos balassagyarmati igazgató-tanitó, a kerületi tanító-
egyesület elnöke nemcsak a kerület tanítóinak, de négyezer elemi is-
kolás tanulójának hálás szeretetét is átadja a szeretett főpásztornak ab-
ban a három szál virágban, amelyet neki tisztelettel átnyújt s amelyek 
a hitet, a reményt és a szeretetet jelképezik. 

Irányi Kamillné a Dunáninneni Evang. Papnék Egyesülete és a 
kerületben működő evang. nőegyletek nevében üdvözli a püspököt s 
nyújt át neki szép virágcsokrot. 

Végül a vendéglátó székesfehérvári evang. egyházközség megbí-
zottja, id. Hoffer Ferenc egyházgondnok intézett néhány közvetlen, me-
leg üdvözlő szót az ünnepelt püspökhöz. 
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Megelőző napon küldöttségek élén üdvözölték a jubiláló püspököt: 
Fejérvármegye alispánja, Székesfehérvár polgármestere, a helybeli ka-
tonai evangélikus, a reformáíus egyház, az orthodox és neológ izraelita 
hitközség lelkésze. 

Táviratban, vagy levélben küldtek üdvözletet az ünnepeltnek Br. 
Radvánszky Albert dr. egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, D. Geduly 
Henrik és dr. Zelenka Lajos a tiszai, D. D. Raffay Sándor és dr. Pesthy 
Pál a bányai egyházkerület nevében, dr. Kapi Béla püspök, dr. Petri 
Pál államtitkár, dr. Tóth István h. államtitkár, gróf Széchényi Viktor 
Fejérvármegye főispánja, dr. Pröhle Károly a pécsi tudományegyetem 
soproni fakultásának dékánja és dr. Deák János ugyanazon fakultás ta-
nára s a theológusok Otthonának felügyelője. 

A szeretetnek olyan sokoldalú és közvetlen megnyilvánulása mélyen 
meghatotta az ünnepelt egyházfőt. Meghatódott szívvel viszonozza a fe-
léje kisugárzott sok szeretetet. Hálásan köszöni elsősorban elnöktársának 
kitüntető megemlékezését, bizalmat, megértést kér tőle a jövőben is, mert 
akkor a püspöki hivatal viselése neki továbbra is könnyű és gyönyörű-
séges lesz. 

Egyetértést kér a kerület tisztviselőitől is, mert bő alkalma volt, 
amig végighaladt az egyházi közélet minden tisztségén és állomásán, 
annak megfigyelésére, hogy eredményes köztevékenységet csak azok fejt-
hetnek ki, akik szellemi közösségben, egymás törekvéseinek jóakaratú 
támogatásában dolgoznak a közös cél szolgálatában. 

A fakultás üdvözlése nagyon meghatotta. Azt meleg szeretettel vi-
szonozza. Teszi ezt annál inkább, mert a fakultás tanáraihoz őt nemcsak 
a mély tisztelet, de a meleg szeretet szálai is fűzik. 

A kerületi tanítók üdvözléséből az egyházépitő munkatársak szere-
tetét és ragaszkodását érzi s azt igaz érzéssel viszonozza. 

Szeretettel köszöni a Dunáninneni Evang. Papnék Egyesülete és a 
kerületben működő evang. nőegyletek kedves megemlékezését, akiknek 
szociális tevékenységét nagyra becsüli. Köszöni a székesfehérvári egy-
házközség üdvözlését. Örömmel látja, hogy nehéz őrhelyén éberen helyt 
áll s hogy hitbuzgalmával és áldozatkészségével nemes példát mutat a 
hittestvéreknek. 

A püspök azon kijelentésével, hogy hivatását továbbra is a béke 
és a szeretet szellemében kívánja betölteni, amig az Istennek bölcs aka-
rata azt néki megengedi, a bensőséges ünneplés véget ért. 

7. (Dr. Z.) A világi elnök jelenti, hogy napirend előtt kiván szólni 
Csatáry Elek magyaróvári egyházfelügyelő. 

Csatáry Elek egyházközsége nevében arra kéri a közgyűlést, hogy 
jövő évi ülésezését Magyaróvárott tartsa s egyházközsége nevében igéri, 
hogy a kerületi közgyűlés ott szívélyes és szeretetteljes fogadtatásra talál. 

A meghívást, amelyhez egyházmegyéje nevében Wenk 
Károly mosoni esperes csatlakozott, a közgyűlés rokonszenv-

Magyaróvár 
meghívása. 
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Püspöki jelentés. 

Viszonyunk a róm. 
kath. egyházhoz. 

vei fogadja s a kerületi felügyelő az elnökség nevében azt 
köszönettel elfogadottnak jelenti ki. 

8 . (K.) A püspök beterjeszti az alább következő évi jelentését: 

Nagyméltóságú Kerületi Közgyűlés! 

Ha az elmúlt egyházi közigazgatási esztendőt körülvevő s többé 
kevésbé befolyásoló helyzetről képet akarnék festeni, akkor a mult évi 
jelentésemben adott helyzetkép színeit még sötétebbre kellene vennem. 
Mert a helyzet semmit sem javult, az ott felsorolt válságok megvannak 
mind, sőt hova-tovább nagyobb területekre terjednek ki s mindig jobban 
és jobban elmélyülnek. 

Most, körülbelül másfél évtized múlva a háború után tetszik csak 
ki, hogy milyen nagy dolog a háború s végleg csődbe jutott az a fel-
fogás, hogy a háború után minden irányban nagy fellendülés várható. 
Lehet, hogy a számszerű veszteséget a háborúban résztvett miden nemzet 
már pótolta, de ugy látszik, mintha az összes háborús nemzetek — Olasz-
országot kivéve — elvesztették volna azokat a férfiakat, akik most hivatva 
volnának nagy koncepcióikkal elhárítani mindazokat a bajokat, amik a 
háború következményeivel szakadtak a nemzetekre. Egyre tartanak a 
konferenciák Hágában, Genfben. Sokat beszélnek a jóvátételek eltörléséről, 
a leszerelésről, revízióról, de senki sem mer bátor kézzel belenyúlni ebbe 
a darázsfészekbe. Így marad minden a régiben s terjednek a válságok. 
A védvámok emelése, a nemzetek szigorú elzárkózása miatt egymástól 
mezőgazdasági válságba jutnak olyan országok is, mint Hollandia és 
Dánia. 

De az anyagi válságoknál sokkal mélyrehatóbbak az ezeknek rend-
szerint nyomában járó lelki-válságok. Ilyenek: az Isten gondviselésébe 
vetett hit megrendülése, a fékezhetetlen vágy lerombolni minden tekin-
télyt, templomokat megbecsteleniteni, a szülői házat, családot durva kéz-
zel megfosztani minden varázsától és szépségétől, oltárokat emelni a 
bűnnek s gúnyt űzni a keresztyén erényekből, hogy csak a legtulzottab-
bakból hozzak fel néhányat. Az anyagi válságból, ha nehéz is, van út 
a menekvésre, az erkölcsi, a lelki válságból a magára hagyott ember 
képtelen a szabadulásra. 

Azért ti államférfiak, akiknek adatott hatalom, fegyverrel is őrköd-
jetek a tiszta erkölcs felett, amely támasza és talpköve minden országnak! 
És ti apostolok és evangélisták ne legyetek restek hirdetni Isten igéjét 
és kegyelmét, aki nem akarja a bűnösnek halálát, hanem inkább, hogy 
megtérjen és éljen! 

Ezek után a bevezető szavak után hozzá fogok érdemleges évi je-
lentésemhez s mély tisztelettel jelentem a nagyméltóságú kerületi köz-
gyűlésnek, hogy az elmúlt egyházi közigazgatási esztendőben egyáltalán 
nem akadt a kezembe olyan konkrét adat, tudtommal nem merült fel 
olyan esemény, amely a hazai róm. katholikus egyház türelmetlenségéről, 
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vagy éppen a mostani komoly időknek meg nem felelő s a békés együtt-
élést zavaró cselekedetéről tenne tanúbizonyságot. 

Még nagyobb örömmel állapítom meg, hogy a testvér református 
egyházzal való minden érintkezésemben tapasztalnom lehetett, hogy egy 
nagy jövőre hivatott élőfának vagyunk két ága, akiket a mult közös 
szenvedései s egy jobb jövő boldog reménysége avatnak testvérekké. 

Az elmúlt közigazgatási esztendőnek egyik kétségkívül legkiemel-
kedőbb eseménye a 11. József féle „Türelmi rendelet" 150 éves évfordu-
lója volt, amelyet a Dunáninneni egyházkerület egyházai 1931 dec. 27-én, 
közvetlenül a világ Megváltója megszületésének örömteljes ünnepei után 
ültek meg. A sok szomorúság mellett volt a magyarnak néha-néha öröme 
is. De azt hiszem, hogy akkora örömmámor még aligha úszott a hegyek 
koszorúzta s folyók övezte magyar földön, mint aminő úszott az 1781 
október 29-ike mint a türelmi rendelet kiadásának napja után a két pro-
testáns egyház hivei és martyrjai között, amikor ez a rendelet egyszerre 
véget vetett 200 esztendő kimondhatatlan szenvedéseinek. 

Ezzel a rendelettel örök emléket állított magának a „nagy király". 
Érezte ezt ő maga is, még a halálos ágyán is, amikor összes egyéb 
rendeleteit egy tollvonással eltörölte, de ezt a türelmi rendeletet épség-
ben hagyta. Ez a türelmi rendelet később tovább fejlesztve, lett a ma-
gyarországi két protestáns egyház szabad vallásgyakorlatának egyik 
alapköve. Kiadása idején pedig ez a rendelet volt az a Mózes vessze-
jével megérintett kőszikla, amelyből olyan bőséges üditő viz fakadt, 
amelytől az elalélt két protestáns egyház ui életre kelt. Legyen a nagy 
király emléke áldott örökké 1 

Ezekben a nehéz időkben, amikor jobban megalapozott s erősebb 
egyesületek sem mernek valamely nagyobb vállalatba fogni, a mi pap-
néink országos szövetsége — talán a női sziveknek épen azon saját-
ságánál fogva, hogy nem igen szeretnek számolni, töprengni, hanem ha 
egy nekik kedves gondolat megragadja őket, ezt azután nagy hévvel 
kapják fel s annak propagálásában csodálatos buzgalmat tudnak kifej-
teni — aránylag rövid idő alatt felép'tette az özvegy evang. papnék 
otthonát. Már a mult évi egyet, gyűlés idején ment végbe a szép intéz-
mény felavatása dr. báró Radvánszky Albert egyet, felügyelő ur és Petri 
Pál államtitkár ur Ônagyméltóságaik, a négy püspök s egyéb notabili-
tások, a szép számmal egybegyűlt papnék s a vidék érdeklődő közön-
sége jelenlétében. Ez évi május hó elején nyilt meg s adatott át ma-
gasztos rendeltetésének. A dunáninneni papnék valamennyie hozzájárult 
valamivel a konyha felszereléséhez és a kamra berendezéséhez. Ajánlom 
ez áldott intézményt mindenki támogatásába, mert még az épület-vásárlás, 
átalakítás és berendezésből kifolyólag 6000 P. terheli az evang. papnék 
országos szövetségét. 

Valahányszor napjainkban szóbakerül egyházunk egyik leghatalma-
sabb intézménye a nyugdíjintézet, rendszerint kétféle panaszt hallunk. 
Panaszkodnak a fenntartók és a nyugdijintézeti tagok a 15%-os alapi-

Yiszonyunk a ref. 
egyházhoz, 

Türelmi rend, jnb, 

t 

Papnék Olthonának 
felavatása. 

Egyet. leik. nyng-
dijint. hátrálékaí. 
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% 

Megemlékezés 
dp. Stráner Y. 

elhunytáról. 

iási és 4 — 4 % - o s fenntartói és tagdij járulékért, mint szerintük elbírha-
tatlan terhekért, úgyhogy egyesek végső esetben nagy elkeseredésükben 
hajlandók volnának belemenni a nyugdíjigény leszállításába is, csakhogy 
csökkenjen az évi befizetés. De nem kisebb a panasz a nyugdijintézeti 
ügyvezetőség részéről sem a fenntartók és tagok nemtörődömsége és 
könnyelműsége miatt, amellyel felszaporodott hátralékaikkal veszélyez-
tetik a nyugdíjintézet létét s kockáztatják a maguk és családjuk nyugal-
mát és boldogulását. Én meg tudom érteni mind a két féle panaszt, de 
helyeselni nem tudom egyiket sem. Azért a fenntartóknak és nyugdíj-
intézeti tagoknak azt tanácsolom: szedjék össze magukat. A komoly 
időknek megfelelő erős akarattal, takarékossággal és önmegtartóztatással 
fizessék pontosan a járulékokat! Nem érdemes jelentékeny nyugdíjigény-
ről lemondani, hogy valamicskével kevesebb legyen az évi járulék. Biz-
tositok mindenkit róla, hogy a mostani nehéz napokban annak a vala-
mivel kevesebbnek is a befizetése épen olyan nehéz és terhes lesz, mint 
annak a valamivel többnek. Ha pedig az 1848. évi XX. t.-c. alapján 
kapott államsegélynek az egyharmadára — az egyet, egyház és közalap 
évi járulékaira s általában a fenntartók alapítási és fenntartói járulékaira 
gondolok, tehát azokra a nem a mi zsebünkből jövő pénzekre, hanem 
máshonnan jövő segélyekre: akkor meg egyenesen Ezsau jut eszembe, 
aki egy tál lencséért kész volt odaadni az első szülöttségi jogát. De van 
néhány igénytelen szavam a nyugdijintézeti vezetőséghez, illetve bizott-
sághoz is. Méltóztassanak kérem a tagok rosszul fizetése miatti felhábo-
rodáson kivül a delegált albizottság útján oda is hatni, hogy minél 
előbb jöjjön el az az idő, amikor a szabályrendelet azon gyökeresebb 
módosításával, hogy 40 évi szolgálat után minden nyugdijintézeti tag, 
minden további tortúrák nélkül mehet 100Vo-os nyugdíjba. Azt hiszem, 
ha a jogos érdek ilyen erős kötelékével fűzi magához tagjait a nyug-
díjintézet, akkor a járulékok befizetésénél sokat fog engedni keménysé-
géből a közömbösség s a könnyelműség is hova-tovább ritkább jelen-
séggé lesz. És mit szól mindehhez a matliematikai mér leg?! Azt hiszem 
mosolyogva igent billent és nem billen le. 

Egy bizonyos dolog van a földön, hogy aki él, az meg is fog 
halni. Ennek a hitnek van a legtöbb híve. Ebben hinnie kell annak is, 
aki másban nem tud hinni. Milyen szomorú, ha azok halnak, akik még 
alig éltek, megszomorítva anyát, apát és talán legjobban a nagyapát. A 
nagyapát aki oly közel van hozzánk! Vezérünk, tanácsadónk és védő 
pajzsunk! Szörnyű hálátlanoknak éreznők magunkat, ha gyászában le 
nem tennők előtte szívbeli meghatottságunk s mély részvétünk cypruságát. 

Nekem mint a theológiai vizsgák ez évi soros püspökének külö-
nösen hiányozni fog a f. évi február hó 4-én elhúnyt Dr. Stráner Vilmos, 
akihez aránylag rövid ismerettség után is mély sympathiák fűztek. Hiá-
nyozni fog a pap és a tanár egy személyben a régi soproni theológiai 
akadémián a gyakorlati theológia tárgyainak tudós előadója és az ifjú 
Thimóteusok hivatott tanítómestere, végre a pécsi egyetemben szervesen 
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bekapcsolt theológiai fakultás első dékánja. Mint ilyen állasz lelki sze-
meim előtt és sohasem feledem el, hogy puritán lelked milyen kellemes 
harmóniában tudott olvadni a „méltóság" külső jeleivel. Nekünk, akik 
fájlaljuk a nagy veszteséget vigasztalásul marad az ige. „Akik pedig 
sokakat vezetnek el az igazságra, fénylenek mint az égnek csillagai." 

Nem csak egyházunkban, hanem szerte-szét a hazában is, ahol 
ismerték a magyar cserkészet terén kifejtett kiváló munkáját s nagy 
érdemeit, mély megdöbbentést keltett Vidovszky Kálmánnak f. évi július 
hó 8 -án férfi kora legszebb éveiben bekövetkezett váratlan halála. Egy-
házának kiváló szolgálatokat tett, mint lelkész és vallástanár, de külö-
nösen mint a Luther Otthon érdemes igazgatója. Elhunyta óta aggodal-
masan kérdezzük, ki fogja őt ebben az állásában pótolni? Ki fogja oly 
szívből szeretni a Luther Otthon ifjúságát, mint ő szerette s kihez fog 
ez az ifjúság annyi szeretettel ragaszkodni, mint ő hozzá? Bánatos öz-
vegyét nagy fájdalmában vigasztalja meg a jó Isten, de szolgáljon fáj-
dalma némi enyhítésére az az általános nagy részvét is, mely őt sírjába 
kisérte. 

A testvér református egyház nagy halottja dr. Révész Kálmán a 
tiszáninneni ref. egyházkerület érdemes püspöke. Családja már régibb 
időkre visszamenőleg nagy szerepet játszott a ref. egyház történetében. 
Maga is jeles egyháztörténetíró, aki ezen", felül különös szorgalommal 
írta a kisebb egyházi vonatkozású cikkeket, amiket a különféle egyházi 
lapokban helyezett el. Kedélyes, közvetlen, szeretetre méltó ember volt. 
Még ismeretségünk elején kérdeztem őt egyszer bizalmas kettesbe étkezve: 
„Milyen nexusban vagy a nagy Révészekkel ?" Villám gyorsasággal adta 
meg a választ: „az egyik az apám, a másik a fiam!" s megérzett a 
hangján, hogy büszkébb volt a fiára, mint atyjára. Meghalt 1931. de-
cember 4-én székhelyén Miskolcon. Gyászos elhunyta alkalmából a 
magam és a Dunáninneni egyházkerület nevében kifejeztem őszinte rész-
vétemet, amit Dókus Ernő Tiszáninneni egyházkerület főgondnoka s 
egyben a református Konvent egyik elnöke köszönt meg. 

Úgy érzem, hogy még hiányos volna a megemlékezések ez a sora, 
ha bizonyos meghatottsággal be nem jelenteném, hogy f. évi augusztus 
hó 3-án halt meg Brocskó Lajos a „Protestáns Árvaház" igazgatója, 81 
éves korában, aki 58 esztendőn át volt a protestáns árva fiúk szerető 
gondos atyja. Mily könnyű lesz neki megállani az Úr Ítélőszéke előtt 
tudva, hogy amit oly hosszú időn át tett az Ö kicsinyeivel, azt Ö vele, 
az Ö Urával cselekedte. Áldott legyen emlékezete! 

Ezzel áttérek a személyi ügyek kellemesebb részére, azon kiváló 
férfiak üdvözlésére, akiket a Kormányzó Úr Őfőméltósága, vagy a köz-
bizalom közjogi méltóságra emelt, vagy akiket az arra hivatottak bizo-
nyos évfordulók alkalmából ünneplésre érdemesítettek. 

És itt első helyen megemlékezem dr. Karafiáth Jenő vallás és köz-
oktatásügyi miniszter úr ŐnagyméJtóságáról, akinek miniszterré való ki-
neveztetését örömmel fogadtuk s már eddigi működéséből is meggyő-

Hegemlékezés 
YidoYSzky K. 
elhunytáról. 

Hegemlékezés 
Révész K. 
elhunytáról. 

Hegemlékezés 
Brocskó Ĺ. 
elhunytáról, 

Dr. Karafiáth Jenő 
min üdvözlése. 
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Farkas I.üdvözlése, 

Dr. Petri Pál 
üdvözlése, 

Okolicsányi Gy, 
üdvözlése, 

Mihalovics S, 
üdvözlése, 

Podhradsiky J, 
üdvözlése. 

ződtünk arról, hogy Önagyméltósága a vallás és közoktatásügy nagy 
kérdéseivel igazságosan és pártatlanul kíván foglalkozni s megvan benne 
a teljes jóakarat a mai nehéz viszonyok között is a lelkészek és tanítók 
sorsát is a lehetőség határai között elviselhetővé tenni: miértis indítvá-
nyozom, hogy mai közgyűlésünkből Önagyméltóságát vallás és közok-
tatásügyi miniszterré való kineveztetése alkalmából melegen üdvözöljük 
Istennek áldását kérve működésére s erről Önagyméltóságát jegyzőkönyvi 
kivonatban értesítsük. 

A másik, közjogi méltóságra emelt férfiú Farkas István, kit a Ti-
száninneni református egyházkerület emelt a püspöki székbe. Őméltó-
sága jóhangzású nevet hozott magával egyházmegyéjéből, adja Isten, 
hogy áldott munkát végezhessen „magyar Sionunk" megerősítésén. 

[ Az elmúlt egyházi közigazgatási évre esik dr. Petri Pál államtitkár 
, úr Önagyméltósága belsőségteljes ünnepdtetése a vallás és közoktatásügyi 

minisztériumban államtitkársága 10-ik évfordulója alkalmából, amelyen 
őszinte szívvel vettünk részt jókivánatainkkal mi is mindnyájan, akik is-
merjük az ő kiváló egyéniségét, nagy tudását és műveltségét, mindenek 
felett pedig azt a nagy buzgalmat és lelkiismeretességét, amellyel ügye-
inket képviseli. Miniszterek mennek, miniszterek jönnek, de Ö, mint ál-
lamtitkár szikla-szilárdan áll s gondosan őrzi a régi jó hagyományokat, 
amik ezen a két szent pilléren nyugszanak Isten és Haza. Adjon a jó 
Isten Önagyméltóságának erőt és egészséget, hogy még sokáig végez-
hesse fényes, sikerrel egyházi és nemzeti misszióját. 

Okolicsányi Gyula t. egyházkerületi felügyelőnk Őméltósága f. évi 
, augusztus hó 21-én ünnepelte Sámsonházán születése SO-ik évfordulóját 

családja, rokonai és ismerősei körében, me'y alkalommal a nógrádi 
egyházmegye is üdvözölte őt egy nagyobb küldöttség útján. Legnagyobb 
sajnálatomra személyesen nem vehettem részt ezen a szép ünnepélyen, 
mert az őszi hónapokra tervezett gyógykurámat megromlott egészségi 
állapotom miatt kénytelen voltam már előbb augusztus hónapban tar-
tani meg. Azt hiszem a mélyen tisztelt Kerületi Közgyűlés érzelmeinek 
adok kifejezést, amikor indítványozom, hogy Őméltóságát 80-ik eszten-
deje betöltése alkalmából mai közgyűlésünkből üdvözöljük, kívánva néki 
még hátralévő esztendeire jó egészséget és békességet. 

A nógrádi egyházmegye f. évi julius hó 27-én Balassagyarmaton 
, megtartott közgyűlésén Mihalovics Samu esperes urat lelkészkedése 35-ik 

és esperesi működése 10-ik évfordulója alkalmából nagy szeretettel ün-
nepelte: inditványozom, hogy megemlékezve az esperes úrnak igen érté-
kes munkájáról és nagy érdemeiről, amiket magának különösen mint a 
pénzügyi bizottság előadója szerzett, mai közgyűlésünkből, mindkét fenti 
alkalomból melegen üdvözöljük s további élete folyamára Isten legjobb 
áldásait kérjük. 

A tordasi ev. egyház f. évi szeptember hó 4-én ünnepelte meg 
, lelkésze Podhradszky János alesperes tordasi lelkészkedésének 25 éves 

jubileumát. Minthogy a szép ünnepélyen akadályozva voltam a megjele-
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nésben, levélben fejeztem ki elismerésemet és jókivánataimat. Indítvá-
nyozom, hogy mai közgyűlésünkből is üdvözöljük a jubiláns lelkészt, Isten 
gazdag áldását kérve további működésére s arra a szeretetteljes jó vi-
szonyra, amely Tordason a gyülekezet és lelkész között fennáll. 

Ezzel áttérek kerületünk belső ügyeire. S itt legyen szabad szóla-
nom első sorban is az államsegélyekről. Államsegélyeink évről-évre való 
csökkenése rendkívül megnehezíti nemcsak a felsőbb közületek közigaz-
gatását, hanem egyes egyházak háztartását s különösen a lelkészek és 
tanítók megélhetését is. Hogy mennyire csökkennek évről-évre az állam-
segélyek, arról igen könnyen meggyőzhetnek bennünket a magunk egy-
házkerülete adatai is. Még a mult évi állapot szerint az 1932. évi költ-
ségvetésünkbe az 1848. évi XX. t. c. alapján kapott államsegélyül fel-
vettünk 11.516 pengőt. Holott a valóságban az eddigi befizetések szerint, 
feltéve ha december végéig a havi részletek nem fognak változni, e cí-
men kapunk 9.886 P. 78 fillért, tehát 1629 P. 22 fillérrel kevesebbet, 
mint a mult évben. Kerületi államsegélyként felvettünk az idei költség-
vetésbe 4014 P-t. Ezen a cimen legfeljebb 3574 P. 96 f. folyhat be s 
igy kevesebb 439 P. 04 fillérrell. Még a mult évben az állami elemi 
iskolákban végzett hitoktatásért kaptak az óradíjas lelkészek és tanítók 
1450 P-t, az idén már csak 1300 P-t. Pósta-portóra most legutóbb kap-
tunk 1214 P-t. Az 1932. január 1-től a 4614/11. sz. miniszteri rendelet 
szerint csak részben fognak megtéríttetni a pósta-portó kiadások az egy-
házak zárszámadásai alapján igazolt tényleges kiadásokhoz mérten. F. évi 
julius 1-től csökkent a kongrua és családi-pótlék és csökkent már régebb 
idő óta a tanítói fizetés kiegészítő államsegély. S ha még mindezekhez 
hozzávesszük a rendkívül nagy adókat, amiket híveink fizetni kénytelenek, 
a munkanélküliséget, amely az esztendő legnagyobb részében átokként 
nehezül reájok, nagyjából felsoroltunk mindent, amiből összetevődik a 
válság, amelyben sínylődnek egyházaink. 

Egyházaink ezen válságos helyzete volt az egyik ok, hogy a tervbe 
vett s már ki is hirdetett egyházlátogatás a bokodi, oroszlányi, száki és 
szendi egyházakban meg nem történt. U. is a Fejér-Komáromi egyház-
megye nagyérdemű felügyelője dr. Händel Béla, aki egyházmegyéje gyü-
lekezeteit s azoknak minden viszonyait igen jól ismeri, hozzám intézett 
levelében egyenesen felkért, hogy tekintettel a mostani nehéz helyzetre 
s főleg arra a körülményre, hogy az éppen akkor betegeskedő esperes 
nem is lett volna abban a helyzetben, hogy az egyházmegyéjében vis i -
táló püspököt kisérje, halasszam a jövő évre a felsorolt gyülekezetekben 
való kánonszerü egyházlátogatást. Én deferáltam a mélyen tisztelt egy-
házmegyei felügyelő úrnak s remélem, hogy a mélyen tisztelt egyház-
kerületi közgyűlés is mellénk áll ebben a kérdésben. 

Azonban a Fejérkomáromi egyházmegyébe tartozó egy egyházat 
mégis volt szerencsém meglátogatni és pedig a székesfehérvárit folyó 
évi május hó 8-án az újonnan épült templom felszentelése alkalmából. 
Az uj templom nagyon meglepett égbenyúló hatalmas tornyával, azzal a 

Államsegélyek 
csökkenése. 

Can. Yisitatiok 
elmaradása. 

Székesfehérvár 
templom félsz, 
ünnepe. 
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Farkas Z. tbeol. 
felavatása. 

E. H. Á. Bizt. Társ. 
ujabb adománya. 

Tótul is tudó 
káplán-hiány. 

nagy szabad térrel, amelynek a közepén felépült s amelybe a város leg-
forgalmasabb utcái torkollanak. De szép a belseje is minden még a 
legkisebb részlete is ízléses és választékos s e mellett célszerű, az oltára 
meg egyenesen meglepő és hosszabb nézésével sem tud betelni vele'az 
ember. Az oltárképe egy kőből faragott kereszt, villannyal megvilágítható 
tövis koronával, ahol szemünk már az első pillanatra a Krisztus arcot 
keresi. Sándy Gyula műegyetemi tanár, a templom tervezője s az épités 
vezetője mondotta, hogy Svédországban látott ehhez hasonló oltárképet 
s neki is nagyon megtetszett. Arra kérdésemre pedig, hogyan jutottak 
ily valóban szép helyhez és térhez, az egyház kiváló lelkésze, Irányi 
Kamii adta meg a felvilágosítást. Hogy t. i. azzal a nehéz feltétellel 
kapták a teret ingyen a várostól, hogy csak úgy lesz az övéké, ha 3 év 
lefolyása alatt felépítik reá a templomot. És a buzgó székesfehérvári 
hívek a legnehezebb időben megcselekedték ezt a lehetetlennek látszó 
csodát. Ily körülmények között készen volt ott minden külső és belső 
kellék, ami szükséges egy felemelő templomszentelési ünnepélyhez. Jelen 
voltak: Dr. báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, dr. Szíranyavszky 
Sándor kerületi felügyelő urak Önagyméltóságaik, dr. Händel Béla egy-
házmegyei felügyelő Őnagysága, az egyházmegyei lelkészekből többen, 
képviselve volt Fejérvármegye gróf Szécsényi Viktor főispánnal az élen 
és Székesfehérvár egész társadalma, annak minden egyesülete és szer-
vezete. Az ünnepi beszédet maga a helyi lelkész és kiváló szónok tar-
totta. Adja Isten, hogy az uj templom uj buzgóságot s uj Ielkierőket 
teremtsen a különben is fogékony székesfehérvári szivekben! 

Ugyancsak felemelő ünnepély keretében ment végbe 1931. decem-
ber 6-án Farkas Zoltán lelkészjelölt felavatása Sámsonházán, miután a 
balassagyarmati segédlelkészi állásra meghívást kapott és ugy Írásbeli 
dolgozataiból, mint a szóbeli lelkészi vizsgán adott feleleteiből megálla-
pítható volt a lelkészi pályára való alkalmatossága, fenti napon dr. 
Csengődy Lajos salgótarjáni lelkész és a dunáninneni lelkészvizsgáló 
bizottság tagja, továbbá Kirchner Rezső püspöki irodavezető és Pohánka 
Sándor püspöki segédlelkész közreműködése mellett lelkésszé avattam őt. 
Később a betegeskedő Balogh István fejérkomáromi esperes oldala mellé 
rendeltem őt segédlelkésznek Bokodra, ahol a mai napig is működik. 

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság, amellyel szerződéses 
viszonyban állunk, ez évben is 150 P-t adományozott a kerületnek. In-
dítványozom, hogy az adományért hálás köszönetet mondjunk, az ösz-
szeget pedig csatoljuk a Biztosító Társaság nevét viselő alapítványhoz s 
minderről jegyzőkönyvi kivonattal értesítsük. 

Az elmúlt közigazgatási évben különösen sok gondot okozott a 
püspöknek az a körülmény, hogy tót nyelvű gyülekezetekbe, amelyeknek 
lelkésze hosszabb ideig volt beteg, nem tudott tótul is tudó káplánokat 
küldeni s ilyeneket neki a többi püspökök sem tudtak rendelkezésére 
bocsátani. Ennek a fontos dolognak a megbeszélésére adtam alkalmat 
az idei kerületi lelkészi értekezlet tárgysorozatának egyik pontjánál. 
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Az államsegélyes nyugdijintézeti bizottság az elmúlt közigazgatási 
évben Gaál Mihályné, Baltik Pálné és Lanstyák Lajosné lelkészözvegye-
ket részesítette 100—100 pengő betegsegélyben. 

Van szerencsém továbbá jelenteni a mélyentisztelt kerületi gyűlés-
nek, hogy a kötelező offertóriumokra az 1931. évben a következő ösz-
szegek folytak b e : Egyházi sajtóra 76 P 15 f, a brit és külföldi biblia-
társulat javára 47 P 43 f, a fogházmissióra 35 P 04 f, Augsburgi confess. 
jub. alapra 10 P, pogány misszióra 5 P 10 f, Vizkereszti offert. 188 P 
23 f, a carbini evang.-ok áttelepítésére 236 P 75 f, összesen 598 P 70 f. 

Törpe iskoláinkra vonatkozólag van szerencsém jelenteni, hogy 
Szenden a kerületi elnökség minden igyekezete dacára sem vihette ke-
resztül azt az óhaját, hogy három tanerős állami iskola létesüljön, te-
kintettel a mai nehéz viszonyokra. Annyit azonban elértünk, hogy a mi-
niszter biztosított arról, hogy a szendi két tanerős állami iskolához a 
két tanerő felekezeti hovatartozandósága mindenkor a tanulók felekezeti 
számarányához fog igazodni. A két tanerő kineveztetett s közülök az 
egyik evangélikus. Jobb eredményt értünk el Vérteskethelyen, ahol be-
igazoltatván, hogy a törvény kívánta tanulószám megvan, a miniszter 
Laasz János tanítónak 1928. november 1-től visszamenőleg kiutalta a 
fizetéskiegészitő államsegélyt s ily módon a vérteskethelyi evang. iskola 
meg van mentve. Kisbágyonban — sajnos — éppen a nehéz viszonyok 
miatt nem történt semmi s igy a 12 evang. tanuló az ottani róm. kath. 
iskolába jár, akiket a sziráki lelkész részesít hitoktatásban. 

Az ez évi statisztikai adatok nem igen térnek el a szokásos nor-
mális adatoktól s igy nem szolgáltatnak elegendő támpontot arra, hogy 
hozzájuk különösebb megjegyzéseket fűzzünk. 

Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre: 

Változások a hivatalos személyzetben. 

I. "Oáltozások az esperességekben. 

Offertórliimok. 

Törpe iskolákról 
jelentés. 

» 

II. "Oálíozások a lelkészi karban. 

Meghalt: Horeczky Aladár ősagárdi lelkész. 

Nyugalomba vonult: Dedinszky Aladár ipolyvecei lelkész. 

Megválasztattaki Matuz Pál segédlelkész Ipolyvecén, Horeczky 
Béla segédlelkész Ösagárdon. 

III. Segéälelkészi alkalmaztatások. 

Farkas Zoltán Balassagyarmaton, majd Bokodon, Sommer Károly 
Balassagyarmaton, Horeczky Béla Ösagárdon, Farkas Lajos Vanyarcon. 

2 
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IV. Változások a felügyelői farban. 

Lemondtak : Draskóczy Béla Ipolyvecén, Fényi Géza Kisterenyén, 
Leskó Béla Tatabányán, Draskóczy Lajos mandátuma lejárt Oroszlányon. 

Megválasztattak: Horváth Sándor Ipolyvecén, Hoffmann Ede 
Csabdin, Szkok Pál Bicskén, dr. Stránszky János másodfelügyelőnek 
Tatatóvároson. 

V. Változások a tanítói karban. 
Meghalt: Mihalecz Gyula szécsényi tanitó. 

P̂ s 
Nyugdíjba vonultak: Lichota Sándor Lucfalván, Pöntör [István , 

Tordason 
Megvdlasztattak: Neubauer Gabriella Rajkán, Pöntör István Tor-

dason, Kopácsi Balázs Lucfalván, Jeszenszky Antalné Lucfalván. 



I. Az egyházkerület népmozgalmi kimutatása az 1931. évről. 
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IE. Belmissziói adatok az 1931. évről. 
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IV. Az egyházmegyék egyházaínak 
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anyagi viszonyai az 1931. évben. 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1931. évben. 

N 
CA 

*o _>» 
o u-

Az egyházmegye 
neve 

Bevétel Kiadás Marad-
vány 

Vagyon Az esperességileg kezelt alapitványok 
neve, célja, összege 

Fejérkomárom . . 7117 7033 84 1186 

1. Fischer alapítvány folyó kiadásokra . 28 P 28 f 
2. Hering Lajos emlék alapítvány . . 57 P 61 f 
3. Báró Solymossy-Zichy alapítvány . 188 P 25 f 
4. lándori dr. Kéler Z. segitő alapítvány 51 P 86 f 
5. „ „ napidij alapítvány 14 P 51 f 
6. Itzés tanitó-képviseleti alapítvány . . 38 P 08 f 
7. Egyházmegyei könyvtár alap . . . 125 P 04 f 

Moson 1894 1809 85 1249 1. Gróf Zichy-féle iskolai alapítvány . — P 26 f 

1. Monografia alap 458 P 64 f 
2. Missiói alap 2392 P 92 f 
3. Lutheraneum alap 28 P 48 f 
4. Diakonissza alap 4010 P 87 f 
5. Sziráki Tanitókör ösztöndíj alap . . 74 P 78 f 
6. Több kisebb alap 2 P — f 

Nógrád-Hont . . . . 13403 13331 72 

Összesen . 22414 22173 

A mult évi kimutatással 
szemben 
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Összesen . 7 4 7 1 P 58 f 

+ 
1600 P 89 f 



VI. Az egyházmegyei papi-segélyző intézetek kimutatása 1931. évről. 
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1 Fejérkomárom . . . 6 9 5 . 9 7 

i 

1 6 5 . 1 2 6 2 0 1 2 0 — 1 0 4 8 . 2 4 9 4 . 5 4 — 

2 Moson . . k . . . 6 0 8 . 3 3 4 7 . 9 8 1 6 4 6 4 — 1 4 — 6 0 

3a N ó g r á d - H o n t . . . . 6 6 3 9 . 5 7 1 4 1 1 . 1 7 — — — — — 3 3 9 . 9 0 1 9 3 . 5 3 

3b Banóczy alapitvány 2 5 0 . 2 0 2 4 8 . 3 4 — — — — — — — — 

Összesen . 8 1 9 4 . 0 7 1 8 7 2 . 6 1 7 — 1 8 4 — 2 4 4 8 . 2 4 4 3 4 . 4 4 2 5 3 . 5 3 
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S e g é l y e z é s e k . 

I. SzőrványgonHozási és hitoktatási segélyek. 
1. Bokodi lelkésznek a dadi hitoktatásra — — 50 P 
2. Csabdi-i lelkésznek szórványai hitoktatására és lel-

kipásztori gondozására — — 250 „ 
3. Ferdinánd István tanítónak a dorogi hitoktatásért — 50 „ 
4. Csákvári lelkésznek a zámolyi és gánti hitoktatásra 

és lelkipásztori gondozására — — — 100 „ 
5. Gyúrói lelkésznek szórvány hitoktatásra — 70 „ 
6. Komáromi lelkésznek az almásfüzitői, ácsi, nagyig-

mándi hitoktatásra — — — — — 100 „ 
7. Nagyvelegi lelkésznek a balinkai és timárpusztai hit-

oktatásra — —- — — — — 100 „ 
8. Pusztavámi lelkésznek a móri és árkipusztai hitoktatásra 75 „ 
9. Száki lelkésznek a császári és kömlődi hitoktatásra 70 „ 

10. Szendi lelkésznek a csépi és szentmihálypusztai hit-
oktatásra — — — — — — 70 „ 

11. Székesfehérvári lelkésznek szórványai hitoktatása és 
lelkipásztori gondozására - - — — — 250 „ 

12. Tordasi lelkésznek szórványai hitoktatása és lelki-
pásztori gondozására — — — — 150 „ 

13. Tatabányai helyettes lelkésznek a bánhidai hitokt. 50 „ 
14. Bánki lelkésznek szórványai hitoktatása és lelkipász-

tori gondozására — — — — — 150 „ 
15. Pap János tanítónak a diósjenői és szokolyai hi-

toktatásra _ _ _ _ _ _ _ 50 n 

16. Teszák András tanítónak az ordasi és bujáki hitok-
tatásra — — — — — — 70 „ 

17. Markovich Vilmos tanítónak a cserhátszentiváni, alsó 
és felsőtoldi hitoktatásra — — — — 175 „ 

18. Egyházasdengelegi lelkésznek az erdőtarcsai és nagy-
kökényesi hitoktatásra és lelkipásztori gondozásra 250 „ 

19. Gyurka E. tanítónőnek a pusztavarsányi hitoktatásért 30 „ 
20. Gutái lelkésznek a berceli, nógrádkövesdi, alsó- és 

felsősápi hitoktatásra — — — — 125 „ 
21. Kétbodonyi lelkésznek a romhányi, magyarnándori, 

kisecseti és szécsénykei hitoktatásra — — 150 „ 
22. Kisterenyei lelkésznek szórványai hitoktatása és lel-

kipásztori gondozásra . — — — _ 200 „ 
23. Legéndi lelkésznek a nézsai hitoktatásra — — 50 „ 
24. Lucfalvai lelkésznek a megyeri hitoktatásra — 50 
25. Ösagárdi lelkésznek a nőtincsi és keszegi hitoktatásra 60 
26. Sámsonházai segédlelkésznek a kis- és nagybárkányi 

hitoktatásra — — — 50 

» 

» 
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27. Salgótarjáni lelkésznek szórványai hitoktatására s lel-
kipásztori gondozására — — — — 250 P 

28. Krieger tanítónak az etesalbertaknai és a gusztáv-
aknai hitoktatásra — — — — — 70 „ 

29. Ronyecz János tanítónak a kisgergei és karancs-
keszi-i hitoktatásra — — — — — 100 „ 

30. Szécsényi lelkésznek szórványai hitoktatása és lelki-
pásztori gondozására — — — — 325 „ 

31. Sziráki lelkésznek a palotási, csécsei és szarvasgedei 
hitoktatásra — — — — — — 150 „ 

32. Szügyi lelkésznek az érsekvadkerti hitoktatásra — 100 „ 
33. Lelkó András tanítónak a surányi, halápi, liszkópusztai 

és herencsényi hitoktatásra — — — 160 „ 
34. Nagybörzsönyi lelkésznek a vámosmikolai hitoktatásra 

és a márianosztrai lelkipásztori gondozásra — 100 „ 
35. Kiss Gyula áll. isk. igazgató, mint homokterenyei 

hitoktató _ _ _ _ _ _ 40 „ 

Összesen : 4090 P 

II. (st vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak 1932. évi junius h® 
15-én kelt 70.450/1932. Vili. b. számú rendeletével az állami elemi 
népiskoláknál működő lelkész- és íaniíéhiíokfaíók dijazására rendel-

kezésre bocsátoíí 1 3 0 0 p e n g ő b ő l segélyben részesültek: 

1. Horváth S. lelkész, mint csabdii hitokt. heti 4 óra után 60 P. 
2. Horváth S. lelkész, mint vaszélypusztai hitoktató havi 1 óra 

után — — — — — — — 40 P. 
3. Fadgyas Aladár lelkész, mint tóvárosi hitokt. heti 2 óra után 60 P. 
4. Bálintffy Józsefné áll. iskolai tanítónő, mint érdi hitoktató 

heti 2 óra után — — — — — — 30 P. 
5. Piri K. lelkész, mint szendi hitoktató heti 4 óra után — 60 P. 
6. Irányi K. lelkész, mint nagylángi hitoktató havi 1 óra után 40 P. 
7. Podhradszky János lelkész, mint martonvásári hitokt. heti 1 

óra után — — — — — — — 45 P. 
8. Bácz K. áll. iskolai tanitó, mint hegyeshalmi hitoktató heti 

4 óra után — — — — — — 60 P. 
9. Gross K. áll. iskolai tanitó, mint hegyeshalmi hitoktató heti 

2 óra után — — — — — _ 30 P. 
10. Szűcs S. lelkész, mint magyaróvári hitokt. heti 7 óra után 105 P. 
11. Szűcs S. „ „ mosoni "„ „ 3 „ „ 45 P. 
12. Koch S. tanitó, mint rétsági hitoktató heti 5 óra után 100 P. 
13. Markovich V. tanitó, mint ecsegi „ „ 2 „ „ 120 P . 
14. Limbacher Z. leik. mint mátraszelei „ havi 1 „ „ 40 P. 
15. Limbacher Z. leik. mint kisterenyei „ heti 1 „ „ 15 P. 
16. Dr. Csengődi L. leik. mint zagyvarónai „ havi 1 „ „ 30 P , 
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17. Sztrokay D. slelk. mint salgótarjáni hitokt. heti 6 óra után 90 P. 
18. Sztrokay D. slelk. mint zagyvapálfalvai „ heti 1 » n 45 P. 
19. Ronyec J. tanitó mint lapujtői heti 4 » n 60 P. 
20. Révész A. lelkész, mint sziráki „ heti 6 » n 90 P. 
21. Teszák J. tanitó, mint sziráki „ heti 5 » n 75 P. 
22. Fábri M. lelkész, mint marcali havi 1 » n 30 P. 
23. Pohánka S. slelk., mint márkházai „ havi 1 n n 30 P. 

Összesen 1300 P. 

III. (Edóalapi segélyek (1931 évre). 
1. Fej ér komáromi esperesség: 3. Felsőpetény . 700 P. 

1. Bokod . 70 P. 4. Kétbodony . 60 „ 

2. Gyuró . 90 „ 5. Legénd . 690 „ 
3. Oroszlány . 90 „ 6. Luczfalva . . 700 „ 
4. Pusztavám . 60 „ 7. Ösagárd . . 700 „ 
5. (Szák) 8. (Sámsonháza) 

Vérteskethely . 400 „ Szúpatak . . 400 „ Vérteskethely 
710 P. 9. Szirák . 90 w 

10. Szügy . 130 „ 
11. Nógrádi esperesség : Csesztve . . 390 „ 

1. Bánk . 450 P. Ipolyszög . . 270 „ 

Nógrád . . 90 „ Mohora . . 200 „ 

2. Bér . . 620 „ Patvarc . 250 „ 

Bokor . 400 „ 11. Terény . 580 „ 

Kutasó . 270 „ 6990 P. 
1. Fejérkomáromi esp.: 710 P., Nógrádi esp . : 6990 P. = 7700 P — f 

IV. Kadikölcsöit-köfvény segélyek. 

1. Fejérkomáromi esperesség: 
1. Bokod . 
2. Csabdi . 
3. Nagyveleg , 
4. Pusztavám 
5. Szák . . 

Vérteskethely 
6. Szend . 
7. Székesfehérvár 
8. Tordas . 

b) Fejérkomáromi egyházmegye 
Egyházm. segélyző intézet . 

„ Tanitó segélyző int. 
„ Gyámintézet 

16 
2 
9 

6 
4 
5 

59 
2 

16 
5 
4 
1 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

— f 
40 f 
60 f 
96 f 
40 f 
— f 
60 f 
20 f 
40 f 
— f 
12 f 
— f 
92 f = 133 P 66 f. 
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II. Mosotii espcrcssčg: 
1. Magyaróvár . 
2. (Rajka) Oroszvár . , 

b) Egyházmegyei alapok 

III. Nógrádi esperessóg: 
1. Balassagyarmat 
2. Bér 
3. Galgaguta 
4. Kétbodony 
5. Ösagárd 
6. Salgótarján 
7. Sámsonháza 
8. Szügy . 
9. Terény-Surány 

b) Nógrádi egyházmegye 
Beniczky-alapitvány 
Bánóczy-alapitvány 
Lelkészi nyugdíjintézet 

Összesen 

12 P 80 f 
8 P - f 
9 P 60 f = 30 P 40 f. 

11 
3 
4 
2 
1 
3 
4 
4 
3 

33 
37 
11 
35 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

20 f 
20 f 
— f 
24 f 
60 f 
20 f 
— f 
80 f 
84 f 
60 f 
60 f 
20 f 
52 f = 156 P — f. 

320 P - f. 

Évi jelentésemet befejezve közgyűlési munkánkhoz Istennek gazdag 
áldását kérem s magamat a mélyen tisztelt Közgyűlés további jóindu-
latába ajánlom ! 

A közgyűlés a felolvasottnak tekintett évi jelentésért a 
püspök úrnak hálás köszönetét fejezi ki, a jelentésnek külön 
határozatot nem igénylő pontjait tudomásul veszi s azt egész 
terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvéteti. 

9 . (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés jegyzőkönyvében örökíti meg püspöke tíz évi 

szolgálatának fordulóját s egyhangú határozat alapján juttatja 
kifejezésre iránta érzett tiszteletét, szeretetét és ragaszkodását. 

1 0 . (Dr. Z.) A világi elnök jelenti, hogy Mihalovics Samu nógrádi 
esperes a kerület pénzügyi bizottságában viselt előadói, valamint a jog és 
alkotmányügyi bizottsági tagságáról lemondott. Az elnök indítványára 

a közgyűlés a lemondást sajnálattal veszi tudomásul, 
Mihalovics Samu esperesnek mind a két, de különösképen a 
pénzügyi bizottságban kifejtett rendkívül lelkiismeretes, gon-

Püspök űr 10 éves 
jubileuma, 

Mihalovics S, 
üdvözlése. 

V. (avenrteknevelési segél?eh. 

Bánki Károly bánki lelkész 60 P, Görög Ernő nagyvelegi lelkész 
174 P., Piri Károly szendi lelkész 174 P., Podhradszky János tordasí 
lelkész 174 P. Összesen 582 P. 



dosan körültekintő, az anyagi lehetőségeket szigorú tárgyila-
gossággal s bölcs takarékossággal számbavevő s ezért állandóan 
sikeres munkáságáért hálás elismerését és köszönetét nyil-
vánítja s helyére a pénzügyi bizottság előadójának Irányi Kamill 
székesfehérvári lelkészt, a jog és alkotmányügyi bizottság 
tagjának pedig Kardos Gyula nógrádi alesperest választja meg. 

Az elnökség javaslatára a közgyűlés Kesztler Lászlót 
egyházkerületi ellenőr-főkönyvelővé, dr. Kéler Bertalant, dr. 
Zelenka Frigyest, Podhradszky Jánost, Huszágh Gyulát, Lim-
bacher Zoltánt és Bérezés Lajost 1938-ig terjedő hatállyal 
kerületi törvényszéki bírákká s dr. Farkas Bélát ugyanezen 
időre a kerületi törvényszék jegyzőjévé választja. Podhradszky 
János, Limbacher Zoltán, dr. Farkas Béla és dr. Zelenka 
Frigyes az egyházalkotmányban előírt hivatali esküt a köz-
gyűlés színe előtt letették. 

(K.—Dr. Z.) A püspök évi jelentésével kapcsolatban 
a közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, hogy az elmúlt 

közigazgatási évben a nógrádi egyházmegyében több lelkész 
súlyosan megbetegedett s egyházközségeiknek lelkipásztori 
ellátása nehézségekkel járt. Ezért is a közgyűlés felhívja a 
nógrádi egyházmegye elnökségét, hogy 

a) az egyházmegyei segédlelkészi állást lehetőleg tótul 
is tudó segédlelkésszel a f. év végéig annál is inkább töltse 
be, mert az esperességi segédlelkészi állás pénzügyi előfel-
tételei adva vannak. 

b) a felsőpetényi és a szügyi egyházban helyszíni tár-
gyalás űtján igyekezzék a segédlelkészek alkalmazásának 
pénzügyi előfeltételeit megalapozni s illetve a segédlelkészi 
állást megszervezni s eljárása eredményéről az egyházkerületi 
elnökségnek két hónapon belül jelentést tenni. 

c) A közgyűlés szívbeli meghatottsággal osztozik abban 
a mélységes fájdalomban, amely felügyelőjének nagyapai szivét 
sújtotta akkor, midőn zsenge körű unokáját magához szólította 
az Úr. A közgyűlés igaz részvétének cipruságát helyezi az 
olyannyira korán felhantolt sírhalomra. 

d) A közgyűlés mélyen fájlalja azt a veszteséget, amely 
a pécsi tud. egyetem soproni theológiai fakultását s az egyetemes 
evang. egyházat dr. Straner Vilmos egyet, tanár s a fakultás 
első volt dékánja elhunytával érte. 

e) A közgyűlés igaz fájdalommal látja az evang. egyház 
kiválóan hűséges fiának s fáradhatatlan munkásának Vidovszky 
Kálmán vallástanárnak s a Luther Otthon kiváló, igazgatójának 
korai sírbahanyatlását. 

f) A közgyűlés igaz részvéttel emlékezik meg Brocskó 
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Lajosnak, a „Protestáns Árvaház" nemes lelkű igazgatójának, 
az árvák melegszívű atyjának elhalálozásáról, aki 58 esztendőt 
töltött az Úr kicsinyeinek odaadó szolgálatában s kinek emlékét 
a kerület áldva őrzi. 

g) A közgyűlés elismeréssel emlékezik meg dr. Karafiáth 
Jenő vallás és közoktatásügyi miniszternek arról a nemes 
pártatlanságáról és igazságszeretetéről, amellyel az evangélikus 
egyház ügyeit intézi s arról a teljes jóakaratáról, amellyel a 
mai nehéz viszonyok között is az evangélikus lelkészek és 
tanítók sorsát elviselhetőbbé tenni igyekezik. Mindezért melegen 
üdvözli, működésére Istennek áldását kéri s minderről jegy-
zőkönyvi kivonatban értesíteni rendeli. 

h) A közgyűlés hitrokoni szeretettel üdvözli megválasztása 
alkalmából Farkas István tiszáninneni református egyház-
kerületi püspököt s további működésére és életére Istennek 
áldását kéri. 

i) A közgyűlés hálásan emlékezik meg arról a nagy 
buzgalomról, megértésről és jóakaratról, amellyel dr. Petri Pál 
államtitkár egyházunk ügyeit mindig felkarolja s ezért állam-
titkársága tíz éves évfordulóján őszinte szívből üdvözli, neki 
egyházi és nemzeti missziója betöltéséhez erőt, egészséget és 
Istentől bőséges áldást kíván. 

j) A közgyűlés meleg szeretettel üdvözli minden evan-
gélikus és hazafias ügynek s a kerület minden érdekének 
évtizedek óta példásan lelkes munkását, a lángoló hazafit s 
a mélyen vallásos evangélikust Okolicsányi Gyula tb. egy-
házkerületi felügyelőt 80-ik életévének betöltése alkalmából s 
további életére a Mindenhatónak soha meg nem fogyatkozó 
bő áldását kéri. 

k) A közgyűlés hálás elismeréssel gondol azokra a ki-
válóan értékes szolgálatokra, amelyeket evangélikus egy-
házunknak Mihalovics Samu nógrádi esperes, munkás életének 
eddigi során készséges lelkesedéssel tett s ezért őt lelkészi 
működése 35-ik s esperesi ténykedésének 10-ik évfordulója 
alkalmából meleg szeretettel üdvözli s további működésére 
Istennek áldását kéri. 

1) A közgyűlés méltányló elismeréssel emlékezik meg 
Podhradszky János fejér-komáromi alesperesnek kiválóan kész-
séges és eredményes egyházi szolgálatáról s őt lelkészi mű-
ködése 25-ik esztendejének betöltése alkalmából szeretettel 
üdvözli s további munkálkodására Istennek áldását kéri. 

m) A közgyűlés köszönetett mond az Első Magyar Ál-
talános Biztosító Társaságnak ez évi 150 P. adományáért s 
elrendeli, hogy az adományozott összeg a Társaság nevén 

Dr, Karafiáth J. 
üdvözlése. 

Farkas I. püspök 
üdvözlése. 

Dr. Petri Pál 
üdvözlése. 

Okolicsányi Gy. 
üdvözlése. 

Mihalovics S. 
üdvözlése. 

Podhradszky J. 
üdvözlése, 

Köszönet E. M. Á. 
B. Társaságnak. 
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Államsegély 

rendeletek, 

kezelt alapítvány tőkéjéhez csatoltassék s mind erről a Tár-
saság jegyzőkönyvi kivonattal értesítessék. 

1 3 . (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek a 
lelkészek és egyhdsak államsegélyeire vonatkozó rendeletei számszerint 
24, melyeknek kelte és száma a következő: 
1931 október 15. 210 - 1 1 / 8 4 4 . sz. Fábri Mihály szügyi leik. kongruája. 

dec. 11. 210 2/408 sz. Az 1931. 11. felére 200 P pótállam-
segély utalványoztatik. 

1932 január 2. 4008/11. Az 1932. év 1. negyedére 826 P államsegély 
utalványoztatik. 

„ 23. 4130 sz. Dedinszky A. leik. kongruájának beszüntetése. 
„ „ 23. 4240 sz. Kardos Gy. lelkész családi pótlék ügye. 
„ ápr. 2. 4780 sz. Az 1932. év 11. negyedére 825 P államsegély 

utalványoztatik. 
„ „ 2. 4885 sz. Fúria Zoltán lelkész államsegély túlélvezm. 
„ máj. 23. 5524 sz. Matuz Pál lelkész kongruája folyósittatík. 
„ jun. 3. 5668 sz. Schrődl Mátyás lelkész családi pótléka. 
„ „ 9. 5553 sz. Králik E. lelkész 180 P rendkiv. segélye és a 

kerület 1932 1. félévi 270 P pótállamsegélye. 
„ jul. 2. 5948 sz. A kerület julius havi 275 P 66 f államsegélye 

utalványoztatik. 
„ „ 2. 6043 sz. A kerület augusztus havi 275 P 66 f államse-

gélye utalványoztatik. 
„ „ 27. 6212 sz. Horeczky A. lelkész államsegélyeinek beszün-

tetése. 
1931 okt.—1932 auguszt. 127, 138, 152, 163, 4418, 4757, 5091, 5400, 

5741, 6122, 6297. szám alatt a lelkészek 1931 
s z e p t e m b e r - 1 9 3 2 szeptember havi államsegé-
lyei utalványoztatnak. 

Tudomásul szolgál. 

Elemi isk, vonatk. 
YKM. rendeletek, 

1 3 . (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 16, melyeknek 
kelte és száma a következő: 
1 9 3 1 okt. 1 3 . 4 6 8 sz. Német kisebbségi iskolák tanítási eredménye. 

n » 26. 1 9 sz. A gazdasági irányú továbbképző népiskolák át-
szervezése. 

» » 26. 1 2 5 sz. A tankönyvek olcsóbbá tétele. 
» nov. 9 . 3 6 5 1 sz. „Igazságot Magyarországnak" album megkül-

dése a népiskoláknak. 
n n 1 1 . 1 6 5 sz. Az uj államsegélyes tanítói állások betöltéséhez 

20. 
előzetes engedély szükséges. 

» n 20. 1 5 3 sz. Az államsegélyes tanítói állások betöltése kö-
rüli eljárás. 
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1931 nov. 20. 511 sz. A népiskolai háztartásokban a takarékosság kö 
vetése. 

„ „ 27. 4911 sz. Kovács Eszter tanítónő kinevezése a szendi ál 
lami iskolához. 

„ dec. 14. 1341 sz. Karácsonyi szünet a népiskolákban. 
1932 jan. 5. 3767 sz. Jeszenszky Antalné megválasztása a lucfah 

iskolához segédtanitónőnek. 
„ máic. 21. 79178 sz. Pontőr István tanító megválasztása. 
„ ápril. 2. 79735 sz. A kisebbségek nyelvét beszélő tanerők alkal 

mazása a kisebbségi iskolákban. 
„ „ 6. 59371 sz. Testnevelésifelügyelők munkájánakelőmozditásí 
„ május 4. 59500 sz. Cserebogár irtás a népiskolai tanulók által. 
„ „ 13. 59499 sz. Bajai német tanfolyam a tanítók részére. 
„ julius 2. 64052 sz. Népiskolai beiratási dijak beküldése. 
„ „ 28. 80962 sz. Bukovinszky herédi tanitó államsegélye. 
„ „ 30. 80765 sz. A rajkai tanítói állás betöltése. 

Tudomásul szolgál. 

14. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek 
polgári iskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 8, melyeknek kelt 
és száma a következő: 
1931 okt. 24. 81 sz. A III. tanügyi Kongresszus naplójának beszer 

zése a polgári iskolákban. 
„ „ 28. 92 sz. „Természeti emlékek" c. mű ajánlása. 
„ „ 30. 98 sz. „Állataink téli álma" c. mű ajánlása. 
„ nov. 30. 345 sz. Karácsonyi szünet a polgári iskolákban. 

1932 márc. 9. 36746 sz. A párisi magyar iskola tanulóinak felvétele 
hazai polgári iskolákba. 

„ ápril. 19. 38307 sz. Anyák napja a polgári iskolákban. 
„ junius 3. 37392 sz. Javitó vizsgálati dijak. 
„ „ 17. 39754 sz. A gyorsírás tanítása a polgári iskolákban. 

Tudomásul szolgál. 

15. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek 
középiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 5, melyeknek kelte é 
száma a következő: 
1931 nov. 19. 13001 sz. Köztisztv. gyermekek ösztöndijai. 
1932 jan. 27. 36614 sz. Kötelező tornaruha a középiskolákban. 

„ ápr. 29. 37834 sz. Magánvizsgálatok űrlapjai. 
„ máj. 17. 63721 sz. A filmoktatás újbóli rendezése. 
„ jun. 1. 63887 sz. A filmoktatásra kötelezett középfokú iskolák 

felsorolása. 

Tudomásul szolgál. 

i-

1-

d 

\. 

a Polg. isk. Yon. 
e Y. K. M, rend. 

a 

a Középisk. von. 
s Y. K, M rend. 
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Yegyes tartalmú 
min. rend. 

l O . (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek 
vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 7, melyeknek kelte és száma a 
következő: 
1931 szept. 4. 288 sz. Az 1930/31. évre szóló posta portó elszámolás 

jóváhagyása. 
„ dec. 2. 393 sz. A kerület 1927—31 évi államsegélyeinek elszá-

molása. 
16. 1346 sz. A tankönyvek beszerzésénél követendő eljárás. 

1932 márc. 12. 4866 sz. Köztartozásoknak a vállalati összegekből való 
levonása. 

„ 25. 4970 sz. Szpisák László áttérési esete. 
„ julius 4. 1337 sz. A jótékonycélu vásárok tartásának korlátozása. 
„ „ 31. 5715 sz. A közigazgatási bíróság Ítélete Nagy Lajos lel-

kész kongrua panasza ügyében. 
Tudomásul szolgál. 

Egyet, gyűlési 
képviselők 

megválasztása, 

1 7 . (Dr. Z.) Az elnökség előterjesztésére a közgyűlés az 1932. évi 
november hó 18-ik napjára Budapestre egybehívott egyetemes közgyű-
lésre képviseletében a következőket küldi k i : 

A) Megbízólevéllel 

a) a világiak közül: Okolicsányi Gyula, dr. Händel Béla, Dr. Stel-
czer Mátyás, Laszkáry Gyula, Csatáry Elek, Vetsey Ede, dr. Kéler Ber-
talan, Zelenka Ottó és dr. Zelenka Frigyes; 

b) lelkészek közül: Mihalovics Samu, Balogh István, Wenk Károly, 
Kardos Gyula, dr. Kovács Sándor, Podhradszky János, Meskó Károly, 
Irányi Kamill és dr. Csengőay Lajos közgyűlési tagokat. 

B) Jegyzőkönyvi kivonattal 

a) a világiak közül: Dr. Csengey Gyula, Fabini Henrik, Horváth 
Sándor, Kirchner Gyula, dr. Teutsch József, Selmeczy Miklós, dr. Far-
kass Béla, Veress Zoltán, Prónay József, vitéz Purgly Lajos, br. Ivánka 
Géza, Schütz Nándor, vitéz Sréter Ferenc, Draskóczy Lajos, Melna Géza, 
Schreiner Jenő, Fúria Károly, Nedeczky Viktor, dr. Hoffmann Ede, dr. 
Thebusz Aladár, Szennovitz Dezső, dr. Horváth Kornél, Köhler Jenő, 
Szimonidesz Lajos; 

b) a lelkészek közül: Kirchner Rezső, Szekej András, Huszágh 
Gyula, Fadgyas Aladár, Szűcs Sándor, Magyar Géza, Fúria Zoltán, 
Révész Alfréd, Králik Ervin, Péter Henrik, Piri Károly és Schrődel 
Mátyás közgyűlési tagokat. 

Az 1848, XX. t . - C , 
végrehajtása. 

18. (Dr. Z ) Kardos Gyula nógrádi alesperes előadó javaslatára 

a közgyűlés határozatképen kijelenti, hogy az 1848. évi XX. 
t.-c. végrehajtásához és igazságos megvalósításához változat-
lanul ragaszkodik. 
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1 9 . ( K ) A tárgysorozat 9. pontjával kapcsolatosan a ker. pénz-
táros beterjeszti a következő kimutatást: 

A magyarországi egyet, egyház lelkészi nyugdíjintézeteinek dunán-
inneni nyugdíjasai 1932. szeptember 1 -én : 

I. Lelkészek : 

1. Ruttkay Sándor Szarvas havi nyugdíj P 167.59 f. 
2. Kossaczky Mihály Rákospalota „ „ „ 186.74 „ 
3. Csőváry Géza Kétbodony „ „ „ 300.— „ 
4. Szimonidesz Lajos Budapest „ „ „ 223.33 „ 
5. Dedinszky Aladár Ipolyvece „ „ „ 253.50 „ 

II. Lelkész özvegyek : 

1. Binder Adolf né Felcsut havi nyugdíj P 81.92 f. 
2. Gaál Mihályné Balassagyarmat „ „ „ 82.92 „ 
3. Hering Lajosné Körmend „ „ „ 75.85 „ 
4. Jankó Dánielné Tótkomlós „ „ „ 81.92 „ 
5. Lanstyák Lajosné Balassagyarmat „ „ „ 81.92 „ 
6. Škrabák Gézáné Veszprém „ „ „ 69.78 „ 
7. Kövessy Béláné Gödöllő „ „ „ 83.12 „ 
8. Belicza Andrásné Budapest „ „ „ 76.99 „ 
9. Bodnár Samuné Kispest „ „ „ 50.55 „ 

10. Horváth Sándorné Tokaj „ „ „ 83.12 „ 
11. Kotsch Mihályné Rákospalota „ „ „ 77.39 „ 
12. Marothy Emiiné Budapest „ „ „ 83.26 „ 
13. Baltik Pálné Balassagyarmat „ ,, „ 83.52 „ 

III. Kegy dijasok : 

1. Petényi Györgyné Balassagyarmat havi nyugdíj P 81.92 f. 
2. Drottner Samuné Békés „ „ „ 81.92 „ 

IV. Lelkéízárvák : 

1. Belák Piroska Csót havi nyugdíj P 16.44 f. 
2. Belicza András Budapest „ „ „ 15.58 „ 
3- Plachy Kálmán Aszód „ „ „ 32.27 „ 

Tudomásul szolgál. 

2 0 . (dr. Cs.) Beterjesztetik a kerületi lelkészértekezlet javaslata a 
nyugdíjintézet mostani 5. esztendejében esedékessé váló revíziójára vo-
natkozólag, amivel kapcsolatban 

a közgyűlés felterjeszti az alábbi kívánságokat az egyetemes 
közgyűlés utján a nyugdíjintézeti bizottsághoz azzal a kéréssel, 
hogy a felhozott szempontokat lehetőleg érvényesítse a revíziónál. 

A ker. nyugdíjasai, 
kegydijasai, áriái. 

Leik. nyugdíjintézet 
revíziójára Yon, 
javaslat. 
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1. A 15%-os alapítási és 4 % - o s fenntartási járulék 10°/o 
illetve 3°/o-ra szállittassék le. És mert az egyházak és az 
1928. január 1-óta már 5 éve tag lelkészek a 15%-os ala-
pítási járulékok címén 5 évi részletben a kamatokkal együtt 
eddig 366.85 P-t befizettek, ez pedig megfelel a 3600. P. 
utáni 10%-os alapítási járuléknak, 1933. január 1-től az összes 
egyházak és a lelkészek közül azok, akik a 15%-os alapítási 
járulékokat már öt éven át befizették, a további alapítási já-
rulékok fizetése alól mentessenek fel s csak az évi 3 % - : s 
fenntartói, illetve tagjárulékot fizessék. 

2. A 40. évi szolgálati idő betöltése, adjon feltétlenül 
jogot a nyugdijbavonulásra a tag egyszerű bejelentésére. 
Mérlegelés tárgyává tehető az is, hogy a betöltött 40 évi lel-
készi szolgálat általában ne szolgáljon-e alapul a nyugdíjazásra ? 

3. Az előző pont alapján el kell esnie a tagdíj 40-ik 
szolgálati éven túl való fizetési kötelezettségének is. 

4. Mindazok a lelkésztagok, kiknek a nyugdíjigénye 
1928. január 1-ével a régi nyugdíjigénnyel szemben emel-
kedett, köteleztessenek arra, hogy a felemelt nyugdíjigény után 
az 1928. év előtti szolgálati évekre vonatkozólag pótlólag 
3 % - o s tagdíjjárulékot fizessenek meg. 

Egyet, tőkék és 
alapítványok. 

1930. évi ker. 
számadások 

jóváhagyása. 

1848. XX. t.-c. 
alapján juttatott 

segély. 

31. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyet, egyház tu-
lajdonában és kezelésében lévő tőkék és alapítványok összege 1930. de-
cember 31-én 722.710 P . 67 f-t tett ki. Szaporodás az előző évvel 
szemben 38.581 P . 50 f . 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

3 3 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a mult évi egyet, köz-
gyűlés jegyzőkönyvének 97. pontjában foglaltak szerint egyházkerületünk 
1930. évi számadásait mind alakilag, mind számszerűleg helyeseknek 
találta és jóváhagyta. 

Tudomásul szolgál. 

3 3 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy közigazgatási állam-
segély címén az egyetemes egyháztól az 1848. XX. t.-c. alapján 11.341 P., 
továbbá 3 955 P. rendes és 320 P. rendkívüli államsegély folyt be a 
kerület pénztárába. Az előbbi 509 P-vel, az utóbbi pedig 187 P-vel 
kevesebb az előirányzatnál. 

A közgyűlés az államsegély folytonos csökkentését saj-
nálatos tudomásul veszi. 

1931 évi közalapok. 34. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyetemes közalap 
1931. évi jövedelméből kerületünknek vallásoktatás céljaira 320 P a ke-
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rületi missziói lelkész díjazására 250 P jutott, továbbá hogy a komáromi 
egyházközség 800 P állandó és a székesfehérvári egyházközség 200 P 
egyszer s mindenkorra szóló segélyben részesült s hogy az egyházke-
rület 1931. évi közalapjáruléka — lelkenként egy-egy fillér alapulvétele 
mellett — 338 P-ben állapíttatott meg. 

Tudomásul szolgál. 

2 5 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a kerületnek 1931. évi 
számadásait megvizsgálta s azt 84.236 P 82 f. bevétellel és 80.380 P 
56 f. kiadással, 3.856 P 26 f. pénztári maradvánnyal és 88 P 24 f . 
kezelési hiánnyal — a vizsgálatról felvett jegyzőkönyvben foglalt meg-
jegyzésekkel — helyesnek találta. 

Jelenti továbbá, hogy a 88 P 24 f. hiány a kerület tartalékalap-
jából fedeztetett, amely azonban az előző évvel szemben ennek dacára 
sem mutat apadást, sőt az 1930. évi 169 P 31 f-t kitevő tűzkárbizto-
sitási jutalék hozzácsatolásával 81 P 07 f-el gyarapodott és 2.526 P 
47 f-t tesz ki. 

A közgyűlés az 1931. évi számadást jóváhagyja s a 
pénztárosnak az 1931. évre a szokásos fenntartások mellett 
a felmentvényt megadja. 

26. (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1933. évre szóló 
költségvetés tervezetét : 

1931 évi ker. 
számadások 
jóváhagyása. 

1933 évi költségv, 
megállapítása. 
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Költségvetés az 1933. évre. 

1932. 1933. N CA 
Uh' 

A tétel megnevezése évre 
P 

évre 
P 

A) Szülcséglet. 

a) Személyi járandóságok. 
1 Püspök javadalmazása: A sárosdi földbirtok évi ha-

6000 6000 szonbére 560.45 q buza 6000 6000 
Tiszteletdíj 1 db. 10 K-ás aranyérme 12 20 

2 Püspöki irodavezető fizetése . 3600 3600 
3 Püspöki segédlelkész fizetése . . . . 800 800 
4 Pénztári tisztviselők tiszteletdija . . . . 650 600 
5 Főjegyző tiszteletdija és irodai átalánya . 60 50 
6 Két jegyző „ „ „ á 25 P 60 50 
7 Ügyész „ „ 150 100 
8 Pénzügyi biz. előadó tiszteletdija és irodai átalánya 30 25 
9 Tanügyi „ „ „ „ „ . 30 25 

10 Számvevőszéki egyh. elnök „ „ „ 20 25 
11 A püspöki hivatalszolga díjazására 120 120 

b) Közigazgatási terhek. 
1 Napidijak és útiköltségek . . . . . 1000 700 
2 Nyomtatványok és irodaszerek . . . . 800 600 

c) Nyugdijintézeti terhek. 
1 Évi járulék a püspök 10.000 P nyugdíjigénye után 400 400 
2 „ „ az irodavezető 3.600 P . „ „ 144 144 

d) Missziói egyházak fenntartására. 
1 A kisterenyei—pásztói missziói egyháznak 400 400 

e) Belmissziói célokra. 
1 A szórványok hitoktatására és gondozására 3700 3500 

f) Egyházmegyék segélyezése. 
1 Közigazgatási célokra: Fejérkomárom 975 P, Moson 

300 P, Nógrád 1500 P 3500 2775 
2 Segédlelkész tartására . . . . . 400 

g) Jótékony célokra. 
1 Szarvasi Luther Árvaháznak . . . . 200 200 
2 A „Jöjjetek én hozzám támogatására 100 
3 Luther Társaság segélye . . . . . — 25 

h) Vegyes és előre nem látható kiadások. 
1 Vegyes és előre nem látható kiadásokra 100 91 

Összes szükséglet 

i 

22276 20250 
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N 
«3 

U-i 
A tétel megnevezése 

1932. 
évre 

P 

1933. 
évre 

P 

B) Fedezet. 

1 

a) Ingatlanok jövedelme. 
A sárosdi földbirtok haszonbérjövedelme 560.45 q buza 6000 6000 

1 
2 

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

400 
150 

250 
150 

1 

c) Egyházközségek hozzájárulása. 
Az egyházközségek kerületi adója . . . . 264 264 

1 
2 

d) Segélyek. 
Közigazgatási államsegély az 1848 : XX. t.-c. alapján 
Kerületi államsegély 

11516 
4014 

9886 
3700 

Összes fedezet 22344 20250 

C) Mérley. 
Összes fedezet 
Összes szükséglet 

22344 
22276 

20250 
20250 

Maradvány 68 

A közgyűlés az egyházkerület 1933. évre szóló költ-

ségvetését a pénzügyi bizottság javaslatának elfogadásával 

állapítja meg. 

27. (K.) A Baldácsy-alapitvány igazgatóságának jelentése az ala-
pítvány nehéz helyzetéről számol be. Az előirányzott haszonbérnek csak 
37°/o-a folyt be, ami az előző években mutatkozó lassú javulással szem-
ben sajnálatos visszaesést mutat. A haszonbérhátrálék az 1931 év végén 
119.734 P 07 fillérre emelkedett fel. 

Az alapítvány 1931. évi bevétele 92.533 P 95 f., kiadása 88.462 P 
35 f., pénztári maradványa 4071 P 65 f. volt. A kerületenként erede-
tileg 9500 P-ben megállapított osztalékot az igazgatóság a búzaárának 
további esése és a bérhátrálékok következtében - 4000 P-re volt kény-
telen csökkenteni. 

A f. évi költségvetés 12 Pengős búzaár alapon és a tetemes ha-
szonbérhátrálék beállításával 205.770 P 98 f. bevételt, 192.596 P 60 f. 

Báró Baldácsy-
alapitvány. 
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kiadást és 13.174 P 38 fill. maradványt irányoz elő s az igazgatóság 
6000 P-ben állapította meg. 

A pénzügyi bizottság tekintettel arra, hogy a tetemes haszonbér-
hátrálékok a maguk egészében aligha fognak befolyni, azt javasolja, 
hogy a segélyek kiosztásánál csak 4000 Pengő vétessék alapul, az 
esetleges többlet pedig bocsáttassák az egyházkerületi elnökség rendel-
kezésére rendkívüli segélyezésekre. 

A közgyűlés ilyen értelemben határoz s a segélyeket a 
segélyosztó bizottság javaslata alapján a következőkép osztja 
szét: 

I. A pusztuló, ínséges és építkező egyházak kapnak: 

200 Pengőjével: Cserhátsurány és Csesztve. 
100 Pengőjével: Oroszvár, Csabdi, Csákvár, Galgaguta, Két-

bodony és Rétság. 
Kap tehát 10 egyház együttvéve 1000 P-t. 

I I . A betegeskedő, gyermekeiket házo7i kivül neveltető és szórvány 
hitoktatást végző lelkészek közül kapnak: 

200 Pengőjével: Magyar Géza és Irányi Kamill. 
150 Pengőjével: Lombos A. János és f Horeczky Aladár. 
100 Pengőjével: Zimmermann János, Görög Ernő, Piri Károly, 

Podhradszky János, Meskó Károly, Limbacher Zoltán, 
Bánki Károly és Szekej András. 

Kap tehát 15 lelkész együttvéve 1500 P-t és a kerület püspöke 
jogfenntartás címén 1 drb. 10 l(~ás aranyérmét. 

III. Lelkészözvegyek közül egyenként yo P segélyt kapnak: 

Binder Adolfné, Gaál Mihályné, Hering Lajosné, Jankó Dá-
nielné, Lanstyák Lajosné, Kövesi Béláné, Škrabák Gézáné, 
Belicza Andrásné, Bodnár Samuné, Petényi Györgyné, Drottner 
Samuné, Horváth Sándorné, Maróthy Emiiné, Kótsch Mi-
hályné és Baltik Pálné. 

Kap tehát 15 lelkészözvegy összesen 1050 P-t. 

IV. A nyug. lelkészek közül egyenként y g P segélyt kapnak: 

Ruttkay Sándor és Kossaczky Mihály. 
Kap tehát 2 nyug. lelkész összesen 150 P-t. 
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V. Lelkészárvák közül egyenként 40 P-t kapnak'. 
Belák Géza 1, Kótsch Mihály 1, Zatkalik Mihály 1, Belicza 
András 1, Plachy János 1, Alexy János 1 árvája és Halmi 
Béla 2 árvája együtt 60 Pengőt. 

Kap tehát 8 árva összesen 300 P-t. 
Végül a közgyűlés kimondja, hogy amennyiben az osztalék 4000 

pengőnél kisebb lenne, a megállapított segélyek százalékosan csökken-
tendők lesznek. 

2 8 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az előző években a 
kerületi elnökség rendelkezésére bocsátott rendkívüli Baldácsy-segély 
teljes egészében kimerült. 

Tudomásul szolgál. 

2 9 . (K) A mult évi egyet, közgyűlés az 1930. évben, nagy elő-
munkálatok és hosszas fáradsággal megállapított adóalapi segélyezési 
módozatokat újból megváltoztatta s a maximális 1000 pengő segélyek-
nek 700 pengőre s illetve a minimális 50 pengős segélyeknek 20 P-re 
történt leszállításával az eddigi 1287o-os segélyezési határkulcsot fel-
emelte. Igaz ugyan, hogy ily módon egyházkerületünk 15 egyháza 
helyett most 23 egyház részesül segélyben, de a segély végösszege — 
dacára annak, hogy egyet, egyház adóalapi segély átalánya változatlan 
maradt — az előző évi 10260 P-vel szemben csak 7700 P-t tett ki. A 
szétosztás után még fennmaradt összegből kerületünknek 2500 pengő 
jutott az előző évi 1885 pengővel szemben, mely összegből oly városi 
gyülekezetek, inunkásgyülekezetek és törpeiskolás gyülekezetek segélye-
zendők, amelyek egyházi adóterhe nem éri el ugyan a segélyezési szá-
zalék határát, de amelyek létükben mégis veszélyeztetve vannak. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kerület 
rendelkezésére álló 2.500 P-t a következőképen osztja szét: 

500 pengőjével kapnak: Székesfehérvár és Tatabánya. 
150 pengőjével kapnak: Kisterenye-Pásztó, Komárom, 

Egyházasdengeleg és Bokor. 
100 pengőjével kapnak: Bokod, Nagyveleg, Tóváros, 

Esztergom, Balassagyarmat, Heréd, Kétbodony, Salgótarján 
és Szirák. * 

3 0 . (K.) Tárgyaltatott a Kisterenye-pásztói missziói egyházköz-
ségnek kérvénye a kerületi fenntartási segély további folyósítása iránt, 

A közgyűlés a Kisterenye-pásztói missziói egyházköz-
ségnek a kérvényhez mellékelt számadásából meggyőződvén 
arról, hogy az egyházközség a segélyezésre mindjobban reá 
van utalva, részére az eddig is folyósított 400 P kerületi 
fenntartási segélyt az 1933. évi költségvetés keretén belül 
megadja. 

Rendkívüli 
Baldácsy-segély. 

Adóalapi segély 
szétosztása. 

1 

1 

1 
i 

Kisterenye-pásztói 
. miss. egyház 
• fenntartási segélye. 
i 
L 

i 



Ipolyvece és 
Komárom fenntart, 

segély kérvénye. 

3 1 . (K.) Az ipolyvecei egyháznak fenntartási és a komáromi egy-
háznak rendkívüli kerületi segély kérvényei 

fedezet hiányában figyelembe vehetők nem voltak. 

Közalapi segélyért 
folyamodnak. 

Tűzkárbiztositási 
jutalék. 

Közgyűlési 
napidijak. 

3 3 . (K.) Közalapi segélyért folyamodnak: Székesfehérvár, Tordas, 
Nagyveleg, Ipolyvece, Ipolyszög, Mohora és Oroszvár. Állandó segélyt 
élvez Komárom. 

A közgyűlés az összes kérvényeket pártolólag terjeszti 
fel az egyet, közgyűléshez a következő sorrendben: 

Állandó segélyre: Komárom mellett Székesfehérvárt. 
Egyszersmindenkorra szóló segélyre: Tordas, Nagyveleg. 

Oroszvár, Ipolyvece, Ipolyszög és Mohorát. 
> 

3 3 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Ált. 
Biztosító Társaság az 1931. évi tűzkárbiztosítási díjak után 583 P 20 f-t 
fizetett be a kerület pénztárába. Ennek 25°/o-a vagyis 145 P 80 fillér a 
kerületet, 94 P 54 f. a fejérkomáromi, 62 P 18 f. a mosoni és 280 P 
68 f. a nógrádi egyházmegyét illeti. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a kerületet megillető 
145 P 80 f. a tartalék tőkéhez csatolandó. 

3 4 . (K.) A pénzügyi bizottság indítványára s tekintettel a kerület 
nehéz pénzügyi helyzetére 

a közgyűlés az igényjogosult tagoknak napidíját 7 P-ben, 
az egyet, közgyűlésre kiküldött képviselőknek napidíját pedig 
10 P-ben állapítja meg, az útiköltségekről és napidíjakról 
szóló uj szabályrendelet életbeléptetését pedig továbbra is 
függőben tartja. 

Hadikölcsönök 
charitativ 

valorizálása. 

M. K. Ĺ. N. Sz. 
segélykérvénye. 

Jelentés a ker, 
alapitványairól, 

3 5 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a hadikölcsönkötvények 
charitativ valorizálása fejében engedélyezett 8000 P segélyből kerüle-
tünknek a hadikölcsön jegyzések arányában 320 P jutott s ezen ösz-
szegből a fejérkomáromi egyházmegyére 133 P 60 f., a mosonira 30 P 
40 f. és a nógrádira 156 P esett és hogy a mult évi egyetemes köz-
gyűlés ezen segélynek további folyósítása iránt felterjesztést intézett a 
kormányhoz. 

Tudomásul szolgál. 

3 6 . (K.) A Magyar Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szövetsége 
Evangélikus Ágának segély iránti kérvénye 

fedezet hiányában figyelembe vehető nem volt. 

3T . (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a kerület alapitványairól 
szóló következő jelentését: 
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1. G?orssegél?*alapiívány. 

Tőke 1931 január 1-én — — - 719 P 13 f 
Évi kamat — — - — — 38 P 62 f 
Alapítványi töke 1931 december 31-én — 757 P 75 f 

II. ßdndori dr. Kéler Soltán her. felügyelő alapítván?. 

Tőke 1931 január 1-én — — — 153 P — f 
Évi kamat — — — — — 9 P — f 
Alapítványi tőke 1931 december 31-én — 162 P — f 

III. Slső üfllagyar (Jlfalános I3izíosifó Társaság alapítvány. 

Tőke 1931 január 1-én — — — 1104 P 56 f 
Évi kamat — — — — — 59 P 40 f 
A társaság tőkésített adománya — — 150 P — f 

Alapítványi tőke 1931 december 31-én — 1313 P 96 f 

IV. Caszkár? Gyula gyámintézeíi alapítványa. 

Tőke 1931 január 1-én — — — 1891 P 80 f 
Évi kamat — — — — — 101 P 60 f 

Alapítványi tőke 1931 december 31-én — 1993 P 40 f 

Galgaguta egyház segélye — — — 130 P — f 
Alapítványi tőke 1931 december 31-én — 1863 P 40 f 

Tudomásul szolgál. 

3 8 . (Cs.) Meskó Károly számvevőszéki elnök bemutatja a kerületi 
számvevőszék 1932 szeptember 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvét, 
mely szerint az egyházmegyék számadásai rendben vannak. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az egyházme-
gyék számadásait jóváhagyja és a jegyzőkönyvet a közgyűlési 
jegyzőkönyv függelékeként kinyomatja. 

3 9 . (Cs.) A tanügyi bizottság jelentései: 
A mikor kerületünk tanügyéről éves beszámolót tartunk, különös 

magasságokba nem szállhatunk. Nehéz időknek súlyos próbatevései itt 
is elhervasztották reményeink legszebb virágait. A magyar szellemi és 
kultúrfölény biztosítására irányuló vágyainkkal és törekvéseinkkel — a 
melyek megragadták a világégés után lázas lelkeinket — úgy állunk, mint 
az ösztövér sas, amely repülni készül s mikor kibontogatja szárnyait s 
repülni akar titkos mélységek fölött, észreveszi, érzi, hogy tollazatában 
hiányok vannak, szárnyaiban nincs erő és szárnyaszegetten siklik a föld 
felé. A 8 osztályú elemi iskola s ezzel kapcsolatban a magyar tanítóikar 
számának szaporítása, felsőbb képzettségének s vele anyagi helyzetének 
biztosítása s magyar iskolának magasabb nívóra emelése — Magyar-

Ker. számvevőszék 
jelentése. 

Tanügyi bizottság 
jelentése. 
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ország fenkölt lelkű Kormányzójának nemes kezdeményezése dacára — 
csupán vágyként éi sziveinkben, csupán lázas álomként gyötör bennünket. 
Evangélikus Egyházunk, amely a maga évszázados szegénysége mellett, 
mindenkor lépést tartott az állam tanügyével, m. évi egyet, közgyűlésen 
kimondotta, hogy a VI. elemi osztály mellé még a VII.-ik elemi osztályt 
megnyitni sem tartja a nehéz gazdasági viszonyok miatt megvalósíthatónak. 
Evang. tanügyünk hajója így tört áibócokkal csupán a partok melletti 
biztosabb vizeken evez s a mélységek fölé szállni nem mer. Megtartani, 
konzerválni a meglevő értékeinket s a meglévő VI. osztályú iskoláinkat 
megőrizni azon a fokon, amelyen szép hivatásukat a magyar gyeimek 
lelkének megerősítése és megmentésére betölthetik, hogy legyenek az 
evangéliomi szellemnek és izzó hazaszeretetnek lobogó mécsesei, tanítói 
karunkat a mostani próbára tevő időben anyagi helyzetében megrendülni 
nem hagyni, ez lehet a ma iskolájának a célja és feladata. Úgy kell 
tekintenünk evangélikus iskoláinkat ebben a nagy magyar éjben, mint 
kicsiny mécseseket, amelyeknek lobogása, élete, melegítő lángolása, féltve 
őrzött kincsünk. Azért fáj, hogy egy esztendő óta, a törpe iskolákra vo-
natkozó rendelkezés folytán egyházkerületünk két kicsiny mécsese — a 
szendi és a kisbágyoni iskola — kialudt s igy iskoláink száma 58-ra 
apadt. Reméljük, hogy az, aki e lángot éleszteni volna hivatva, nem fog 
évszázados autonómiánkat megsértve, ujabb mécses lángokat kioltani. 

Sajnos — erre aggasztó jelek mutatkoznak a túlzott takarékosság-
nak helytelen alkalmazásával, legalább erre enged következtetni az a 
tény, hogy Egyházkerületünkben van már iskola, ahol az egy tanerős 
tanteremben a növendékek száma meghaladja a 110-et anélkül, hogy az 
állam a II. tanerő beállítását lehetővé tenné, erre enged következtetni az 
a tervezet is, amely a legutóbb látott napvilágot a Kultuszminisztérium 
intézkedéseiből, mely a felekezeti tanítók fizetésének „arányosításával," 
terményjárandóságaik megszüntetésével, a VII. fiz. osztályból való kizá-
rásával stb. evang. tanítóinkat mértéken felül megkárosítani s őket anya-
gilag az áll. tanítókkal szemben megalázó inferioritásba dönteni igyek-
szik. Ezekkel a húsba és vérbe vágó tervezetekkel külön is fogunk fog-
lalkozni s felemeljük tiltakozó szavunkat életbeléptetésük ellen, de itt is 
utalni kívántam arra, hogy mennyi veszélyt rejtegetnek magukban. 

Ami illeti a meglévő, vagy megmaradt iskoláink mult évi tanügyi 
eredményét, megnyugvással jelenthetem, hogy a beérkezett egyházmegyei 
jelentésekből iskoláink szép munkája, nehéz időkben tanítói karunk túl-
nyomó részének helyt állása, buzgó és eredményes paedagógiai tevé-
kenysége állapitható meg. 58 elemi népiskolánkban 3313 mindennapos 
és 571 ismétlős növendéket neveltünk. A beiskolázás — amennyiben a 
statisztikai adatokra építhetünk — megfelelő, beiskolázatlan gyermek 
csak 34 maradt (egy %). A tanév rendes időben, szeptember 9-én vette 
kezdetét és végződött junius 15-én. Nógrádban — tekintettel a Kultusz-
miniszter tanévet megrövidítő rendeletére, az évzáró vizsgák már május 
26-tól tartattak meg. Az egész esztendőben — egy-két helyen előforduló 
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járványos betegséget kivéve — zavartalanul folyt a tanítás az állami 
Tanterv és az e szerint kidolgozott Tananyagbeosztás fonalán. Az egye-
temes gyűlés által kiadott „Prot, tanítási egységek" nem minden espe-
rességben dolgoztattak fel megkívánt mérvben, pedig ezek az egységek 
adják meg nevelésünknek az intranzigens protestáns jelleget. Fejér-
komárom külön határozatban is felhívja tanítói karát erre, Moson jelen-
téséből pedig nem tudtam megállapitani, vájjon a prot. tanítási egysé-
gek hogyan dolgoztattak fel. Tekintettel arra, hogy külön Evang. Tanterv 
kiadását nem tudtuk elérni s igy elfogadva és kötelezővé téve az állami 
Tantervet, melyhez a gyakorlati utasítás épen a napokban jelent meg, 
komolyan kell arra törekednünk, hogy oktatásunknak protestáns jelleget 
adó egységeket mennél alaposabban feldolgozzuk és bevezessük. Sajnos, 
ezeknek a pontoknak egy szerves egységbe foglalt szakkönyvben való 
kiadása, amelyet az egyet, gyűléstől kértünk — anyagi okok miatt el-
maradt. így tanítói karunk arra van utalva, hogy saját maga dolgozza 
ki ezeket a thémákat s a tanitói egyesületek és értekezletek vegyék tü-
zetes tárgyalás alá s állandó megbeszélés alá ezeket a kérdéseket. Viszont 
a körlelkészek ill. iskolalátogató bizottságok, az iskolák munkájának 
megítélésénél ezeket vegyék irányitóul. Eddigi tanügyi jelentések — fő-
képen Mosonban és Fejérkomáromban — általánosságokban mozognak 
s nem terjeszkednek ki konkrété mennyit és hogyan dolgoztak fel az 
egyes iskolák a prot. elrendelt tanítási egységekből. 

Nyomatékosan utalni kívánok a vallástanitási Tanterv revisiójának 
szükségességére, a melynek anyagát a m. évi egyetemes gyűlés minden 
fokú iskolára nézve alkotmányos tárgyalás céljából az egyházkerületek-
hez lebocsájtotta. Egyházkerületünk igen részletes és alapos munkálatot 
terjesztett fel az egyet, gyűléshez, azonban ez a sürgős kérdés érthetet-
len okból, még csak tárgyalás alá sem vétetett. Ez évben újból felter-
jesztjük ezt az anyagot a nógrádi egyházmegye határozataival, amelyek-
kel külön pontban fogunk foglalkozni. 

A fejérkomáromi esperesség a tanügy vezetését és ellenőrzését nem 
kívánja közölt határozata szerint az alesperes hatáskörébe helyezni, bár 
ez ellenkezik az általános gyakorlattal s igy az alesperesi tiszt munka-
kör nélkül van. Úgyszintén az iskolalátogató bizottság, valamint a kör-
lelkészségekre vonatkozó határozatát is. Az iskolai bizottság — ha meg 
is van alakítva régebben — annak a szabályzatszerű működése sehol 
nem tűnt ki. Az ez évi statistikai iveken is, az iskolákat csupán a kör-
lelkész látogatta meg s a kérdőívek csupán a körlelkész által vannak 
aláírva — az iskolai bizottság csak papiroson működik. A jegyzőkönyv 
függelékében felvett iskolav. jelentést csak a körlelkész állította össze. 

A fejérkomáromi esp.-ben sok helyütt kézi munka tanítás nincs, 
egyes helyeken pedig hiányzik a szlöjd oktatás. Tekintettel arra, hogy 
az áll. tantervünkben ezek rendes tantárgyakként szerepelnek, melyek heti 
1 órában oktatandók, fel kell hívni az egyházmegyét ennek a hiánynak 
pótlására. Örömmel veszi tudomásul a közgyűlés, hogy úgy Fejérko-
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máromban, mint Mosonban hetekre beosztott, tananyagbeosztás minden 
iskolában van, s meg vannak alakítva Fejérkomáromban s Mosonban 
is az iskola látogató bizottságok. Jövőben ezeknek működéséről és 
ellenőrző munkájáról az egyházkerület jelentést kér. 

Áttérve most már a statisztikai adatokra, jelentem, hogy a beérkezett 
összesített statisztikai ívek szerint egyházkerületünkben: Rendszeresített 
tanítói állás van 58, betöltve rendes tanítóval 51, segédtanítóval 1, he-
lyettessel 6, női tanítók száma 14. Tantermek száma 58, tanítói lakás 58. 
Újonnan sem tanterem, sem tanítói lakás nem épült. Iskolai könyvtárban 
van, és pedig: az ifjúságiban 4684 kötet, ebből ez évi beszerzés 58, a 
kölcsönkönyvtárban 288 kötet, ebből ez évi beszerzés 113; a tanítói 
könyvtárban 1002 kötet, ebből új beszerzés 18 kötet. Az iskolaév szep-
tember 9-én kezdődött s miniszteri rendelkezés alapján május 26 és 
június 17-ike között végződött. 

Az egyházkerület területén összeírt evangélikus vallású 6 - 1 2 éves 
tankötelesek száma 2830, a 1 3 - 1 5 éveseké, 540. Az iskolaév végén volt 
evangélikus vallású mindennapi tanköteles 2812, továbbképzős tanuló 
524. Más vallású mindennapi tanköteles volt az iskolaév végén: refor-
mátus 70, róm. kath. 399, más 32, továbbképzős: református 6, róm. 
kath. 39, más 2. Az evangélikus vallású mindennapi tankötelesek közül 
nem evangélikus iskolába járt 208, a továbbképzősök közül 189. Anya-
nyelv szerinti megoszlás, a mindennapi tankötelesekből volt: magyar 
2059, német 617, tót 637; a továbbképzősök közül: magyar 353, más 
218. A mulasztott félnapok száma a mindennapi iskolában igazolt 41674, 
igazolatlan 1748, a továbbképzőiskolában: igazolt 1739, igazolatlan 337. 
Elemi iskoláink számadási adatai: bevétel: A tanítók helyi javadalma-
zásának évi összege: 44897, az iskola dologi szükséglete 10854. Ezt a 
két tételt az egyházközségek hozzájárulása fedezi. Az állam a tanítók fi-
zetéséhez 94273 s tandíjpótló államsegély címén 1718 P-vel járul. Köz-
ségi segély 11467, egyéb bevétel 7238 pengő. Az összes bevétel tehát: 
170447 P. — Kiadás: A tanítók összes évi fizetése 128546, épületfenn-
tartásra 8023, iskolafelszerelésre 1963, tanítói nyugdíjjárulékra 10508, 
állami adókra 7684, egyéb kiadás 13723. Összes kiadás: 170447 P. 

A közgyűlés az elemi népiskolákra vonatkozó megnyug-
tató jelentést örömmel veszi tudomásul. Az egyházkerület 
buzgó tanítói karának nehéz időkben hűséggel teljesített szol-
gálatáért elismerését nyilvánítja, a gyengébb eredményt mutató 
iskolák vezetőit nagyobb szorgalomra inti. Örömmel veszi 
tudomásul azt is, hogy ugy a fejérkomáromi, mint a mosoni 
egyházmegyékben minden iskolában van tananyagbeosztás. 
Az iskolai bizottságot felhívja, hogy a Szabályrendelet értel-
mében ellenőrizzék az iskolák tanitási eredményét, melynek 
megállapításában az egész bizottságnak részt kell vennie. A 
prot. tanitási egységeknek még intenzivebb feldolgozását 
minden vonalon megkívánja. Fejérkomáromi esperességet fel-
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hívja, hogy a kézimunka és slöjd oktatást, mint rendes tan-
tárgyakat minden iskolájában vezesse be. 

4 0 . (Cs.) A népiskolákról szóló jelentéssel kapcsolatban tanügyi 
előadó megemlékezik a mosoni evang. iskolák oktatási nyelvéről. A há-
ború előtt túlnyomó részben magyar volt az oktatás nyelve s egyes tan-
tárgyakat tanultak csupán németül, a háború után az egyházmegye e 
tágyban kiadott kormányrendeletekre hivatkozva, bevezette az A) typusú 
kisebbségi iskola formát, melyben minden tantárgyat németül tanítanak 
s magyar nyelvet csak, mint tantárgyat oktatják. 

Beható vita után a ker. közgyűlés a következőket határozza: 
A ker. közgyűlés a hozzá beérkezett jelentések alapján 

megállapítja, hogy a mosoni evang. iskolákban annak idején 
bevezetett A) typusú iskolákban a magyar nyelv csupán mint 
tantárgy taníttatik s ez károsan hat a magyar nyelvben 
való jártasság elsajátítására, de különösen a magyar állam 
eszméhez való ragaszkodás megerősítése szempontjából s 
mivel úgy ítéli meg, hogy ezeket a külső kényszer hatása 
alatt hozott intézkedéseket a legmesszebbmenő figyelem-
mel megszállott területen lévő testvéreinkre, valamint a ve-
lünk fegyverbarátságban lévő német nemzetre is, mégis re-
vízió alá kell venni; a csonka országon belül a magyar ál-
lameszme fenntartása és megerősitése érdekében az egyház-
kerület az egyetemes közgyűlés elé azzal a javaslattal fordul, 
tegye megfontolás tárgyává a Kultuszminiszter úrral és a 
kormányzattal érintkezve, hogy a kisebbségek jogainak ép-
ségben tartása mellett a magyar állameszme szolgálata érde-
kében revízió alá vétessenek az annak idején nem minden 
külső befolyástól ment elhatározások. Különös figyelemmel 
volt az egyházkerület ennek a kérdésnek a tárgyalásánál 
arra, hogy a magyar nemzeti jövendő szolgálatának elhal-
ványulását látná akkor, ha csonka Magyarország a maga su-
verenitásának gyakorlása közben nem tudná megtalálni mód-
ját és helyes mértékét annak, hogy a népnevelés ügyében a 
nemzeti jövendő biztosítása érdekében megtegye a lépéseket, 
ami úgy biztositható, ha a mosoni iskolák az A) typusról 
áttérnek a B) typusú iskola rendszerre. 

41. (Cs.) Az elmúlt évben a konfirmációi oktatásról a következőket 
van szerencsém jelenteni. A beérkezett jelentések szerint egyházkerüle-
tünkben az 1931—32. évben megkonfirmáltatott 312 fiu és 332 leány, 
összesen 6 4 4 növendék, akik közül 1 4 éven felüli csak 1 2 volt. Kívá-
natos volna, hogy a konfirmációi oktatás eredményessége szempontjából 
a 1 2 éves korhatárt kitoljuk s mindig több és több legyen azoknak a 
száma, akik 1 4 éven tuli korban konfirmálíatnak. A konfirmációt 1 5 lel-
kész, két segédlelkész végezte, az oktatásban segédkezett két tanitó. Két 

Hosoni iskolák 
tanítási nyelve. 

Jelentés a 
konfirmációi 
oktatásról. 
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Nem evang. isk. 
és szórványok 

hitoktatása. 

helyen nem volt konfirmálandó gyermek s igy minden második évben tar-
tanak konfirmációt. Az időtartama a konf. oktatásnak 8 hét (m. évi egyet, 
közgy. jkv. 59. p.), van több hely, ahol ennél is több. Szécsényben és Csák-
váron, dacára m. évi határozatainknak, csak 0 hét. A 8 heti oktatás 10 helyen 
van ugy berendezve, hogy naponkint egy órát tart a konf. lelkész, s többi 
helyeken az oktatás tartama hosszabb időre nyúlik el s a heti óraszám 
2—3—5. Az oktatás túlnyomó részben magyar nyelven folyik. Németül 
van kizárólag 1 helyen (Levél), német és magyar nyelven 3 helyen (He-
gyeshalom, Rajka, Pusztavám). A tanítás mind engedélyezett tanköny-
vekből folyik, legelterjedtebb a dr. Raffay-féle káté. A rajkai egyházban 
használatos dr. Steinwetz-féle Lipcsében megjelenő Káté kicserélendő a 
soproni német Konf. Kátéval, bár a lelkész azt kérte, hogy addig enge-
délyeztessék, mig a példányok ki nem fogynak. A konfirmációi ünne-
pély, mely legtöbb helyen a vizsgával együtt tartatik meg különböző 
időpontokban van: nagycsütörtökön, Húsvét II. napján, áldozó csütörtö-
kön, Pünkösd II. ünnepén, Szentháromság vasárnapján stb. A vizsgát 
külön tartják 4 egyházban. A konfirmációi oktatásról szóló összesített 
jelentés — mely az egyet, gyűlés elé terjesztendő — a tanügyi iratok-
hoz csatolva. 

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul, hogy ev. 
egyházunk hitélete szempontjából oly fontos konfirmációi ok-
tatás az egész egyházkerületben szabályszerűen van beren-
dezve s eredményesen folyik. Felhívja Szécsényt és Csákvárt, 
hogy az oktatás időtartamát 8 hétre emeljék fel. S újból fel-
hívja a rajkai lelkészt, hogy a lipcsei idegen konf. tanköny-
vet magyarországi kiadású német tankönyvvel haladéktalanul 
cserélje ki. A lelkészeket felkéri, hogy hassanak oda, misze-
rint a konfirmációt ne 12 éves korban, hanem lehetőlegéret-
tebb korban végezzék. Tatabánya, Felsőgalla, Székesfejérvár 
felhívandó, hogy a konf. oktatás idejét 3 hónapnál rövidebb 
időre redukálja, összesen 50 órával. 

4 2 . (Cs.) Áttérve most már a „nem evang. iskolákban" és szór-
ványokban végzett evang. hitoktatásra, erről van szerencsém a követke-
zőket jelenteni: 

A hol „nem evang. iskolákban" nagyobb csoportokban voltak nö-
vendékeink s a hitoktatók helyben laktak, az érvényben lévő egyetemes 
vallástanitási tanterv szerint megfelelő heti óraszámban és csoportokban 
folyt a hitoktatás; viszont a hol elszórtan élő híveink körében csak né-
hány evang. növendékünk volt, ezeknek a hitoktatása az 1929 évi ker. 
gyűlés 87 pontjában foglalt határozat mérve szerint történt. Ily csopor-
tosítással „nem evang. iskolákba" járt az 1 9 3 1 - 3 2 tanévben összesen 
1967 evang. növendék, ebből nagyobb csoportokban és a mikor a hit-
oktató helyben lakott 1182 növ., 785 pedig a szórványokban, ahol a 
hitoktatók kisebb-nagyobb távolságról jártak hittant tanítani. 
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A nagyobb csoportokban oktatott növendékeknél a helyben lakó 
hitoktatók mindenütt betartották a szabályszerű óraszámot s feldolgoz-
ták a kijelölt tananyagot. Az eredmény úgy az elemi népiskolákban, va-
lamint a középfokú intézetekben (főgimnázium, polgári iskola, kereske-
delmi iskola) általában kielégitő. A vizsgabiztosok mindenünnen a leg-
nagyobb elismerés hangján szólnak az egyes hitoktatók buzgóságáról, 
melyről az alábbi jelentésemben számolok be részletesen. 

A szórvány hitoktatásban az elmúlt évben egyes lelkészek beteg-
sége és elhalálozása — tehát vis maior — következtében bizonyos visz-
szaesés tapasztalható. Nógrádban 21, Fejérkomáromban 79, Mosonban 
1, összesen tehát 101 növendék maradt hitoktatás nélkül, (ezenkívül 36 
növendéket Fejérkomáromban ref. lelkészek és tanítók oktattak). Tekin-
tettel arra, hogy ezt már a mult évi kerületi gyűlésen is tárgyaltuk, itt 
az ideje, hogy ezt a hiányt pótoljuk. Legnehezebb a helyzet Székesfe-
hérvárott, a hol a helyi lelkész annyira le van kötve 38 heti hittanórával, 
melyből ugyan a lelkész neje 16-oí megtart, hogy a szórványokban lévő 
növendékek oktatására fizikai idő nem marad. Egy miss. segédlelkészi 
állás szervezésével talán megoldható volna ez a kérdés. 

Áttérve a részletekre jelentem, hogy 

Balassagyarmaton az ottani Balassa Bálint reálgimnáziumban 57 
növendéket s az áll. polg. leányiskolában 19 növendéket, az áll. elemi 
iskolában 14, az iparostanonc iskolában 30, a gazd. ismétlőiskolában 
27 növendéket tanított Szilárd Gyula önnálló hitoktató. Mindenütt tel-
jesen elvégezte a tananyagot, teljesen óraszámban tanított. A évzáró 
vizsga az osztályozó konferentia után volt s így elvi szempontból nem 
felel meg kerületi határozatainknak, mert az egész vizsga csupán for-
mális jellegű. A prot. öntudat erősítésén szépen működik az evang. if-
júságból a főgimnáziumban alakult Dévai-Biró M. „Bibliai kör". A 
cserkészet még mindig a kath. hittanár vezetése alatt áll. Tanitási ered-
mény „kiváló". 

Salgótarjánban az ottani összes nem evang. iskolákban dr. Csen-
gődy Lajos lelkész és Sztrókay Dániel s. lelkész végezték a hitokta-
tást. Szende Miklós körlelkész jelentése szerint a legszebb eredmény 
volt megállapítható. A növendékek minden tekintetben szép készültségről 
tettek tanúbizonyságot. A megfelelő számú hittanórákon kivül a növen-
dékek részt vettek a vasárnapi iskolában is s vallásos érzésük mélyült. 
Az évzáró vizsgát az összes iskolák növendékeivel együttesen tartották 
meg, mely alkalommal a növendékeket a Nőegylet szeretetvendégségben 
részesítette. Eredmény „kiváló." 

Szécsényben az ottani polgári fiú és leányiskolában Kardos Gyula 
alesperes, vizsgabiztos jelentése szerint 13 növendék vizsgázott. Huszágh 
Gyula lelkészt hosszabb betegeskedése alatt Huszágh Ágnes oki. taní-
tónő helyettesitette. A tananyagot teljesen feldolgozták, a növendékek 
szépen feleitek. Az éneket ez évben is Kaszner Olga polg. isk. tanárnő 

4 
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tanította elismerésre méltó buzgalommal. — Sajnos - az intézet a 
csökkenő növendék szám miatt fokozatosan megszűnik 

Fásztón Limbacher Zoltán kisterenyei lelkész tanított az ottani áll. 
polg. iskolában 10 növendéket heti 2 órában — kiváló szorgalommal 
és elismerésre érdemes eredménnyel. — Ezenkívül: Szirákon 116 min-
dennapos és 27 ism. iskolást, Lapujtőn 38, Rétságon 33 növendéket és 
Kisterenyén 6 növ., Dolányban (Benczúrfalván) 24 növendéket tanítottak 
szorgalmasan illetékes hitoktatóik. 

Esztergomban az evang. növendékek száma 25%-kal apadt. Az 
idei létszám 26, mely megoszlik 1. a község elemi iskolában 5, II. a 
polgári iskolában 6, III. a községi reáliskolában 7, IV. a Szent Bene-
dekrend róm. kath. gimnáziumban 7, V. az érseki róm. kath. tanítókép-
zőben 1 növendékünk volt. A hitoktatás tekintve, hogy a tanulók 5 in-
tézetnek összesen 17 osztályába jártak, nagy nehézségekbe ütközött és 
csak az osztályok összevonásával és a tananyagnak évenként való fel-
váltva történő előadásával lehetséges. Az oktatást heti 2 órában Böhm 
János ny. középisk. tanár, felavatott evang. lelkész végezte, aki Buda-
pestről járt fel Esztergomba. Dr. Kovács Sándor egyet, tanár, vizsgabiz-
tos nagy elismeréssel emlékezik meg a kiváló eredményről. A hitoktatót, 
aki magas kora dacára ezt a munkát a legnagyobb buzgósággal és kö-
telességtudással végezte, teljes elismerés illeti meg. 

Székesfejérvárott Fúria Zoltán lelkész vizsgabiztos jelentése szerint 
Irányi Kamill lelkész 9 intézetnek összesen 149 evang. növendékét ok-
tatta heti 28 órában. Ebből az elemi iskolai növendékeket heti 16 órá-
ban Irányi Kamillné, a lelkész neje oktatta. A hittanvizsga junius 4-én 
a növendékek teljes számú részvételével tartatott meg. Minden tanuló 
felelt az általa kihúzott schéda thémájáról. Előmeneteli eredmény kiváló. 
A tananyag mindenütt egész terjedelmében elvégezve. A hitoktató lelkész 
és nejének tanítása dicséretet és elismerést érdemel. Influenza miatt a 
téli időben az elemi iskolában 4, a középiskolában 2 hétig szünetelt a 
tanítás. A lelkész helyi elfoglaltsága miatt a szórványhitoktatásra időt 
szakítani nem képes. Segédlelkészi állás szervezendő. 

Komáromban és Tatatóvároson Fadgyas Aladár lelkész Irányi K. 
vizsgabiztos megállapítása szerint becsületes és derekas munkát végzett. 
Az elemi iskolásoknál Komáromban valamivel jobb az eredmény, mint 
Tatatóvároson. Különösen meglepő jártasságot tanúsítottak a komáromi 
iskolák V—VI. oszt. növendékei a kátéból. Az énektanítás kielégítő. 

Felsőgalla—Tatabányáról örvendetes haladást jelenthetek az evang. 
hitoktatásban, mind a tanulók buzgóságát, mind pedig a közérdeklődést 
tekintve, mely a hitoktatást s általában a fellendült egyházi életet kiséri. 
Dr Kovács S. egyet, tanár vizsgabiztos jelentése szerint Kalavszky Kálmán 
és segédje Lustyik Lajos meglepő haladást mutattak a hitoktatásban, a mi 
az ő buzgalmukon kívül annak is tulajdonítható, hogy ez idén a tanulók 
már evang. tankönyvekből tanultak. Elismerésre méltó az énektanítás 
eredménye is. A hitoktatók munkája kiterjedt arra is, hogy az evang. 
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öntudat élesztését szolgáló verseket tanultassanak növendékeikkel, a mi 
ez idegen és nemzetközi hatások alatt álló telepen nagy jelentőséggel bir. 

Bicske-Csabdi ez évi vallástanítási eredményéről Fadgyas A. lelkész 
számol be. A tanulók az előírt tananyagot mindenütt elvégezték. Isme-
reteik, fárgyszeretetük különösen a csabdi-i iskolában kitűnő. A hitoktató 
lelkész az igaz hit nevelő munkáját végezte egyéniségének meleg lel-
kületével. 

Ezenkívül: Csákváron Fúria Z. 22 tanulót, Martonvásáron Podh-
radszky János alesperes 6 növendéket, Szenden az állami iskolává lett 
evang. iskolában Piri Rózsa tanítónő 59 növendéket, a móri polgári 
iskolában 11 növendéket tanított szorgalommal és eredménnyel. 

Magyaróváron Szűcs Sándor lelkész-hitoktató tanított a különféle 
intézetekben 159 evang. növendéket heti 16 órában. Schrődl Mátyás 
lelkész vizsgabiztos jelentése szerint a polgári iskola tanítási eredménye 
jó. A tanulók egy része nagy szorgalomról tett bizonyságot. A főgim-
názium I—VII. oszt. növendékei a vizsgán hiányosan jelentek meg. A 
tanulási eredmény jó. Az óraszám most már mindenütt megfelelő, úgy 
helyben, mint a szórványokban, 1 növendék hitoktatásáról Mosonszol-
nokon jelentést nem vettem. 

Hegyeshalmon az ottani áll. iskolában 33 evangélikus növendéket 
tanított, heti 6 órában Gross Károly és Bácz Kálmán áll. el. isk. tanító. 
Eredmény jó. Hitoktatók panaszkodnak, hogy a délutánra helyezett hit-
tanórákon fáradt gyermekeket tanítanak, egyébként úgy az óraszám, mint 
az eredmény itt megfelel. 

Örömmel és hálás szívvel emlékezem meg ezúttal is egyházkerü-
letünk ama áldozatkészségéről, hogy dacára a csökkentett államsegélynek, 
erre az iskolai évre is 4050 pengőt utalt ki a szórványgondozás és ezzel 
kapcsolatban a szórványhitoktatás céljaira (200 pengővel kevesebb mint 
tavaly) s ezzel elismerte és méltányolta a szórványhitoktatás legelsőrangú 
fontosságát. S ezúttal kérem is az egyházkerületet, hogy ha csak lehet-
séges, ezt az összeget ne csökkentse, dacára az ujabb államsegély csök-
kenésnek, mert erős meggyőződéssel hirdetem, hogy pusztulásunknak és 
térvesztésünknek (reverzálisok, áttérések) a gyökere itt van. Minden más 
kiadási tételnél, tehát ez előre helyezendő. Ugyancsak hálás szívvel em-
lékezem meg a kultuszminisztérium 70450—932 sz. rendeletéről, amely-
lyel az állami iskolák hitoktatóinak 1300 pengőt (150 P-vel kevesebbet 
mint tavaly) utalt ki, amelyből óraszám szerint lettek dotálva hitokta-
tóink. A társulati iskoláknál működő hitoktatók a társulatoktól kaptak 
szerény díjazást. Nagyon elenyésző azoknak a helyeknek száma, ahol a 
nem evang. iskolába járó növendékek hitoktatásának anyagi fedezetéről 
maguk evang. híveink, vagy egyházaink gondoskodnának. 

A kerületi közgyűlés a nem evang. iskolákban és szór-
ványokban végzett hitoktatásról szóíó jelentést — a hitoktatók 
nagy fáradsággal és önfeláldozással járó munkásságáért kö-
szönetet mondva — tudomásul veszi. Elismeréssel honorálja, 
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hogy a mosoni esperesaég a hittanórákat megfelelő mérvben 
szaporította. Fejérkomáromi esperességet pedig újból nyoma-
tékosan felhívja, hogy a hitoktatást az 1929 évi ker. gyűlés 
jegyzőkönyvének 87 pontja szerint kellő óraszámban rendezze 
be és a mult évben hitoktatás nélkül maradt 79 evang. nö-
vendék hitoktatásáról gondoskodjék, esetleg egy miss. segéd-
lelkészi állás szervezésével; a ref. lelkészek és tanítók által 
oktatásban részesített 36 evang. növendék hitoktatását is a 
lehetőség szerint rendezze be. Reméli, hogy Nógrádban 21 
növendék hitoktatás nélkül maradása csak átmeneti jelenség 
egyes lelkészek betegeskedése miatt állott elő s jövőben egy 
növendék sem marad hitoktatás nélkül. 

Népisk. tanulmányi 
idő megrövidítése. 

Községi segélyt 
élvező felek. isk. 

számadásainak 
jóváhagyása. 

Tankönyv változ-
tatások korláto-

zása. 

4 3 . (Cs.) Olvastatott és tárgyaltatott — a Dunántúli egyházkerü-
letnek — az egyetemes közgyűlés által hozzászólás és véleményadás 
végett lebocsátott határozata a népiskolai tanulmányi idő megrövidítése 
tárgyában. 

A kerületi közgyűlés az egyházmegyékből beérkezett 
határozatok alapján kimondja, hogy a szorgalmi idő megrö-
vidítését aggályosnak nem tartja, amennyiben túlnyomólag 
mezőgazdasággal foglalkozó híveinek gyermekei számára 
— főképen a mai súlyos gazdasági helyzetben — a sérel-
mezett min. rendeletben megszabott szorgalmi időt elegen-
dőnek tartja. 

4 4 . (Cs.) Tárgyalás alá vette a közgyűlés a VKM.-nek 78,257— 
1932. számú rendeletét a községi segélyt élvező felekezeti iskolák költ-
ségvetésének és zárszámadásának a község képviselőtestületéhez jóváha-
gyás céljából való benyújtása tárgyában. 

A közgyűlés a miniszteri rendeletben foglaltakat auto-
nómiánk szempontjából sérelmesnek tartja s ellene tiltakozá-
sát jelenti be. A hitfelekezeti iskolák segélyezése a községek 
részéről törvényes bázissal bir s az egyházközségi háztartás-
ban bevezetendő szigorú takarékosság az egyházi főhatóság 
révén biztosítandó és biztositható. Az iskolafenntartó egyház 
költségvetését és zárszámadását a községhez jóváhagyás vé-
gett be nem nyújthatja. 

4 5 . (Cs.) Olvastatott és tárgyaltatott a V. K. M.-nek kiegészítő 
rendelete a tankönyv változtatások korlátozása tárgyában. A Miniszter 
urnák 1 1 8 4 0 - 9 3 2 . sz. rendelete - tekintettel a nehéz gazdasági hely-
zetre, megtiltotta öt évi korlátozási idővel az indokolatlan tankönyvvál-
toztatásokat — jelen rendeletben kiegészíti erre vonatkozó intézkedéseit 
s megjelöli azokat a kivételes lehetőségeket, amelyek mellett a tankönyv-
változtatást megengedhetőnek tartja. 
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A közgyűlés teljesen egyetértve a miniszteri rendeletben 
foglaltakkal, annak hatályát az egyházkerület iskoláira is ki-
terjeszteni rendeli. 

4 O . (Cs.) Tárgyalás alá került a V. K. M.-nek 1932 évi január hó 
13-án megjelent 59.076. sz. rendelete az elemi iskolák gyakorlati irányú 
működésének kimélyitése tárgyában. A miniszternek ez a nagyfontosságú 
rendelete a népiskolák működését teljesen a gyakorlati élettel kívánja 
összekapcsolni s minden tantárgynál ki kell domborítani azokat a gya-
korlati értékeket, amelyek majdan a növendéket az emberi társadalom 
hasznos tagjává tehetik. A rendelet, mely a Hiv. Közlöny és a Néptaní-
tók Lapjának februári számában egész terjedelmében megjelent, alkal-
mas arra, hogy teljesen uj irányt adjon elemi iskolai oktatásunknak s 
azt minden tekintetben „gyakorlativá" tegye. 

A kerületi közgyűlés teljesen átérezve a rendeletben fog-
laltak szükségességét és fontosságát, annak az egyházkerület 
ev. iskoláiban is teljes mértékben eleget tenni kiván s felhívja 
az egyházmegyék tanügyi hatóságait, hogy a rendeletben fog-
laltak szerint mindent kövessenek el a tanítás gyakorlati irá-
nyú kimélyitésére s a tananyagbeosztásokat e rendeletnek 
megfelelően egészíttessék ki. 

47. (Cs.) Tanügyi előadó előterjeszti a V. K. M.-nek módosított 
rendeletét a beiratási dijak mikénti ujabb felhasználása tárgyában. E 
rendelet szerint a beiratási dijak fele ezentúl nem a „Tanítói Internátu-
sok alapja" javára, hanem a „Protestáns tanítói internátusok alapja" 
65396. sz. póstatakarékpénztári csekkszámlájára küldendő be. 

Tudomásul szolgál. 

48. (Cs.) Tárgyalás alá került a nógrádi evang. egyházmegye és 
nógrádi evang. Tanítóegyesület azonos tartalmú felterjesztése a V. K. 
M.-nek a felekezeti tanítók ujabb illetményrendezésével, illetve fizetésé-
nek csökkentésével kapcsolatos rendelettervezetei elleni tiltakozás tárgyá-
ban. E tervezetek anyagát a Kultuszminiszter ur egyházkerületeink főha-
tóságaihoz leküldötte véleményadás végett s azoknak beérkezése után 
fog dönteni. 

A dunáninneni evang. egyházkerület foglalkozván a nóg-
rádi evang. egyházmegye és Tanítóegyesület beadványával, 
akként határoz, hogy — bár feltételezi, sőt bizton hiszi, hogy 
a Kultuszkormány bölcsessége megakadályozza a szóban lévő 
tervezet törvényerőre emelését, mégis arra a nem várt esetre, 
ha ez be nem következnék, a maga részéről felemeli tiltakozó 
szavát, hogy egyes egyházi hatóságok és a napi lapok köz-
léseiben foglalt s tervezett intézkedéseknek, nevezetesen a 
felekezeti tanítók fizetésének csökkentése, terményjárandósá-

Elemi népiskolák 
gyakorlati irányú 
működése, 

Beiratási dijak 
felhasználása. 

Felekezeti tanítók 
sérelmes illetmény 
rendezése. 



54 

Róm. kath. hitokt. 
enged, az evang. 

iskolákban. 

gainak megszüntetése — s az ezzel kapcsolatos terveknek 
megvalósítása igazságtalanul érinti az anyagiakban és lelki-
ekben gyengébb egyházközségeket, anyagilag érintené azt a 
tanítói kart, amelynek a magyar jövendő biztosítására irányuló 
munkája közben erősítésre van szüksége, nem ambíciójának 
letörésére. 

4 9 . (Cs.) Olvastatott a nógrádi egyházmegye felterjesztése, mely-
ben a mult évi egyet, közgyűlés jegyzőkönyvének 90 pontjával kapcso-
latban egyetemes rendezését kéri annak a kérdésnek, vájjon megenged-
hető-e az evang. iskolákban a róm. kath. hitoktatás végzése akkor, 
amikor mindgyakrabban fordulnak elő esetek, ahol evang. hitoktatóink 
bebocsáttatást nem nyernek kath. iskolákba az evang. hitoktatás végzé-
sére. Az egyházmegye felsorolja azokat a sérelmi eseteket, a melyek e 
tárgyban az esperesség területén előfordultak s azon véleményének ad 
kifejezést, hogy amennyiben a kath. iskolák hatóságai megtartják merev 
magatartásukat, megfelelő retorzióval éljünk mi is. 

Az egyházkerületi közgyűlés foglalkozva a kérdéssel, 
megállapítja, hogy szórványosan bár, de előfordulnak ilyen 
esetek s azért elhatározza, hogy felterjesztést intéz az egye-
temes egyházhoz s arra kéri, hogy egyházaink érdekében a 
szokásos intézkedéseket tegye meg s a kérdést a felekezeti 
béke kívánalmainak megfelelően egyetemesen rendezze. 

Vallástanitási 
tanterv revíziója. 

5 0 . (Cs.) Tárgyaltatott a nógrádi egyházmegye felterjesztett rész-
letes javaslata az elemi iskolai vallástanitási Tanterv revisiója tárgyában. 
Ezzel azonos tartalmú revisiós javaslatot már a mult évi egyházkerületi 
közgyűlésünk felterjesztett az egyet, közgyűlés elé, (1. mult évi kerületi 
jkönyv 70 p.) amely érthetetlen okból a mult évi egyet, gyűlésen tár-
gyalás alá nem került, de az egyetemes közgyűlés mult évi jkönyvi 75. 
pontban kimondotta, hogy megbízza a vallástanitási Bizottságot, hogy a 
kerületek által elfogadott anyag egységes átdolgozásával dolgozzon ki s 
terjesszen a f. évi egyetemes közgyűlés elé részletes javaslatot. 

Az egyházkerületi közgyűlés — fenntartva a mult évi 
közgyűlési jkönyv 70. pontban foglaltakat — a nógrádi egy-
házmegye azonos tartalmú revisiós javaslatát, pártolólag ter-
jeszti az egyetemes közgyűlés elé. 

Fkomárom nem 
kívánja a tanügyet 
az alesperes hatás-

körébe utalni. 

5 1 . (Cs.) Az egyházkerületi közgyűlés a fejérkomáromi egyház-
megye azon határozatát, mely szerint az esperesség tanügyét nem kí-
vánja az alesperes hatáskörébe utalni — bár ez az országos gyakorlattal 
nem egyezik — 

tudomásul veszi. 
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5 2 . (Cs.) Tárgyaltatott a fejérkomáromi egyházmegye felterjesztése, 
mely szerint nem kívánja körlelkészségekre osztani az Egyházmegyét. 

A kerületi közgyűlés — hivatkozással „az egyházmegyei 
iskolalátogató bizottság jogait és kötelességeit megállapító 
Szabályzat" 1 . §-ára — felhívja az egyházmegyét, hogy leg-
alább két körlelkészségre ossza az esperességet, amennyiben 
iskoláik két vármegye területére esnek s az iskolák belső 
életének ellenőrzése, működési eredményeinek fokozása igy 
jobban biztositható. 

5 3 . (Cs.) A fejérkomáromi egyházmegye felterjesztésére, melyben 
tényként szögezi le, hogy az egyházmegyei iskola látogató bizottság rég-
óta meg van alakítva, 

a közgyűlés tudomásul veszi, de megállapítja, hogy e bizott-
ság szabályrendelet szerint működése a kerülethez érkezett 
okmányokból nem állapitható meg. Az iskola bizottság sza-
bályzat szerinti működésre felhívandó. 

5 4 . (Cs.) Olvastatott a nagyvelegi lelkész panasza, mely szerint 
Nagyvelegen a tanítói nyugdíjjárulékot, melyet a község évek óta fize-
tett és most is fizetni akar, a miniszterközi bizottság a község költség-
vetéséből törölte. Hivatkozik a panaszló az erre vonatkozó kultuszmi-
niszteri és belügyminiszteri rendeletekre, melyek szerint a polgári köz-
ségek, melyek a felekezeti iskolák költségeit huzamosabb idő óta viselik, 
a fedezetet költségvetésükben biztosítani kötelesek. 

Az egyházkerületi közgyűlés a miniszterközi bizottság 
intézkedését rendeletekbe ütközőnek tartja s felkéri az egyház-
kerületi elnökséget, hogy ez ellen az illetékes minisztériumok-
nál eljárni méltóztassék. 

5 5 . (Cs.) Tanügyi előadó beterjeszti az egyházközségek jelentéseit, 
a reformáció ünnepének az esemény napján való megünneplése tárgyában. 
Az összes egyházak a legnagyobb lelkesedéssel írják le, hogy mindenütt 
mily lélekemelő módon ünnepeltek, istentisztelettel, iskolai és vallásos 
ünnepekkel s az evang. öntudat mélyítésére rendkívül fontosnak és szük-
ségesnek tartják a mult évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 72—73. 
pontjaiban és az egyetemes közgy. 1930 évi közgy. 89 sz. határozatában 
foglaltak megvalósítását. Egy egyház lelkésze jelentette azt, hogy az 
ünnepi istentiszteleten gyérebben jelentek meg hívei. 

A kerületiközgyülés örömmel veszi tudomásul a jelen-
téseket s teljes egészében fenntartva a mult évi közgyűlés vo-
natkozó határozatát, felkéri az egyházakat, hogy a jövőben 
is méltó módon gondoskodjanak a reformáció méltó megün-
nepléséről, mint az evangélikus öntudat fokozása szempont-

Fejérkomáromban 
körlelkészségek 
alakítandók. 

Fejérkom. esp. isk. 
látogató bizottság. 

Nagyvelegi panasz 
a tanítói nyugdij-
jár. tárgyában. 

Reformáció 
megünneplése. 
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Egyet, jellegű 
lelkészYál. szab, 

rendelet tervezet, 

Egyházkerületi 
földbirtok kezelé-

séről alkotott 
szabályrendelet. 

jából nagyjelentőségű alkalom felhasználásáról és erről a 
püspöki hivatalnak külön-külön jelentést tegyenek. 

5 6 . (Dr. F.) Tárgyaltatott dr. Köhler Jenő, a székesfehérvári egy-
házközség tb. felügyelője előadásában az egyetemes jellegű lelkészválasz-
tási szabályrendelet tervezete. A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatára 
az alábbi módosításokat hozza javaslatba és ajánlja az egyetemes köz-
gyűlésnek elfogadásra: 

A 8. szakasz 3. bekezdése ugy módosítandó, hogy az 
időközi lelkészi jövedelmeknek a törvényszerű költségek le-
vonása után megmaradó része felerészben az egyházmegyei 
lelkészözvegy árvaintézetnek alapjához, felerészben pedig az 
egyházmegye szegény lelkészeinek a házonkivül iskolázó gyer-
mekeit támogató alaphoz, ilyenek nem létében az egyházke-
rület hasonló célú intézményeinek alapjaihoz és ha ilyenek 
sem volnának, az egyetemes nyugdíjintézetnek alaptőkéjéhez 
csatolandó. 

Ennek megfelelően módosítandó a 10. §. c) pontja is. 
A 15. §. második mondata igy bővítendő: „Ezenkívül 

köteles az egyházközség a lelkész illendő lakását, melynek a 
lelkészi hivatal irodai helyiségén kivül legalább három szo-
bából és mellékhelyiségekből kell állania, valamint" stb. 

A 35. §. első mondata kiegészítendő a következőkkel: 
„akként, hogy a megüresedett lelkészi állás a megüresedés 
napjától számított fél év alatt betölthető legyen." 

Az 53. §. ekként módosítandó: „A választás jogerőre 
emelkedése után az esperes a dijievelet . . ." stb. 

Az 59. §. második bekezdése igy módosítandó: „Ha 
meghívás útján fogad el lelkészi állást más egyházközségben, 
a megtérítési kötelezettség a meghívó egyházközséget, ha pe-
dig pályázat utján távozik más egyházközség lelkészi hivata-
lába, a megtérítési kötelezettség a távozó lelkészt terheli." 

5 T . (D. F.) Tárgyaltatott az egyházkerületi tulajdont képező, püspöki 
javadalmazásra szolgáló földbirtok kezeléséről alkotott szabályrendelet 
Köhler Jenő kir. Ítélőtáblai biró előadásában. 

A felolvasott szabályrendelet szövegéhez Dr. Lándori Kéler Bertalan 
kerületi törvényszéki biró szólott hozzá, és több rendbeli módosítást 
ajánlott. 

Dr. Csengődy Lajos, Dr. Lándori Kéler Bertalan részéről kívánt 
módosításokat olyan mélyrehatóaknak és alaposaknak találta, hogy szerinte 
az a jelen gyűlés keretében nem tárgyalható és keresztülvihetetlen, 
miért is az eredeti javaslat elfogadásához ragaszkodott. 

Elnöklő kerületi felügyelő Dr. Lándori Kéler Bertalan által indít-
ványozott módosításokat részben helyesli, részben pedig megfontolan-



5 7 

dónak tartja, ezért ennek a szabályrendeletnek tárgyalását félbeszakította 
és felhívta az előadót és indítványozót, hogy javaslataikat egyeztessék 
össze és annak utána a végleges szöveget terjesszék a közgyűlés elé. 

A javaslatok összeegyeztetése és megszerkesztése után elnöklő ke-
rületi felügyelő a tárgyalást a javaslatra vonatkozólag újból megnyitotta, 
melynek során Köhler Jenő és Dr. Lándori Kéler Bertalan a szabály-
rendelet tervezetét teljes egészében felolvasták. 

A kerületi közgyűlés a szabályrendelettervezetet elfogadta 
és a jegyzőkönyv függelékeként kinyomtatni rendelte. 

A kerületi felügyelő az előadónak és indítványozónak 
a javaslat megszerkesztéséért köszönetét fejezte ki. 

5 8 . (Dr. F.) A jogügyi bizottság — utalással az 1931. évi egyház-
kerületi közgyűlés 81. pontjában foglalt határozatra — előterjeszti, hogy 
az egyházkerület által 4032 P 38 f összegben törvénykezési célokra 
nyújtott összegek behajtása kérdésében részben azért, mert egy része 
azon peres ügyeknek, amelyekben ezen költségek felmerültek, még jog-
erősen nincs befejezve s igy a költségek ki által való viselésének kér-
dése is függőben van még, részben pedig azért, mert a költségek be-
hajtásával megbizott kerületi ügyész betegsége folytán az egyházkerületi 
közgyűlésen nem jelenhetett meg — érdemleges és részletekbe menő 
jelentéstétellel nem szolgálhat. 

Tudomásul szolgál. 

5 0 . (D. K.) D. Kovács Sándor egyházi főjegyző előterjeszti az egy-
házkerületi missiói gyülekezeti munkáról szóló jelentését. 

I. A mosonyi missió. A mosonyi egyházmegye az 1931. évi egy-
házkerületi közgyűlés (jkv. 82. p.) utasításának megfelelően bemutatja 
azon szerződést, amelyet a rajkai anyaegyház és a hozzá csatlakozott 
oroszvári leányegyház kötött egymással. A szerződést mind a két egyház-
község közgyűlése elfogadta, aláírásokkal, pecséttel szabályszerűen ellátta, 
az egyházmegyei közgyűlés megerősítette. 

Az egyházkerületi közgyűlés a bemutatott szerződést, 
mivel tartalmilag az egyházkerület utasításának, a jelenleg 
fennálló viszonyoknak, a két egyház érdekeinek megfelel, sőt 
előrelátóan a jövendőről is gondoskodni igyekszik, jóváhagyja, 
véglegesen jogerőre emeli és nyilvántartás végett a kerületi 
jegyzőkönyv függelékeképen kinyomatja, eredetijét a kerületi 
levéltárba helyezi, 1 - 1 hiteles másolatot pedig a mosonyi 
egyházmegye, a rajkai anya- és oroszvári leányegyház ren-
delkezésére bocsát. 

Jogügyi bizottság 
határozata tör-
vényszéki előlegek-
ről. 

Missiói jelentés 
Mosonyról. 

II. a) A nógrádi missziói terület két részből áll. Súlypontja két-
ségtelenül Kisterenye-pásztói gyülekezet, amelynek hivei jórészt He-

• Missiói jel. Kiste-
renye-Pásztóról. 
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vesben laknak (Pásztó, Parád). A missziói kör életéről és fejlődéséről a 
lelkész részletes jelentésben számol be. A lélekszám mintegy 600, mely 
azonban az állandó vándorlás miatt örökös hullámzásban van. A szü-
letések és keresztelések száma 19, halálozás, temetés 12, konfirmált 12. 
Úrvacsorával élt 318. Egyházi áldásban részesült 5 pár; mind az öt 
vegyes házasság; egyesség javunkra 2 ; 3 pár nemök szerint neveli 
gyermekeit. Vadházasságról, törvénytelen gyermekről tudomás nincsen. 
Az istentiszteletet magyar nyelven tartják Kisterenyén, Pásztón, Selyp-
Lőrinciben, Apcon, Mizserfán, Jánosaknán, Mátraszelén, Mátranovákon. 
A missziói kör területén az istentiszteletek összes száma 180. Vannak 
ifjúsági, hétköznapi, adventi, böjti irásmagyarázatos istentiszteletek, szint-
úgy különböző ünnepi alkalmakon, amikor a hazafiság vagy különös 
vallási szükség kívánja. A vallástanítás a mult évi mederben folyt azzal 
a változással, hogy Horthy-telepen Rácz József helyett, Roósz Márton 
végzi a munkát. A tanulók száma 47 fiu és 40 leány, összesen 87. A 
vasárnapi iskolát részint a lelkész, részint megértő hü munkatársként a 
lelkész neje vezeti. Az elmúlt éven is megtartották a vallásos estéket, a 
lelkész előadásával; a türelmi rendelet másfélszázados fordulója alkalmán 
felújították II. József és síremléke felavatásakor Sántha Károly énekköltő 
emlékét; más alkalommal a reformáció úttörőiét. Volt szeretetvendégség, 
teaest a hívek társadalmi egységbe gyűjtése végett; Volt sajtóvasárnap, 
bibliai és missziói vasárnap. Örvendetesen terjed s lassanként népsze-
rűvé válik a „vallásos iratok, könyvek, bibliák, Luther-naptár árusítása, 
a Harangszót egyre többen olvassák s ezen a réven a hívek belekap-
csolódnak saját gyülekezetük s az egyetemes egyház életébe. 

Anyagi tekintetben a lét nehéz harcát vívja. Adóssága egyházi ala-
poknak s intézményeknek 515 P, a vagyonváltság földért 2647 Pengő. 
Régi adósságából törlesztett 160 P-t, noha az egyházi épületek karban-
tartására 825 P-t fordított. Bevétele 3285 P 33 f., amiben benne van a 
kerület 400 P évi segélye, az egyetemes Gyámintézet 100 P, a Gusztáv 
Adolf-egylet 135 P 65 f adománya is. Kiadása 3263 P 11 f. A 635 P 
65 f segéllyel szemben különböző nemzeti és egyházi célokra adakozott 
237 P 11 f-t. Ebből külön kiemelendő a gyámintézet javára rendezett 
gyűjtés eredménye 41 P 61 f., amivel eleven szenet gyűjt sok gazdag 
tízezres eklézsia fejére. A gyülekezetet egyre ostromolja részint az ag-
ressiv katholicismus, mely rossz szemmel nézi, hogy kizárólagos birto-
kának tartott területen híveink lelkét megtartani igyekezünk, a szociál-
demokrácia, mely az egyházzal szemben a híveket ellenségessé, vagy 
legalább közömbössé teszi, — a szektamozgalom, mely előbb, e vidéken 
legalább csak a katholicismus fáját őrölte, ujabban azonban a Protes-
tantismus talaján is jelentkezik, — végül az általános szegényedés, mely 
nem csupán az áldozatkészség csökkenésében nyilvánul, hanem a he-
lyenkint jelentkező lelki lahangoltságban és csüggedésben is, a melyet 
állandó, lankadatlan munkával kell ellensúlyoznunk. Külön említésre méltó 
Pásztó, a hol a reformátusokkal közösen 1000 P-t gyűjtöttek már ima-



59 

házra és harangra. A gyülekezet felügyelője Fényi Géza elköltözés okán 
leköszönt. Tisztének betöltése folyamatban van. 

b) Lapujtő és a karancsaljai szórványközségek Salgótarján gondo- 1 
zása alatt állanak és a mult évi jelentés adatai az idén is tükrözik a ] 
valóságot. A levita tanító személyében változás történt; az eltávozott i 
Huber Antal helyére Ronyecz János körmendi tanitó neveztetett ki, aki 
nagy buzgalommal fogott munkájához s buzgóságának eredménye egy 
új harmónium, a melynek 400 P ára közadakozásból gyűlt össze. Mivel 
a levita lakást hivatalosan lakhatatlannak nyilvánították, a minisztérium 
a megfelelő összegű lakáspénzt a lévita számára folyósította. 

A köztgyűlés a részletes jelentést elismerő tudomásul 
veszi, a missiógondozó lelkészeknek és munkatársaiknak, az 
adakozó híveknek elismerését nyilvánítja, a kisterenyei lelkészt 
pedig változatlan bizalmáról és támogatásáról biztosítja. 

III. A fejérkomáromi missziói kerület általános képe megfelel a ] 
mult évi képnek; az állandóan ismétlődő adatok mellőzésével azon ada- ' 
tok közlésére helyezünk súlyt, amelyek a kép részleteit némileg módo-
síthatják, fejlődést vagy hanyatlást mutatnak, esetleg kerületi határozatot 
kívánnak. 

a) Tata-Tóváros a komáromi anyaegyház gondozása alatt áll, 
amelynek lelkésze az istentiszteleteket s a hitoktatást végzi. A gyülekezet 
élete a régi nyomon halad ; biblia-órák, vallásos ünnepségek élénkítik. 
A nőegylet szép sikerű hangversenyt rendezett, amelynek jövedelméből 
és saját bevételeiből végezte a szegények téli ^segélyezését, osztotta a 
karácsonyi szeretetadományokat s az egyházadósságának törlesztésére is 
adott 200 pengő összeget. Az egyházi lapokat és a Luther-naptárt szél-
tire veszik és olvassák híveink. A gyülekezet kántorai Jakus Imre és 
Szekér József ny. tanítók; új másodfelügyelője dr. Strausky János orvos, 
jegyzője Grosch Henrik, új presbytere dr. Szomora Sándor orvos, akik 
elismerésre méltó buzgósággal szolgálják hivatásukat. Anyagi helyzete 
szintén reászorul a közegyház, a gyámintézet és Gusztáv Adolf-egylet 
segélyezésére, mert az általános szegénység a hívek adakozó erejét 
csökkenti. Komárommal való viszonyát szerződés szabályozza, amelyet 
az egyházmegye jóváhagyott. Mivel azonban a misszió gondozás a ke-
rületnek kiváltképen való faladata és ennek irányítását saját jogkörének 
tartotta fenn, szükséges, hogy e szerződés az egyházkerület közgyűlé-
sének nyilvántartás végett bemutattassék. 

b) Dorogon 12 istentiszteletet tartott a csabdii lelkész, Tokódon ] 
2-ő t ; mind a kettő bányászegyház és kiváló figyelmet érdemel. Dorogon ] 
az idén volt az első konfirmáció öt növendékkel. E két gondozásra szo-
ruló missiói pont 80—85 km.-nyire esik Csabditól s már ez a körül-
mény is arra utal, hogy e községek jövendő állandó gondozása csak is 
Esztergommal, mint központtal kapcsolatban képzelhető s jelenlegi gon-
dozója nagy áldozatot hoz, amidőn itt lakó híveinket oly buzgón láto-

íissiói jelentés 
Lapujtö s Karancs-
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gatja, őket lelki táplálékban részesiti. Az istentiszteletek dolgában test-
véries egyezség létesült a ref. egyházzal, hogy azonban egyházunk külön 
jogállása kidomborodjék, célszerű volna Dorogon a fiókegyházközség 
megalakítása, mert közügyre vonatkozó szerződést csak is élő szerveze-
tek köthetnek és jogaink biztosítása ezúton inkább remélhető. 

c) Bicskén szervezett fiókegyház van, amelyet, mint bekebelezett 
alkatrészét, csabdii egyházunk gondoz. A lélekszám egyre gyarapszik, 
főleg beköltözés révén, mert Bicske fontos ipari és kereskedelmi köz-
pont. Az istentiszteletek látogatása dicséretre méltó, szintúgy az áldozat-
készség, mely ennek hatásaképen jelentkezik. A fiókegyház felügyelővé 
választotta Szkok Pál nagyiparost, akinek egyházszeretete a jövendőnek 
záloga. Felcsuthon 2 istentiszteletet tartott a^csabdii lelkész, a gyerme-
keket havonként oktatta hitünk alapigazságaira s a hivek látogatásával 
a nagykiterjedésű szórványt fáradhatatlanul igyekszik az evangélium ter-
mőföldjévé tenni. 

d) Csákvár. Eddig, mint missiói központot nem tartottuk nyilván, 
de — habár szervezett anyaegyház, elszigeteltségénél és szórványánál 
fogva, missiói központ jellegével bir s ezért megemlítésre méltó, hogy 
Gánt-bányatelepen, Zámolyon és Bodméron ádventben és böjtben isten-
tiszteletet tartott úrvacsoraosztással, amelyet a hívek szép számmal lá-
togattak. Megindult az ifjúság és vasárnapi iskola szervezése, mely a 
legszebb eredménynyel kecsegtet. 

e) Ercsi, Érd,\ Martonvásár, Tordas gondja. Ercsi a műit évi ke-
rületi gyűlés határozata szerint bemutatja a ref. egyházzal 1865-ben kö-
tött szerződést, mely nyilvántartásul kinyomatandó. Érden, Ercsin, Mar-
tonvásáron a múlt évben közölt rend szerint változatlanul folyik a hívek 
gondozása, az istentiszteleti élet és hitoktatás. A tordasi lelkész időn-
ként mind a 14 szórványhelyet meglátogatja, sőt a pusztákat is. Érden 
a hívek számának növekedése szükségessé tette az istentiszteletek szá-
mának szaporítását, úgy hogy nem havonként, hanem kéthetenként van 
istentisztelet.gA gyámintézettől 12 P [énekes könyvet kapott ajándékul. 
A 9 evang. vallású tanulót Bálintffy Józsefné részesiti hitoktatásban. 

f) Esztergom. D. Kovács Sándor egyetemi tanár gondozása alatt 
áll, akinek Ruttkay Miklan Gyula, Csaba László, Keken András, Rezessy 
Zoltán, Ruttkay Miklian Géza budapesti vallástanárok és segédlelkészek 
segédkeztek az évi 14 istentisztelet megtartásában. Úrvacsora-osztás 
évenként 4-szer van. A hitoktatást Böhm János budapesti nyug. közép-
iskolai tanár végezte, aki háromévi buzgó szolgálat után hajlott korára 
való hivatkozással e megbízásáról lemondott. A tanulók száma apadó-
ban van, az idén 26 volt. Tartott egy vallásos ünnepet, amelyen D. 
Kovács Sándor, a gyülekezet adminisztrátora tartott előadást II. József-
ről és a türelmi rendeletről. Elismerésre méltó a nőegylet munkája. 
Tagjai állandóan látogatják a híveket, főképen a kísértés alatt álló sze-
gényebb családokat és betegeket; ellenőrzik a tanulóknak az istentiszte-
letekre és hittanórákra járását; részt vesznek a városi szegénygondozás-
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ban, segélyezik saját szegényeinket; 'egy tokodi félárva bányászivadék 
VII. o. tanulót egész éven át élelmeztek; Jancsó Gyuláné téli ruhával 
is ellátta a gyülekezet árváját. Egy évekóta betegen szenvedő hívünk 
Schneider Lajos adományából kályhát állíttatott a ref. templomba, to-
vábbá szép szőnyeget szerzett a téli istentiszteletek látogatottságának 
biztosítása végett. Csanády László 100 P-őt adott a hitoktatásra és 
egyéb szükségletekre; a Luther-Társaság 50 P értékben vizsgái jutalom-
könyveket, dr. Divéky Istvánné 20 P a nőegyletnek; az egyházkerület-
től 150 P, Esztergom városától 100 P segélyt kapott a hitoktatás cél-
jára, amire a hívek házigyűjtés útján szintén adakoztak. Az egyházköz-
ség vagyona 160 P 32 f; a templomalap vagyona 1481 P 82 f. Az ál-
talános szegénység itt is csüggesztően hat s a célzatos áthelyezések 
apasztják a hívek számát. 

g) Felső-Galla—Tatabánya sorsa a legéberebb figyelmet s a leg-
szeretőbb gondviselést érdemli. 1600 lélekszámával, 247 iskolás gyer-
mekével látszólag erős egyház, mivel azonban hívei csekély kivétellel 
tisztviselők, bányamunkások, a bányatársulattól függő alkalmazottak, 
egyházunk más régebben kedvezőbb közhangulat hullámverése közt 
alakult egyházakhoz képest szinte mostoha gyermek számba megy, akinek 
puszta létét is jótéteménynek és sorskedvezésnek tekintik. Ujabban némi 
méltányosság mutatkozik abban, hogy a Bányatársulat növendékeink 
számára az 1 9 3 1 - 3 2 . tanévtől fogva evangélikus tankönyveket rendelt 
a református tankönyvek helyett és a hitoktatónak az iskolák távolsága 
miatt kocsit engedélyezett. Ajkulíuszminiszterium 5343/932. sz. leiratában 
közli, hogy fedezet hiánya, az ország jelenlegi pénzügyi helyzete miatt 
a kongruát nem folyósíthatja, bár elvileg az egyház kongrua jogosult-
ságának elismerése ellen kifogása nincsen. Mivel a gyülekezet tényleg 
létezik és hivatását teljesiti, úgy az államnak, mint a bányatársulatnak 
hasznos szolgálatot végez, e két tényezőnek, söt a községnek is erkölcsi 
kötelessége az egyházközség anyagi segélyezése a vallásegyenlőségnek 
törvénybeiktatott elve alapján. A havi kongrua szükséglet 98 P 24 fillér. 

Az egyházközség belső élete egyébként az állami elismerés nélkül 
az anyagi nehézségek súlya alatt is örvendetesen fejlődik. A Fébé-dia-
konissa távozta után a Püspök úr Lustyik Lajos segédlelkészt rendelte 
segítségül az eddig egyedül működött Kalavszky Kálmán hely. lelkész 
mellé. A segédlelkész megjelenése lehetővé tette az istentiszteletek sza-
porítását. A telep különböző részein jelenleg hat istentisztelet van; hét-
köznap háromszor irásmagyarázatos esti istentisztelet. Adventben, böjtben 
1—1 műsoros vallásos estét tartottak a hivek nagy érdeklődése mellett* 
Úrvacsorával élt 607 lélek. A nő- és leányegyesület páratlan szeretettel 
és fáradhatatlanul végezte a szegénygondozást. A karácsonyi szeretet-
ünnepen 80 gyermeket ruházott föl. A nőegylet ad szállást és élelmezést 
a segédlelkésznek is. Egy erdei istentisztelet alkalmával a gyülekezet 
valamennyi szegényét megvendégelte. Alakulóban van egy gyülekezeti 
cserkészcsapat. A gyülekezet számára adakoztak: Vincze Leona két ezüst 
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Ker. gyámintézet 
' jelentése. 

gyertyatartót, Szojka Viktor az építendő templomba egy szép oltárképet, 
Filczinger Jánosné, továbbá a nő- és leányegyesület több oltárteritöt, a 
Lulher-Társaság egy gyülekezeti könyvtár alapvetéséül 178 kötet könyvet. 
Bánhidán megkezdődött a fiókegyház szervezése biblia-órákkal és két-
hetenként tartott istentisztelettel; eddig 103 evang. lelket tart számon a 
lelkészi hivatal. Még nagyobb arányú volna a fejlődés, ha az állami el-
ismerés bekövetkeznék s a gyülekezetnek állandó lelkész viselné gondját. 

A kerületi közgyűlés az előadó javaslata alapján 

a) örvendetes tudomásul veszi a fejérkomáromi missiói 
munkáról szóló jelentéseket, a gondozó lelkészeknek, hitok-
tatóknak, közreműködő előadóknak, vendégszónokoknak, ada-
kozóknak elismerését nyilvánítja; 

b) külön kiemeli az esztergomi, fe lsőgal la- tatabányai, 
tatatóvárosi nőegyletek buzgóságát s a két elsőnek munkás-
ságát példaképen állítja egyéb gyülekezetek e lé ; 

c) Dorogon szükségesnek tartja a fiókegyház szervezé-
sét és a ref. fiókegyházzal való egyesség tervezetét bekivánja; 

d) Komárom és Tata-Tóváros szerződését nyilvántartás 
és kinyomatás végett bekivánja, az ercsiek 1865-iki egyessé-
gét pedig a jegyzőkönyv függelékében kinyomatja; az egyes-
séget magát pedig a kerületi levéltárban helyezi e l : 

e) Felsőgalla—Tatabánya anyaegyházzá alakulása érde-
kében a minisztériumnál, a bányatársulatnál és a községnél 
való közbenjárásra felkéri a kerületi e lnökséget; a missiói 
központot gondozó helyettes lelkészt pedig felhívja, hogy a 
szükséges hiteles adatokat (lélekszám, segélyek értéke stb.) 
az ügy érdekében minél előbb bocsássa a püspöki hivatal 
rendelkezésére. 

6 0 . Beterjesztetik a kerületi gyámintézet közgyűlésének jegyző-
könyve, 

amit a közgyűlés a függelékbe felvenni rendel. 

Kerületi levéltáros 
jelentése. 

Ker. lelkészi érte-
kezlet jkönyve, 

6 1 . (Dr. F.) Kerületi levéltáros jelenti, hogy az elmúlt közigazga-
tási esztendőben a levéltár anyaga nem szaporodott, ügydarabok a ker. 
levéltárba elhelyezés végett be nem érkeztek. Megismétli a mult évi ker. 
gyűl. jkv. 87. p.-ban foglalt azon kérelmét, hogy egy uj levéltári szek-
rénynek a beszerzése elodázhatlan. 

A kerületi közgyűlés tudomásul veszi a levéltáros je-
lentését. Uj levéltári szekrény beszerzése iránt előterjesztett 
kérelmet azonban fedezet hiányában nem tartja teljesíthetőnek. 

6 3 . Bemutatásra kerül a kerületi lelkészértekezlet 1932. szep-
tember 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, amellyel kapcsolatban 
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a kerületi közgyűlés a reformációi alapgondolathoz és 
az evangélium szelleméhez híven ragaszkodva, hazánk és egy-
házunk elszakított részeinek jövője szempontjából is szüksé-
gesnek tartja, hogy a tótul is tudó káplánok száma szapo-
ritassék. Miért is felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy a 
theologusoknak a tót nyelvben való jártasságát szemináriumi 
képzés utján szorgalmazza s őket a magyar mellett egy nem-
zetiségi nyelv megtanulására kötelezze. Mindent kövessen el 
arra, hogy a theologus ifjúság belássa, hogy ugy egyházunk-
nak, mint saját maguknak is eminens érdeke az elhelyezke-
dés szempontjából is a tót nyelv ismerete. Kéressenek fel a 
kerületek püspökei, hogy ezt a kérdést tartsák állandóan na-
pirenden. Ugyancsak a lelkészek is kövessenek el mindent, 
hogy már az iskolában tehetségesnek és a lelkészi pályára 
alkalmasnak mutatkozó, hazulról nyelvismerettel biró tanulók 
a lelkészi pályára menjenek. Végül kívánatosnak és hasz-
nosnak tartja a közgyűlés, hogy a tót nyelv elsajátítása cél-
jából a tót nyelvű gyülekezetek lelkészei a szünidőben ve-
gyék maguk mellé azon theologus ifjakat, kik ezt a nyelvet 
elsajátítani hajlandók, mert ez a legmegfelelőbb mód erre 
a célra. 

A lelkészértekezlet jegyzőkönyvében foglaltakat a köz-
gyűlés tudomásul veszi és azt a jegyzőkönyv függelékeként 
kinyomatja. 

6 3 . (Dr. Z.) Kardos Gyula nógrádi alesperer, tanügyi előadó be-
mutatja a kerületi tanítói egyesület közgyűlésének jegyzőkönyvét s kö-
vetkező határozati javaslatát: 

A dunáninneni egyházkerületi tanítóegyesület a legnagyobb fokú 
megdöbbenéssel figyeli a napilapokban megjelenő ama közleményeket, 
melyek az iskolafenntartó egyházakon való segítés céljából a felekezeti 
tanítók terményjárandóságainak minden rekompenzáció nélküli megszün-
tetésére, a fizetések arányosítására s az állami tanítók fizetésével szemben 
csupán 8 0 % - o s illetmény megállapítására vonatkoznak. 

A tanítóegyesület bár feltétlenül hiszi, hogy a Kultuszminiszter úr 
Öexcelenciája a készülő törvényjavaslatban megakadályozza a felekezeti 
tanítói kar lefokozását, illetményeiben való megrövidítését, mégis arra a 
nem várt esetre, ha ezen közlemények valóra válnának, a maga részéről 
már most felemeli tiltakozó szavát, mert a nemzet érdekében honmentő 
munkát végző felekezeti tanítói karnak a lelkiekben való megerősítésre, 
nem pedig lelkének, hitének és ambiciójának letörésre van szüksége. 

A tanitóegyesület mély tisztelettel megkéri az egyházkerületi köz-
gyűlést, hogy ezen hatáiozatát magáévá tenni s az egyetemes közgyűlés, 
onnan pedig a Kultuszminiszter Úr Őnagyméltósága elé terjeszteni ke-
gyeskedjék. 

Ker. tanítóegyesü-
let jegyzőkönyve: 
felek, tanítók 
illetmény rend. 
sérelme tárgyában. 
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Fogházi és kórházi 
lelkipásztori 

munka. 

A közgyűlés a jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul 
veszi s minthogy a kerület érdemes tanítósága közgyűlésének 
határozati javaslatában foglalt aggodalmakat indokoltaknak 
látja s azokat magáévá teszi, a határozati javaslatnak meg-
felelő további eljárás végett az egyetemes közgyűléshez való 
felterjesztését elrendel. 

6 4 . (Cs.) Kardos Gyula előadó beterjeszti az 1931—32. közigaz-
gatási évben a fogházakban és kórházakban végzett lelkipásztori mun-
káról szóló következő jelentését: 

Fogházi missió. Egyházunk szeretettel hajolt le az életnek szeren-
csétleneihez, követve a Mester azon biztatását, hogy „jobban örülnek a 
mennyek országában egy megtért bűnösön, mint 99 igazakon". A balas-
sagyarmati és székesfehérvári kir. törvényszéki fogházakban az ottani 
illetékes lelkészek, a márianosztrai áll. fegyintézetben pedig a fegyinté-
zeti ref. lelkész végezte az ott tartózkodó rabok és fegyencek lelki gon-
dozását. Ez a lelkipásztori munka a multak mesgyéin haladt. A reform, 
lelkésszel cooperálva, kéthetenkint tartottak a rabok részére istentiszte-
leteket, adventben és böjtben az összes rabok Urvacsorát vettek. Kará-
csonykor az Evang. Nőegylet fogházi missiói. melyek állandóan látogat-
ják a letartóztatottakat, karácsonyfa ünnepélyt rendeztek. A szabaduló 
rabokat bibliával látták el. Márianosztrán az illetékes nagybörzsönyi 
lelkész évente több izben meglátogatta evang. fegyenceinket s részükre 
evang. ritus szerint Urvacsorát osztott. Az evang. rabok száma — Is-
tennek hála — állandóan csökkenőben van. 

Kórházi lelkipásztori gondozás. Egyházkerületünk két legnagyobb 
kórházában a balassagyarmati Mária Valéria és a székesfehérvári Szent 
György kórházakban az evang. betegek állandó gondos lelkipásztori 
ellátásban részesülnek. Mindkét helyen a betegek száma emelkedőben 
van s igy a helyi lelkészeknek a kórházi betegek ellátása sok gondot 
és fáradságot okoz. A balassagyarmati kórházban a női elmeosztály fel-
építésével különösen magasra emelkedett az ápoltak száma. A sátoros 
ünnepeken kivül, a mikor minden beteg vesz Urvacsorát, súlyos bete-
gek számára esetenkint jelenik meg a lelkész az Úrvacsora kiszolgálta-
tására. Nagy segítségére van a lelkésznek a Nőegylet tagjaiból alakult 
missió és Balassagyarmaton a diakonissa állandóan látogatja evang. 
betegeinket s őket vallásos olvasmányokkal látja el. Székesfehérváron 
különösen sok volt a m. évben a kórházi temetés, 32 haláleset közül 
18 kórházi volt, akiknek temetése ingyenes. 

A közgyűlés elismeréssel veszi tudomásul a fogházi és 
kórházi buzgó lelkipásztori ellátásról szóló jelentést. A szé-
kesfehérvári lelkész figyelmét felhívja arra, hogy benyújtott 
kérvényre a kórházi bizottság a kórházi temetések után meg-
felelő stóla-dijat állapit meg. 
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6 5 . (D. F.) D. Kovács Sándor egyházkerületi egyházi főjegyző, 
egyetemi tanár, a Luther-Társaság főtitkára rámutat azon szomorú kö-
rülményre, hogy az ország feldarabolása következtében a Luther-Társa-
ság tagjainak kétharmadát és ezzel tagdíj bevételeit is ugyanilyen arány-
ban elvesztette. 

A Luther-Társaság ezen nehéz helyzetében az egyházkerület tá-
mogatását kéri és pedig olyképen, hogy 

a közgyűlés hívja fel azon egyházközségeket, amelyek még nem 
tagjai a Luther-Társaságnak — és az egyházközségeken keresztül a te-
hetősebb egyházhíveket, hogy mennél nagyobb számban lépjenek be a 
tagok sorába; 

ugyancsak a gyülekezetek útján hívja fel a közgyűlés az evang. 
szülők figyelmét arra, hogy tankönyv- és iskolaszer szükségletüket a tár-
saság könyvkereskedésében szerezzék b e ; 

végül felkéri a püspök urat arra, hogy egy kiadandó és a társa-
ság támogatását szolgáló pásztorlevél útján közlendő kérdéssel álla-
pítsa meg, hogy mely egyházközségekben nincs még tagja a Luther-
Társaságnak ? Ezen pásztorlevélben felhívandó volna a gyülekezetek fi-
gyelme arra is, hogy a Luther-Társaság ingyenesen egyházi könyveket 
és kiadmányokat küld szét tagjainak s így már ezért is érdeke az 
egyes gyülekezeteknek, hogy a Társaság tagjainak sorába lépjenek. 

6 6 . (Dr. Z.) A közgyűlésnek több tárgya nem volt, egyházi elnök 
megköszöni a jelen voltaknak a közgyűlés tárgyalásai iránt mindvégig 
tanúsított élénk érdeklődését s a közgyűlést hálaadó imával berekeszti. 

Luther-Társaság 
támogatása. 

Közgyűlés 
berekesztése. 

Kmf. 

Kiss István sk., Dr. Sztranyavszky Sándor sk 
püspök. egyházkerületi felügyelő. 

Dr. Kovács Sándor sk 
egyházkerületi egyházi főjegyző. 

Dr. Zelenka Frigyes sk., 
egyházkerületi világi főjegyző. 

Kirchner Rezső sk., Dr. Farkas Béla sk., 
egyházkerületi egyházi jegyző. egyházkerületi világi jegyző. 

Dr. Csengődy Lajos sk. 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Hitelesítjük; 

Budapesten, 1932. évi október hó 4-ik napján. 

Laszkáry Gyula sk. 
Meskó Károly sk., 

Kirchner Gyula sk., 
Podhradszky János sk 

a hitelesítő bizottság tagjai. 

6 
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II. F Ü G G E L É K . 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvéve a dunáninneni evang. egyházkerület számvevőszékének 
Budapesten, majd folytatólagosan Székesfehérváron 1932. szept. 13-án 
és 15-én tartott ülésén. 

Jelen voltak: Kirchner Gyula világi és Meskó Károly egyházi e l -
nök vezetésével Kirchner Rezső és Magyar Géza számvevőségi tagok és 
Szűcs Sándor számv. jegyző. 

I. Kirchner Gyula v. elnök meleg szavakkal üdvözli a megjelente-
ket s az ülést megnyitja. 

II. Egyházi elnök jelenti, hogy az egyházmegyék számadásai mind 
idejében megérkeztek; azokat maga is mind részletesen átnézte. A nóg-
rádi számadásokat Kirchner Gyula v. elnöknek, a fejérkomáromi száma-
dásokat Szűcs Sándor jegyzőnek, a mosoni számadásokat pedig Magyar 
Géza számv. tagnak küldte felülvizsgálat céljából. Felkéri a számvevő-
szék tagjait, hogy vonatkozó jelentéseiket tegyék meg. 

III. Kirchner Gyula v. elnök a nógrádi egyhm. öt rendbeli pénz-
tárának számadásairól tesz részletes jelentést. Valamennyit példás rend-
ben levőnek találja s azokat a számvevőszéknek elfogadásra ajánlja. 
Csupán az esp. birtokról szóló számadásokban hiányzik az 1933. évi 
költségelőirányzat, ami az egyhm. pénztáros jelentése szerint a járadék-
könyv hiányában nem volt elkészíthető. 

A ker. számvevőszék a számadásokat elfogadja azzal 
hogy a pénztáros hivassék fel az esp. birtok költségvetésé-
nek pótlólag való beküldésére. 

iV. A fejérkomáromi egyhm. közig, és lelkészsegélyző int. száma-
dásairól Szűcs Sándor jegyző teszi meg jelentését. A számadások rész-
letes átvizsgálása után a számadások elfogadását ajánlja, miután azok 
úgy formai, mint tartalmi szempontból a legpéldásabb rendben vannak. 
Megállapítást nyert, hogy az elmúlt közig, évben liquidált tanítói magtár-
számára juttatott 25 P. hadikölcsön segély a közig, pénztári naplóban 
számoltatott el. A számvevőszék elrendeli az egyhm. elnökségének meg-
kérdezését az iránt, miképen történik ennek a pénznek kezelése. 

A számadásokat a számvevőszék jóváhagyja. 

V. Egyházi elnök jelenti, hogy a mosoni egyhm. számadásainak 
felülvizsgálatával megbízott Magyar Géza nem jelent meg s ezért java-
solja, hogy a bizottság az ülést függessze fel s majd Székesfehérváron 
folytassa. 

Székesfehérváron 1932. szeptember 15-én Magyar Géza referál a 
mosoni számadásokról. A költségvetést csak átdolgozva fogadhatja el a 
bizottság. Ezt az átdolgozást ő maga el is végezte. Indítványozza, hogy 
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szólittassék fel az egyhm. számvevőszék, hogy a költségvetés összeállí-
tásánál, illetve felülvizsgálatánál nagyobb gondossággal járjon el. A be-
mutatott költségvetés ugyanis 774 P fedezet és 495 P szükséglet mellett 
632 P felesleget tüntet fel — az átfutó tételek terhére. 

A számvevőszék az igy átdolgozott költségvetést jóvá-
hagyja. 

Több tárgy nem lévén, egyházi elnök az ülést berekeszti. 
Kmf. 

Kirchner Gyula sk., Meskó Károly sk., 
világi elnük. egyházi elnök. 

Szűcs Sándor sk., 
biz. jegyző. 
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II. FÜGGELÉK. 

SZABÁLYRENDELET 
az egyházkerületi tulajdont képező püspöki javadalmazásra 

szolgáló földbirtok kezeléséről. 

1. §. A Sárosd község határában fekvő és hozzávetőlegesen 400 
(négyszáz) kath. hold íéimértékű ingatlanok az egyházkerület tulajdonát 
képezik, de ezek jövedelme kizárólag az egyházkerület hivatalban levő, 
mindenkori püspökét illeti meg. 

2. §. Az ingatlanok mint egyházkerületi tulajdon felveendők az 
egyházkerület vagyonleltárába. 

Az ingatlanok jövedelmei az egyházkerület rendes költségvetésébe 
évenként beállitandók. 

3. §. Az ingatlan mindazon terhei, amelyek annak használatából 
folynak, vagy a használattal összefüggenek, úgyszintén az összes adók 
és mindennemű közterhek a haszonélvező püspököt, illetve a 7. §. ese-
tében ennek jogutódait terhelik. 

Az egyházkerület a birtokot nem terhelheti meg oly módon, hogy 
az a püspök jogait sértse, viszont a püspök sem terhelheti azt meg a 
kerület hozzájárulása nélkül. 

Az egyházkerületet az ingatlan kezeléséve! kapcsolatban semmi-
nemű költség vagy kiadás nem terhelheti. 

4. §. Az ingatlanok évi tiszta jövedelmének 10%-a tatarozást, kar-
bantartási, beruházási és egyéb a használattal összefüggő költségek és 
kiadások céljaira tartalékolandó. Ez az összeg, haszonbérbeadás esetén, 
a gazdasági év végén, házi kezelés esetében pedig a gazdasági év zár-
számadásainak elkészülte után haladéktalanul, de mindenesetre az akkor 
folyó polgári év december 31-éig, az egyházkerület pénztárába befize-
tendő és itt külön alapként kezelendő. 

Tekintettel arra, hogy a szóbanforgó ingatlanon lakház és gazda-
sági épületek, tehát oly építmények, melyeknek karbantartása a fent em-
iitett 10°/o tartalékolását indokolttá tenné, ez idő szerint még nincsenek 
és az ingatlan haszonbérbe adásánál a haszonbér azért állapíttatott meg 
aránylag kisebb összegben, mert a haszonbérlő a szükséges építkezések 
elvégzését magára vállalta, a tartalékolás, illetve a tiszta jövedelem 10 
° / o - á n a k az egyházkerület pénztárába való befizetése csak az építkezés 
megkezdése után veszi kezdetét és pedig a 1 0 V o - n a k olyan arányában, 
amilyen arányban az elvállalt építkezés értéke a befejezett építkezés ér-
tékéhez viszonylik. Az arány, illetve a befizetendő összeg megállapítása 
a 9. §-ban emiitett és ellenőrzéssel megbízott pénzügyi bizottság véle-
ményező jelentése alapján az egyházkerületi közgyűlés hatáskörébe tar-
tozik. 
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5. §. Az egyházkerület tulajdonát képező ingatlanra vonatkozó min-
den intézkedést az egyházkerület közgyűlése útján tesz meg. 

6. §. Az egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt a kezelésre egy 
világi és egy egyházi egyénből álló háromtagú kezelő bizottság válasz-
tandó, ennek a kezelő bizottságnak azonban intézkedési joga csakis ha-
lasztást nem tűrő sürgős szükség esetében van. 

7. §. Az ingatlanon okszerű gazdálkodás folytatandó, a meglevő 
építmények állandóan jókarban tartandók és a célszerű szükséges beru-
házások foganatositandók. 

8. §. A birtoknak házi kezelés vagy haszonbérbe adás utján leendő 
hasznosítása tekintetében, a püspök meghallgatása után, a kerületi köz-
gyűlés dönt. Haszonbérbeadás esetében a haszonbérlővel a szerződést, 
mint haszonbérbeadó, az egyházkerület köti meg, a szerződési feltételek 
megállapításánál azonban a püspöknek, mint haszonélvezőnek kívánsá-
gai, a lehetőség szerint figyelembe veendők. 

A haszonbérbeadás rendszerint nyilvános árlejtésen történik, azon-
ban a nyilvános árlejtés sikertelensége esetében, vagy ha a nyilvános 
árlejtés mellőzése az egyházkerületre nézve indokoltnak látszik, a haszon-
bérbeadás zártkörű versenytárgyalás utján, vagy pedig szabadkézből is 
eszközölhető. 

9. §. A püspök nyugdíjaztatása esetében, a nyugdíjaztatás napjától 
az utód beiktatásának napjáig terjedő időre eső tiszta jövedelem a 4. 
§-ban emiitett tartalékalaphoz csatolandó. 

10. §. A püspök elhalálozása esetén az elhalálozás napjától szá-
mított 6 (hat) hónapra eső tiszta jövedelem — azaz az elhalálozás nap-
jától számított egy évi tiszta jövedelemnek fele része — a püspök özve-
gyét, illetve törvényes leszármazóit illeti meg. 

Amennyiben e hat hónap lejártakor az utód még nem volna beik-
tatva, a hat hónap lejártától az utód beiktatásáig terjedő időre eső tiszta 
jövedelem a 4. §-ban emiitett tartalékalaphoz csatolandó. 

11. §. A püspök halála esetén az ingatlanról nyomban leltárt kell 
készíteni és a leltározás eredményéről a kerületi közgyűlésnek haladék-
talanul jelentést kell tenni. 

12. §. Ha a püspöki állás megüresedése után az egyházkerület 
közgyűlése kimondaná, hogy a püspöki állást valamely előre nem lát-
ható okból egyelőre nem tölti be, ebben az esetben a határozat kimon-
dásának napjától, az utód beiktatásának napjáig terjedő időre eső tiszta 
jövedelem — az elhunyt püspök özvegye, illetve törvényes leszármazói 
részére a 10. §-ban biztosított jog sérelme nélkül — 25°/o-a az egyház-
kerületi lelkészözvegy-árvaintézet, ilyennek nem létében az egyetemes 
nyugdíjintézet alaptőkéjéhez csatolandó, 25%-a a 4. §-ban emiitett célra 
tartalékolandó, 50°/o-nak mikénti felhasználása tekintetében pedig az egy-
házkerületi közgyűlés határoz. 

13. §. Az egyházkerületi ingatlan kezelésére, hasznosítására és az 
ingatlannal kapcsolatban levő bármely ügyre vonatkozólag a kerületi 
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közgyűlésen minden tag az arra illetékesektől felvilágosítást kérhet, akik 
a vonatkozó adatokat rendelkezésre bocsájtani kötelesek. 

14. §. Az egyházkerület ingatlanának kezelésére és a hasznosításra 
vonatkozó tárgyalásban és határozathozatalban senki sem vehet részt, 
amennyiben közvetlenül vagy hozzátartozója útján közvetve anyagilag 
érdekelve lehet. 

Az egyházkerületi .ingatlan kezeléséből, hasznosításából kifolyólag 
sem közvetlenül, sem közvetve senki anyagi előnyt nem élvezhet, aki 
az egyházkerület ügyeiben bármi tekintetben intézkedni jogosult, vagy a 
haszonélvezővel rokonságban van. 

Az érdekeltség kérdését az egyházkerület közgyűlésének bármelyik 
tagja felvetheti. Az érdekeltség kérdésében hozzászólás nélkül, egyszerű 
szavazással a közgyűlés dönt. 

Az érdekeltséget a felsőbb hatóság akkor is megállapíthatja, ha azt 
nem vetették fel. 

15. §. Az ingatlanokra vonatkozó bármely ügyben a kerületi köz-
gyűlés bármely szavazattal biró közgyűlési tag kívánságára, névszerinti 
szavazással határoz. 

16. §. Az ellenőrzés az egyházkerületi pénzügyi bizottság hatás-
körébe tartozik, mely e célra kebeléből állandó előadót választ. 

Kiküldetés esetében a kiküldöttnek készkiadásai megtérítendők s 
ezenfelül olyan napidíj illeti meg, amely megfelel az egyházkerületi köz-
gyűlésre kiküldött képviselők napidijának. 

Ezek a költségek a 4. §-ban emiitett tartalékalapot terhelik. Addig 
mig a tartalékolás meg nem történik, a költségeket a haszonélvező 
püspök viseli. 

17. §. Mindenki, aki az egyházkerület ingatlana tekintetében bár-
mely irányban intézkedni jogosult, teljes anyagi felelősséggel tartozik. 
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II. FÜGGELÉK. 

SZERZŐDÉS. 

Mely egyrészről a rajkai ág. hitv. evang. hitközség, mint anya-
egyház, másrészről pedig az oroszvári ág. hitv. evang. hitközség, mint 
leányegyház között utóbbinak a rajkai ág. ihitv. [evang. hitközséghez 
való csatlakozása folytán a következő feltételek mellett köttetett: 

1. Az oroszvári ág. hitv. evang. hitközség bejelenti a rajkai ág. 
hitv. evang. hitközségnek, hogy mint leányegyház a rajkai ág. hitv. evang. 
egyházhoz csatlakozni kiván, mivel a trianoni békeszerződés következ-
tében az eddigi anyaegyháza — Németjárfalusi ág. hitv. evang. egy-
ház — Magyarországtól Ausztriához csatoltatott és mivel anyagi eszkö-
zök hiányában, mint önálló egyház működni nem tud. 

2. A rajkai ág. hitv. evang. hitközség fenti bejelentést tudomásul 
veszi és az első pontban jelzett indokok alapján kijelenti, hogy az 
oroszvári ág. hitv. evang. hitközséget, mint leányegyházat kötelékébe 
fogadja. 

3. Fentiek alapján a rajkai ág. hitv. evang. hitközség kötelezi lel-
készét, hogy 

a) Oroszvárott havonta egy vasárnapon és karácsony, valamint 
húsvét második ünnepén istentiszteletet tartson és pedig délelőtt szent-
beszéddel, délután pedig katechizációval, azonkívül kötelezi a lelkészét 
évente négyszer Oroszvárott urvacsorát kiszolgáltatni, 

b) hogy a kereszteléseket, esketéseket és temetéseket Oroszvárott 
elvégezze, 

c) hogy az anyaegyházban végzett konfirmátiós oktatás befejezése 
után az ünnepélyes konfirmátiót magában a leányegyházban megtartsa. 

4. Az oroszvári leányegyház kötelezi magát, hogy a 3. pontban 
leírt teendők elvégzése fejében a mindenkori rajkai ág. hitv. evang. lel-
késznek a következő javadalmakat biztosítja: 

a) készpénzben évi 180 P, azaz Egyszáznyolcvan aranypengő, 
mely V* évenként utólag fizetendő a rajkai evang. lelkész kezeihez, 

b) természetben: 7 q. (hét) rozs és 6 (hat) q. árpa, 4 (négy) öl 
puha hasábos tüzelőfát évente legkésőbb október 1-éig a lelkész laká-
sára szállít, 

c) minden egyházi ténykedéshez természetbeni fuvart, vagy annak 
költségét, melyet vásár- és ünnepnapokon maga a leányegyház, alkalmi 
funkciókhoz az érdekelt felek kötelesek szolgáltatni, 

d) a kiszállás alkalmával vásár- és ünnepnapokon megfelelő ebéd, 
e) a törvényes stoladíjakat, 
f) a lelkész mindenkori hivatalos kiszállásakor lakása gyanánt az 

oroszvári tanitólakban a kapubejárat mellett levő utcai szoba szolgál, 
melynek fűtésére a leányegyház 1 (egy) öl puha hasábfát bocsát rendel-
kezésre, 
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g) azonkívül kötelezi még magát a leányegyház, hogy a rajkai ág. 
hitv. evang. 2 tanítónak évenként és fejenként 1 q. rozsot és 1 (egy) q. 
árpát, összesen tehát 2 (kettő) q. rozsot és 2 (kettő) q. árpát természet-
ben kiszolgáltat annak fejében, hogy megnevezett tanítók a rajkai ág. 
hitv. evang. lelkészt Oroszvárra való kiszállása alkalmával Rajkán fel-
váltva helyettesitik, 

h) azon esetben, hogyha az anyaegyház a lelkész fizetését emelné 
a leányegyház is köteles erejéhez képest azt emelni. 

Jelen szerződés a szerződő felettes egyházi hatóság jóváhagyása 
után válik jogerőssé. 

Felolvasás után egyhangúlag helyben hagyva aláiratott. 
Rajka és Oroszvár, 1932. évi július hó 3-án. 
A rajkai ág. hitv. evang. anyaegyház község nevében: Zimmer-

mann János alesperes-lelkész, Hungelten Mátyás v. felügyelő, Kury 
Conrád tanító, Loos János tanító, Rumpeltezer János, Beller János, 
Stelzer Mihály, Meixner János, Unger Mihály, Meixner János, Reif János, 
Unger András, Schneemeier András, Rumpelterz Mátyás, Johan Zech-
meister, Unger Mátyás, Stelzer András, Kirchenväter. 

Az oroszvári ág. hitv. evang. leányegyház község nevében: Tiagh 
Misffurd, Schnemeir János, Brunner András, Düra János, Schiszler Mi-
hály, Hutflesz János, Schiszler Mihály, Koch János, Schmidt Márton, 
Gindl Mihály, Jofern Vifirfelzd, Schiszler János, Schneemeier [Mihály, 
Schieszler András, Brunner Johan. 

Az esperességi közgyűlés jelen szerződést jóváhagyja 
azon megjegyzéssel, hogy azon esetben, ha Oroszvár anyásit-
tatnék, a rajkai lelkésznek nincs igénye kártérítésre. 

Levél, 1932. július 6. 

Dr. Hclczer 
felügyelő. 

Wenk Károly 
esperes. 
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II. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 

felvétetett a Dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerületi Gyámintézet 1932. 

szeptember 14-én Székesfehérvárott tartott közgyűlésén. 

Jelen voltak: Lászkáry Gyula világi és Podhradszky János egyházi 
elnök elnöklete alatt Dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő, 
Kiss Jstván püspök, Wenk Károly, Balogh István esperesek, Kardos 
Gyula alesperes, Meskó Károly, Irányi Kamill, Fúria Zoltán, Kalavszky 
Kálmán, Piri Károly, Horváth Sándor, Szűcs Sándor lelkészek, Kirchner 
Rezső püspöki titkár, Hoffer Ferenc, Gerber János, Dr. Zelenka Frigyes, 
Dr. Farkas Béla és alulirt jegyző. 

1. Podhradszky János buzgó imája után Laszkáry Gyula meleg 
üdvözlettel köszönti a megjelenteket, különösen Kiss István püspököt, 
aki Isten megtartó és áldó kegyelméből a folyó évben tölti be 10 éves 
püspöki működését. E határkőnél az egyházkerületi Gyámintézet Isten 
iránti hálával áll meg, mert a letűnt 10 év bizonyságot tesz arról, hogy 
egyházkerületünk püspöke mindenkor atyai szívvel, meleg érdeklődéssel 
kisérte az egyházkerületi Gyámintézet irgalmas samaritánusi munkáját. 
A midőn a jóságos Isten gazdag áldását esdi Kiss István püspük további 
egyház és nemzetépítő munkájára kéri, részesítse a jövőben is az egy-
házkerületi Gyámintézet eddig is hálásan tapasztalt, meleg szeretetében 
és nemeslelkü támogatásában. 

Világi elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Meskó Károly és Kirchner 
Rezső közgyűlési tagokat kérvén fel, a közgyűlést megnyitja s felkéri az 
egyházi elnököt évi jelentésének beterjesztésére. 

2. Egyházi elnök részletes beszámolója kapcsán rámutatt az áldott-
célu Gyámintézet lelketmentő, sebeket gyógyító, szükséget enyhítő, jaj 
szót elnémító feladatára, amelyet azonban csak akkor tud sikeresen 
megoldani, ha a krisztusi és apostoli tanítás szelleme tölti el a sziveket, 
ha sohse megy feledésbe, hogy künn az élet széles országutja j mellett 
ev. testvéreink vannak, kiknek sajgó sebe várja tisztító borunkat, eny-
hítő olajunkat, hogy lelkiéhségben gyötrődő hittestvérek vannak a szór-
ványokban, kiknek kiáltó szava: „Segítsetek rajtunk, mert elveszünk", 
nekünk szól. Majd megemlékszik a mult évi november 22-én Balassa-
gyarmaton tartott egyetemes gyám intézeti közgyűlésről. Megtépett kicsiny 
egyházkerületünk bensőséges meleg érzéssel, testvéri tiszta szeretettel 
fogadta az Egyetemes Gyámintézetet. A nógrádi egyházmegye, a balassa-
gyarmati lelkes gyülekezet áldozatos szeretettel állt az egyetemes Gyám-
intézet szolgálatára, bizonyságot téve, hogy a szeretet mindeneket elfedez, 
el az anyagi szegénységet, el a gyötrő tépelődést s összeforrasztotta a 
sziveket egy, az Isten végtelen kegyelmi iránti hálában s a Gyámintézet 
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magasztos és szent célját szem elől nem téveszthető, lelkeket és egy-
házakat mentő lankadatlan munkában. Bizonyára kedves és feledhetetlen 
nap lesz az Balassagyarmatnak. Legyen áldott az Úrnak kegyelme, mely 
oly bőségesen hintette és árasztotta áldását ama feledhetetlen napon s 
tegye gyümölcsözővé az elhintett magot gazdag áratásra. 

a) Jelenti, hogy az egyetemes Gyámintézet közgyűlésének jegyző-
könyvét, a rendelkezésére bocsátott példányok számához mérten, az egy-
házmegyei Gyámintézetek elnökeinek szétosztásra megküldötte. E jegy-
zőkönyv adja értésünkre, hogy az egyetemes Gyámintézet világi elnöki 
széke ismét Báró Feilitsch Berthold úr Őméltósága személyével lett be-
töltve, aki eddig is igaz ügyszeretettel és soha nem lankadó buzgósággal 
állt az egyetemes Gyámintézet élén. Isten gazdag áldása kisérje a Gyám-
intézet szolgálatában végzendő munkáját. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

b) Utal arra, hogy a mult évben is a népjóléti minisztériumtól, az 
egyetemes gyámintézeti Elnökség szives közbenjárására, egyházkerületünk 
lelkész és tanitó özvegyei részére 5 pár cipősegélyben részesült. 

Tudomásul szolgál. 

c) a mult évi kerületi Gyámintézetünk közgyűlésének határozatából 
a segélyért folyamodott gyülekezetek kérvényei az egyetemes Gyámin-
tézethez felterjesztettek s a kérvények mikénti elintézéséről számot ad az 
egyetemes gyámintézet közgyűlésének jegyzőkönyve. 

d) a székesfehérvári egyházközség folyó év május 8-án avatta fel 
ékes templomát, mely ünnepélyre kerületi Gyámintézetünk elnökségét 
szeretettel hívta meg. Az ünnepélyen egyházi elnök képviselve a kerületi 
Gyámintézetet, annak nevében köszöntötte az ünneplő és örvendező 
gyülekezetet s átadta a gyülekezetnek, mint a Gyámintézet egyik kedves 
gyermekének, az anyának forró üdvözletét. 

Tudomásul szolgál. 

e) a szeretet hangján jelenti, hogy a mikor egyházkerületi Gyám-
intézetünk tartja közgyűlését, a németországi hittestvérek a G. A. Egy-
let 100 éves jubileumának méltó megünneplésére készülnek. A G. A. 
Egylet e hó 18- 20-ig Lipcsében tartja jubiláris nagygyűlését, melyen 
az Egyetemes Gyámintézet Elnöksége is résztvesz s átadja a G. A. 
Egyletnek a szeretet ama filléreit, melyek kifejezést adnak annak a me-
leg együttérzésnek, mely magyarországi Gyámintézetünket a G. A. Egy-
let iránt eltölti. Egyházkerületünk szeretet filléreinek összege: 505.73 P. 

Tudomásul szolgál, 

f) jelenti, hogy a számvizsgáló bizottság az egyházkerületi Gyám-
intézet számadását felülvizsgálta s jóváhagyhatónak véleményezi. 

A közgyűlés a számadást jóváhagyja, 

g) jelentést tesz az egyházmegyei Gyámintézetek számadásáról: 
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Fejér-komáromi egyházm. Gyámintézet gyűjtött: 
Szabadrendelkezésre — — — 219.56 P 
Nagyszeretet adományra — — 106.85 P 
G. A. Egyletnek — — — — 1.51 P 

Összesen: 327.92 P 
Mosoni egyházm. Gyámintézet gyűjtött: 

Szabad rendelkezésre — — — 104.90 P 
Nagyszeretet adományra — — — 35.01 P 

Összesen: 139.91 P 

Nógrádi egyházm. Gyámintézet gyűjtött: 
Szabadrendelkezésre — — — 385.08 P 
Nagyszeretet adományra — — 153.05 P 

Összesen: 538.13 P 

Ö s s z e s í t é s : 

Szabadrendelkezésre — — — 709.54 P 
Nagyszeretet adományra — — 294.91 P 
G. A. Egyletnek — — — — 1.51 P 

Összesen 1005.96 P 
h) a „Laszkáry Gyula ker. gyámintézeti alapítványáénak tőkéje 

1931 december 31-én 1863.40 P, kamata 85 P. A kamat 10o/o-ának a 
tőkéhez csatolásával a ker. gyámintézet rendelkezésére áll 75 P, 

i) a ker. gyámintézet szabad rendelkezésére álló összeg: 354.77 P, 
amelyre nézve egyházi elnök indítványozza, hogy fordittassék ezen ösz-
szegből 300 P segélyekre és a fennmaradt 54.77 P az évi költségek 
fedezésére. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a számadá-
sokat jóváhagyja, a felosztásra vonatkozó javaslatot magáévá 
teszi, 

j) a ker. gyámintézethez segélyért folyamodik: a Fejér-komáromi 
egyházmegyéből: Felső-galla tatabányai missió, Komárom, Tatatóváros, 
Tordas és Székesfehérvár a „Laszkáry Gyula alapítvány" segélyért, 

a mosoni egyházmegyéből: Oroszvár, 
a nógrádi egyházmegyéből: Cserhátsurány, Kétbodony, Rétság, 

Nógrád, Ipolyszög, Galgaguta, Bánk, Szécsény, Lucfalva, Szirák és a 
„Laszkáry Gyula alapítvány" segélyért Romhány. 

A közgyűlés a gyámintézeti bizottság ajánlatára: Fel-
sőgalla-tatabányai missiónak, Cserhátsuránynak és Kétbo-
donynak 1 0 0 - 1 0 0 P segélyt juttat. A „Laszkáry Gyula ker. 
alapítvány" 75 P-ős segélyében Székesfehéivárt részesiti; 

k) az egyetemes gyámintézethez folyamodik: Felsőgalla-tatabá-
nyai missió, Székesfehérvár, Oroszvár, Cserhátsurány, Kisterenye-Pásztó, 
Kétbodony, Komárom, Nógrád, Rétság, Bokod, Csákvár, Galgaguta, 
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Balassagyarmat, Tordas, Tatatóváros, Esztergom, Mohora, Bánk, Szé-
csény, Csesztve, Szirák, Nagyveleg, 

a közgyűlés a következő sorrendben terjeszti fel párto-
lólag a segélyért folyamodó gyülekezeteket: Kis szeretet ado-
mányra: Felsőgalla-tatabányai missió, Székesfehérvár, Orosz-
vár, Cserhátsurány, Kisterenye-pásztó, Kétbodony, Komárom, 
Nógrád, Rétság, Bokod, Csákvár, Galgaguta, Balassagyarmat, 
Tordas, Tatatóváros, Esztergom, Nagyveleg, Mohora, Bánk, 
Szécsény, Csesztve, Szirák, 

i) a G. A. egylethez a következő egyházak fordulnak támogatásért: 
Székesfehérvár, Kisterenye-pásztó, Felsőgalla—tatabányai missió, Tata-
tóváros, Nógrád, Rétság és Oroszvár. A mult évi egyet, gyámintézeti 
közgyűlés határozata alapján a G. A. egylethez csak azok a gyülekeze-
tek és intézmények terjesztendők fel segélyezésre, melyek az „Unter-
stützungsplán"-ban fel vannak véve. A dunáninneni egyházkerületben 
ilyenek: Székesfehérvár, Kisterenye-pásztó, Tatatóváros és Magyaróvár. 

A közgyűlés a segélytervezetbe felvett gyülekezeteket 
továbbra is segélyezésre ajánlja s a többi folyamodó egyhá-
zak válságos helyzetére tekintettel ugy határoz, hogy azok 
kérvényeinek felterjesztését szorgalmazza az egyetemes gyám-
intézeti közgyűlésnél, a kérvényeket meleg pártolással terjeszti 
fel s ismételten figyelmezteti a tervezetbe felvett gyülekezete-
ket, hogy kérvényüket haladéktalanul küldjék be az egyházi 
elnökhöz; — a segély elnyeréséről vett értesítés után pedig 
a segélynyugta beküldésével egyidejűleg németnyelvű köszö-
nőiratukat el ne feledjék felterjeszteni, mert azt a G. A. egy-
let elnöksége elvárja azoktól, kiket az egylet támogatásában 
részesít. 

3. Egyházi elnök ismerteti Miklás Mihály nyug. ezredes, a győri 
egyházközség tiszteletbeli felügyelőjének azon indítványára: „Legyen jö-
vőben a magyarországi e. e. e. Gyámintézet neve Magyarhoni Evan-
gélikus Gusztáv Adolf gyámintézet," az egyházmegyei gyámintézetek 
álláspontját, melyeknek alapján a 

közgyűlés kimondja, hogy a Székács József által alapí-
tott egyetemes Gyámintézetet ugy kívánja nevében is fenn-
tartani, mint azt a nagynevű alapító alapította. 

4. Bejelenti, hogy az egyházkerületi Gyámintézet Elnökségének 6 
évre szóló megbízatása lejárt, mire a 

közgyűlés elrendeli az egyházkerületi gyámintézeti el-
nökségre a választást azzal, hogy az egyházmegyei gyámin-
tézetek szavazataikat 1933 évi julius hó 31-ig terjesszék be a 
Püspök űr Őméltóságához, kinek elnöklete mellett a szava-
zatbontó bizottság tagjaiul Okolicsányi Gyula tiszteletbeli ker. 
felügyelő és Kirchner Rezső püspöki titkár urakat kéri fel. 
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5. Egyházi elnök hálás köszönettel adózik azoknak az áldozatkész 
sziveknek, megértő, nemes lelkeknek, kiknek buzgó fáradozása, követésre 
méltó áldozatkészsége hozta létre azt az eredményt, melyről számot 
adott. Hálás köszönettel emlékszik meg a gyámintézet melegszívű bará-
tairól, akik az elmúlt évben is az irgalmas szamaritánusi szeretet je-
gyében fáradoztak, gyűjtötték a szeretet filléreit. Amikor bejelenti, hogy 
a gyámintézeti istenitisztelet offertoriuma 42 82 P-t tesz ki, mely a nagy-
szeretet adományt növeli, köszönetet mond Szűcs Sándor lelkésznek, 
szívhez szóló, sziveket áldozatra buzditó gyámintézeti beszédéért, a szé-
kesfehérvári gyülekezetnek, mely szeretettel nyitotta meg a kerületi 
Gyámintézet előtt nemcsak hajlékát, de szivét is. Isten gazdag áldása 
pihenjen mindenkor a vendéglátó gyülekezeten, annak minden egyes 
tagján. Isten megsegítő kegyelme kisérje tovább is a Gyámintézet szent 
munkáját. 

6. Világi elnök megköszönve a megjelentek szives érdeklődését, a 
közgyűlést bezárja. Egyházi elnök esdő imájával a közgyűlés véget ért. 

Kmf. 
Laszkáry Gyula sk., Podhradszky János sk., 

világi elnök. egyházi elnök. 

Dr. Csengődy Lajos sk., 
jegyző. 

Hitelesítjük: 

Kirchner Rezső sk. Meskó Károly sk: 
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II. FÜGGELÉK. 

K I V O N A T 

az ercsi ref. evang. egyház jegyzőkönyvéből. 

Május 7. 1865. Nagytiszteletű Szalay Sándor ur baracskai anya-
egyházi lelkész, legöregebb egyházmegyei lelkész, tanácsbiró az esperesi 
visitátiót is teljesítvén, az egész presbitérium jelenlétében s ágostai hitv. 
testvéreink, nevezetesen Edvi Illés József számtartó, Bajcsy Károly nyug. 
budavárosi főbiró, Tauscher Frigyes orvos, Tauscher Gyula uradalmi 
orvos, Prokopiusz Pál aggszentpéteri kasznár, Salamon Brúnó sinatelepi 
ispán, Flachner Ábrahám sütőmester, Lipták János földbirt., Stenzel 
József órás urak tanácskozó részvétük mellett, Nagytiszt. Szalay Sándor 
ur felhiván a figyelmet az egyesülés pontjainak szerződésszerű felolva-
sására a közgyűlés a következők felett határozott. 

A.) Felolvasván a szerződés, az egyesülési okirat szorul-szóra 
ekképen következik: 

E g y e s ü l é s i o k i r a t . 

Melynek értelmében mi alólirottak az ercsi ágostai hitfelekezetű 
protestáns hivek megbízottjai a mai napon az ercsi ev. reformáta leány 
egyh. presb. Nagytiszt. Szalay Séndor baracskai anyaegyh. és tisztelendő 
Varasdy Lajos az ercsi leányegyh. h. lelkésze előtt e következendő egyes-
ségre léptünk, oly formán, hogy az ercsi két prot. hitfelekezetű hivek 
egy közös egyesült egyházat képezzenek. Ezen egyesség azonban nem 
örök időkre célzott, hanem az idő s körülményekhez képest ideiglenes 
s mind két hitv.-beli gyülekezetek részére csak addig bir kötelező erő-
vel, még mi ágostai hitv. hivek képesek leszünk egy külön gyülekezetet 
alkotni, vagy ha ez nem történhetnék meg addig mig az ország összes 
prot. hivei az országos egyesülés legfenségesebb célját eszközlik és a 
két evangéliumi hitv. felekezetek közti válfalat örökre ledöntik. 

Az egyesülési pontok s föltételek a következendők: 

I. Az egyházat illetőleg: 
1. hogy a templomban és istenitiszteletekben jogos részt vehessünk 

s ott helyünket nemcsak mint vendégek, hanem mint az egyház tényező 
tagjai elfoglalhassuk s ennélfogva 

2. kívánjuk, hogy az Urvacsorájában saját szertartásunk szerint, 
nem kenyér, hanem ostya és bor alakjában részesülhessünk. 

3. hogy az illető ref. leik. tartozik ugyan annyi díjért esketni, ke-
resztelni, temetni, szóval minden funkciókat végezni, mint a testvér fe-
lekezetnél; kivévén a konfirmációt, amelyet majd saját lelkészünk által 
kívánunk végeztetni. 

4. hogy az anyakönyvek vezetése is részünkre is pontosan s rend-
ben történjék. 
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II. Az iskolát illetőleg: 
1. hogy a gyermekeink a vallásban saját hitfelekezetü hitvallásunk 

a Lutheri káté szerint oktattassanak, a többi tantárgyakra nézve ugy 
sem forogván fenn semmi nehézség, 

2. hogy a gyermekeink azon tandíj mellett élvezhessék az oktatást, 
mint a ref. testvérek gyermekei. 

III. Az egyház vagyoni állapotára nézve. 
1. A jelen templom és iskola fundust illetőleg nem óhajtunk be-

lőle semmi részt, miután ugy is az 1790/91-ik országgyűlés XXVII. t.-c. 
2. pontja minket eléggé biztosit, nem akarván oly csekélységért orszá-
gos jogainkat feladni. 

2. ha részünkről valaki hitfelekezetünk közül alapítványt tenne 
akár pénzben, akár ingatlan birtokban, annak kamatjait ha pénz s jö-
vedelmét ha ingatlan birtok, az egyesült egyház elválásáig élvezheti, 
elválás esetében mind a tőke, mind az ingatlan birtok magunk részére 
visszaesvén az egyesség ideje alatt bejött kamat, vagy haszonvétel meg-
térítéseit nem követelvén. 

3. az ezután szerzendő birtokra nézve szinte követelést nem for-
málunk, hanem csak ugy kívánjuk, hogy segítsenek bennünket a ref. 
testvérek, a miképen mi is segítettünk, vagy segíteni fogunk. 

III. Az egyház igazgatását illetőleg 
1. saját egyesült egyh. belügyeit tekintve kívánjuk, hogy a lélek-

szám arányához képest közülünk is választassák presb. ki midőn befoly 
az egyház ügyeibe, ugyanakkor az iskolában hitfelekezetünkhöz tartozó 
gyermekek tanítása felett őrködjék. 

2. a felsőbbségtőli függése, nevezetesen a Nagytiszt, egyházmegyét 
és Főtiszt, szuprintendenciát illetőleg: miután az ercsi ref. leányegyh. 
megalakult s a lélekszám túlnyomó sőt tízszeres többségben van, az 
igazgatást a testvér felekezetnek engedjük által, csak azt kötvén ki ma-
gunk részére, hogy a hitfelekezetünkhöz tartozó anyaegyházi lelkészünk 
által az összeköttetést saját felsőbbségünkkel is megtarthassuk. 

Végre V. 
Minden jogokért ajánljuk és kötelezzük magunkat s utódainkat 

mindaddig mig a két evangéliumi hitfelekezetek egy egyesült gyüleke-
zetet képeznek az egyház terhének viselésében éppen úgy, mint a ref. 
testvéreink részt venni, sőt ha ezt tenni vonakodnánk, a törvény utjáni 
végrehajtás alá is alávetjük magunkat. 

Melyről midőn ezen magunkat s utódainkat kötelező egyesülési 
okiratunkat kiadjuk, ugyanakkor a dolog nagyobb hitelesítésére mint az 
ercsi prot. hivek megbízottjai nevünk sajátkezű aláírásával megerősítjük. 

Kelt Ercsiben május hó 7. 1865. Edvy Illés József m. k. számtartó 
s mint távollevő tiszttársam Salczmann Brúnó megbízottja; Bajcsy Jó-
zsef m. k. nyug. budavárosi főbiró; Tauscher Frigyes m. k. orvos; dr. 
Tauscher Gyula m. k. urad. orvos s mint távollevő Prokopius Pál gaz-
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datiszt s földbirt. megbízottja; Flaschner Ábrahám m. k . sütőmester; 
Lipták János m. k. közbirtokos. 

Elfogadjuk és ezen egyesülési okiratot minden pontjaiban ma-
gunkra nézve kötelező erejűnek elismerjük s utódainkra nézve is érvé-
nyesitjük. Kelt Ercsi május hó 7. 1865. Az ev. ref. egyház elöljárósága: 
Szalay Sándor baracskai anyaegyházi leik., Varasdy Lajos ref. h. lel-
kész, Karsay Ferenc gondnok, Kovács Sándor presbiter, Varga Pál 
presb., Nagy Lajos presb., Pradán István presb., Pup József presb. 

Hogy ezen jegyzőkönyv a tanácskozásban felmerült és végrehajtott 
tényekkel teljesen megegyezik, bizonyítjuk. 

Kelt Ercsi október 8. 1865. 
Varasdy Lajos ref. h. leik. 
Karsay Ferenc gondnok. 
Illés József. 
Kovács Sándor. 
Nagy Lajos presb. 
Pup József presb. 

(P. H. Ercsi helv. és ág. hitv. egyesült egyház 1866.) 

6 
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VL FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV 

felvétetett a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület Lelkészértekezletének 
1932. szeptember 15-én Székesfehérvárott tartott ülésén. 

Jelen voltak: Kiss István püspök elnöklete mellett Wenk Károly, 
Balog István esperesek, Kardos Gyala, Podhradszky János alesperesek, 
Droppa Sámuel, Piri Károly, Szüts Sándor, Szekey András, Fadgyas 
Aladár, Révész Alfréd, Horváth Sándor, Huszágh Gyula, Hofman Ernő, 
Fúria Zoltán, Kalavszky Kálmán, Kiichner Rezső, Meskó Károly, lelkészek, 
és mint vendégek Zelenka Ottó, Dr. Zelenka Frigyes, Antal Károly, Dr. 
Farkas Béla, Dr. Teutsch József, és mások, valamint alulirt jegyző. 

1. Az Erős várunk eléneklése és ima után Kiss István püspök 
megnyitja az ülést, amelynek célkitűzéseit ismertetve, kitér arra, hogy 
Isten kegyelméből most tölti be Mihalovits Samu esperes lelkészi mű-
ködésének 35-ik évét, valamint Podhradszky János lelkész tordasi mű-
ködésének 25-ik esztendejét. Mindkét lelkésztestvért kartársi szeretettel 
üdvözli és őket továbbra is Isten kegyelmébe ajánlja. 

Az értekezlet őszinte szívvel ünnepli a két jubiláns lelkészt. 

2. Dr. Csengődy Lajos I. Tim. 2. 5—7 alapján írásmagyarázatot 
tart, az evangélikus lelkészi hivatás jelentőségéről. 

Az értekezlet a közölt gondolatokért az elnök indítvá-
nyára köszönetet mond. 

3. Balogh István esperes a lelkészi kar nevében kér szót. Meg-
emlékezik arról, hogy püspökünk ebben az évben tölti be püspöki mun-
kájának lö-ik esztendejét, amely idő alatt mindenkor az igazi evangélikus 
püspök, a primus inter pares szellemében, a régi^superitendensek patináns 
lelkével töltötte be hivatását, ami ugy vezetésében, mint a kerület sor-
sának irányításában, valamint a lelkészi karral való érintkezésében állandóan 
érvényesült. A jó Isten egészséget, életet adó kegyelmébe ajánlotta a 
kerület ősz püspökét. 

Kiss István püspök 'megindult hangon válaszolt az üdvözlő sza-
vakra. Lelkésztársai körében második otthonát találta meg annak a meg-
becsülésnek a révén, a miben őt kartársai részesítették. Ha telik még 
valami — úgymond — ebből a fáradt elméből, ha képes még valamire 
ez a kiégett szív, ugy csak egy feladatot ismer, hogy tüzet adjon ember-
társainak tovább, ami terjedjen messze széles e hazában is, hogy segít-
ségével legyen itt más világ, szebb és boldogabb, egészebb, mint aminő 
most van, aminő a csonka határok között lehetséges. 

Az értekezlet felállva helyéről, meleg ünneplésben ré-
szesiti jubiláns főpásztorát. 



83 

4. Kardos Gyula alapos tanulmány tárgyává tette egyházunknak 
azt a helyzetét, amelyre annak következtében került, hogy mindegyre 
jobban hiányoznak és fogynak az olyan segédlelkészek, a kik tótul és 
németül is el tudják látni a szent szolgálatot, ügy elvi, mint gyakorlati 
szempontból vizsgálva a kérdést és körülményeit, szükségesnek találja, 
hogy ezt a kérdést állandóan napirenden taitsuk és mindent kövessenek 
el az illetékes tényezők, hogy ezen bajon segítve legyen. Indítványára 
számos hozzászólás és alapos megvitatás után 

az értekezlet azzal az indítvánnyal lép a kerületi közgyűlés 
elé, hogy a kerületi közgyűlés is mondja ki, hogy a refor-
mációi alapgondolathoz és az evangélium szelleméhez rendit-
hetetlenül ragaszkodva, hazánk és egyházunk elszakított terü-
leteinek jövője szempontjából is szükségesnek tartja, hogy a 
tótul is tudó káplánok száma szaporittassék. Miért is felkéri 
az egyetemes közgyűlést, mint a soproni theol. fakultás ta-
nulmányi hatóságát, hogy a theológusoknak a tót nyelvben 
való jártasságát szemináriumi képzés utján szorgalmazza s 
őket a magyar mellett egy nemzetiségi nyelv megtanulására 
szigorúan kötelezze. Mindent kövessen el arra, hogy a theo-
logus ifjúság belássa, hogy úgy egyházunknak, mint saját 
maguknak is eminens érdekök az elhelyezkedés szempontjá-
ból is a tót nyelv ismerete. A kerületek püspökeit kéije fel 
a közgyűlés, hogy ezt a kérdést tartsák állandóan napirenden. 
Ugyancsak a lelkészek is kövessenek el mindent, hogy már 
az iskolában tehetségesnek és a lelkészi pályára alkalmasnak 
mutatkozó hazulról nyelvismerettel biró tanulók a lelkészi pá-
lyára menjenek. Kérje fel az egyetemes közgyűlés a theol. 
fakultást, hogy az ilyen nyelvismerettel biró, vagy ezek meg-
tanulására hajlandónak mutatkozó hallgatókat a felvételnél 
előnyben részesítsék, hasonlóképen a püspök urak a segéd-
lelkészek átvételénél és kihelyezésénél legyenek ezen szem-
pontokra tekintettel. Végül kívánatosnak és hasznosnak tartja 
a közgyűlés, hogy a theologus ifjakat a tót nyelv elsajátítása 
céljából a tót nyelvű gyülekezetek lelkészei a szünidőben 
maguk mellé vegyék, a mi legmegfelelőbb mód a nyelv el-
sajátítása céljából. 

5. Dr. Csengődy Lajos ismerteti a nógrádi lelkészértekezletén tár-
gyalt azon indítványt, amelyet Kirchner Rezső püspöki titkár dolgozott 
ki nagy alapossággal a lelkészi nyugdíjintézet most aktuális 5 eszten-
deje végén az intézet revíziójára vonatkozólag. Az indítványt az értekezlet 
a magáévá teszi és 

a kerületi közgyűlés útján az egyetemes egyházhoz a 
nyugdíjintézeti revízió tárgyában a következőket kéri felter-
jeszteni : 



1. A 150/0-os alapítási és 4o/0-os fenntartási járulékok 
IOd/o, illetve 3o/o-ra való leszállítása kívánatos. És, mert az 
egyházak és az 1928. január 1-óta már öt éve tag lelkészek 
a 150/0-os alapítási járulékok cimén öt évi részletben a ka-
matokkal együtt eddig 366.85 P-t befizettek, ez pedig meg-
felel a 3600 P utáni Ktyo-os alapítási járuléknak; 1933 jan. 
1-től az összes egyházak és a lelkészek közül, akik a 15o/o-os 
alapítási járulékokat már öt éven át befizették, a további 
alapítási járulékok fizetése alól felmentendők s csak az 'évi 
50/0-os fenntartói s illetve tagjárulékot fizessék. 

2. A 40 évi szolgálati idő betöltése adjon feltétlenül 
jogot a nyugdijbavonulhatásra minden további nélkül, a tag 
egyszerű bejelentésére még akkor is, ha Isten különös ke-
gyelméből makk egészségben éri is meg ezt az időt. Kívá-
natosnak tartja mérlegelés tárgyává tenni azt is, hogy 40 évi 
szolgálat után minden lelkész nyugalomba vonuljon, már csak 
a theologus túltermelés miatt is. 

5. Az előző pont alapján természetesen el kell, hogy 
essék a tagdijaknak a 40-ik szolgálati éven túl való fizetési 
kötelezettsége is. 

6. Mindazok a lelkésztagok, kiknek a nyugdíjigénye 
1928. január 1-vel a régi nyugdíjigénnyel szemben emelke-
dett, köteleztessenek arja, hogy a felemelt nyugdíjigény után 
az 1928. előtti szolgálati évekre vonatkozólag pótlólag 3Vo-os 
tagdijjárulékot fizessenek meg. Ezeket az utánfizetéseket a 
nyugdíjintézet 6°/o-os kamat mellett mint az illető tagok füg-
gőtartozását tartsa nyilván s ez az illető tag nyugdíjba vonu-
lásakor 5 éven át havonkénti részletben a nyugdíjból, esetleg 
elhalálozás esetén az özvegy ellátási dijából is levonható le-
gyen. 'Egy intézetnél ugyanis minden tagot az azonos jogok 
mellett azonos kötelezettségek terhelhetnek. 

6. Ugyancsak revízió tárgyává tétessék a püspöki nyug-
díjigények megállapítása is. 

6. Podhradszky János alesperes részletesen ismerteti a három egy-
házmegyei lelkészértekezlet munkásságát. 

7. Elnök az idő előhaladottságára való tekintettel, az értekezlet 
többi kitűzött tárgyait a jövő évi értekezletre halasztja, a megjelentektől 
elköszön és az értekezletet bezárja. 

K. m. f. 

Dr . C s e n g ő d y L a j o s sk., 
jegyző. 

K i s s I s t v á n sk. , 
elnök. 



A kerületi t isztviselők és bizottsági tagok 
névjegyzéke, 

Tisztviselők. 

Slnökség: Dr. Sztranyavszky Sándor (Budapest, I. Áldás-utca 11. 
Balassagyarmat és Marcal) egyházkerületi felügyelő; Kiss István püspök 
(Sámsonháza, Nógrád vármegye.) 

Segyzől?: Dr. Zelenka Frigyes világi főjegyző (Budapest, 1. ker., 
Eszék-u. 1 3 - 1 5 . II. 5 ) ; dr. Kovács Sándor egyházi főjegyző (Budapest, 
V. Hold-u. 29.) Dr. Kéler Bertalan (Budapest, IV. Veres Pálné-u. 15) és 
Dr. Farkass Béla (Budapest, IX. Erkel Ferenc-u.) világi jegyzők, Kirchner 
Rezső (Sámsonháza, Nógrád vármegye) és dr. Csengődy Lajos (Salgó-
tarján) egyházi jegyzők. 

Pénz tá ros : Szelényi Gyula (Budapest, IV. Deák Ferenc-tér 4. sz.) 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas, Fejér vármegye.) 
Ollenőr-főhönvvelő: Kesztler László. 
Sllenőr: Kirchner Gyula (Budapest, I. Városmajor-u. 30 sz.) 
Könyvelő: Horch Ernő (Budapest, IV. Deák Ferenc-tér 4 sz.) 
Llgyész: Dr. Händel Béla (Budapest, IX. Ráday-u. 15 sz.) 
Tiszteletbeli ügyész: Dr. Petrovics Rezső (Balassagyarmat.) 
Cevélíáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat.) 
DHissziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső (Sámsonháza, 

Nógrád vármegye. 

Törvényszék. 

Slnökség: A kerületi felügyelő és a püspök. Tagok a) az 1935. 
évi kerületi rendes közgyűlés napjáig: 

1. A világiak közül: Zelenka Ottó (Salgótarján.) Dr. Draskóczy Pál 
(Budapest, V. Pannónia-u. 34 III. 10.) CsatáryElek (Magyaróvár.) Lasz-
káry Gyula (Romhány, Nógrád vármegye.) 

2. A lelkészek közül: Irányi Kamill (Székesfehérvár.) Horváth 
Sándor (Csabdi, Fejér vármegye.) Wenk Károly (Hegyeshalom Moson vm.) 

3. A tanítók közül: Csengey Gyula (Oroszlány, Komárom vármegye.) 
b) Az 1938. évi kerületi rendes közgyűlés napjáig: 1. A világiak közül 
Dr. Kéler Bertalan és Dr. Zelenka Frigyes. 

2. a lelkészek közül: Podhradszky János (Tordas, Fejér vármegye.) 
Huszágh Gyula (Szécsény Nógrád vármegye.) Limbacher Zoltán (Kis-
terenye Nógrád vármegye.) 
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3. a tanítók közül: Bérezés Lajos (Balassagyarmat.) A törvény-
szék jegyzője az 1938-ik évi kerületi rendes közgyűlés napjáig Dr. 
Farkass Béla (Budapest, IX. Erkel Ferenc-utca.) 

Bizottságok. 

1. Tanügyi bizot tság: Előadó: Kardos Gyula. Tagok : Okolicsányi 
Gyula, Laszkáry Gyula, Dr. Zelenka Frigyes, Draskóczy Lajos, Csatáry 
Elek, Magyar Géza és Bérezés Lajos. 

2. Sog és alkotmányügyi bizottság : Okolicsányi Gyula, Dr. Stelczer 
Mátyás, Balogh István, Kardos Gyula, Wenk Károly, Švehla Elemér, 
Horváth Sándor s a kerületi ügyész: Dr. Händel Béla. 

3. Pénzügyi bizot tság: A jog és alkotmányügyi bizottsági tagok, 
továbbá Hanzély Ferenc és Prónay József. Üléseire meghívandó a ke-
rületi számvevőszék elnöksége is. 

4. £evélíári bizot tság: Kondor Vilmos, Huszágh Gyula és Hor-
váth Sándor. A bizottságok elnöksége a kerületi elnökség. 

Számvevőszék: Egyházi elnök: Meskó Károly, világi elnök: Kirchner 
Gyula. Tagok: Kirchner Rezső, vitéz Sréter Ferenc, Magyar Géza és 
Szűcs Sándor. 
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1. Kerületi felügyelő megnyitója _ _ _ _ _ _ 4 
2. Közgyűlés megalakulása _ _ _ — — — 7 
3. Jegyzőkönyv hitelesítők — — — — — — 8 
4. Kerületi tanitóképviselők _ _ — — — — 8 
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