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A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 1923. évi szeptem-
ber 20-án Magyaróvárott megtartott rendes közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 
A közgyűlésen méltóságos lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerü-

leti felügyelő, utóbb nagyságos dr. Stelczer Mátyás egyházmegyei 
felügyelő és főtisztelendő és méltóságos Kiss István püspök, mint társ-
elnökök, elnököltek. 

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

Samu, dr. Händel Béla, Nemes Győző, Zimmermann János, Belák 
Géza, Rákóczy István, Kirchner Gyula. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Balogh István, Belicza András, dr. Händel 
Béla, Kirchner Rezső, lándori dr. Kéler Bertalan. 

3. Egyházkerületi pénztáros: Bendl Henrik. 
4. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
5. Egyházkerületi számvevő: Horváth Sándor. 
II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A nógrádi egyházmegyéből: Mihalovics Samu, Rákóczy István. 
2. A fejérkomáromi egyházmegyéből: Balogh István, lándori 

dr. Kéler Bertalan. 
3. A mosoni egyházmegyéből: dr. Stelczer Mátyás, Zimmermann 

János. 
III. Választás utján: 
1. A nógrádi egyházmegyéből megbízólevéllel: Szekej András, 

Rákóczy István. Jegyzőkönyvi kivonattal: Meskó Károly, Belicza András. 
2. A fejérkomáromi egyházmegyéből megbízólevéllel: Magyar 

Géza, Podhradszky János, lándori dr. Kéler Bertalan. Jegyzőkönyvi 
kivonattal: Belák Géza, dr. Karcsay Miklós. 

3. A mosoni egyházmegyéből megbízólevéllel: Rumpeltesz Mátyás, 
Konrath Frigyes. Jegyzőkönyvi kivonattal: Csatáry Elek, Ringbauer 
Károly, Wenk Károly, Schmickl Mátyás, Schmickl András, HofbauerMárton. 

IV. A tanítók képviseletében: 
V. Számos vendég. 



1. A gyűlés. 

1. (H.) A közgyűlés tagjai szeptember 20-án, d. e. 729 órakor 
résztvettek az istentiszteleten, majd a városháza üléstermében gyülekezvén 
össze, a püspök imája után lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő 
a következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi Közgyűlés! 

Az Isten, akinek szent ügyét munkáljuk, nemcsak a példázatbeli 
szolgáknak adott tálentumokat, hanem nekünk is, akik törhetetlen 
hűséggel álljuk körül az Ő szent Fia evangéliumának oltárát. Amikor 
most ismét együtt vagyunk, hogy számot adjunk egymásnak, miként 
sáfárkodtunk a reánk bízottakkal az elmúlt esztendőben, akkor, — nem 
tagadhatjuk — hogy igen vegyes érzelmek töltik el mindnyájunk lelkét! 

Vájjon mernénk-e határozott választ adni arra a kérdésre, hogy 
jobbak lettünk-e mi emberek? Jobbá lett-e édes hazánk sorsa, köz-
egyházunk állapota, társadalmunk nyugalma, a békesség, a gazdasági 
helyzet ? 

Ha mindezt kérdezzük, majdnem annak a példázatbeli tálentumot 
kapott utolsó szolgának a példája elevenedik ismét meg, aki nem 
használta fel a reábízott kincseket ugy, mint azt az Isten elvárhatta 
volna tőle. 

Azonban, ha az ujabb öt tálentumról nem is számolhatunk be, 
vizsgáljuk mégis, tényleg nem tettünk-e semmit? 

Igaz, még ma is, mint csonka kerület jöttünk össze, az ellenség 
bosszúja diktálta határok közé szorított magyar nemzetünk fiaiként. 
De ha még mindig igy is vagyunk, nem, nem veszítettük el a feltáma-
dásba vetett hitünket és reményünket! 

Ezeket kell élesztenünk és ébren tartanunk, mert én is osztom és 
hirdetem egyházunk egyik legjobb és legnagyobb fiának azon meg-
állapítását : 

„Az egyes emberre nézve a föltámadás reménye a vallásos hit 
vigasztalása. Nemzetekre nézve a föltámadás lehetősége a történelemnek 
példákkal igazolható, kétségbe nem vonható tanúsága." 

És ez a hit, ez a tanúság és a rendületlen bizalom az Isten örök 
igazságosságában adja ajkunkra ismét azt a tiltakozást, amit először az 
1921. évi közgyűlésünkön kiáltottunk bele a nagy magyar éjszaka kietlen 
pusztájába, s ugyanazzal a rendületlen szilárdsággal hangoztatjuk most 
is, hogy: 

„Egyházkerületünk szétdarabolása, iskoláinknak idegen államba 
való beolvasztása ellen, mivelhogy ez nem a jog, hanem erőszak alap-
ján történt olyan nép részéről, melynek az ősi magyar földhöz semmi 
jussa nincsen — a leghatározottabban tiltakozunk, azt jogosnak el nem 
ismerjük s magyar hazánk területi épségéért, iskoláink visszaszerzéséért 
minden erőnkkel küzdeni fogunk!" 
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És egyben bizunk, hogy ez a mi tiltakozásunk nem sokáig marad 1. 
kiáltó szó a pusztában. 

Bizunk ebben még akkor is, amikor hangok szűrődnek felénk, 
hogy az ilyen szót, még itt a határokon innen is, belénk akarja fojtani 
ellenségeink bennünket körülvevő kis és nagy gyűrűje, sőt arra szer-
vezkedik, hogy megcsonkított hazánk és nemzetünk egyetlen jajszava se 
juthasson el a felnövekvő nemzedék füléhez. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés ! 
Ismeretes, hogy a „Népszövetségi Társaságok Unió"-ja junius 

havában Bécsben tartott kongresszusán tárgyaltatott egy javaslat, mely 
azt célozza, hogy a béke szempontjából az egyes államok tankönyvei 
és egyéb szellemi termékei egy kiküldendő bizottság által átvizsgálandók. 

Mit jelent és mit céloz ez az intézkedés? 
Nem egyebet, mint azt, hogy iskoláinkban csak olyan tankönyvek 

legyenek használhatók, melyeknek tartalma — elhallgatva vagy meg-
hamisítva ezeréves dicső multunkat — ellenségeinknek kedves s nem 
egyebet, mint azt, hogy utódaink ne ismerhessék meg őseink haditetteit 
és dicsőségét és a hazaszeretetből fakadó azon erőt, mely ezer éven át 
fenntartotta oly sokszor súlyosan sújtott magyar hazánkat. 

Ne adja Isten, hogy valóra váljon, — de ha mégis megtörténnék, 
hogy az antant parancsára iskoláink tankönyveiből is kitörölnék mind-
azt, ami Nagymagyarországra emlékeztet, akkor — mélyen tisztelt Köz-
gyűlés — a nyomtatott betűk helyett a szivekbe irott gondolatok 
beszéljenek, hirdessék szószéken és katedrán, nagyok és kicsinyek előtt 
egyaránt, hogy nem, nem lehet kiirtani belőlünk az ezeréves vágyat. 
Akkor legyünk mindannyian olyanok, mint az én boldog emlékű Brez-
nyik János tanárom, aki, serdülő koromban a selmeci lýceum áldott 
falai között, annyiszor elmondotta, amit könyvbe irni akkor sem volt 
szabad, mint kötött kardot s ment el maga is a honvédekkel a szent 
Szabadság védelmére. Ne feledjük el ezeket a példákat, de emlékünkbe 
idézve az ilyeneket, készüljünk el mindenre s tanuljunk magyar aposto-
lokká válni templomban és iskolában egyaránt. 

így felkészülve, remélhetjük árva nemzetünk erkölcsi megujulását 
és ezzel feltámadását. 

Nagyon kérem a nagytiszteletü lelkészi kart és érdemes tanító-
inkat, hogy megragadva minden alkalmat, a gondozásukra bízottak 
előtt, utalva Csonka Magyarország összeszabdalt térképére, hirdessék, 
hogy ezer éven át mik voltunk és, sajnos, mik vagyunk most! 

De hogy mindez majdan sikerre vezessen, ahhoz „egy a szüksé-
ges dolog" (Lk. 10. 42.), amiről Megváltónk is beszélt: a magasabb 
igazi értékek keresése, a hitben, a reményben, a szeretetben való össze-
olvadás, az egységben való összefogás keresése. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés ! 
Nem a politikai életünkről beszélek itt, hanem csak a mi evan-

gélikus egyházunk állapotairól, amelynek helyzete a katholicizmus és az 
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1. egyházellenes mozgalmak szoritógyürüjében egy cseppet sem enyhült 
az elmúlt esztendőben. 

Hanem beszélek itt azokról a visszásságokról, amik ennek az egy-
ségnek hiánya következtében éppen egyházi közéletünk fórumán napi-
renden vannak. Nem szólva az egyházalkotmányunk szellemével össze 
nem egyeztethető és egyházunk szervezetébe bele nem illő, kiélezett 
hierarchikus törekvésekről, amik egyházunk legéletbevágóbb kérdéseinek 
megoldását és elintézését késleltetik, — nem szólva egyes egészen 
egyéni ambíciók tultengéseiről, csak arra akarok sajnálattal rámutatni, 
hogy megválasztott és beiktatott uj,egyetemes felügyelőnk értékes egyéni-
sége körül még mindég nem állnak egységes falanxban az illetékesek, 
sőt még az egyes kerületek élén sem található mindenütt a kívánatos 
egyöntetűség és összetartás. 

Az ilyesmik következménye aztán az olyan helyzet, amely most a 
nagy küzdelmek után kivívott theologiai facultással kapcsolatban állott 
elő. Habár a facultásra vonatkozó alapító levél 1923. február 18-án 
legfelsőbb helyen jóváhagyatott, habár a facultás tanári kara 1923. 
augusztus 27-én ki lett nevezve, — a theologiára készülő ifjaink ma 
sem tudják, hogy a tanév mikor kezdődik, beiratkozniuk hol kell, s neve-
zetesen nem tudják, hol gondoskodjanak lakásról, stb. 

Ez a bizonytalanság nemcsak a fiatalságot, hanem a szülőket is 
súlyosan érinti, mert nem tudnak kellőkép s idejekorán felkészülni az 
anyagi szükségletek előteremtésére, s igy ez az utolsó percekig tartó 
bizonytalanság csak kárára s nem hasznára váll az ügynek. Pedig 
theologiai tudományunk amúgy is siralmas helyzete minden, a leg-
messzebbmenő figyelmet és támogatást érdemelné meg mindnyájunk 
részéről. 

Ennek tudatában jóleső örömmel látjuk, hogy mégsem egészen 
csöndesedett el e téren is végleg a munka. A most újonnan munkába 
lépő Protestáns Irodalmi Társaság megmozdulását és jövőnk érdekében 
egész egyházunk egységes támogatását szorgalmazom ugy a facultás, 
mint a Társaság számára. Ugyanezt kell tennem mélyen tisztelt Köz-
gyűlés a mi mostoha gyermekünk, az evangélikus sajtó ügyében is. 
Bárki bármikép vélekedjék is, mégis csak lehetetlen állapot, hogy oly 
szegények, oly erőtlenek vagyunk e téren. Ugy hivatalos egyházunknak, 
mint egyházunk társadalmának mindent el kell követni, hogy lapjainkat 
fenntarthassuk és azok életképességét biztosítsuk. Példának vehetjük 
Miskolc nemes városának készségét, amely az államsegély megvonása 
folytán roskadozó eperjesi menekült jogakadémiánk fenntartására hat 
milliót ajánlott fel. Akárhogy is, de értékeinket elveszni, megsemmisülni 
ne engedjük, mert ezzel nemcsak dicső multunknak tartozunk, hanem 
jövendőnknek is. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Ne ejtsük ki kezünkből ennek a jövendőnek az irányítását. A 

jövendő méhében még szunnyadó milliók követelik tőlünk, hogy fogjuk 

\ 
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meg az eke szarvát és nem nézve csak hátra, szántsuk fel és termé- 1. 
kenyitsük meg az uj fejlődési lehetőségek talaját. 

Szól pedig ez az intés legfőkép a most előmunkálatait megkezdő 
zsinatnak, amely bár kiküldte előkészítő bizottságait, mégis, mintha 
csöndes lethargiában szenvedne. De addig is, mig intézményesen tör-
ténik valami, addig is, a magunk körében, az egyes egyházak életében 
ápoljuk a lelket, az ősi áldott evangélikus szellemet belmissziói mun-
kával, az egyházi élet intenzivebb tételével és legfőkép egyéni példánkkal. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Az Isten a legutolsó, legdrágább egyetlen tálentumát bizta reánk 

evangélikusokra, — az evangéliumot! S e mellé nem adott ezer 
holdakat, nem adott hatalmas patrónusokat, csak a legutolsó, a leg-
drágábbat, az evangéliumot adta nekünk. Hát vigyázzunk rá! Különösen 
annak hivatott és felavatott szolgái. Ugy a lelkészi és tanítói karban, 
mint az egyháztanácsokban, mint az egyház sorsát intéző fórumokon. 
Egyszer az Isten ugy is számon kéri majd, mint sáfárkodtunk vele! 
Hassa át egész életünket és életünk legyen ennek az evangéliumnak 
világító fáklyája, dobogó szivünk, érző lelkünk és erős karunk! 

És ha vannak köztünk eltévelyedettek, óh, értsék meg, hogy nem-
csak a maguk személyét alacsonyítják ezzel le, hanem az evangéliumra 
és annak egyházára is árnyat vetnek ezáltal. Pedig az Isten nem a 
sötétségnek, hanem a világosságnak Istene, aki nem siet, de nem is 
felejt semmit sem. 

Nem felejti el azt sem, hogy evangéliumának hűséges őrállói, a 
mai nyomorult gazdasági viszonyok közepette, mily nehéz terhet visel-
nek. S ha csonka hazánk mai súlyos helyzetében nem is tudunk 
azonnal minden gondot eloszlatni, minden könnyet letörölni, — meg-
van a reményünk, hogy az 1848. évi XX. t.-c.-nek a földbirtokreformmal 
kapcsolatos végrehajtása során egyházkerületünk anyagi viszonyai is 
megjavulhatnak. 

S ha a hűség, az összefogás nem hiányzik, — boldogabb jöven-
dőt remélhetünk. 

Mert a hűség, az összetartás teremt és alkot. Ezt láthatjuk itt 
Magyaróvár nemes városának falai között is. A romlás, a sülyedés, az 
összeomlás világában itt teremtődött meg az első anyaegyház csonka 
egyházkerületünkben, hála a templomépitő Bendl, Wegman, Czech, 
Kühne, Csatáry, Lepossa, Teutsch és a többi családok áldozatos hitének 
és egyházszeretetének. 

Amikor most itt a teremtő élet emez igaz tiszteletet lelkünkből 
kiváltó megnyilatkozásának helyén gyültünk össze egyházkerületünk 
közgyűlésére, nem kötelességet teljesítek, hanem szivem igaz sugalla-
tának teszek eleget, amikor egyrészt hálásan megköszönöm szives meg-
hívásukat, másrészt az egyházkerület elismerésének zászlaját hajtom 
meg egyházteremtő evangéliumi lelkületük áldozatos buzgósága előtt, 
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4. látva azt, hogy fáradozásuk, példás templomlátogatásuk nem volt hiába-
való az Urban! 

A Mindenható áldása lebegjen a jövőben is a magyaróvári 
gyülekezeten s annak minden egyes tagján. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Köztudomásu, hogy báró Prónay Dezső, az egyetemes egyházi és 

iskolai felügyelőségről 1918. évben való lemondása óta a közéleti 
működéstől teljesen visszavonult. Csakis velünk tett kivételt, mikor 
kérésünkre 1921. évben s azóta mindég kitüntetett azzal, hogy egyház-
kerületünknek az egyetemes gyűlésen való képviseletét vállalta; — s 
ennek mindannyiszor meg is felelt. 

Felejthetetlen vezérünk Istentől áldott életének 75-ik esztendejét 
jövő hó 22-én tölti be. Indítványozom, hogy ez alkalomból mai köz-
gyűlésünk, szeretetünk, ragaszkodásunk és soha el nem muló hálánk 
kifejezése mellett üdvözölje báró Prónay Dezsőt, az ő hervadatlan 
érdemeit jegyzőkönyvében újólag örökítse meg s az erről szóló jegyző-
könyvi kivonat átküldésével értesitse az ünnepeltet. 

S mielőtt egyházkerületünk ügyeinek elintézéséhez fognánk, 
•szives evangéliumi szeretettel üdvözlöm az összes megjelenteket, ezek-
nek során: méltóságos Csatáry Elek alispán és Proszonits István 
polgármester urakat. 

Abban a biztos tudatban, hogy tanácskozásainkat a szeretet, 
békesség és megértés fogja áthatni s Isten segedelme vezérelni, 
a mai közgyűlésünket megnyitottnak nyilvánítom. 

A közgyűlés az elnöki megnyitó beszédet élénk helyes-
léssel fogadta és azt Rákóczy István indítványára egész 
terjedelmében a jegyzőkönyvbe felvéteti. 

2. (H.) A közgyűlés megnyitása után a világi főjegyző jelenti, 
hogy a közgyűlés választott tagjainak okmányai rendben vannak, mire 

a világi elnök a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak 
jelenti ki. 

á 

3. (H.) E közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére a közgyűlés az 
elnökségen és jegyzői karon kivül 

dr. Karcsay Miklóst, Kirchner Gyulát és Podhradszky Jánost 
küldi ki. 

4. Méltóságos kerületi Közgyűlés! 
Püspöki minőségemben ezen első évi jelentésemet az 1922—23-iki 

közigazgatási évről van szerencsém a következőkben beterjeszteni: 
Haladtunk csendesen a megkezdett utakon, azt hiszem, ezekkel a 

szavakkal jellemezhető a leghelyesebben az elmúlt közigazgatási esztendő. 
Uj eszmék, uj gondolatok, amelyek mélyebben járó hatást keltettek, vagy 
éppen uj alakulásokat vontak volna maguk után, nem merültek fel. 
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Megrendítő, szokatlan események sem zavarták az egyházi élet vizét. 4. 
Folyt az egyházi élet, mint ahogy egymásután peregnek le a minden-
napi élet napjai váltakozva bennük a jó a rosszal, az öröm a bánattal. 

1. Az elmúlt közigazgatási esztendő legkiemelkedőbb örömnapja 
volt minden kétségen kivül az 1923. év március 22-ike, amikor is a 
magyarhoni ág. hitv. ev. egyház nagy lelkesedéssel megválasztott egye-
temes felügyelőjét, báró Radvánszky Albertet iktatta be Budapesten 
magas méltóságába, fényes ünnepély keretében. Nagy reményekkel 
nézünk az uj egyetemes felügyelő működése elé, akit nem csupán a 
családi tradíció, hanem kiváló egyéni képességei is predesztinálnak erre 
a magas méltóságra. A beiktatási ünnepély örömeiből a mi egyházkerü-
letünk is kivette a maga részét, éppen szeretett egyházkerületi felügyelőnk 
őméltósága üdvözölte az ünnepelt férfiút az összes kerületek, esperes-
ségek, egyházak és intézmények nevében. Én is, aki fájdalom, betegség 
miatt csak egy kicsiny részében lehettem jelen az ünnepélynek, örömmel 
ragadom meg most az alkalmat indítványom megtételére, hogy innen, 
évi rendes közgyűléséből, a dunáninneni egyházkerület örömmel üdvö-
zölje egyetemes egyházi és iskolai felügyelőjét, kívánva működéséhez 
Istennek legjobb áldásait, amit a közgyűlés Öméltóságával jegyzőkönyvi 
kivonat alakjában rendel közölni. 

2. Nemkülönben örvendetes esemény, hogy ami után annyira vágyód-
tunk, a teljes jogu theol. fakultás a m. kir. Erzsébet tudományegyetembe 
való szerves bekapcsolódással, azonban átmenetileg Sopronba kihelyezve 
immár valóra vált. Mi ugyan nem ebben a formában kívántuk a theol. 
fakultást, amennyiben a területi különállást elleneztük, mégis bele-
nyugodhatunk az ügynek ily módon való elintézésébe is, mert mégis 
csak jelentékeny lépést tettünk előre a felekezeti egyenlőség és viszonos-
ság terén és a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 3336. számú 
leiratában biztosit arról, hogy a viszonyok változtával egyházunk kérel-
mére a területi bekapcsolódás is végbe fog menni. 

3. Őszinte örömmel töltött el minden lutheránus lelket a f. év 
augusztus havában Eisenachban megtartott első lutheránus világgyülés 
amelyen magyarhoni ev. egyházunkat dr. Raffay Sándor bányakerületi 
püspök s egyházunk több előkelő tagja képviselte. Ezen évenként tar-
tandó lutheránus világgyülések felette alkalmasak lesznek a lutheránus 
öntudat megerősítésére, nemkülönben a lutheranizmus felette értékes 
sajátosságainak kidomboritására, ami azt is eredményezheti a jövőben, 
hogy egyházunk, amely az utóbbi két évszázadban sokat veszített 
propagativ erejéből, újra jótékonyan és hathatósan fogja befolyásolni a 
világszellem fejlődését. 

4. Ugyancsak örömmel csatlakoztunk ahhoz a mozgalomhoz, amely 
Petőfi Sándornak, hazánk legnagyobb költőjének születése százados 
évfordulója alkalmából országszerte ünnepélyeket rendezett. A mi 
egyesületeink s iskoláink is tartottak ez alkalomból ünnepélyeket s a 
begyült összegeket közvetlenül küldték be a Petőfi gimnázium javára. 
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4. Petőfi Sándor örök dicsősége egyházunknak és nemzetünknek ! A mi 
egyházunk emlőin nevelődött rendkívüli egyénisége, amely azután Isten 
kegyelméből megáldva a kivételes lángész nagy ajándékával, lett nem-
csak a mi irodalmunknak, hanem a világirodalomnak is egyik első 
lírikusává. Petőfi Sándorról és Kossuth Lajosról, aki szintén egyházunk 
szülötte, mondotta nemrégiben egy francia, hogy az a nemzet, amelynek 
két ilyen fia van, méltó, hogy a legnagyobb és legműveltebb nemzetek-
kel egy sorban foglaljon helyet. 

5. A Horthy-féle nyomorenyhitőakcióban is részt vettünk. Mint-
hogy azonban az egyházközségek, lelkészek és tanítók a legtöbb helyen 
vállvetett erővel együtt végezték a szeretet ezen munkáját a politikai 
hatóságokkal, minek következtében a gyűjtés eredményéről részletes 
jelentést tenniök nem is állt módjukban: én sem vagyok abban a hely-
zetben, hogy ezen egyházi részről történt gyűjtés eredményéről konkrét 
adatokkal szolgáljak. 

6. Nagy horderejűnek tartom az egyetemes egyház azon határozatát, 
mely szerint a missziói gyülekezetek fenntartásának biztosítását a köz-
egyház kötelességének mondja ki. Ha egyetemes egyházunk meg is 
valósítja ezen határozatát, ugy hazánk határain belül szerte-szórtan élő 
híveinkre jobb napok derülnek, kisebb lesz a kísértés, mely őket hit-

• hagyásra csábítja s kisebb azok száma, akik az ilyen szórványokban 
elszakadni szoktak egyházunktól. Ugyanezen egyetemes gyűlési határo-
zat a közegyház által segélyzendő egyházak közé sorozza azokat a 
kisebb, lélekszámra erőtelen városi gyülekezeteket is, amelyek csaknem 
kizárólag készpénzfizetéses tagokból állanak s amelyeknek semmi néven 
nevezendő földbirtokuk nincsen. 

Ugyanitt jelentem örömmel, hogy a nógrádi egyházmegyéhez tar-
tozó kisterenyei és lapujtői missziói gyülekezetek ügye, amelyek létesítése 
és szervezése körül már boldogult elődöm is buzgólkodott, az elmúlt 
közigazgatási esztendőben igen jelentékeny lépéssel jutott elébbre a 
megvalósulás stádiuma felé. Az ez ügyben tett lépésekről s intézkedé-
sekről körülményesebben fog majd beszámolni a missziókról szóló 
jelentés. 

7. A zsinati előmunkálatok folyamatban vannak, ha a bizottság 
elkészül munkálatával, erről jelentést tesz az elnökségnek, az elnökség pedig 
az egyetemes közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján, ha alkalmasnak 
látja az időt a zsinattartásra, megteszi a szükséges lépéseket az enge-
dély kieszközlésére. 

8. Az egyetemes elnökség azon felterjesztésére, hogy a négy 
egyházkerületnek az álllam az 1848: XX. t.-c. részbeni végrehajtása 
keretében egy-egy középbirtokot juttasson, ugy értesültem, hogy a 
n é g y egyházkerület részére ezek a középbirtokok fel is vétettek a föld-
birtokreformnovellába. Ha ez igy van, ugy igazán sajnálatos dolog, 
hogy éppen ezen novella tárgyalása közben bocsáttatott szét a nemzet-
gyűlés s igy ezen novella tárgyalásának elodázásával elodázódott, ki 
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tudja mennyi időre, az egyházkerületek földbirtoka is, amelyre pedig 4. 
oly égető szükségük van. 

9. Ahol nagy a szükség, ott közel a segítség is. Hála Istennek és 
a jó amerikai hittestvéreknek, az amerikai segély az elmúlt közigazga-
tási esztendőben sem maradt el. Mult év október végén megjelent Buda-
pesten dr. Larsen Lőrinc, az amerikai nemzeti Lutheránus Tanács titkára 
s általa előre meghatározott célokra átadott egyházunknak 7 és 7a 
millió koronát. Ez összegből kapott a dunántuli egyházkerület 2,390.000 
koronát, a dunáninneni 910.000 koronát, a bányai egyházkerület 2,330.000 
koronát, a tiszai kerület 870.000 koronát s végül a szarvasi árvaház 
1,000.000 koronát. A reánk eső segélyt elosztottuk, az elszámolás egy-
házkerületi számadásainkban feltalálható. Lehetetlen itt hallgatással 
mellőznöm dr. Larsennek, a nagy emberbarátnak szomorú esetét. Alig 
hogy haza érkezett jótékonysági útjáról, kevéssel rá a hatalmas termetű, 
alig 40 éves férfiú hirtelen meghalt. Korai halála nekünk is veszteség, 
de különösen nagy veszteség amerikai hitrokonainknak. Áldott legyen 
emlékezete közöttünk! 

10. A jövőre vonatkozó súlyos aggodalmak nehezednek lelkünkre, 
ha a tízszeresre is felemelt államsegélyekre gondolunk, hogyan rendezzük 
be e mellett egyházi háztartásainkat, hogyan tartsuk fel minden vonalon 
az egyházi közigazgatást a mai rendkívüli drágaság s pénzünk állandó, 
nagymérvű elértéktelenedése mellett? Most tűnik csak ki, hogy milyen 
ingatag alap a pénz s mennyivel több biztonságot nyújt az ingatlan. 
Mig mi nyomorgunk s aggodalmaskodunk, addig r. kath. testvéreink 
gondtalanul prosperálnak a rengeteg inagatlan birtokában. Az 1848: XX. 
t.-c. értelmében való egyenlőség és viszonosság sohasem volt még 
meg közöttünk, de bizonyos, hogy e tekintetben még sohasem álltunk 
olyan rosszul, mint éppen most. Növeli aggodalmunkat még az is, 
hogy a legutóbbi tanítói fizetések rendezésénél nyilvánvaló volt az állam-
nak az a tendenciája, hogy ezekből a fizetésekből minél több terhet 
hárítson át az iskolafenntartókra, ez esetben az egyházakra. De honnan 
fedezze az egyház ezeket a nagyobb terheket, amikor népünk, főleg 
annak szegényebb része már is görnyedezik egyrészt a sok 
teher (adó) alatt, másrészt a drágaság okozta nehéz megélhetési viszo-
nyok miatt. Bármily nehéz körülmények között van maga az állam is, 
a szükség kényszerítő hatása alatt nem tehetünk mást, minthogy köve-
teljük az 1848: XX. t.-c. végrehajtását, még pedig az egyenlőség és 
viszonosság szem előtt tartásával követeljük kielégítésünket nem pénz-
ben, hanem földbirtokban. 

11. S itt mindenekelőtt fájó szívvel jelentem, hogy Biszkup Béla, 
egyházkerületünk egykori főjegyzője s több éven át tanügyi előadója 
1922 szeptember 20-án meghalt Karlsbadban, ahol gyógyulást keresett. 
Nagy buzgóságot fejtett ki pályáján, elébb a nógrádi egyházmegye fő-
jegyzője, majd egyházkerületi főjegyző lett, később azonban elbetegesed-
vén, lemondott az egyházkerületnél viselt minden hivataláról s vissza-
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4. vonult magyargurabi lelkészlaka falai közé. Jóbarátai itt is felkeresték 
s ilyenkor kétszeresen boldog volt a fényes pályára hivatott férfiú. 
Indítványozom, fejezzük ki elhunyta felett részvétünket s erről értesítsük 
özvegyét jegyzőkönyvi kivonatban. 

12. Ellenben örömmel jelentem, hogy a fejérkomáromi egyház-
megye Balogh István bokodi lelkészt, eddigi alesperest, a nógrádi 
egyházmegye pedig Mihalovics Samu eddigi egyházmegyei pénztárnokot 
választotta meg főesperesévé. Mindkét főesperes beiktatásán résztvettem, 
sőt mint volt nógrádi főesperes Mihalovics Samu nógrádi főesperest 
magam iktattam be hivatalába. Kérem a m. tisztelt kerületi gyűlést, 
hogy ugy Balogh István, mint Míhalovits Samu újonnan megválasztott 
főespereseket örömmel üdvözölje, kérve működésükre Istennek áldását. 

13. Ugyancsak örömmel jelentem, hogy a kormányzó ur Őfőméltó-
sága dr. Szelényi Aladár egyet, főjegyzőnket érdemei elismeréseül 
kormányfőtanácsossá méltóztatott kinevezni. Indítványozom, hogy 
Őméltóságát ezen magas kitüntetése alkalmából jó kívánságaink ki-
fejezése mellett örömmel üdvözöljük. 

14. Ugyancsak örömmel jelentem, hogy a tiszai egyházkerület 
dr. Zelenka Lajost, a dunántuli egyházkerület pedig dr. Mesterházy 
Ernőt választotta meg felügyelőjévé. Indítványozom, hogy Öméltóságai-
kat megválasztatásuk és beiktatásuk alkalmából örömmel üdvözöljük, 
Isten áldását kérve működésükre. 

- 15. Ugyancsak örömmel jelentem, hogy a kerületi felügyelő ur 
Őméltósága a kerületbeli özvegyek és árvák segélyezésére szolgáló 
alapítványának gyarapítására 10000 koronát fizetett be a kerületi pénz-
tárba. Indítványozom, hogy Őméltóságának ezen áldozatkészségéért 
jegyzőkönyvileg is fejezzük ki köszönetünket. 

16. Jelentem továbbá, hogy dr. Rásó Lajos összes bizottsági 
tagságairól, Zatkalik Károly bánki lelkész pedig számvevőszéki jegyzői 
tisztéről lemondott. Mind a ketten indokolták lemondásukat, dr. Rásó 
Lajos azzal, hogy ő különben is a bányakerület területén lakván, a 
bányakerülettől fogadott el hasonló bizalmi állásokat, Zatkalik Károly 
pedig előrehaladott szembajával. Azt hiszem mélyen tisztelt kerületi 
Közgyűlés, hogy lemondásaikat indokaiknál fogva el kell fogadnunk, 
hálás emlékezetünkben tartva meg buzgó tevékenységüket. 

17. Ugyancsak jelentem, hogy Sztolár Miklós volt nógrádi espe-
rességi segédlelkészt püspöki másodlelkésznek hivtam meg s mint 
ilyennek a hiványt kiadtam. 

18. Jelentem továbbá, hogy a püspöki hivatalt, amely 1919 óta az 
egyetemes egyház vendégszeretetét élvezve Budapesten volt elhelyezve, 
f. évi május hó elején Sámsonházára költöztettük át. Ideiglenes elhelye-
zése a körülményekhez képest eléggé sikerült, azonban a jövő év folya-
mán, ha élünk, egy újonnan épült házba tesszük át, amely már minden 
tekintetben meg fog felelni ennek a célnak. 
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19. A mult év szeptember 30-án résztvettem a salgótarjáni egyház 4. 
50 éves jubileumán, mely ünnepségnek fényét nagyban emelte az a 
körülmény, hogy ugyanakkor az egyház meghívására Salgótarjánban 
tartotta a Luther Társaság is évi rendes közgyűlését báró Radvánszky 
Albert és Kapi Béla dunántuli püspök ikerelnöklete alatt. A nagy-
szabású, magas színvonalon álló ünnepségeket az egyház kiváló és 
agilis lelkésze, Jeszenszky Károly rendezte a salgótarjáni bányatársulat 
és acélgyár közreműködésével, mely társulatok a rendelkezésükre álló 
óriási anyagi eszközök felhasználásával a legnagyobb előzékenységgel 
elkövettek mindent, hogy a nagyszámú előkelő vendégsereg feledhetet-
len szép emlékekkel gazdagodva távozzék Salgótarjánból. Fájdalom, a 
szép ünnepély rendezője, a maga elé nagy célokat kitűző Jeszenszky 
Károly, az alig 36 éves férfiú azóta a sirban pihen, f. évi április 
hó 15-én halt meg s 17-én temette őt el egyháza óriási részvét mellett. 

20. Jelentem még a mélyen tisztelt kerületi gyűlésnek, hogy f. évi 
február havában Hulvej István IV-ed éves theológus, a Budapesten el-
helyezett pozsonyi és eperjesi theológia hallgatója, a dunáninneni 
egyházkerület elnökségének elnöklete mellett letette a szakvizsgát a 
vizsgabizottság előtt. Azonban fájdalom, a juniusi szakvizsgákon már 
nem vehettem részt betegségem miatt. Ezért helyettesítésemre felkértem 
dr. Raffay Sándor püspök urat, aki a helyettesítést a legnagyobb kész-
séggel el is fogadta. A vett jelentés szerint mind a tizenkét jelölt meg-
állotta a vizsgát. 

21. Végre évi jelentésem ezen általános részében legyen szabad 
még néhány szóval megemlékeznem arról a meghiusult tervemről, 
amely egyes fejérkomáromi egyházközségek meglátogatására vonatkozott. 
Azonban, sajnos, gyakori betegeskedésem miatt lehetetlen volt ezt a 
kedvenc tervemet megvalósítani s igy, ha élek, a jövő esztendőre kellett 
hagynom ezen egyházak kánoni meglátogatását. Adja Isten, hogy 
ugy legyen! 

22. S ezzel áttérek részletes évi jelentésemre: 

Változások a hivatalos személyzetben. 

I. Változások az esperességekben: 

Megválasztattak: Balogh István bokodi lelkész a fejérkomáromi 
egyházmegye, Mihalovics Samu béri lelkész a nógrádi egyházmegye 
esperesének. • 

II. Változások a lelkészi karban: 

Megválasztatott: Péter Henrik Nagybörzsönyben. 
Állásából elmozdittatott: Szimonidesz Lajos nagybörzsönyi lelkész. 
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4. Meghalt: Jeszenszky Károly salgótarjáni lelkész. 
Lemondott: Sztolár Miklós nógrádi esp. segédlelkész. 
Segédlelkész lett: Drenyovszky János Sziigyben. 

III. Változások a felügyelői karban: 

Meghalt: Kriváchy Ödön szécsényi felügyelő. 
Lemondtak: dr. Händel Béla gyúrói, Gregersen Nils nagybörzsönyi, 

dr. Petőcz Károly szendi, Heincz Iván ipolyvecei, dr. Schöpf Sándor 
rajkai felügyelők. 

Megválasztattak: Rumpeltesz Mátyás Rajkán, dr. Ullmann Lajos 
Gyúrón, dr. Händel Béla Szenden, lándori dr. Kéler Bertalan Bokodon, 
Prónay József Felsőpetényben, Wladár László Lucfalván, Draskóczy 
Béla Ipolyvecén, Hanzély Ferenc Szügyben. 

IV. Változások a tanítói karban: 

Meghalt: Pauló János Bánkon. 
Lemondtak: Christopharó Károly Oroszvárott, Almásy Brúnó 

Székesfehérvárott, Kirchner Márta Szügyben. 
Nyugdíjaztatott: Bertalan Ferenc bokodi tanitó. 
Megválasztattak: Kiss Lajos Bánkon, Scholtz Olga és Krman Anna 

Balassagyarmaton, Droppa Ilona Szügyben, Matthesz Sándor Orosz-
várott, Klárik Aladár Oroszlányban, Pataky Sándor Bokodon, Fejér 
Ferenc Székesfehérvárott. 
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II. Istentiszteleti adatok az 1922. évről. 
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1 Fejérkomárom 9 1 — 1 — — — — 1 — — 4 — — 2 6 4 1 9 6 5 1 1 0 1 1 0 6 

2 Moson  1 3 — — — — — — — — 1 — 1 — — 1 — 5 4 1 1 — 4 4 1 5 — 

3 Nógrád 4 1 0 4 1 8 9 15 3 12 4 6 3 7 6 1 0 3 17 2 17 10 

Összesen: 14 4 1 0 5 1 9 1 9 20 3 15 1 0 15 8 17 13 15 8 31 4 32 16 
Mult évi 
kimutatással 
szemben ... + 1 

t 
—1 — 1 —7 + 4 —12 — 6 —2 —1 + 2 + 1 



III. Belmissziói adatok az 1922. évről. 

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

Az egyházmegye neve 

* 
v a n 

olvasnak 
a hivek 
vallásos 
iratokat 

történik 
gondos-
kodás az 
egyház 
szegé-
nyeiről 

vannak 
fogházban 
letartóz-
tatottak 

tartatnak 
vallásos 
estélyek 
és felol-
vasások 

vezettetik 
egyházi 

napló 

van 
jótevők 
emléké-

nek meg-
örökité-

sére 
arany-
könyv 

Fo
ly

ós
zá

m
 Az egyházmegye neve 

egyházi 
énekkar 

ifjúsági 
egylet 

nőegylet 
szervezett 

helyi 
gyám-

intézet 

olvasnak 
a hivek 
vallásos 
iratokat 

történik 
gondos-
kodás az 
egyház 
szegé-
nyeiről 

vannak 
fogházban 
letartóz-
tatottak 

tartatnak 
vallásos 
estélyek 
és felol-
vasások 

vezettetik 
egyházi 

napló 

van 
jótevők 
emléké-

nek meg-
örökité-

sére 
arany-
könyv 

1 Feiérkomárom --- --- 4 5 5 8 6 1 2 8 11 7 1 

2 Moson — 3 1 — 3 5 — — 2 1 — 

3 Nógrád 5 3 4 13 7 6 6 19 7 

összesen: 12 9 9 11 24 8 8 16 31 14 

Mult évi kimutatással szemben: 

i 

+ 1 + 2 — 1 + 2 — 1 - 8 + 1 + 5 

to 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 

A z e g y h á z k ö z s é g e k 

r—> Az egyházmegye évi pénztári 
1 

alapja alapítványa -CC N cn -O 
neve 

bevétele kiadás marad-
vány hiány 

1 

alapja alapítványa 

Ül korona korona korona 

1 Fejérkomárom 6.374,110 5.018,139 1.355,971 — 641,976 118,136 

2 Moson ... ... ... ... 1.658,376 

8.692,307 

1.214,916 

8.309,551 

473,347 

382,756 

29,887 193,156 

403,609 

27,410 

267,198 3 Nógrád .. ... 

1.658,376 

8.692,307 

1.214,916 

8.309,551 

473,347 

382,756 

29,887 193,156 

403,609 

27,410 

267,198 

Összesen 16.724,793 14.542,606 2.212,074 29,887 1.238,741 412,744 

Mult évi kimutatással 
szemben 

+ 
12.642,596 

+ 
10.756,696 

+ 
1.902,232 

+ 16,332 + 326,715 + 188,884 

x 



19 

iß anyagi viszonyai az 1922. évben. 

A z e g y h á z k ö z s é g e k 

adóssága 
törlesz-
tettek 

kölcsön-
vettek 

magtára 

idegenek-
nek 

ön-
magának 

törlesz-
tettek 

kölcsön-
vettek szereztek építtettek javítottak eladtak 

gabona készpénz 

korona korona korona korona korona korona korona q korona 

267,800 141,746 227,100 300,100 1.507,657 — 331,912 36,768 180 — 

19,841 29,887 — — — — 100,250 — — — 

> 629,128 690,527 28,065 166,000 927,801 88,085 772,260 1.000,000 122,000 

) 916,769 862,160 255,165 466,100 2.435,458 88,085 1.204,422 1.036,768 180 122,000 

3 + 
648,950 

+ 
829,347 126,906 

+ 
403,700 

4-
2.393,458 14,133 

+ 
247,671 

+ 
1.018,867 30 

/ 

+ 117,254 
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4. V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1922. évben. 

E 
- r e N OJ -O 
O u. 

Az 
egyházmegye 

neve 

Fejérkomárom 

Moson . . . 

Nógrád 

Összesen: 

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

Bevétel 

K 

140077 

12403 

146451 

33 

34 

48 

Kiadás 

K 

125205 

12399 

146437 

Marad-
vány 

K 

22 

73 

42 

14872 

14 

f 

11 

61 

06 

298932 

+ 
203908 

15 

66 

284042 

+ 
197898 

37 

46 

14889 

+ 6010 

78 

20 

Vagyon 

K 

20407 

6667 

17198 

44273 

+ 9935 

56 

08 

82 

46 

47 

Az esperességileg kezelt 
alapítványok neve, célja, összege 

1. Fischer-alapitvány folyó 
kiadásokra 200 — 

2. Hering L. emlék-alapitv. 231980 

3. Báró Solymossy—Zichy-
alapitvány 6698"69 

4. Kéler segitő-alapitvány . 5150-60 

5. Kéler napidij-alapitvány. 1030-13 

6. Tanitóképviseleti alap . 26905 

7. Tatatóvárosi szórv.-alap 3927-12 

8. Reform, jubiláris-alap . 556-24 

9. Egyházm. könyvtár-alap 114765 

1. Gróf Zichy-féle isk.-alap 3509-70 

1. Egyházm. közigazg. tar-
talékalap 

2. Egyhm. monografia-alap 

3. Egyhm. missziói a lap. . 

4. Egyet. Lutheraneum-alap 

5. Egyhm. diakonissza-alap 

6. Lapujtói anyasitási alap 

7. Pásztói missziói a lap . 

8. Farkas—Meskó-alapitv. 

9. Glatz-alapitvány . . 

10. Laszkáry—Tihanyi-alap. 

11. Meskó—Zatkalik-alapitv 

12. Szontágh-alapitvány . 

13. Szécsényköri tanítók ösz 
töndij-alapitvány . . 

14. Szirákköri tanítók ösztön 
dij-alapitvány . . . 

15. Szinobányai református 
alapítvány 

16. Beniczky Árpád-alapitv 

Összesen 

2448-25 

5483 10 

1836-80 

2511-90 

12339-58 

161146-90 

213-75 

859-67 

581-95 

16861-34 

2075-40 

431-06 

732-79 

1336-92 

688-44 

48772-86 

283119 69 

Az 1921. évi kimutatással 
szemben + 6054347 



IV. Az egyházmegyei papi segélyzőintézetek kimutatása az 1922. évről. 

E -cc N CA -O 
o CL. 

Az egyházmegye 
neve 

1 Fejérkomárom 

2 Moson 

3a Nógrád 

3b Bánóczy-féle alapítvány 

Intézeti 
vagyon 

K 

12,816 

61,748 

115,969 

28,622 

f 

51 

95 

03 

99 

Évi 
szaporulat 

K 

1,343 

783 

3,744 

3,075 

10 

89 

97 

•aj 

aj N OJ 
-OJ M aj 
C / 3 

24 

15 

Segély 
egyénenként 

K 

í l á : 56 
\ 3 á : 384 

J 2 á : 800 
t 1 á :500 

J 4 á : 300 
t 20 á : 250 

3 á : 50 
12á : 40 

Segély-
összeg 

K 

1,208 

2,100 

6,200 

630 

Tagok 
járuléka 

CC h. v. O J* • a 
OJ OJ 
CA C 

ÖJ0 c 
O) CA 

C 
-OJ 

c 
OJ > 

-OJ 

K 

20 

200 

K 

24 

Időközi 
jövedelem 

(inter calare) 

K 

_cC 
"E • •—. 

'ČA 
N 
S 
K 

>> c 
-CC 
E o •o 
CC 

Xl -O) 
& 
cu 
K 

716 4,198 

Összesen: 

Mult évi kimutatással szem-
ben 

219,157 

+ 4,347 

48 8,946 

-}- 6,390 

96 46 
+ 

10,138 

+ 1,957 2,558 24 

716 

+452 

4,198 

4-117 
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4. Segélyezések. 
I. Közalapi segélyek. 

A) Hitoktatók: 

1. Magyaróvári lelkésznek, mint hitoktatónak . . 2,500 
2. Komáromujvárosi hitoktatónak . . - 2,000 
3. Székesfehérvári lelkésznek, mint hitoktatónak 1,500 
4. Pásztói hitoktatónak ... .: 1,000 
5. Kétbodonyi lelkésznek, a romhányi hitoktatás cimén 1,000 
6. Balassagyarmati hitoktatónak 1,000 
7. Szécsényi hitoktató tanitónak 500 
8. Csabdi lelkésznek, a bicskei hitoktatás cimén 500 
9. Terényi lelkésznek, mint hitoktatónak.. 500 

B) Missziói hitoktatás és szórvány-gondozás: 
1. Szécsényi lelkésznek szórványai gondozására 3,000 
2. Salgótarjáni „ „ „ 3,000 
3. Tatatóvárosi hitoktató tanitónak 3,000 
4. Erdőtarcsai hitoktatás céljaira 2,000 
5. Sziráki lelkésznek szórványai gondozására 2,000 
6. Tordasi lelkésznek „ „ 1,500 
7. Szügyi lelkésznek „ „ ... 1,000 

Összesen: 26,000 K 

II. Nyugalmazott lelkészek és lelkészözvegyek rendkívüli államsegélye: 

Lanstyák Lajosné 7700 K, Krman Lajosné 3200 K, Scholtz Gyuláné 9600 K, 
Gaál Mihályné 3500 K, Wladár Miksáné 3200 K, Jeszenszky Károlyné 6000 K, 
Sztolár Györgyné 5000 K. 

III. Gyermeknevelési segélyek: 

Balogh István 2000 K, Csővári Géza 4000 K, Kossaczky Mihály 4000 K, 
Kótsch Mihály 4000 K, Králik Ervin 4000 K, Meskó Károly 6000 K, Piri Károly 
6000 K, özv. Zatkalik M.-né 2000 K, Zeman Mihály 2000 K, Zimmermann János 4000 K. 

IV. Adóalapi segélyek. 
Fejérkomáromi esperesség : 

Kor. 
1. Bokod.. _.' 771 
2. Csákvár 354 
3. Gyúró 953 
4. Nagyveleg 516 
5. Pusztavám 531 
6. Szák ' 448 

Vérteskethely 534 
7. Szend 251 
8. Tordas 653 

5011 
Nógrádi esperesség: 

1. (Balassagyarmat) 
Erdőszelestyén 302 

2. Bánk 1990 
Nógrád.. 565 

3. Bér ^ ... .. 2014 
Bokor 700 

Kor 
143 
184 
267 
130 

Cserhátszentiván 
Kutassó 

4. Egyházasdengeleg 
Heréd • 

5. Felsőpetény 1705 
6. Galgaguta 1117 
7. Kétbodony 1667 
8. Legénd 1064 
9. Lucfalva 1009 

10. Ősagárd 1753 
11. Salgótarján 282 
12. Sámsonháza 1217 

Szúpatak ... 434 
13. Szirák 1422 

Kisbágyon ... ... 313 
14. Szügy 412 

Csesztve 297 
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Kor. 

Ipolyszög — — .. — — 198 
Mohora 269 
Patvarc . 253 

15. Terény 1853 
16. Vanyarc 1237 
17. Nagybörzsöny ... — 1082 

Kor., t 

18. Ipolyvece 506 
Ipolyság 359 

24,764 
Összesítés: 

Fejérkomáromi egyházmegye ... 5011 
Nógrádi egyházmegye ... 24,764 

Összesen: 29,775 

V. Amerikai pótsegély. 

a) Egyházak és missziók: 
1. Lapujtői misszió — ... ... 125,000 
2. Tóváros-Komáromi misszió 50,000 
3. Szécsényi egyház ... 50,000 
4. Sámsonházai egyház 50,000 
5. Lucfalvai egyház ... 25,000 

300,000 
b) Lelkészek, segédlelkészek, 

vallástanárok: 
1. Szűcs Sándor 20,000 
2. Jeszenszky Károly 20,000 
3. Dedinszky Aladár ... 20,000 
4. Gáncs Aladár 25,000 
5. Kirchner Rezső 30,000 
6. Zatkalik Károly 15,000 
7. Csővári Géza 15,000 

8. Piri Károly ... 10,000 
9. Kótsch Mihály ... 10,000 

10. Sztolár Miklós 15,000 
11. Lombos A. János 10,000 
12. Limbacher Zoltán ... 10,000 

200,000 

c) Nyugdijasok és 
egyházi alkalmazottak: 

1. Plachy János ... ... ... ... 10,000 
2. Baltik Pál ... 10,000 
3. Ruttkay Sándor ... 7500 
4. Zatkalik Károly ... 7500 
5. Fényes Lajos ... ... ... ... 5000 
6. Pénztári tisztviselők ... ... 10,000 

50,000 

d) Diákok, szegények és menekültek: 

Adamy Rezső, Csővári Dezső, Pohánka Ödön, Glatz József, Witzian 
Dezső, Benkóczy Dániel, Jánossy Lajos, Szabó Aladár theológusok 
3500—3500 K - 28,000 K 
Balogh István, Adamovics Sándor, Kircher Jenő, Szomora János, Szebik 
Zoltán orvostanhallgatók, Evang. Főisk. Hallgatók Szövetsége 5000—5000 K 30,000 „ 
Babirák Mihály tanárjelölt, Kirner Viktor közgazdász, Szabó László 
bölcsész, Zsámbor Pál bölcsész, 3000—3000 K ... 12,000 „ 
Locsava Sándorné, Papp Endréné, Mohar Endréné, Burró Imréné, Takács 
Lajos szegények 5000—5000 K 25,000 „ 
Timáry Mihály és Hesz J. egyházi szolgák 4000 „ 

99,000 K 
e) Özvegyek: 

1. Amminger Jánosné tanitóözvegy - — — 5000 K 
2. Bartos Jánosné „ ~ 3000 „ 
3. Pulinyi Samuné „ 3000 „ 
4. Pittner Pálné „ - 3000 „ 
5. id. Krekács Jánosné „ 4000 „ 
6. Adamovics Györgyné „ - 4000 „ 
7. Micsinay Jánosné tanárözvegy , , — 5000 „ 
8. Podhradszky Jánosné tanitóözvegy - 3000 „ 
9. Nagy Sándorné tanitóözvegy ~ 3000 „ 

10. Hauptmann Jánosné tanitóözvegy 3000 „ 
11. Klein Mihályné „ 4000 „ 
12. Liska Pálné „ ... .. 3000,, 
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4. 13. Glatz Józsefné tanitóözvegy 3000 K 
14. Hruz Béláné „ 3000 „ 

49,000 K 

1-10. Gaál Mihályné, Maróthy Emiiné, Lanstyák Lajosné, Binder Adolfné, 
Drottner Samuné, Petényi Györgyné, Hering Lajosné, Jankó Dánielné, 
Kolbenheyer Samuné, Škrabák Gézáné lelkészözvegyek 3000—3000 K 30,000 K 

11. Sztolár Györgyné lelkészözvegy 4000 „ 
12. Zatkalik Mihályné „ . 8000 „ 

42,000 K 

/ ) Lelkész- és tanitó-árvák: 

1. Gindl Márton lelkész két árvája ._ 10,000 K 
2. Zatkalik Anna lelkészárva.. 5000 „ 
3. Zatkalik Izsó lelkészárva 5000 „ 
4. Blaskovics Etet tanitóárva 5000 „ 
5. Adamis Amália lelkészárva 5000 „ 

30,000 K 

g) Árvák : 

1. Szügyi egyház árváinak 20,000 K 
2. Egyházasdengelegi egyház árváinak... ... 16,000 „ 
3. Sámsonházai egyház árváinak 13,000 „ 
4. Sziráki egyház árváinak 13,000 „ 
5. Béri egyház árváinak 12,000 „ 
6. Tordasi egyház árváinak 12,000 „ 
7. Rajkai egyház árváinak 10,000 „ 
8. Galgagutai egyház árváinak 10,000 „ 
9. Bokodi egyház árváinak 8000 „ 

10. Felsőpetényi egyház árváinak 7000 „ 
11. Szécsényi egyház árváinak 7000 „ 
12. Szendi egyház árváinak 6000 „ 
13. Terényi egyház árváinak ... ... ... 5000 „ 
14. Pusztavámi egyház árváinak 5000 „ 
15. Oroszlányi egyház árváinak 4000 „ 
16. Székesfehérvári egyház árváinak. 3000 „ 
17. Csabdi egyház árváinak 2000 „ 

153,000 K 

Összesítés: 

a) Egyházak és missziók ... • ... 300,000 K 
b) Lelkészek és segédlelkészek 200,000 „ 
c) Nyugdijasok 50,000 „ 
d) Diákok és szegények 99,000 „ 
e) Özvegyek 91,000 „ 
/ ) Lelkész- és tanitóárvák ... 30,000 „ 
g) Árvák 153,000 „ 

Összesen: 923,000 K 

VI. Baldácsy segélyosztás: 
Piri Károly 15,000 K, Zatkalik Károly 10,000 K, Králik Ervin 10,000 K, Kövesi 

Béla 10,000 K. Összesen: 45,000 K. 
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Évi jelentésem végéhez érve, magamat a méltóságos és főtiszt. 4 
közgyűlés jóindulatába ajánlom. 

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

5. (Ba.) Az elnöki megnyitóban s a püspöki jelentésben foglalt 
előterjesztések során 

a közgyűlés a legelső helyen mély fájdalommal emlékezik 
meg a megszállott területeken levő, főleg a mi egyházkerü-
letünk testéről leszakított ev. gyülekezetekről, amelyek 
napról-napra fájóbban érzik az ev. önrendelkezési jogaikat félre 
lökő megszálló hatalom szorongató vasmarkát, de egyúttal 
megújítja közgyűlésünk azt a vágyakozó reménységét, hogy 
felsüt még egykor, talán nem sokára, a szabadság szép napja, 
amikor közös siralmunk örömre fordul s azt az örömün-
ket senki el nem veszi mi tőlünk. 

6. (Ba.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 
a közgyűlés szeretetének, ragaszkodásának, soha el nem muló 
hálájának kifejezése mellett melegen üdvözli báró Prónay 
Dezső ur Őméltóságát, egyetemes egyházunk volt felügyelőjét, 
dunáninneni ev. egyházkerületünk ügye iránt szerető érdeklő-
dését mindig megőrző nagy vezérünket Istentől áldott életé-

tr 

nek 75. születési évfordulóján, hőn kívánva Őméltósága részére 
igen boldog, derült életalkonyt. A közgyűlés az ő üdvözlésé-
nek s jókivánatainak Őméltósága előtt való tolmácslásáára a 
kerületi elnökséget kéri fel s e jegyzőkönyvi pontnak kivonat-
ban átnyujtását is elrendeli. 

7. (Ba.) A püspöki jelentés kapcsán 
a közgyűlés örömmel üdvözli báró Radvánszky Albert ur 
Őméltóságát, akit osztatlan bizalom emelt a legnagyobb 
kitüntetésü helyre, az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői 
székbe. A közgyűlés Isten gazdag áldását kívánja az egyete-
mes felügyelő ur Őméltóságának ev. anyaszentegyházunk 
szent ügye érdekében kifejtendő munkájára, minden lépésére 
s eme hő óhajának Őméltósága előtti kifejezésére jegyző-
könyvi kivonat megküldését elrendeli. 

8. (Ba.) Ugyanazon jelentés kapcsán 
a közgyűlés fájdalmas részvétének ád kifejezést Biszkup Béla 
magyargurabi lelkész, egyházkerületünk egykori ékes tollú 
főjegyzője s több éven át tanügyi előadójának elhunyta felett 
s kesergő özvegyénél részvétének jegyzőkönyvi kivonat meg-
küldésével ád kifejezést. 
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9—15. 9. (Ba.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés örömmel üdvözli Balogh István bokodi lelkészt 
a fejérkomáromi ev. egyházmegye esperesévé, s Mihalovics 
Samu béri lelkészt a nógrádi ev. egyházmegye esperesévé 
történt megválasztatásuk alkalmával s fontos munkájukra 
Isten gazdag áldását kívánja. 

10. (Ba.) Ugyanazon jelentés kapcsán 
a közgyűlés jókivánatainak kifejezése mellett örömmel köszönti 
dr. Szelényi Aladár egyetemes világi főjegyző urat kormány-
főtanácsossá történt kinevezése alkalmából s erről jegyző-
könyvi kivonattal való értesítését elrendeli. 

11. (Ba.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatosan 
a közgyűlés melegen üdvözli dr. Zelenka Lajos ur Őméltó-
ságát, a tiszai ev. egyházkerület volt nagynevű püspökének 
méltó fiát, ugyanezen kerület felügyelőjévé megválasztatása 
alkalmából. Kövesse szép siker egyházkerülete javára célzó 
minden törekvését. Ezen üdvözlésnek jegyzőkönyvi kivonat 
megküldése által ád kifejezést. 

12; (Ba.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés szeretettel köszönti dr. Mesterházy Ernő ur 
Őméltóságát, a dunántuli ev. egyházkerületnek megválasztott 
s hivatalába a közeinapokban beiktatott uj felügyelőjét s hőn 
kívánja Őméltósága részére, hogy kisérje magasztos hivatalá-
ban olyan siker, mint amekkora lelkesedés oda elhívta. 
A közgyűlés üdvözlése kifejezésére jegyzőkönyvi kivonatnak 
megküldését elrendeli. 

13. (Ba.) Ugyanezen jelentés kapcsán 
a közgyűlés hálás köszönetét nyilvánítja lándori dr. Kéler 
Zoltán kerületi felügyelő ur Őméltóságának azon áldozat-
készségéért, hogy a kerületi lelkészözvegyek és árvák segélye-
zésére tett alapítványát 10000 (tízezer) koronával gyarapította. 

14. (Ba.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés tudomásul veszi Sztolár Miklós nógrádi esperes-
ségi segédlelkésznek püspöki másodlelkésszé meghívását 
s az Ur szöllőjében való munkájára Isten áldását óhajtja. 

15. (Ba.) Ugyanazon jelentés kapcsán 
a közgyűlés mélységes részvétének ád kifejezést Jeszenszky 
Károly salgótarjáni lelkész megdöbbentő korai halála felett. 
Benne egy szép reményekre jogosító pálya törött ketté. Hü 
volt a kevésen, bizassék rá több a mennyeknek országában. 
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16 (Ba.) Az elnöki megnyitóval kapcsolatban 16—18. 
a közgyűlés hálás köszönetét nyilvánítja a vendéglátó 
Magyaróvár városnak, elismerését a moson-magyaróvári 
gyülekezetnek, amely csonka egyházkerületünkben elsőnek 
alakult leánygyülekezetből anyaegyházzá. Elismerésének zász-
lóját hajtja meg a Bendl, Wegman, Czech, Csatáry, Lepossa, 
Kühne, Teutsch s a többi családok áldozatos hite s egyház-
szeretete előtt, meleg elismerését nyilvánítja az egyház első 
lelkésze, Szűcs Sándor valóban apostoli működése iránt, aki 
Istentől nyert 5 táíentumát gazdagon gyümölcsözteti az ifjú 
anyaegyház felvirágoztatására. 

17. (Ba.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés meleg köszönetét nyilvánítja Mihalovics Samu 
nógrádi főesperesnek szívből fakadt, szívhez szóló szép 
beszédéért s hálás köszönetet mond a vallásos estélyen 
közreműködő dr. Kovács Sándor theol. egyetemi tanár-
nak, Szűcs Sándor helyi lelkésznek, dr. Salender őnagy-
ságának s Frankendorfer Róbert gyülekezeti kántor-kar-
nagynak. 

18. (Ba.) Ugyanazon jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés elrendeli a választásokat a dr. Rásó Lajos s 
dr. Csengey Gyula lemondásával megüresedett törvényszéki 
birói s bizottsági helyekre, nemkülönben a Balogh István, 
Mihalovits Samu, dr. Kail Antal, Orosházy János s Nemes 
Győző törvényszéki birók megbízatása leteltével megüresedett 
törvényszéki birói állások betöltésére. Törvényszéki birokul 
1929-ig terjedő megbízatással megválasztattak: Balogh István, 
Mihalovics Samu, dr. Kail Antal, dr. Csengey Gyula helyett 
Csatáry Elek, Nemes Győző, Orosházy János helyett Csengey 
Gyula oroszlányi tanitó, 1926-ig dr. Rásó Lajos helyett 
Okolicsányi Gyula. 

A megválasztott uj birók közül jelenlevő Csatáry Elek 
a közgyűlés szine előtt a hivatalos esküt azonnal le is teszi. 

A jog- és alkotmányügyi bizottságba dr. Csengey Gyula 
helyébe Csatáry Elek, dr. Rásó Lajos helyébe dr. Stelczer 
Mátyás választattak be. 

A számvevőszéknél Zatkalik Károly jegyző helyébe 
Szűcs Sándor magyaróvári lelkész választatott meg. 

A pénzügyi bizottságnál dr. Rásó Lajos helyébe Csatáry 
Elek, Seybold Károly helyébe Mihalovics Samu válasz-
tattak be. 
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19. 19. p. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak a lelkészek, segédlelkészek államsegélyeire vonatkozó rendeletei, 
szám szerint 43, melyeknek kelte és száma a következő: 

1922 jun. 30. 75243 sz. Belák Géza csabdi lelkész államsegélyei. 
1922 jul. 26. 86725 „ A lelkészek IV. korpótléka. 
1922 n 13. 81960 „ Lelkészek államsegélyének folytatólagos utalványozása. 
1922 aug. 3. 78577 „ Szűcs Sándor lelkész államsegélyeinek folyósítása. 
1922 » 7. 85412 „ Az államsegélynyugták bélyegmentessége. 
1922 szept. 11. 113785 „ Limbacher Z. segédlelkész államsegélyei. 
1922 n 11. 113786 „ Csővári G. lelkész családi pótlékának beszüntetése. 
1922 n 11. 113787 „ Kossaczky M. lelkész családi pótlékának beszüntetése. 
1922 », 19. 104696 „ Lelkészek helyi pótlékának beszámítása az államsegély 

szempontjából. 
1922 okt. 3. 131351-—361 sz. Kardos Gy., Kirchner R., Dedinszky A., Jeszenszky 

K., Sztolár M., Kövesi B., Gáncs A., Szűcs S., Lim-
bacher Z., Huszágh Gy., Belák Géza lelkészek rend-
kívüli segélyeinek utalványozása. 

1922 nov. 17. 160364 sz. A családtagok utáni családi pótlék revíziója. 
1922 » 17. 156376 „ Lelkészek beszerzési segélyei. 
1922 » 19. 150968 „ Huszágh Gyula lelkész államsegélyei. 
1922 n 25. 155711 „ Belák Géza lelkész rendkívüli segélytöbbletének utal-

ványozása. 
1922 dec. 1. 142031 „ Jeszenszky Károly lelkész II. korpótléka. 
1922 n 5. 162250 „ Gáncs A. lelkész családi pótléka. 
1922 n 2. 163605 „ Zeman M. lelkész III. korpótléka. 
1922 n 2. 164235--239 sz. Wenk K., Kiss I., Csővári G., Belák G., Kövesi 

B. lelkészek IV. korpótléka. 
1922 n 5. 162251 sz. Zatkalik K. lelkész családi pótléka. 
1922 » 12. 78578 „ Szűcs S. lelkész családi pótléka. 
1922 n 13. 164240--248 sz. Balogh I , Szlancsik P., Horváth S., Kossaczky» 

M., Mihalovics S., Kótsch M., Dedinszky A., Zimmermann 
J., Podhradszky J. lelkészek IV. korpótlékainak utalv-

1922 n 21. 171253 sz. Nagy L. lelkész családi pótléka. 
1923 jan. 2. 171252/1923 sz. Csővári G. lelkész családi pótlékának beszüntetése. 
1923 » 12. 2102--112 sz. Kardos Gy., Szűcs S., Kirchner R., Dedinszky A. 

Kövesi B., Jeszenszky K., Sztolár M., Limbacher Z., 
Huszágh Gy., Gáncs A., Belák G. lelkészek felemelt 
rendkívüli segélye. 

1923 M 18. 3080 sz. Kirchner R. családi pótlékának beszüntetése. 
1923 n 18. 3078 „ Kövesi B. családi pótlékának beszüntetése. 
1923 n 22. 8920 „ Lelkészek rendkívüli segélyeinek megállapításánál 

követett elvek. 
1923 n 22. 6048 „ Lelkészözvegyek és árvák segélyezése. 
1923 n 29 171251/1922 sz. Dedinszky A., Kirchner R., Kardos Gy. lelkészek 

beszerzési segélye. 
1923 n 29. 10525--530 sz. Szűcs S., Kövesi B., Sztolár M., Limbacher Z., 

Jeszenszky K., Huszágh Gy., Gáncs A., Belák G. 
lelkészek beszerzési segélye. 

1923 febr. 2. 12396 sz. Egyes lelkészek államsegélykérelmének elutasítása. 
1923 » 5. 3081 „ Gáncs A. lelkész családi pótléka neje után. 
1923 n 13. 14383 „ Lelkészek kedvezményes ellátásban nem részesithetők. 
1923 márc. 5. 27643 „ Jeszenszky K. lelkész családi pótléka. 



1923 ápr. 4. 38494 „ Belák G. lelkész családi pótlékának beszüntetése és 
beszerzési segélye. 

1923 n 24. 52866 „ Sztolár M. püspöki másodlelkész államsegélyeinek utalv. 
1923 n 24. 52870 „ Ottmár B. lelkész családi pótléka. 
1923 máj. ,1. 57783 „ Kirchner R. lelkész korpótlékának átutalása. 
1923 B 28. 68628 „ Belicza A. lelkész családi pótléka. 
1923 jun. 5. 52869 „ Piri K. lelkész államsegélyeinek folyósítása. 
1923 ». 5. 66964--974 sz. Kardos Gy., Dedinszky A., Szűcs S., Kövesi B., 

Kirchner R., Sztolár M., Limbacher Z„ Huszágh Gy., 
Gáncs A., Belák G. lelkészek felemelt rendkivüli segélye. 

1923 jul. 7. 89062 sz. Belák Géza lekész julius havi pótléka. 
1923 n 9. 89065--090 sz. Lelkészek julius havi segélypótléka. 

20. p. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 56, 
melyeknek kelte és száma a következő: 
1922 aug. 18. 84468 s z . A bgyarmati III. és IV. tanitói állás szervezéséhez 

hozzájárulás. 
1922 okt. 14. 109125 » Nagy Gy. ipolyszögi tanitó megválasztásának jóváhagyása. 
1922 nov. 14. 126951 n Pintér Sándor rétsági tanitó megválasztásának jóvá-

hagyása. 
1923 jan. 15. 170474 SZ. Krman Anna tanítónő magasabb fizetése. 
1923 » 19. 170472 n Scholtz Olga „ » 

< 
B 

1923 < » 20. 1787 n Bizik József tanitó fizetéskiegészitése. 
1923 febr. 12. 2454 n Droppa Ilona tanítónő „ B 

1923 aug. 1. 100904 B Nagy Gyula tanitó B n 

1923 márc. 3. 173399 B Christopháró K. tanitó helyi javadalma. 
1923 B 8. 182668 B Klobusiczky A. B B B 

1923 n 8. 26777 B Tátray János B B B 

1923 B 13. 31264 n Király Gusztáv B B B 

1923 B 13. 31265 B Kurz Konrád B B B 

1923 n 13. 31266 B Weltler János B B B 

1923 ápr. 3. 32939 B Nádasdy József B B B 

1923 s 17. 37318 B Hottwagner József B B B 

1923 » 17. 37317 B Poltster Rezső B B B 

1923 n 21. 43690 B Hauptmann Mihály B B B 

1923 n 21. 43691 B Nikó Rezső B B B 

1923 . » 21. 42532 B Szutórisz Károly B B B 

1923 B 21. 41245 B Bérezés Lajos B B B 

1923 B 23. 38168 B Honéczy Sándor B B B 

1923 n 27. 182666 B Teszák András B B B 

1923 máj. 2. 40205 B Krman Anna tanítónő B B 

1923 B 2. 53789 B Szluika Emma B B B 

1923 N 2. 40204 B Scholtz Olga » B B 

1923 B 2. 40203 B Jeszenszky Margit B B B 

1923 n 12. 60313 B Nemes Győző tanitó B B 

1923 B 15. 48310 B Kirchner E. tanítónő B B 

1923 n 15. 7165 B Lichota Sándor tanitó B B 

1923 n 16. 60312 B Kaján József B B B 

1923 • » 18. 18748 B Katzian Gyula B B B 

1923 » 18. 7156 B Molitorisz János B B B 

1923 n 19. 10852 B Szutórisz Géza B B B 
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20—22. 1923 máj. 23. 63033 sz. Králik Aladár tanitó helyi javadalma. 
1923 n 23. 4860 » Orosházy János „ „ „ 
1923 » 22. 63209 » Ponicsán Ádám „ „ „ 
1923 » 22. 44423 » Droppa Ilona tanítónő „ „ 
1923 » 28. 37311 n Gál János tanitó „ „ 
1923 » 31. 38287 » Pauló János „ „ „ 
1923 jun. 14. 79227 » Papp János 
1923 jul. 2. 39025 » Hermann József „ „ „ 

1922 dec. 13. 163973 » Ormosi Lajos tanitó fegyelmi ügye. 
1922 n 13. 163974 » Karner Jenő tanitó fegyelmi ügye. 

1922 aug. 17. 67548 » Önálló kántorok fizetésének rendezése. 
1922 » 19. 107961 » A tanév megrövidítése a népiskolákban. 
1922 szept. 9. 75243 » Evang. tanerők beosztása az állami iskolákhoz. 
1922 okt. 3. 135950 » Az elemi iskolák elnevezése. 
1922 » 21. 145500 » Tanítók beszerzési segélye. 
1922 dec. 4. 157773 » Tanitói állások szervezése egyes iskoláinknál. 
1922 » 16. 176100 » Tanítók beszerzési segélyének emelése. 
1923 jan. 2. 182300 » Tanitók államsegélyének gyorsabb folyósítása. 
1923 » 25. 8334 » Tánctanfolyamok a népiskolák helyiségeiben. 
1923 febr. 4. 11611 » Beteg tanköteles gyermekek külön tanítása. 
1923 » 23. 1149 » Statiszt. adatok késedelmes beszolgáltatása. 
1923 ápr. 20. 2315 » Népisk. tanitók és theol. tanárok nyugdíjügye. 

21. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak a polgári iskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 17, 
melyeknek kelte és száma a következő: 

1922 aug. 3. 10282i sz. Polgári iskolai tanévmegnyitás. 
1922 n 29. 102822 n Közgazdasági és társadalmi ismeretek tanítása a pol-

gári iskolákban. 
1922 n 31. 116980 n Kézimunka tanítás a polgári iskolákban. 
1922 szept. 22. 112065 n A tandij felemelése. 
1922 okt. 27. 118067 » A gyorsirászat tanítása. 
1922 nov. 16. 115509 n Polgári iskolai biztosok. 
1922 n 16. 151999 » Petőfi-ünnep a polgári iskolákban. 
1922 dec. 5. 171033 n Magánvizsgálati dijak felemelése. 
1922 n 5. 171424 n Irka és rajzfüzetek beszerzése. 
1922 n 18. 102087 n Az írásbeli dolgozatok száma. 
1923 jan. 3. 146822 n Evang. tanerő kinevezése a salgótarjáni polg. iskolához. 
1923 » 13. 162456 n Tanárok fegyelmi ügyeinek szabályzata. 
1923 febr. 27. 11538 n Fülöp Jolán megbízatása a komáromi ev. növendékek 

hitoktatásával. 
1923 márc. 1. 154921 n Bizonyítvány-másodlatok kiállítási dija. 
1923 » 17. 32890 » Magántanulók középiskolai felvételi vizsgái. 
1923 máj. 9. 64202 n Magánvizsgálati dijak felemelése. 
1923 aug. 14. 85950 » Tanári képesítő vizsga-szabályzat. 

22. (K) Beterjesztetnek a pm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak a középiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 21, 
melyeknek kelte és száma a következő: 

\ 
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1922 szept. 6. 118500 sz. Felekezeti középiskolai tanárok fizetéskiegészitése. 
1922 » 24. 127871 , Középiskolai tanulók szabadságolása katonai szolgálatból. 
1922 n 25. 127156 „ , Tóth György tanuló kizárása. 
1922 okt. 8. 130534 , Hitoktatókról kimutatás. 
1922 n 31. 105151 „ Rendkívüli tárgyak tanitása. 
1922 nov. 26. 149462 „ , Micsinay I. családi pótlékban nem részesülhet. 
1922 v 27. 158439 „ , A balassagyarmati főgimnáziumhoz üresedés esetén 

evang. tanerő fog kineveztetni. 
1922 n 28. 136769 , , Illetményekkel szabadságolt tanárok helyettesítése. 
1922 dec. 7. 164215 „ , Karácsonyi szünet tartama. 
1922 n 19. 158973 , , Középisk. tanulók sportegyletek tagjai nem lehetnek. 
1922 » 19. 167500 , Szabadságolt tanárok illetményei. 
1922 » 19. 154962 „ , Barti Géza érettségijének megsemmisítése. 
1922 n 19. 164878 , , Emlékplakettek beszerzése. 
1923 febr. 17. 18591 , , Kovács Gizella magánvizsgája. 
1923 márc. 24. 38826 , , Az elszakított területek középisk. tanulóinak felvétele. 
1923 jun. 6. 68782 , , Felvételi vizsgák az i. osztályba. 
1923 » 18. 3745 , , Értesítők beküldése a min. könyvtárba. 
1923 aug. 2. 102637 , , Testgyakorlás a leánygimnáziumokban. 
1923 n 14. 93691 , , Tanárok magántanitása. 

1923 jan. 8. 172591 , „ Orosz Antónia-féle ösztöndijpályázat. 
1923 » 14. 174338 „ Mária Terézia „ „ „ 

23. (K) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 25, melyeknek kelte 
és száma a következő • i 

1922 aug. 19. 109300 sz. Gyermekegészségügyi kiállitás támogatása. 
1922 szept. 2. 107883 » Hitterjesztési törekvésekről jelentés. 
1922 n 28. 105747 n Háziipari szövetkezetek ajánlása. 
1922 nov. 16. 159586 n Mac Gracker amerikai pedagógus európai látogatásai. 
1922 n 17. 100198 n Hazafias érzelmek ápolása a népnél. 
1922 » 27. 162061 v Horthy Miklós kormányzó névnapja. 
1922 dec. 4. 159438 n Gyűjtés az Eötvös-alap javára. 
1922 » 11. 139876 n Az iskolán kivüli népművelés. 
1922 » 12. 121960 n Anya- és csecsemővédelmi ünnep. 
1922 » 16. 166447 n Lakásépítési kormánybiztosság. 
1923 jan. 11. 172596 » Analfabéta tanfolyamok. 
1923 » 18. 161433 n Műemlékek renoválása. 
1923 febr. 26. 28641 n Hivatalos helyiségek összeirása. 
1923 márc. 1. 27642 » 1921/22. évi portótéritmények. 
1923 » 23. 1546 n Hazafias érzelmek ébrentartása. 
1923 ápr. 7. 1956 n Zsófia szanatóriumi gyűjtés. 
1923 máj. 1. 53251 n Ipari tanfolyamok rendezése. 

1922 aug. 7. 78472 n Az egyházkerületi tisztviselők anyagi helyzetének javítása. 
1922 szept. 2. 114083 n Aug.-szept. havi felemelt átmeneti segélyek utalv. 
1922 dec. 9. 163306 n Az átmeneti segélyek elszámolása. 
1923 jan. 22. 29 n Püspöki tiszteletdíj folyósítása. 
1923 n 22. 26 n Kerületek 1923. I. félévi államsegélye. 
1923 máj. 18. 113788 n A május-juliusi rendkívüli segélyek elszámolása. 
1923 ' jun. 18. 77351 rt Püspöki tiszteletdíj utalványozása az 1923. év II. felére. 
1923 jul. 2. 83044 n Kerületi államsegély az 1923. II. felére. 

t 
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24—26. 24. (Ba.) Az elnökség felhivja a közgyűlést, hogy a f. évi október 
hó 25-ére összehívott egyetemes közgyűlésre válassza meg 
képviselőit. 

a) Megbízó levéllel: báró Prónay Dezső, Okolicsányi 
Gyula, dr. Sztranyavszky Sándor, dr. Kail Antal, Rákóczy 
István, Csatáry Elek, dr. Zelenka Frigyes, dr. Händel Béla, 
lándori dr. Kéler Bertalan világi; Balogh István, Mihalovics 
Samu, Belicza András, Meskó Károly, Podhradszky János, 
Kirchner Rezső, Kardos Gyula, Csővári Géza, Zimmermann 
János egyházi képviselőket, 

b) jegyzőkönyvi ponttal: Kirchner Gyula, dr. Petrik 
Zoltán, dr. Petrovics Rudolf, Hoffmann Rezső, Köhler Jenő, 
dr. Kossaczky Arnold, dr. Stelczer Mátyás, Teutsch Reinhold, 
Heincz Iván, Draskóczy Béla, szandai Sréter Ferenc, Ring-
bauer Károly világi; Piri Károly, Zeman Mihály, Dedinszky 
Aladár, Szűcs Sándor, Zatkalik Károly, Sztik Gusztáv, 
Horeczky Aladár, Szekei András, Králik Ervin, dr. Deák 
János, Péter Henrik, Gáncs Aladár, Orosházy János, Nemes 
Győző egyházi képviselőket a közgyűlés kiküldötteiül meg-
választja. 

25. (B.) Az 1848: XX. t.-c. végrehajtása tárgyában az egyházker. 
közgyűlés megnyugvással veszi az egyetemes egyház elnök-
ségének mult évi egyetemes jkv. 17. pontjában jelentett intéz-
kedését s az ügyet továbbra is napirenden tartja. 

26. p. (K.) A kerületi pénztáros beterjeszti a következő kimutatást: 
A magyarhoni egyetemes egyház nyugdíjintézetének dunáninneni 

nyugdíjasai 1923 október l - ig (a meg nem szállott területen). 

6. Škrabák Gézáné Veszprém 6000 K 
7. Kercser Edéné Budapest 12780 „ 
8. Zatkalik Mihályné Aszód 12000 „ 
9. Ringbauer Gusztávné M. 

óvár 12540 „ 
10. Gaál Mihályné Bgyarmat 12000 „ 
11. Vladár Miksáné Szirák . 15680 „ 
12. Maróthy Emiiné Budapest 12840 „ 

III. Kegydijasok. 

1. Fadgyas Józsefné Budapest 
2. Petényi Györgyné Legénd 
3. Sztolár Györgyné Sámsonháza 
4. Drottner Samuné Szarvas 

Tudomásul szolgál. 

I. Lelkészek. 
1. Zatkalik Károly Oroszlány 12000 K 
2. Fényes Lajos Balassagyar-

mat 23160 „ 
3. Plachy János Csővár . . 23160 „ 
4. Ruttkay Sándor Szarvas . 34530 „ 
5. Baltik Pál Sátoraljaújhely 29950 „ 

II. Özvegyek. 
1. Hering Lajosné Körmend 6000 K 
2. Jankó Dánielné Tótkomlós 6000 „ 
3. Lanstyák Lajosné Bgyarmat 6000,, 
4. Binder Adolfné Felcsuth 6000 „ 
5. Kolbenheyer Samuné Mo-

gyoród 6000 „ 
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27. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház 27—33. 
pénztárából adóalapi segélyek cimén az 1923. évre 29,775 K állandó 
missziói segély cimén 1000 K, állandó rendkívüli segély cimén 2000 K 
folyt be. 

Az egyházakat illető adóalapi segélyek kifizetése folyamatban van. 
Tudomásul szolgál. 

28. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a kerület közigazga-
tási céljaira az 1923. évre szólólag 660,000 K, a püspök ur tisztelet-
dijának némi fedezésére pedig 50,000 K folyt be a kerületi pénztárba. 

Tudomásul szolgál. 

29. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház a 
közalap jövedelméből az 1923. évre a hitoktatók és missziók segélye-
zésére 20,000 koronát, a misszió lelkész fizetésére 8,000 koronát utalt 
ki a kerületnek. 

Közalapjárulék cimén befolyt az 1922. évre szólólag a fejér-
komáromi esperességből 250 K 10 fill., a mosoni esperességből 367 K 
77 fill., a nógrádi esperességből 608 K 98 fill. 

Tudomásul szolgál. 

30. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház 
vagyona az 1921. év végén 10.041,973 K 81 fill. Szaporodás 309,731 K 
79 fillér. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

31. (B.) Tárgyalás alá kerül a pénzügyi bizottság jelentése. A pénz-
ügyi bizottság jelenti, hogy egyházkerületünk 1921. évi számadásait a 
mult évi egyetemes közgyűlés jkvének 114. pontjában jóváhagyta. 

Tudomásul szolgál. 

32. (B.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy az egyházkerület 1922. 
évi számadásait megvizsgálta és rendben találta. A bevétel 3.878,782 K 
45 fill., a kiadás 3.878,137 K 87 fill., a maradvány 644 K 58 fill. 
A kezelési eredmény 122,765 K 70 fill. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul véve, a bizottság javasla-
tára az egyházkerület 1922. évi számadásait jóváhagyja, az 
egyetemes gyűléshez való felterjesztését elrendeli s a pénz-
tári tisztviselőknek a felmentvényt a szokásos fenntartással az 
1922-iki számadási évre megadja. 

33. (B.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy a mult évi jkv. 39. 
pontjában nyert felhatalmazás alapján a pótköltségvetést elkészítette s 
annak hatályát 1922 julius ľ-tol kezdődőleg állapította meg. 

i 
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Költségvetés. 1923. 

33. 

o N Lu «0 
A tétel megnevezése Korona 

1 
2 
3 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

17 
18 

19 
20 

360,000 
300,000 
50,000 

A) Fedezet. 

Kerületi államsegély 
Közigazgatási segély... ... -.. ... ... ... ... 
Közigazgatási segély a püspök tiszteletdijára 

Összesen: 

B) Szükséglet. 

Püspök tiszteletdija s irodaátalánya: 
a) az egyetemes egyháztól ... 
b) az egyházkerülettől ... ... 

Püspöki irodavezető fizetése 
Püspöki segédlelkész fizetése és drágasági segélye 
Pénztári tisztviselők tiszteletdija 
Főjegyző tiszteletdija és irodaátalánya ... 
Jegyzők tiszteletdija (4 jegyző á 1250 K)  
Ügyész tiszteletdija 
Pénzügyi előadó-jegyző tiszteletdija 
Tanügyi előadó-jegyző tiszteletdija ... 
Számvevőszéki elnök tiszteletdija 
Bizottsági tagok költségei 
Püspöki irodaszolga ... . 
Püspöki iroda fűtése és világítása 
Nyomtatványok és irodaszerek 
Egyházmegyéknek közigazg. célokra: Nógrád 27,850 K, 

Moson 6,850 K, Fejérkomárom 11,300 K  
Egyházmegyéknek segédlelkésztartásra: Fejérkomárom 

12,000 K, Nógrád 12,000 K  
Luther-társaságnak 
Theol. Otthonnak... ... 

Rendkívüli szükséglet 
Püspöki irodavezető drágasági segélye 
Előre nem látott szükségletek ... — 

Összes szükséglet: 

C) Mérleg. 

Összes fedezet: ... 
Összes szükséglet:  

Maradvány: 

Kiadva a kerületi pénzügyi bizottság 1922. október hó 11-én tartott üléséből. 

Hitelesítem. Budapest, 1922. okt. 15. 

710,000 

50,000 
70,000 
3,600 

12,000 
16,000 
3,000 
5,000 
2,000 
2,000 
2,000 
1,000 

40,000 
3,600 
5,000 

150,000 

46,000 

24,000 
2,000 
2,000 

264,000 
6,800 

710,000 

710,000 
710,000 

Kiss István 
püspök. 

A közgyűlés a költségvetést jóváhagyja. 
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34. (B.) A számadással kapcsolatban a kezelési eredmény fel- 34—38. 
használása tekintetében a bizottság javaslatára a közgyűlés a következő-

leg határoz: ad a pénztári tisztviselőknek 12,000K-t, a püspöki 
iroda fűtéséért, világításáért az egyetemes pénztárba 35,000 K-t, 
a Luther-könyvtárnak és muzeumnak, valamint a Luther-
szövetségnek 5—5,000 K-t, a Baltik-siremlék fedezetlen költ-
ségeire 23,965 K 50 fill.-t, a maradványt pedig a tartalék-
tőkéhez csatolja. 

35. (B.) A napidijakat kellő fedezet hiányában egyelőre a folyó 
évi költségvetés alapján 800 K-ban állapítja; meg 

a közgyűlés, egyben azonban felhívja a pénzügyi bizott-
ságot, hogy amint lehet, azok felefnelése tekintetében tegyen 
javaslatot. 

36. (B.) U. a. bizottság jelenti, hogy a mult évi egyetemes gyűlés 
a 124. jegyzőkönyvi pont szerint még külön 20,000 koronát szavazott 
meg a Baltik-siremlékre s hogy a mult évben nyert felhatalmazás alapján 
Keviczky Hugó szobrászművészt még 20,000 K-val külön is honorálta 
s ezzel a síremlékkel kapcsolatos kiadások 185,928 K-t tettek ki, amire 
fedezetül a gyűjtésből 161,962 K 80 fill. folyt be. Egyben javasolja, 
hogy a még felmaradó 23,965 K 20 fill. fedezetlen költség a tartalék-
alaphoz csatolandó kezelési eredmény terhére számoltassák el és a 
nyilvántartásból töröltessék. 

A közgyűlés az egyik bejelentést hálás örömmel, a másikat 
jóváhagyólag veszi tudomásul s a javaslatot határozattá emeli. 

37. (B.) U. a. bizottság javaslatára a közgyűlés kimondja hogy 
a) a folyó évi költségvetés hatályát egyelőre a jövő 1924. 
évre is kiterjeszti, b) hogy a folyó évre megszüntetett lélek-
szám (kathedratricum et agentionale) fizetésére — búzára valo-
rizáltan — az egyházmegyéket újból kötelezi, eszerint fizet 
Fejérkomárom 1.026,600 K, Moson 412,400 K, Nógrád 
1.851,000 K-t, c) meghatalmazza a pénzügyi bizottságot, 
hogy az igy megállapított lélekszám, valamint a felemelni 
remélt államsegély figyelembevételével 1924. évre, esetleg 
1923. év julius 1-től kezdődő hatállyal, pótköltségvetést 
készítsen. 

38. (B.) Ugyanazon bizottság indítványára a közgyűlés a tisza-
kerületi püspöknek az államsegély jelentékeny s a mai 
viszonyoknak megfelelő felemelését szorgalmazó állásfogla-
lását magáévá téve, felkéri az elnökséget, hogy ez ügyben 
a többi kerületekkel egyöntetűen eljárni szíveskedjék. 

3* 
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39—42. 39. (B.) Tárgyaltatott a pénzügyi bizottságnak a Baldácsi alapít-
ványról szóló jelentése. Az alapítvány évi bevétele 20.394,438 K 65 fill., 
kiadása 10.599,964 K 65 fill , maradványa 9.794,474 K. Az 1923. évi 
költségvetés 105.587,903 K 69 fill. bevételt, 104.832,656 K kiadási és 
755,247 K 69 fill. maradványt vesz számításba. Az alapítvány vagyona 
710.827,974 K 95 fil l , ami a tavaly kimutatott 7.414,310 K 94 fill.-rel 
szemben 703.413,664 K 01 fill. többletet jelent. A szaporodás az 
ingatlan ujabb értékeléséből ered. Az alapítvány ez évi jövedelméből 
egyházkerületünknek 6.000,000 K jutott. 

A jelentés tudomásul szolgál. A közgyűlés a pénztárba 
befizetett 6.000,000 K-ból 2.000,000 K-t a püspök urnák, 
2.000,000 K-t a szegény és pusztuló egyházaknak, 1.600,000 
K-t a lelkészözvegyeknek rendel kifizetni, mig 400,000 K-t 
a jövőben felmerülhető szükséghez mért felhasználás céljából 
az elnökség rendelkezésére bocsát. 

Az egyházközségek részére kiutalt összegből kap Lapujtő 
1.200,00, Szécsény 200,000, Magyaróvár 200,000, Tordas 
100,000, Csabdi 100,000, Bér 75,000, Csákvár 75,000, Salgó-
tarján 50,000 K-t. 

Az özvegyek részére megállapított összegből jut Kercser 
Edénének, Ringbauer Gusztávnénak. Gaál Mihálynénak, 
Vladár Miksánénak, Hering Lajosnénak, Jankó Dánielnénak, 
Lanstyák Lajosnénak, Binder Adolfnénak, Kolbenheyer 
Sámuelnénak, Škrabák Gézánénak, Fadgyas Józsefnének, 
Petényi Györgynének, Sztolár Györgynének, Drottner Sámuel-
nénak 100—100,000 K, Zatkalik Mihálynénak 140,000 K. 
Gindl Márton két árvájának 50,000 K. 

40. (B.) U. a. bizottság jelentése alapján a ker. közgyűlés tudo-
másul veszi, hogy az Első Magyar Általános Biztosító Tár-
saság az 1922. évi jutalékot 8,043 K 40 fill. összegben az 
egyházkerületi pénztárba befizette. Ebből jár Fejérkomárom-
nak 1,449 K 66 fill., Mosonnak 410 K 70 fil l , Nógrádnak 
4,177 K 22 fil l , az egyházkerületnek 25% 2,010 K 82 fil l , 
amelyet a tartalékalaphoz rendel csatolni. 

41. (B.) A készpénz fizetésű lelkészek fizetésének korszerű emelése 
tárgyában a mult évi jkv. 44. pontjában foglalt határozat 
továbbra is fenntartatik. 

42. (B.) Fenti ponttal kapcsolatban felkéri a közgyűlés az egye-
temes gyűlést, hogy a lelkészi congrua lehető valorizációja 
tekintében a magas kormánynál eljárni méltóztassék. 
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43. (B.) Ugyanazon bizottság jelentése kapcsán az egyházkerületi 43—46. 
közgyűlés sajnálattal értesül arról, hogy az egyetemes nyug-
díjintézet korszerű kiépítése ez idő szerint elháríthatatlan 
akadályokba ütközik. Minthogy azonban nyugdíjasaink és • 
lelkészözvegyeink a mostani nyugdijak és özvegyi ellátási 
dijak mellett az éhhalállal küzdenek, a nyugdíjintézetnek 
ideiglenes, de haladéktalan kiépítését javasolja olyképen, 
hogy minden nyugdíjas és minden özvegy havönta legalább 
egy félmétermázsa búzát kapjon. Fedezetül a lelkészek 3 q, 
az egyházközségek 1 q búzával lennének megadóztatandók, 
ami a békebeli járulékoknál jelentékenyen kevesebb. A kivetés 
olyan módon történhetnék, ha az egyetemes közgyűlés 
kimondaná, hogy a békebeli járulékokat további intézkedésig 
buzavalutában kell fizetni. A befolyt összeg lehetőleg teljes 
egészében segélyezésre lenne fordítandó, amennyiben azonban 
mégis maradna valami, az a nyugdíjintézetnek liquidálás 
alá eső vagyonától elkülönítve lenne kezelendő. 

44. (B.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy a ker. sajtóalapra eddig 
4734 K gyűlt be. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a sajtóalapot 
a m. é. jkv 50. pontjának fenntartásával az egyházkerület 
minden tényezőjének pártfogásába ajánlja, egyben a Luther-
Szövetség részére támogatást, az Evangélikusok Lapja számára 
pedig előfizetést kér. 

45. (B.) M. é. jkv 51. pontjával kapcsolatban 
a közgyűlés a páncélszekrény eladását továbbra is függőben 
tartja, mig az írógépről ugy intézkedik, hogy az karbantar-
tás kötelezettségével a ker. elnökség által megállapítandó 
használati dij ellenében használatra a nógrádi esperesi hiva-
talnak adassék át. 

Egyúttal felhívja az ügyészt, hogy az irógép után járó 
s neki behajtás végett kiadott hátralékos használati dijról 
tegyen jelentést. 

46. (B.) Az adóalapi segélyek a f. év végével megszűnvén, arra 
való tekintettel, hogy a segélyek a mostani rendkívüli viszonyok között 
a mostani összegekben ugy sem tudják szolgálni azt a célt, amelyet az 
illetékes tényezők annak idején szem előtt tartottak, a közgyűlés felkéri 
az egyetemes közgyűlést, 

hogy a segélyeket a viszonyok megváltozásáig szüneteltesse, 
de az államsegély felhasználhatása tárgyában a magas kor-
mánynál magának szabad kezet eszközöljön ki. 

i 
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47—53. 47. (B.) Ugyanezen bizottság jelenti, hogy a Horthy nyomorenyhitő-
akcióban egyházkerületünk lelkészi és tanítói kara lelkes buzgósággal 
vett részt, mert teljes odaadással támogatta a politikai községekben 

• folyt ezirányu munkát. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 

48. (B.) A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi a pénzügyi 
bizottságnak azt az intézkedését, hogy Kirchner Rezső 
püspöki titkár fizetését márc. 21-én 6 hónapra előlegezte. 

49. (B.j Ugyanazon bizottság javaslatára Szécsény, Balassagyarmat 
kérvényét rendkívüli adóalapi segélyért, Szécsény kérvényét 
közalapi segélyért, Felsőpetény, Heréd, Terény kérvényét bár-
mily segélyért a közgyűlés pártolólag továbbítja. 

50. (B ) A levéltárosnak egy levéltári szekrény beszerzésére vonat-
kozó előterjesztése folytán a közgyűlés felhívja a pénzügyi 
bizottságot, hogy amennyiben lehetséges, a pótköltségvetés 
keretében keressen módot egy ilyen szükségesnek itélt szek-
rény beszerzésére. 

51. (B.) A pénzügyi bizottság javaslata alapján a ker. közgyűlés 
kimondja, hogy az esperesek vagy helyetteseik felmerült 
kész kiadásaik megtérítését igényelhetik azoktól az egyház-
községektől, amelyekbe hivatalosan kiszállnak. 

i 

52. (B.) Olvastatott a kerületi számvevőszék 1923. szept. 19-én 
megtartott ülésének jegyzőkönyve, melynek alapján megállapítást nyert 
az, hogy a számvevőszék a fejérkomáromi, a mosoni és a nógrádi 
egyházmegyék 1922. évi számadásait megvizsgálta és rendben találta. 
A nógrádi tanítói gyámolda azonban nem küldte be számadásait s igy 
azok nem voltak elbírálhatók. 

A jelentés tudomásul szolgál s egyben a nógrádi 
tanítói gyámolda pénztárosa felhivatik, hogy a gyámolda 
számadását azonnal terjessze be a számvevőszékhez. 

53. (B.) A tanügyi bizottság a következő jelentést terjeszti elő: 
/. Népiskolák: Az evang. hivek száma 32,434. Ezek közül tan-

köteles gyermek 4680; ezekből iskolába nem járt 6 ; járt 4674. A tan-
köteleseket 51 iskolában 60 rendes, 1 helyettes — összesen 61 tanitó 
(mind képesített) tanította. Az iskolák jövedelmének összege: 8.794,462 
korona 46 fill., ebből 453,383 K 20 fill. alapítványi és ingatlan vagyon 
jövedelméből, 1699 K tőkekamatból, 4.822,880 K>egyházi, 287,734 K 
községi, 3.170,913 K állami és 57,853 K 20 fill. egyéb hozzájárulásból 
állott elő. A kiadás annyi, mint a bevétel. Tanítói fizetésre ebből 
7.127,182 K 46 fill. fordíttatott. Mindennapi iskolába járó 3306 tanulónk 
mindegyikére 2155 K 85 fill. kiadás esik. 
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II. A nem evang, iskolában végzett vallásoktatásról. Az 1273 ev. 
tanuló vallásoktatását az 1922/1923. tanévben 36 helyen, 56 intézetben 
24 hitoktató heti 109 órában végezte. A tanulók 41%-a állami, 14°/o-a 
községi, 6°/o-a idegen felekezeti, 11%-a m a g á n - é s társulati elemi isko-
lába, 5%-a tanonc -és gazdasági, 12%-a polgári és felsőbb leány-, 11%-a 
közép- és kereskedelmi iskolába járt. 

A hitoktatók díjazásának 4%-a az egyházközségek, 15%-a kerületi 
segélyek, 51%-a az állam, 30%-a a társulatok terhét képezte. 

Az eredmény a kiküldött biztosok jelentése szerint jó. Sajnos, még 
mindig nem vagyunk abban a helyzetben, • hogy évi jelentésünkbe beve-
hetnők, hogy a hitoktatás sehol sem szünetelt s minden ev. gyermek 
vallásoktatásban részesült. Oka ennek ugyanaz, ami eddig volt, t. i. a 
megfizethetetlen fuvarok, melyekre fedezet nincs. 

A vallástani vizsgákra biztosul a püspök ur Balassagyarmatra 
Zeman Mihály ker. tanügyi előadót küldte ki. Az eredményről az elis-
merés és dicséret hangján szól s kiemeli, hogy a hitoktató nemcsak 
tanit, hanem nevel is. 

A szécsényi áll. polg. fiu- és leányiskola vizsgáin Kardos Gyula 
balassagyarmati lelkész elnökölt s jelenti, hogy a szécsényi lelkész a 
hitoktatásban igen buzgó tevékenységet fejtett ki, megjegyzi azonban 
azt, hogy a szécsényi egyházhoz tartozó szórványhelyeken a horribilis 
fuvarárak miatt igen sok növendék vallásoktatás nélkül maradt. 

A magyaróvári iskolák vallásvizsgáin Zimmermann János mosoni 
esperes vett részt, aki a tanítási eredményt kitűnőnek minősítette. 

A salgótarjáni, székesfejérvári és tatatóvárosi iskoláknál Kirchner 
Rezső püspöki titkár elnökölt s az eredményt általában jónak itéli, 
kiemeli azonban a salgótarjáni segédlelkész működését, aki minden 
tekintetben kiváló eredményt produkált. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s egyben a 
nem ev. iskolákba járó növendékeinek vallásos nevelésének 
fontos kérdésére az egyetemes közgyűlés szives figyelmét 
újból felhívja. 

54. (B.) Ugyanazon bizottság jelentése kapcsán a nógrádi egyház-
megye indítványa alapján a közgyűlés felkéri a püspök urat, hogy a 

vallástanárok munkájának ellenőrzéséről évközben is gondos- . 
kodni méltóztassék; 

egyben felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, 
tegye valamilyen módon lehetővé, hogy a vallástanárok szor-
galmas és jóelőmenetelü növendékeiket vallásos tartalmú 
könyvekkel és képecskékkel jutalmazhassák és serkenthessék-

55. (B.) M. é. jkv. 54. pontjával kapcsolatban u. a. bizottság 
jelenti, hogy a hitoktatói állások szervezéséről intézkedő miniszteri ren-
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55—61. delet már a mult évben tervbevett revíziója ügyében a tárgyalások 
folyamatban vannak. 

Tudomásul szolgál s az ügy nyilvántartásban marad. 

56. (B.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy az egyetemes egyház elnök-
ségének felterjesztéseire — a törpe iskolák államsegélyének megvonása, 
a tanítók magasabb fizetési osztályba lépése, a tanítók államsegélyének 
megállapítása, az államsegélyes tanítók javadalmának felszámításánál a 
terményárak megállapítása, a tanítói és a kántori javadalom elválasztása 
tárgyában — a vallás- és közokt. miniszter ur' részben elutasító választ 
adott, részben pedig ujabb felterjesztést és felvilágosítást kért. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

57. (B.) Tanügyi bizottság bemutatja a vallás- és közokt. miniszter 
156,400/922. VIII/c. sz. rendeletét, mely arra hivja fel egyházi hatósá-
gainkat, hogy a tanítók és óvónők terménybeli járandóságait az egyház-
községekkel lehetőleg a politikai hatóságok eljárásának mellőzésével 
fizettessék ki. 

Minthogy ebben a tekintetben egyházunk felelős tényezői 
kötelességüknek mindig eleget tettek, a közgyűlés külön intéz-
kedésre okot nem látván, a rendeletet tudomásul veszi. 

58. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a vallás- és közokt. minisz-
ternek 177,600/1922. VIII/c. sz. rendeletét, mely kötelezőleg betartandó 
utmutatást ad arra az esetre, ha valamely iskolánál uj javadalmi jegyző-
könyv felvétele válnék szükségessé. 

Tudomásul szolgál. 

59. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a vallás- és közokt. miniszter 
129,300/1922. VIII/c. sz. rendeletét, mely arról intézkedik, hogy a 
községi és hitfelekezeti tanítók özvegyei és árvái a kegyeleti félév tar-
tama alatt a teljes jövedelmet, tehát mindazon állami segélyeket is meg-
kapják, amelyeket az elhunyt tanitó elhalálozása napján élvezett. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

60. (B.) A közgyűlés a vallás- és közokt. miniszter 32,321/1923. 
VIII/c. sz. rendeletét, melynek értelmében államsegélyben részesülő 
felekezeti tanítók megfelelő óradíj ellenében az iparostanonc iskolákban 
tanítást vállalni kötelezhetők, 

tudomásul veszi. 

61. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára a vallás- és közokt. minisz-
ter 133,802/922. VIII/c. sz. rendeletét, hogy állami támogatást élvező 
iskolafenntartók a betöltés alá kerülő állásoknál legyenek tekintettel az 
1922:1. t.-c. 24. §-a alapján elbocsátott tanerőkre, ha azok egyébként a 
követelményeknek megfelelnek, 

a közgyűlés tudomásul veszi. 
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62. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a vallás- és közokt. minisz- 62 
ternek a tankötelesek beiskoláztatásáról szóló 49,272/923. sz. rendeletét, 

melyet a közgyűlés tudomásul vesz. 

63. (B.) Olvastatott a nógrádi egyházmegye felterjesztése az iskolai 
év megrövidítése tárgyában. 

A közgyűlés utalva a m. é. egyetemes gyűlés jkvének 70. 
pontjára, felkéri a püspök urat, hogy a tanév tartamára az egyes 
iskolák speciális viszonyai szerint intézkedni szíveskedjék. 

64. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára a közgyűlés a kántor-
tanítók sérelmeit, melyek a felekezeti iskolák államsegélyének revíziójá-
ról szóló 122,000/922. VIII/d. sz. vallás- és közokt. miniszteri rendelet 
alkalmazásából erednek, 

orvosláskeresés céljából az egyetemes gyűléshez terjeszti. 

65. (B.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy a csekély népességű 
felekezeti iskolák együttműködéséről intézkedő 126,054/922. VIII/a. sz. 
kultuszminiszteri rendelet alapján megindított s egyházkerületünk több 
iskoláját érintő tárgyalások még folyamatban vannak. 

Tudomásul szolgál. 

66. (B.) Tanügyi bizottság javaslatára a közgyűlés Szeghalmi Gyula 
tanitó hazafias és egyházias tárgyú irkáit az iskolafenntartó egyházköz-
ségek és a tanítói kar figyelmébe ajánlja. 

67. (B.) Tanügyi bizottság javaslatára a mosoni egyházmegye beadvá-
nya kapcsán a közgyűlés az elemi iskoláknak 8 osztályúvá való fejlesztését 
a mostani viszonyok között nem tartja időszerűnek és keresztülvihetőnek. 

68. (B.) Tárgyaltatott a pusztavámi egyházközségnek felebbezése a 
fejérkomáromi egyházmegye ez idei gyűlése jegyzőkönyvének 13. pont-
jában foglalt ama határozata ellen, melyben az egyházmegye Puszta-
vámot a háború előtti állapotnak megfelelően iskoláiban a magyar tan-
nyelvnek visszaállítására utasítja, de azzal az engedménnyel, hogy a II. 
osztálytól kezdve az irás és olvasás, továbbá a vallási tárgyak és az 
egyházi énekek németül is taníthatók. 

Egyházkerületi közgyűlés a fejérkomáromi egyházmegye 
határozatát jóváhagyja, de az egyházmegye által nyújtott 
engedményeket azzal toldja meg, hogy a pusztavámi iskolák-
ban a számtan a magyar mellett mindjárt az I. osztálytól 
kezdve németül is tanítható. 

69. (Dr. K.) Tárgyaltatott a m.kir. igazságügyminiszter 36,442/1923. 
számú rendelete, mely szerint a m. kir. országos márianosztrai büntető-
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72. intézet igazgatósága 2211/1923. szám alatt közli Péter Henrik nagy-
börzsönyi lelkésszel, hogy tekintettel a tiszteletdíjas alkalmazottakra is 
kiterjedő létszámapasztásra, a m. kir. országos márianosztrai büntető-
intézetnél tiszteletdíjas ág. h. ev. nagybörzsönyi lelkész Péter Henriknek 
állását megszünteti, miután a letartóztatottak száma csak huszonhét (27), 
akiknek lelki gondozását a jövőre is a büntető-intézeti református lelkész 
fogja ellátni. 

A kerületi közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatát magáévá 
téve, tekintettel arra, hogy a fegyintézeti evangélikus letar-
tóztatottak lelki gondozását eddig is mindig a mindenkori 
nagybörzsönyi ág. h. ev. lelkész látta el s figyelemmel arra 
a . körülményre, miszerint Péter Henrik nagybörzsönyi lelkész 
a saját személyére nézve az állami tiszteletdíjról kifejezetten 
lemondott és azt az igazságügyminiszter tudomására hozta, 
az igazságügyminiszter azon eljárását, hogy a nagybörzsönyi 
ág. h. ev. lelkész illetékességéhez tartozó m. kir. országos 
márianosztrai büntető-intézetben letartóztatott evangélikus 
vallású fegyencnők lelkipásztori gondozását az intézeti refor-
mátus lelkésszel láttatja el, sérelmesnek tartja s fölir az egye-
temes közgyűléshez, hogy a jelen határozatot magáévá téve, 
a sérelmes rendelkezés visszavonása iránt a szükséges lépé-
seket illetékes helyen tegye meg. 

70. (H.) A jog- és alkotmányügyi bizottság jelenti, hogy az özv. 
Kvacsala Jánosné hagyománya tárgyában folyamatba tett per még mindig 
nem nyert befejezést. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az ügynek 
további nýilvántartását elrendeli. 

71. (H.) A jog- és alkotmányügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés a tanítók alkalmazásáról szóló 1899-ben alkotott 
szabályrendelet 42. §-át részben módositja és kimondja, hogy 
a költségbiztositék legalább 250,000 koronában állapítandó 
meg az egyházmegyei elnökség által. 

72. (H.) A jog- és alkotmányügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés a lelkészek alkalmazásáról szóló 1910-ben alkotott 
szabályrendelet 42. §-ának 1. bekezdését részben módositja 
és kimondja, hogy a költségbiztositék legalább 250,000 koroná-
ban állapítandó meg az egyházmegyei elnökség által. 

A következő pont tárgyalása előtt lándori dr. Kéler Zoltán világi 
elnök, figyelemmel arra, hogy a napirendre kerülő tárgyban személyesen 
érdekelve van, elhagyja az elnöki széket és helyét dr. Stelczer Mátyás 
egyházmegyei felügyelő foglalja el. 
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73. (H.) A jog- és alkotmányügyi bizottság jelenti, hogy a folyó 73—74. 
év junius havában az egyetemes egyház theol. akadémiáján megtartott 
theol. szakvizsgán való elnöklés kérdésében nézeteltérés támadt kerületi 
felügyelőnk és a bányakerületi püspök között. Püspökünk ugyanis beteg-
sége miatt a vizsgán való helyettesítésével a bányakerületi püspököt 
bizta meg, hangsúlyozván, hogy kerületi felügyelőnk elnöki jogai épség-
ben tartandók. Időközben azonban kerületi felügyelőnk is megbetegedett, 
aminek folytán helyettesítéséről gondoskodott s helyetteseként kerületünk 
világi főjegyzőjét nevezte meg. A bányakerületi püspök kerületi fel-
ügyelőnknek helyettesítésére vonatkozó intézkedését nem volt hajlandó 
figyelembe venni, kétségbevonta a helyettesítésre vonatkozó jogát és 
kijelentette, hogy az ő elnöktársa a vizsgán csakis a bányai kerületi 
felügyelő lehet. A vizsga ezekután egyedül a bányakerületi püspök 
elnöklete alatt folyt le. 

E tényállás alapján a jog- és alkotmányügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés kimondja, hogy az egyetemes egyház theol. 
akadémiáján a folyó év junius havában megtartott szakvizs-
gán az elnöklés kérdésében egyházkerületünk felügyelőjét 
sérelem érte s felterjeszti a kérdést az egyetemes közgyűlés-
hez, hogy az a jövőre való tekintettel tisztáztassék. 

A világi elnöki széket ismét lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerü-
leti felügyelő foglalja el. 

74. (B.) Olvastatott a missziói pontokról szóló következő jelentés: 
A missziói pontok gondozása, szervezése tekintetében az elmúlt közig, 
évben jelentős lépések történtek. Az elért eredmények bár nem végle-
gesek, de biztatók. Ha a munka a megkezdett mederben fog tovább-
folyni, ugy rövid időn belül jelentékeny számú hivünk fog eddigi 
mostoha helyzetéből kiemelkedni és az egyház védő szárnyai alá 
kerülni. 

I. Fejérkomárom. Komárom-Újvárosban élénk hitélet van kifejlődő-
ben, ami a mult év április havában megalakult fiókegyházközség élet-
képességéről tesz tanúbizonyságot. Az akkor megválasztott presbitérium, 
élén Karcsay Miklós felügyelővel, elismerésre méltó tevékenységet fejt 
ki. A hivek lelki gondozását, mivel Jánossy Lajos komáromi esperesnek 
a csehszlovák kormány nem engedte meg a határátlépést s a győri lel-
készek nem vállalhatták el, hálára kötelező módon dr. Kovács Sándor 
theol. akad. tanár látta el, aki egyben kiváló szervező talentumával a 
fiókegyházközségnek missziói központtá leendő fejlesztését is iparkodik 
előkészíteni. E tekintetben alaposan átgondolt, kellően megindokolt ter^ 
vezetet is készített és terjesztett a fejérkomáromi egyházmegyei köz-
gyűlés elé. 

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja a fejérkomáromi egyház-
megyét, hogy a tervezet figyelembevételével Komárom-Újváros önállósí-
tása tekintetében, ami egyúttal Tata és Tatatóváros ügyét is megoldaná, 
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75. tegye meg a szükséges lépéseket és tegyen e tárgyban lehetőleg már a 
közel jövőben konkrét javaslatot. Fülöp Jolán vallástanitónak az egyház-
kerületi közgyűlés kifejtett buzgóságáért hálás elismerését fejezi ki. 

Tatabányán komoly kilátásunk van arra, hogy a bányatársulat 
anyagi hozzájárulásával külön ev. hitoktatói állás fog szerveztetni. Bár 
növendékeink a ref. hitoktató részéről eddig is részesültek vallásoktatás-
ban, aminek eredményéről a fejérkomáromi esperes elismerőleg nyilat-
kozik, mégis a nevezett állás szervezését figyelemreméltó lépésnek kell 
tekintenünk, mert ebből lehet idővel kifejleszteni a missziói lelkészi állást. 

A jelentés tudomásul szolgál, a kérdést a közgyűlés 
napirenden tartja s ugyanerre hivja fel a fejérkomáromi 
egyházmegyét is. 

II. Nagyhont-bó\ nem érkezett érdemleges jelentés. 
III. Nógrád. Lapujtön a levitalaknak és az imaháznak tavaly tervbe-

vett kitatarozása Jeszenszky Károly salgótarjáni lelkész elhalálozása 
következtében halasztást szenved, mert nem volt, aki a már kész meg-
állapodásokat valóra váltsa. E tekintetben a megválasztott uj lelkészre 
vár a feladat, hogy a bányatársulattal a Jeszenszky által megkezdett és 
sikerrel folytatott tárgyalásokat eredményesen befejezze s ezzel, valamint 
a rendelkezésre álló egyházkerületi segéllyel a lapujtői egyházi épülete-
ket rendbehozza és igy Lapujtő anyasitásának egyik komoly előfeltételét 
megteremtse. Egyébként a lapujtői leányegyház f. hó 9-én az anyasitást 
elvben kimondta s a további lépések megtételére buzgó felügyelőjét, 
Eisele Ottó bányamérnököt és a leendő salgótarjáni lelkészt kérte fel. 
Lapujtő anyasitásával a Karancsságon és vidékén lakó hivek lelki gon-
dozásának ügye is megoldást fog nyerni, mert ezek oda fognak csatoltatni. 

Kisterenyének missziói központtá való szervezését célzó tárgyalá-
sok körülbelül már befejeződtek, csak egynehány részletkérdés elinté-
zése van még hátra. Ha ezek is rendbejönnek, akkor a missziói lel-
készi állás betöltésének többé mi sem fog útjában állni. 

Salgótarján, Szécsény, Szirák anyaegyházközségekhez tartozó 
szórványokban ugy a hivek lelki gondozása, mint a gyermekek vallás-
oktatása hova-tovább kezd a rendes mederbe visszatérni. 

A. közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul, 
Lapujtő anyasitásához hozzájárul s Kisterenyének missziói 
ponttá való alakítását határozatilag kimondja és felkéri az 
elnökséget, hogy az állás betöltése körül szükséges teendő-
ket elvégezni szíveskedjék. 

75. (Dr. K.) A kerületi elnökség előterjeszti az egyházkerületi gyám-
intézetnek 1923. évi jegyzőkönyvét és javasolja ennek a kerületi jegyző-
könyvbe függelékül való felvételét. 

A gyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi és a 
kerületi jegyzőkönyvbe való felvételét elrendeli. 
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76. (B.) Olvastatott a ker. levéltáros jelentése arról, hogy a Pozsony 76—79. 
megszállása és elcsatolása óta összegyűlt okmányokat a püspöki irodá-
tól átvette s ideiglenesen 3 ládában helyezte el. 

Tudomásul szolgál. 

77. (Ba.) Karcsay Miklós a komáromujvárosi gyülekezet felügyelője 
tiszteletteljesen kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy keresse módját 
az elszakított területen levő gyülekezetekkel s hitrokonokkal való érint-
kezésnek, akiknek nyomasztó helyzetükben annyira szükségük volna s 
oly végtelenül jól esne az erkölcsi támogatás s az innen eredő biztatás, 
a hitben való erősitgetés. 

A közgyűlés a felszólaló közgyűlési tag megnyugtatá-
sára utal az elnöki megnyitóban s a püspöki jelentésben és 
ezeknek alapján a jegyzőkönyv egyik pontjában az elszakított 
testvérekről évenként való részvétteljes megemlékezésre, utal 
a mult években a magyar haza iránt való hűségükben szikla-
szilárdan megálló somorjai és révkomáromi gyülekezetek 
részére juttatott kegyeletes segélyekre. A közgyűlés az őszinte 
sajnálkozás határain tul ez idő szerint, az elszakított testvérek 
jól felfogott érdekeit tekintve, nem is mehet. 

78. (Ba.) A jövő évi közgyűlés helyének kitűzését 
a közgyűlés az elnökségre bizza. 

79. (Ba.) A tárgysorozat ki lévén merítve, világi elnök ur Őméltó-
sága megköszöni a gyűlési tagoknak s vendégeknek egyházkerületünk 
ügye iránt való meleg érdeklődését, a tanácskozás alatt tanúsított szives 
türelmét, egyházi elnök ur Őméltósága pedig megköszönve elnöktársá-
nak a tanácskozás bölcs vezetését, buzgó hálaimádság után a gyűlést 
bezárja. 

K. m. f. 

Lándori dr. Kéler Zoltán s. k. 
kerületi felügyelő. 

Dr. Stelczer Mátyás s. k. 
egyházmegyei felügyelő, h. v. elnök. 

i 

Dr. Händel Béla s. k. 
egyházkerületi v. főjegyző. 

Dr. lándori Kéler Bertalan s. k. 
tb. világi jegyző. 

Kiss István s. k. 
püspök. 

Balogh István s. k. 
egyházkerületi e. főjegyző. 

Belicza András s. k. 
egyházkerületi e. jegyző. 

Kirchner Rezső s. k. 
tb. e. jegyző. 

Hitelesitjük : 

Kirchner Gyula s. k. Podhradszky János s. k. 

i 
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1. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV, 

mely felvétetett Magyaróvárott, 1923 szeptember hó 19-érv a dunán-
inneni ág. hitv. ev. egyházkerületi gyámintézetnek lándori dr. Kéler 
Zoltán egyházkerületi gyámintézeti világi elnök és Podhradszky János 
egyházi elnök vezetése alatt tartott közgyűlésében. 

Jelen vannak az elnökségen kivül az egyházkerületi közgyűlés 
tagjai. 

Világi elnök a közgyűlésnek a gyámintézet ügye iránt melegen 
érdeklődő tagjait szívélyes szavakkal üdvözli s a közgyűlést megnyitja, 
a közgyűlés jegyzőkönyvének vezetésére Magyar Géza száki lelkészt, 
hitelesítésére pedig Zimmermann János alesperest s Nemes Győző 
tanítót kéri fel. 

1. Egyházi elnök beterjeszti szokásos évi jelentését, amelynek 
kapcsán jelenti, hogy a fejérkomáromi egyházmegyei gyámintézet világi 
elnöke, dr. Rásó Lajos, — mivel a bányai kerületben több bizottságba 
lett beválasztva —lemondott s az egyházközségek gyámintézeteinek bizalma 
dr. Händel Béla egyházközségi felügyelőt választotta meg világi elnökké. 
Személye, neve, buzgósága nem ismeretlen s igy méltán reméljük, hogy 
gyámintézetünk hü munkást nyert benne. 

I. A mult évi ker. gyámint. közgyűlés javaslatához mérten, az 
egyetemes gyámintézet a következő egyházainknak juttatott segélyt: 

Szécsény 3,000, Csabdi, Legénd, Heréd, Vérteskethely 1,500—1500, 
Surány Haubner Máté-alapitványból 800 K. Kisterenye a Borbély-féle 
alapítványból 200, Oroszvár a soproni konfirmandusoktól a német-
országi G. A; egylet segélyének megváltásaként 1,543 K-át. A német-
országi G. A. egylet segélyét a gyámintézeti központi bizottság határozata 
alapján a folyó évben nem vettük igénybe, tekintve németországi testvé-
reinknek a miénknél is súlyosabb helyzetét. 

II. A folyó évi gyámint. gyűjtés eredménye a következő: 
Fejérkomárom adott szabad rendelkezésre 26,196 K, kerületi árva-

házra 380 K, Székács-alapra 150 K, nagy-szeretetadományra 7,288 K, 
G. A. egyletnek 310 K, kerületi diakonissza intézetre 187 K-át, összesen : 
34,511 K-át. 

A mosoni egyházmegyei gyámintézet szabad rendelkezésre 
9,456-28 K-át, nagy-szeretetadományra 2,333 70 K-át, G. A. egyletnek 
300 K-át, összesen: 12,089-98 K-át. 

A nógrádi egyházmegyei gyámintézet szabad rendelkezésre 
52,35768 K-át, nagy-szeretetadományra 20,991-02 K-át, összesen: 
73,348-70 K-át adott. 

Összesítés: Szabad rendelkezésre 88,00996, kerületi árvaházra 
380, kerületi diakonissza intézetre 187, Székács-alapra 150 K-át, G. A. 
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egyletnek 610, nagy-szeretetadományra 30,61272 K-át. Összesen: 
119,948 68 K. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi, a 
gyámintézet munkásainak eredményes fáradozásáért, különösen 
pedig a soproni konfirmandusoknak nemesen érző szívről s 
áldozatkész szeretetről tanúskodó adományáért hálás köszö-
netet mond. 

2. Egyházi elnök jelenti, hogy a szabad rendelkezésre álló összeg 
fele, 44,004 98 K, az egyetemes gyámintézetnek lévén megküldendő, folyó 
évi kerületi gyámintézetünk közgyűlése a másik felett rendelkezik, melynek 
szétosztása felett elnök javaslata alapján a következőképen határoz: 

Cserhátsurány és Székesfehérvár kap 15,000—15,000 K-át, 
költségre 12,000 K-át s a fennmaradt 2,004-98 K-át tőkésí-
tésre fordítja, az egyetemes gyámintézethez pedig Vérteskethely, 
Csabdi, Oroszvár, Tordas kérvényeit terjeszti fel párto-
lólag. A Palló-féle segélyre pedig Ringbauer Gusztávné, 
Drottner Samuné és Sztollár Györgyné kérvényeit ajánja. 

i 
3. A mult évi közgyűlés 4. pontjának határozata szerint egyházi 

elnök tudatja, hogy lándori dr. Kéler Zoltán gyámint. alapítványának 
alapító levelét az 1909. évi kerületi közgyűlés jkvéből lemásolva, felter-
jesztette az egyetemes gyámintézethez. Az alapítvány Pozsonyban lévén, 
az alapítványi tőke mai összegéről jelentést tenni nem tud. 

Tudomásul szolgál. 

4. Egyházi elnök jelenti, hogy a magyarhoni e. e. e. gyámintézet-
nek világi elnöki állása báró Radvánszky Albert Őméltóságának egyet, 
felügyelővé történt megválasztása által megüresedvén, a választás elren-
deltetett, amiért is felhívja a közgyűlést szavazatának leadására. 

A közgyűlés szavazatát báró Feilitsch Berthold ur 
Őméltóságára adja. 

5. A mult évi közgyűlés 7. pontja szerint kerületi gyámintéze-
tünk világi elnökéül dr. Csengey Gyula egyházfelügyelő ur válasz-
tatott meg, aki azonban — hivatkozva előre haladott korára, meg-
gyengült egészségi állapotára — a választást el nem fogadta. 

A közgyűlés a jelentést sajnálattal veszi tudomásul és 
a ker. gyámint. világi elnöki állásra a szavazást újból elren-
deli s a szabályszerűen kiállított szavazatok beküldésének 
határidejéül 1924 aug. 1 -ét tűzi ki. A szavazatok az egyházi 
elnök cimére küldendők. 

6. A folyó évi e. e. e. gyámintézeti közgyűlésre ker. gyámintéze-
tünk képviseletében Podhradszky János ker. gyámint. elnököt 
küldi ki. 
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7. Végül egyházi elnök bejelenti, hbgy kerületi közgyűlésünk 
alkalmával tartott gyámintézeti istentiszteletünk offertoriuma 11,390 K, mely 
összeg az e. e. e. gyámint. nagy-szeretetadományának növelésére fordit-
tatik. Egyben köszönetet mond a gyámint. istentisztelet szónokának, 
Mihalovics Sámuel nógrádi főesperes urnák, a hit erejéről szóló épületes 
egyházi beszédéért, a vendéglátó magyaróvári lelkes gyülekezetnek, a 
szeretet munkájára Isten áldását kérő imájával a közgyűlést bezárja. 

K. m. f. 

Podhradszky János s. k. Lándori dr. Kéler Zoltán s. k. 
egyh. elnök. vil. elnök. 

Magyar Géza s. k. 
h. gyámint. jegyző. 

Hitelesítjük: 

Zimmermann János s. k. Nemes Győző s. k. 
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