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A dunáninneni ág. hitv. ev. keresztyén egyházkerület 1924. évi 
augusztus 7. napján Salgótarjánban tartott rendes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A közgyűlésen méltóságos látidori dr. Kéler Zoltán egyházkerü- • 

leti felügyelő és főtisztelendő és méltóságos Kiss István püspök, mint 
társelnökök, elnököltek: 

Jelen voltak: 
/. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Egyházkerületi törvényszéki birák: dr. Händel Béla, Kirchner 

Gyula, Okolicsányi Gyula, Rákóczy István, Balogh István, Kardos Gyula, 
Mihalovics Samu, Zimmermann János, Csengey Gyula, Nemes Győző. 

2. Egyházkerületi jegyzők: dr. Händel Béla, dr. Sztranyavszky Sándor, 
Balogh István, Kirchner Rezső. 

3. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
4. Egyházkerületi levéltáros: Kardos Gyula. 
II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A fejérkomáromi egyházmegyéből: dr. Händel Béla felügyelő, 

Balogh István esperes. 
2. A mosoni egyházmegyéből: Wenk Károly esperes. 
3. A nógrádi egyházmegyéből: Okolicsányi Gyula felügyelő, 

Mihalovics Samu esperes. 
III. Választás utján: 
1. A fejérkomáromi egyházmegyéből megbízólevéllel: dr. Karcsay 

Miklós, dr. Zelenka Frigyes, dr. Csengődy Lajos, Gáncs Aladár. Jegyző-
könyvi kivonattal: dr. Kovács Sándor, Podhradszky János. 

2. A mosoni egyházmegyéből megbízólevéllel: Zimmermann János. 
3. A nógrádi egyházmegyéből megbízólevéllel: Rákóczy István, 

Horeczky Aladár, Zatkalik Károly. Jegyzőkönyvi kivonattal: dr. 
Sztranyavszky Sándor, Veres Imre, Veres Zoltán, Kardos Gyula, Péter 
Henrik, Szelényi János, Sztolár Miklós. 

IV. A tanítók képviseletében: Csengey Gyula. 
V. dr. Zelenka Ottó, Liptay Jenő, Billnitzer Lajos, Mataidesz József, 

Dorozsnyák Géza, Meskó Károly, Zemán Mihály és számos vendég. 
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A g y i i l é s . 

1. (H.) A közgyűlés tagjai augusztus 7-én 729 órakor a templomban 
gyülekezvén össze, meghallgatták Wenk Károly esperes szentbeszédét, 
majd résztvettek az egyházkerületi gyámintézet rendkívüli közgyűlésén, 
melynek végeztével a püspök imája után a kerületi felügyelő a következő 
beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi Közgyűlés! 

„Ugy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a 
ti jó cselekedeteiteket és dicsőitsék a ti mennyei atyátokat". (MátéV. 16.) 
Ezzel az intéssel bocsátotta el az Istenhez vezető útra az evangélium 
népét a mi Megváltónk. 

Fénylik-e igy a mi világosságunk? 
Ezt megvizsgálni és erről számot adni jöttünk össze ma mi ezen 

a helyen, ahol Salgótarján nemes evangéliumi gyülekezete szives meg-
hívására annak Sión falai közé gyűltek össze a mi dunáninneni egyház-
kerületünk kiválasztottjai. Ide, ahol az egyházközség nemcsak az evan-
gélium Siona, de az egész város egy végvár. Végvára az ezeresztendős 
magyar hazának, végvára annak a magyarságnak, melynek szüksége 
van arra, hogy visszanézegessen a csillagaira, amelyek a mult idők 
messziségéből fénylenek és amelynek jelenlegi gunyhatárán túlra mi is 
vetünk egy dacos, magabizó pillantást azáltal is, hogy ezen a helyen 
is megismételjük az ezeréves magyar igazság napjának fényétől talán 
elvakított szemünkkel, de erős szívvel, kemény lélekkel és tettre kész 
karokkal 1921. évben hozott egyházkerületi közgyűlésünk határozatát hogy: 

„Egyházkerületünk szétdarabolása, iskoláinknak idegen 
államba való beolvasztása ellen, mivelhogy ez nem a jog, 
hanem erőszak alapján történt, olyan nép részéről, melynek az 
ősi magyar földhöz semmi jussa nincsen, — a leghatározottab-
ban tiltakozunk, azt jogosnak el nem ismerjük s magyar hazánk 
területi épségéért, iskoláink visszaszerzéséért minden erőnkkel 
küzdeni fogunk!11 

S hiszem, hogy a végvárak lelkének Istene, ott tul a felhők világán, 
meghallgatja tiltakozó szavunkat s erős elhatározásunk sikeres végre-
hajtásában megsegít. 

Igen tisztelt Közgyűlés! 
Ide utaztamban régi emlékek, megfigyelések és tapasztalatok 

élénkültek meg lelkemben. 
Régen, ötven év előtt, évente többször is jártam e vasútvonalon 

Garamberzencéig, hogy mint diák az áldott selmeci ev. lýceum tudást 
terjesztő és kemény embereket nevelő falai közé s bölcs professzorjainak 
oltalma s vezetése alá juthassak. 



Ebben az időben Salgótarján egy kezdetleges, de fejlődésképes 1. 
s nagy reményekre jogosító kőszénbányatelep volt, melynek sorsát az 
egész ország figyelte, érdeklődtek utána a politikusok, nemzetgazdászok, 
természettudósok, kereskedők, gazdák, iparosok, irók, — mert tudták, 
hogy itt termelik a kőszenet, minden boldogulásunk mozgató erejét, az 
ország kincsét. 

Annak idején itt járt Komárom nagyszülöttje, hazánk legnagyobb 
mesemondója, Jókai Mór is s az itt szerzett impressziók hatása alatt irta 
meg „Fekete gyémántok" cimü művét. 

Nem volt Selmecen diák, ki ezt a könyvet akkor el nem olvasta 
volna, kézről-kézre adódott az s az volt a boldog, ki annak egyes 
részeit szórói-szóra citálni is tudta. Az én figyelmemet kölönösen annak 
leirása ragadta meg, hogy a nehéz munkát végző bányászok életét, 
testi épségét a kőszénbánya üregeiben két rém, két ádáz szellem fenyegeti. 

A halál ezen szolgáinak neve közül az egyiket már elfelejtettem, 
de még jól emlékszem a „viheder"-re, mely a koszorús iró szerint: 
„Suhanva jön, fojtó, nehéz párájával elüli a mellet, együtt jár kel a 
dolgozókkal, megnémítja nyelveiket, jelen van munkáiknál, kitart velük, 
gyönyörködik rettegéseikben s ha jól megtanította őket imádkozni, akkor 
elül, eltávozik, visszahúzódik odújába". 

Mikor Jókai mindezt megírta, csak olyan vihederre gondolt, mely 
az ember testi épségét veszélyezteti. Mi pedig — akik az 1919. év 
borzalmait megéltük — tudjuk azt, hogy volt olyan vihederjárás is, 
mely az emberi lelket s az abban rejlő nemes tulajdonságokat akarta 
megölni. 

S ime, Salgótarján istenfélő evangélikus népe ezt a veszedelmet is 
elkerülte: mert tudott imádkozni. 

Hálával kell megemlékeznünk Weisenbacher János kereskedő és 
Gömöry Sándor vasgyári igazgatóról, akik a Breznóbányáról, Libet-
bányáról és Losonc vidékéről ide telepedett munkáscsaládokat 1872-ben 
Önálló egyházközségbe tömöritették, utóbb templom, később torony 
megépítésével, orgona és fűtőberendezés megszerzésével Isten dicsőí-
tésére méltó házat szereztek, mely munkálkodásuknak Geisler Jószef, 
Gerber Frigyes, Borbély Lajos, Jonásch Antal, Zorkóczy Sámuel, Liptay 
B. Jenő, Róth Flórián igazgatók és a jókedvű adakozók egész sorozata 
áldozatkész és hűséges követőkül jelentkeztek. 

De kegyelettel kell visszagondolnunk ezen egyház lelkipásztoraira 
is, Terray Gyula, Ruttkay Sándor és Jeszenszky Károlyra, kik hűséges 
vezetői és gondozói voltak Salgótarján népének — mert megtanították 
őket imádkozni s igy kellőleg megalapozva, megmentették evang. egyház-
kerületünk ezen végvárát. 

Mindez buzditsa az egyház jelenlegi lelki vezérét, kívánva néki, 
hogy elődjei méltó utódjaként, áldásos apostoli munkát fejthessen ki. 

Mindez érthetővé teszi, hogy én, mint evangélikus egyházunk csonka-
kerületének felügyelője, egyházi szempontból is végvárban érzem itt 



1. magamat, amikor arról kell szólanom, hogy hogyan fénylik e beszámolón 
a mi világosságunk az emberek előtt. 

Most számadáson vagyunk együtt. S ezért beszélhetünk egymásközt 
nyíltan is. És igy szólván, bár bün volna azt állítani, hogy egyházunk 
s benne egyházkerületünk véka alá rejti a fáklyát, de mégis meg kell 
vallanunk, hogy sokkal több az, amit az Isten elvár tőlünk, mint amit 
mi felmutatni tudunk. 

Gondolok pedig itt különösen mindarra, ami az egyházi fegyelem 
fogalma alá tartozik. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

Bár elismeréssel kell adóznom a mi egyházkerületünkben mind-
inkább meghonosodó és uralomra jutó közszellemnek — de éppen 
ezért, mert ebből is láthatjuk, milyen nagy jelentőségű ez, éppen ezért 
ezt az evangélikus szolidaritást, az egészséges közszellemet teljesen ki 
kell fejleszteni s egész magyarhoni egyházunkban uralkodóvá kell tenni. 
Igaz, hogy ilyesmi csak úgynevezett emberebb emberek közt lehetséges, 
de éppen azért evangélikusabb egyház, öntudatosabb hivek, meggyőződés-
teljesebb lelkű tömegek kiformálásán kell munkálkodni mindnyájunknak. 
Mert az egyéni velleitásoknak, a belső torzsalkodásoknak, erkölcsi 
fogyatkozásoknak nem szabad odaállani a reverzálisok mellé, hogy 
mielőbb ravatalra tegyék egyházunkat. Ennek meggátlására ügyészi 
karunkat is mozgósítani szeretném. 

Az összeülő zsinatnak módja lesz e kérdéssel foglalkozni és meg-
felelőleg intézkedni, mert ennek szükségességét a zsinatot előkészítő 
bizottság máris felismerte, utasítván az albizottságokat, hogy javaslataik-
ban legyenek figyelemmel a finn lutheránus alkotmányban lefektetett 
elvekre, melynek XIII. fejezete ily irányban bőséges rendelkezéseket 
foglal magában. 

E súlyos bajok orvoslását rendeznünk kell annál is inkább, mert 
hiszen ugy is elég gondot adnak egyházunknak az anyagi megélhetés 
nehézségei. 

S hogy a sok szirt között hány léket kap e miatt egyházunk hajója, 
azt csak a jó Isten tudja megmondani. De azt is csak Ö tudja, hogy 
a lelkes áldozatkészség hány ilyen rést tömött már is be. S amikor 
most ennek az áldozatkészségnek segítségére jő maga az állam is 
azáltal, hogy a földbirtokreformmal kapcsolatban lehetővé teszi magasabb 
fokú egyházi közületeink (1924: VII. t.-c, 27. §.) megerősítését, nem 
szünhetünk meg hangoztalni, hogy mi ezt egyházkerületünkben is csak 
az 1848. évi XX. törvénycikk egyik részleges megvalósításának tekintjük, 
az ebből folyó minden következményekkel együtt. S amennyiben egyház-
kerületünk is több vonatkozásban szintén érdekelve van ezen kérdésben, 
szükségesnek tartom, hogy egyházkerületünk ügyésze az erre vonatkozó 
anyagot a maga teljességében tartsa nyilván és kövessen el minden 
lehetőt, hogy a fenti felfogás, mely az egyházak földhöz juttatását az 
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1848. évi XX. törvény részleges végrehajtásának tekinti, minden fórum 1. 
előtt elismertessék és valóra váltassák. 

De nem szabad elfeledkeznünk lelkészeink és tanitókarunk érde-
keinek istdpolásáról sem. 

A jó pap, mint az emberi lelkiismeret őre, az erkölcsös élet kalauza 
s a bűnök birája, nemcsak egyházunknak, hanem az államnak is leg-
értékesebb tisztviselője, mert hitet és erkölcsöt óv. 

Viszont ha valamikor, ugy megcsonkított magyar hazánk jelenlegi 
helyzetében tudnunk és átéreznünk kell azt, hogy a gyermek jelenti 
a jövőt. 

A mai gyermekvilág: a jövő magyar társadalom. És ha a lelki-
ismeretes tanító a gondjaira bizott fiatalság erkölcsi érzékét, szivét és 
eszét a korai romlástól megóvja, ezzel az ország jövőjét, boldogulását 
és feltámadását szolgálja. 

Ilyen fiatalságot azonban csakis a megelégedett tanítói kar nevelhet 
és taníthat. 

Némely iskolát elékteleníti az erkölcsökben való erőtlenség, mert 
a fiatalságba nincs oly lelkierő belenevelve, mely őket kitartásra képesítené 
és az elernyedés és az elcsüggedés érzetét bennük lehetetlenné tenné. 

Mindezt a fiatalságba belenevelni csak alapos munkával lehet. 
Mindég azt tartottam, hogy a munka a siker forrása, de csak 

azon munkáé, amelyet nemcsak kötelességből, hanem örömmel és oda-
adással végez az ember. 

Az ország mai gazdasági helyzetében, amikor az állam a maga 
tisztviselői közül egymásután tízezreket kénytelen elbocsátani s ugyanezt 
teszik a magánvállalatok is, a középosztálynak és igy lelkészi és tanitói 
karunk megélhetési eszközeinek további hanyatlására is el kell készülve 
lennünk, annál is inkább, mert az ujabb felemelkedés kilátásai nagyon 
komorak és eszközei is csak nagyon szegényesek lehetnek. 

Pedig az idők folyamán ugy a lelkészi, mint a tanitói kar mindég 
több és több terhet és munkát vállalt magára, egyéb társadalmi rétegek 
pedig kevesebb suly alatt könnyebben fejlődhettek és fölébe helyezked-
hettek a középosztálynak. 

Én teljesen át vagyok hatva attól a meggyőződéstől, hogy mily 
nagy nemzeti, egyházi, erkölcsi és gazdasági érdek fűződik ahhoz, 
hogy lelkészi és tanitói karunk tisztességes és gondtalan megélhetése 
biztosittassék. 

Hisz mi életerőtől duzzadó, istenfélő, vallásos s nemzeti érzéstől 
hevülő ifjúságot akarunk. 

Minden lehetőt meg kell adni a vallásos és nemzeti nevelés 
munkásainak, de ennek ellenében meg kell követelnünk tőlük, hogy isten-
félelemre, nemzeti érzésre, családi erkölcsre, szorgalomra, szerénységre 
és munkára neveljék az ifjúságot. 

Ezért e helyről is arra kérem az egyes egyházközségek és egyház-
megyék mélyen tisztelt felügyelőit és ügyészeit, hogy a lelkészkedő rendes 
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1. lelkészek és rendes tanítók javadalmazására szolgáló javadalmi földek 
létesítése s illetőleg megfelelő nagyságra való kiegészítése érdekében 
(1920. évi XXXVI. t.-c. 84. §.) a szükséges lépéseket — amennyiben 
azok még eddig meg nem történtek volna — haladéktalanul tegyék 
folyamatba s e tekintetben is bizalommal forduljanak kerületünk ügyészé-
hez, ki tisztéből folyólag őket mindenben kötelességszerűen és szak-
szerűen irányítani és hathatósan támogatni fogja. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Hogy az előbb elmondottak szerint is megerősítendő egyház bástyái 

között az evangélium világosságának éltető fénye zavartalan tisztaságban 
ragyogjon, ahhoz a most előkészületek alatt álló zsinatnak kell a szük-
séges intézkedéseket megtenni. Erre vonatkozólag is, mélyen tisztelt 
Közgyűlés, engedtessék meg nekem, hogy erről a helyről is kifejezést 
adjak ama meggyőződésemnek, hogy e téren is intézményesen kell eljár-
nunk és cselekednünk. 

Mindenfélét próbálgatnak egyházaink. Legújabban egyházközségi 
szabályrendeleteket alkotnak, amelyek sokszor túllőnek a célon. Véle-
ményem szerint itt más nem segit, mint a mi egyházi ügyészi karunk 
jogkörének átszervezése, kibővítése. 

Ha megfelelő lelkes evangélikusok foglalják el ezt a helyet, ugy 
egyrészt a lelkészi kar abszolút erkölcsi integritása, másrészt az egyház-
tagok magatartása sok minden, ma még egyházfegyelmileg tisztázatlan 
kérdésekben biztositható lesz. 

Igaz, — erre is nevelni kell az embereket — önmagunkat is! 
De legfőképen a mi evangélikus ifjúságunkat. Meg kell állapitanom, 

hogy e tekintetben egyházkerületünk az elmúlt évben is nem egy 
világító fáklyával szolgált egyetemes egyházunknak. De hiába, ez még 
mindig nem elég. A tennivaló rengeteg. Nemcsak ott, ahol még isko-
láinkat is elveszitettük, mint az két helyen megtörtént, hanem minden 
vonalon. 

Örömmel értesültem, hogy e tekintetben a dunántuli egyházkerület 
fáradhatatlan püspöke, főtisztelendő Kapi Béla ur Őméltósága egy rend-
szeres belmissziói kalauzt is bocsátott lelkésztársai rendelkezésére. 

Kétségtelen, hogy „jam proximus ardet Ucalegon" s ezt minden 
egyházi fórumnak is világosan kell látnia, de addig is, mig mi e téren 
saját hatáskörünkben intézkedünk, ezt a belmissziói kalauzt — püspök 
elnöktársammal együtt — melegen ajánlom egyházkerületünk lelkészi 
karának szives figyelmébe, tegyék azt megbeszélés tárgyává annál is 
inkább, mert közbenjárásom folytán Kapi Béla püspök ur a legnagyobb 
készséggel és előzékenységgel megadta beleegyezését és hozzájárulását 
ahhoz, hogy a kérdéses munkaprogramm, amennyiben az abban lefek-
tetett alapelvek és a megoldásra kiérlelt rendszer kerületünk lelkészi 
karának helyeslésével találkozik, fel is használtassák s gyakorlatba vétessék. 

Sajnos, nekünk a meglevők megtartása is nagy gondot okoz. 
Pedig nekünk teremteni, alkotni is kellene, mert hisz' egyházkerületünk 
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területén is százával, ezrével vannak még elzártan élő híveink, akik 1. 
pásztorokra várnak. 

Itt van például Tatabánya, ahol a 63 osztállyal dolgozó elemi 
iskolába és a bicskei polgári iskolába járó evangélikus vallású gyermekek 
száma körülbelül 300, akik még soha evangélikus lelkészt nem láttak, 
nem hallottak. Mindezekből folyólag minden rendelkezésünkre álló 
eszközökkel oda kell hatnunk, hogy e fontos ipari központon és bánya-
telepen az evangélikus hitoktató mielőbb munkába lépjen, a hitoktatói 
állás sürgősen szerveztessék, annál is inkább, mert ugy Bánhidán, mint 
Bicskén is, sok kizárólag szegény bányamunkás hitsorsosunk él, akiknek 
lelki gondozását s gyermekeiknek vallásoktatását a tatabányai hitoktató 
szintén elláthatná. 

Itt van a magyar Komárom (Komáromujváros) fiókegyház-
községe, melynek talpraállitását, anyásitását minden erővel lehetővé 
kell tennünk. 

Hadd ragyogjon itt is, a másvallásuak tengerében, az evangélium 
egyházának világító tornya s mutassa az utat fölfelé, hazafelé, örök-
hazánk, az ég felé! 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Az elmúlt esztendőben is láthattuk, hogy a magyar evangélium 

honának volt ölelkezése más népek evangélikusaival s kétségtelen, hogy 
ezáltal is erősödött a világosság ereje mindkét részről. De, sajnos, 
mi még mindig csak abban vagyunk erősek, hogy a kezünket tartjuk 
a még erősebb felé. 

S csak alig nyitottuk meg szivünket az egyetlen német testvér 
még nagyobb nyomora előtt. Pedig a szeretetnek szeretettel való viszon-
zására kell törekednünk! Ne csak pironkodó, panaszkodó arccal álljunk 
a nagyvilág elé, hanem a teremtő, világosságárasztó erőt is próbáljuk 
magunkon is át, feléjük kifelé sugároztatni. 

Ezt a szellemet kell theológiánkon is meghonosítani és ennek a 
letéteményese kell hogy legyen az a lelkészképző szeminárium is, 
amelynek felállítása egyik legégetőbb problémánk. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Csonka hazánk, megalázott, feldarabolt egyházunk, csonka egyház-

kerületünk végvárából hangzik most szavam. 
S ez nem lehet most aggódás, nyugtalankodás, siránkozás, hanem 

akarat! 
Erős, elszánt élniakarás igéje. Mert a Lélek az, amit az országban 

hordozunk. A felfelé törő, teremteni és ezeréves alkotások sivár romjaiból 
is építeni tudó Lélek, amely nem riad és nem retten meg azok előtt, 
kik csak a testet ölhetik meg. 

Ennek a Léleknek, az Evangélium Lelkének melegével üdvözlöm 
a megjelenteket és Salgótarján evangélikus végvárának szives vendég-
látását megköszönve, mai egyházkerületi közgyűlésünket megnyitottnak 
nyilvánítom! 
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1—5. A közgyűlés a megnyitó beszédet helyesléssel fogadta 
és Mihalovics Samu indítványára elhatározta, hogy a beszéd 
egész terjedelmében vétessék fel a jegyzőkönyvbe. 

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. 

3. (H.) A közgyűlésről felveendő jegyzőkönyv hitelesítésére a köz-
gyűlés az elnökségen és a jegyzői karon kivül 

Kirchner Gyulát, dr. Zelenka Frigyest, Meskó Károlyt és 
Podhradszky Jánost küldi ki. 

\ / . 

4. (H.) Az elnökség jelenti, hogy elmaradásukat a következők 
mentették ki: 

Csatáry Elek, dr. Kail Antal, dr. lándori Kéler Bertalan, 
dr. Petrik Zoltán, Belicza András. 

5. (H.) A püspök felolvassa következő évi jelentését: 
Méltóságos kerületi Közgyűlés! 
Az 1923/24. évi püspöki jelentésemet az alábbiakban van szeren-

csém tisztelettel beterjeszteni. 
Azon szoros viszonynál fogva, amelyben hazánkban az állam és 

egyház állanak, hogy t. i. az állam munkatársaiul fogadja az egyházakat 
s jogi és anyagi segélyben részesiti: egy egyházkerület kormányzásáról 
szóló évi jelentésben nevezetes helyet foglal el az a kérdés, mit tett az 
állam az egyházért? S mert az egyház e mellett a legteljesebb mértékben 
autonom testület, még ennél is fontosabb kérdés, mit tett az egyház, 
illetve az egyházkerület önmagáért, fennállásáért, céljai megvalósításáért 
és a jövőbeni biztonsága megalapozásáért? S ha még megemlítem 
azokat a változásokat, amiket az idő a maga természetes folyamatával 
ugy az egyházi közigazgatásban, valamint az igazságszolgáltatásban 
nevezetesebb szerepet vivő személyek életében, esetleg az egyes egyház-
községekben előidézett, ugy már is rámutattam nagy vonásokban azokra 
a vágányokra, amiken ez évi jelentésem haladni fog. 

Mit tett az állam az egyházért? Kétségkívül tett s ha nem eleget, 
ezt legalább részben megmagyarázza az a gúzsba kötött állapot, amelyet 
szegény hazánknak el kell szenvednie. Ugy tapasztalom, hogy az állam 
vezetőinél megvan a jóindulat és jóakarat s ha mégis itt-ott ltgjogo-
sultabb kívánságunk sem teljesülhet, a háttérben rendszerint ott setteng 
a jóvátétel réme, a szanálási törvény, vagy az entente ellenőrző bizottság 
fukar keze. 

Mit tett az állam? 
1. Az elmúlt 1923. évre folyósította a rendes államsegélyt s ugyan-

ezen évre még pótlólag, tekintettel a korona állandó értékcsökkenésére, 

í 
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folyósított még olyan összeget, amelyből kerületünknek 4.792,422 korona 
jutott. Ugyancsak még pótlólag az 1923/24. évre 1924. május 28-án 
érkezett az egyetemes pénztárba az 1848 : XX. t.-c. alapján 145.405,000 K, 
a kerületeknek pedig 29.000,000 K. Ezek az összegek azonban még 
felosztás alá nem kerültek. 

2. Nagy fontosságú, de egyben a lelkészek körében méltán nagy 
elégedetlenséget keltő intézkedése volt a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnák az, mely szerint a vidéki lelkészeknek 40 q buza, 
a városi lelkészeknek pedig 60 q buza értékéig egészíti ki állam-
segéllyel fizetésüket. Ezzel az intézkedéssel, eltekintve attól a valóban 
elenyészően csekélyszámu vidéki lelkésztől, akik készpénzben kapják 
fizetésüket, a többiek, akik haszonélvezetül kapnak némi ingatlant s van 
terményjárandóságuk, egytől-egyig elesnek minden eddig élvezett állam-
segélytől, mert ily módon javadalmuk eléri a 40 q buza értékét. 
Csak az kérdés, elegendő-e egy családos lelkésznek az állásához mért 
megélhetéséhez s esetleg gyermekeinek házon kivüli neveltetéséhez a 
40 q buza ellenértéke? Határozottan állítom, hogy nem. Jobban jártak 
a városi lelkészek, akik többnyire készpénzben kapták eddigi fizetésüket 
s akiknek vállaira a gyermekek házon kivüli neveltetése sem nehezül, 
vagy legalább nem annyi ideig. A miniszter ur Őnagyméltósága különben 
ugy jutott el a 40 q búzához, hogy visszatért a békebeli minimális 
lelkészi fizetéshez, az 1600 K-hoz, amely a békében megfelelt 80 q buza 
értékének s amikor a mostani minimális lelkészi fizetést 40 q buza 
ellenértékében állapította meg, tulajdonképen a békebeli minimális 
alapfizetést 50%-ig valorizálta. Felterjesztésemben kifejtettem, hogy 
helyeslem a kiinduló pontot, amennyiben a törvényen alapuló békebeli 
minimális lelkészi fizetéshez tért vissza, de kifogásoltam, hogy az 
ötévenként 1400 koronáig emelkedő korpótlékot mindjárt ezen első 
lépésnél is nem valorizálta legalább 50%-ig, mert ez esetben mégis 
jelentékenyen többen részesültek volna államsegélyben s lettek volna 
olyan vidéki lelkészek is, akiknek fizetése 70 q, sőt 75 q buza ellen-
értékéig nyert volna kiegészítést. 

3. Ugyancsak nagy jelentőségű a nem állami elemi iskolai tanítók, 
tanitónők stb. illetményei tárgyában kiadott rendelet. Az illetményeknek 
ez a rendezése magában foglalja az aranykoronaértékre való áttérést, 
a kedvezményes ellátásnak a fizetésbe, illetve a családi pótlékba való 
beolvasztását s az illetmények felemelését. Koronája pedig ennek a 
rendeletnek, hogy általa a nem állami tanerők is államsegéllyel olyan 
fizetés birtokába jutnak, mint az állami tanerők. Kántor-tanitóinknak 
azonban még mindig megvan az a sérelme, hogy miután tisztán kántori 
teendőik után kapott dijaik is beszámíttatnak a tanítói fizetésbe, ha el 
is érik azt a legmagasabb fizetést, mit az állami tanítók, azonban több 
munka árán. Az iskolafenntartóknak pedig sérelme, hogy az 1908. óta 
megváltott természetbeni szolgáltatásokat önhatalmúlag újra visszaállítja 
s a javadalomhoz való helyi hozzájárulást, ami eleinte a kezdő fizetés 
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. 10°/o-a volt, 20, 30, sőt egyes helyeken 50%-ra is felemelte Mindezek-
nek a keresztülvitele pedig nehezen fog menni s alkalmas lesz arra, 
hogy súlyos ellentéteket támasszon a gyülekezetekben. 

Az erre vonatkozó javaslatok majd a tanügyi bizottság utján 
kerülnek a méltóságos kerületi Közgyűlés elé. 

4. Igaz örömmel kell azonban fogadnunk a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnák a 24,200/1924. számú rendeletét, mely szerint az állam-
segélyes és nem államsegélyes felekezeti tanítókat, ez utóbbiakat az 
iskolafenntartó terhére, 30-ik szolgálati évük betöltése után, a kir. tan-
felügyelő előterjesztésére, az egyházi főhatóság véleménye alapján a vallás-
és közoktatásügyi miniszter ur az összlétszám 10°/o-a erejéig a VII. fizetési 
osztályba kinevezheti. A felterjesztések már megtörténtek s igy a jogosult 
s arra érdemes tanítóink már a közel jövőben várhatják ezt a kitüntetést. 

5. Ugyancsak az egyház iránt megnyilvánuló figyelmet kell kiol-
vasnunk a miniszter urnák azon intézkedéséből is, miszerint igen nagy 
súlyt helyez arra, hogy a vármegyénként és az egyes törvényhatósági 
joggal felruházott városokban megalkotott u. n. iskolán kivüli népműve-
lési bizottságokba az egyházi főhatóságok kiküldjék képviselőiket. Van 
szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy ezen intézkedés alapján az iskolán 
kivüli népművelési bizottságokban képviseltetésemmel a következő urakat 
biztam meg és pedig Nógrád- és Hontvármegyében Belicza András 
alesperes, Mosonvármegyében Wenk Károly esperes, Komáromvár-
megyében Balogh István esperes, Fejérvármegyében Podhradszky 
János alesperes és Székesfehérvár thj. városban Gáncs Aladár ottani 
lelkész urat. 

6. Az elmúlt közigazgatási évben sem feledkezett meg a miniszter 
ur nyugdijas lelkészeink, lelkészözvegyeink és árváinkról s azok részére, 
akik folyamodtak, igen szép összegeket utalt ki. Csak azon csodál-
kozom, hogy az esperes urakhoz intézett felhívás dacára is, csak igen 
kevesen folyamodtak. 

Itt említem meg, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
felterjesztést tettem az iránt, hogy a lelkészözvegy is — a kegyeleti félév 
alatt — éppen olyan államsegélyben részesüljön, mint a lelkész elhalálo-
zása napján. A miniszter ur méltányosnak találta a kérelmet s áttette a 
pénzügyminiszter úrhoz. Hogy milyen eredménnyel, még értesítést 
nem kaptam. 

7. Igen nagy dolog volna s az 1848: XX. t.-c. végrehajtása tekinte-
tében jelentékeny lépéssel jutnánk előbbre, ha a földreformnovella 27. 
szakasza alapján egyházkerületeink, mint magasabb fokozatú egyházi 
közületek, földet, középbirtokot kaphatnának. A napokban jelent meg 
a novella végrehajtására vonatkozó „Utasítás" s a 24. §-ában olvas-
hatjuk, hogy a magasabb fokozatú egyházi közület földhöz (közép-
birtokhoz) juttatására irányuló kérelmet az illetékes egyházi főhatóság a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter utján terjeszti az Országos Földbirtok-
rendező Bíróság elé. A továbbiakban elmondja, mi mindent kell 
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tartalmaznia ennek a kérelemnek, többek között két olyan meghatalma- 5. 
zottjának megnevezését is, lakóhelyük megjelölésével, kik a közületet az 
Országos Földbirtokrendező Bíróság előtt képviselni jogosultak. Felkérem 
tehát a mélyen tisztelt kerületi Közgyűlést, méltóztassék felhatalmazni 
az egyházi főhatóságot, hogy a dunáninneni egyházkerület, mint magasabb 
fokozatú egyházi közület, középbirtokhoz juttatására irányuló kérelmet 
intézhessen a „Végrehajtási Utasítás" ide vonatkozó pontjainak szem előtt 
tartásával a vallás- és közoktatásügyi miniszter utján az Országos Földbirtok-
rendező Bírósághoz. Továbbá méltóztassék jóváhagyni, hogy ebben a 
kérvényben lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő ur és 
dr. Sztranyavszky Sándor, Nógrád- és Hontvármegyék főispánja, Öméltó-
ságaik neveztessenek meg olyan meghatalmazottaké, akik a dunáninneni 
egyházkerületet az Országos Földbirtokrendező Bíróság előtt képviselni 
jogosultak. 

8. És most áttérek évi jelentésem legnagyobb eseményére, a kis-
terenyei—pásztói missziói állomás végleges megszervezésére és betöl-
tésére. Évtizedek óta szerepel a Kisterenye—pásztói missziói állomás 
mint megoldandó probléma közgyűlési jegyzőkönyveinkben s csak most 
jutottunk odáig, hogy az immár véglegesen megszervezett missziói 
állomást a mai kerületi közgyűlés a lelkészválasztási szabályrendelet 
3-ik §-a értelmében be is töltheti. Lehetővé tette pedig ezt a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter urnák 33,816/1924. számú rendelete, mely 
szerint a Kisterenye—pásztói missziói kör anyaegyházzá történt alaku-
lását, illetve uj lelkészi állás szervezését a rendkívüli segély szempontjá-
ból tudomásul vette s indokoltnak elismerte. S ezzel az állam, illetve 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur arra, amit az elmúlt közigazgatási 
esztendőben tett, fel is tette a koronát. 

S most már át is térhetek arra a másik kérdésre, mit tett az 
egyház, illetve egyházkerület önmagáért? 

Mindenekelőtt előkészítettük a választást, hogy a megválasztandó 
misszionárius lelkész minél előbb hozzáfoghasson az égetően szükséges 
apostoli munkához. Elkészítettük a hiványt, amelyben részletesen kör-
vonaloztuk teendőit és fizetését. Minden második vasárnapon Kisterenyén 
s havonta egyszer Pásztón fog istentiszteletet tartani, egy vasárnapot 
pedig havonta a missziói kör népesebb helyein fog eltölteni lelkipásztor-
kodással. Fizetése természetbeni lakás Kisterenyén, beltelekhasználattal, 
12,000 K készpénz, amennyivel eddig is hozzájárult Kisterenye a lelkészi 
fizetéshez, továbbá a szokásos rendkívüli államsegély S,U része, az 1k részt 
az egyházkerület biztosítja. Stólaképen kis temetésért 1 aranykoronát, 
nagy temetésért és esketésért 2 aranykoronát kap. Keresztelés és ava-
tásért offertóriumok. Különben erre, valamint a választásra vonatkozólag 
is, javaslatot az előadó ur fog tenni a missziókról szóló jelentése kapcsán. 

9. De nemcsak a Kisterenye—pásztói missziói egyház ügye kötötte 
le figyelmemet az elmúlt közigazgatási esztendőben, hanem éppoly 
érdeklődéssel fordultam az egyházkerület egyéb missziói pontjai felé is, 

t 
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. mert meg vagyok róla győződve, hogy seholsem tehetünk egyházunknak 
akkora szolgálatot, mint éppen ezeken a missziói pontokon. Egész magyar-
honi evangélikus egyházunknak megvan az a szerencsétlensége, hogy 
egyházunk egészben véve egy nagy missziói egyház, mert híveink 
aránylag csak kevés helyen laknak nagy, zárt tömegekben, inkább 
szerteszórtan élnek széles e hazában a másvallásuak között. Innen van, 
hogy hiveink száma aránylag a többi egyházakéhoz képest évről-évre 
fogy, csökken s utoljára is elveszünk, ha meg nem száll az apostoli 
buzgóság ejőbb egyeseket, majd azután mindig többeket és többeket 
felkeresni, a szerteszórtakat összegyűjteni fiókegyházakba, majd ezeket 
tömöríteni missziói körökbe. Ilyen körülmények között a kerületnek 
valóságos gondviselésszerű férfia dr. Kovács Sándor egyetemi tanár ur 
Őméltósága, aki önzetlenül, tisztán csak a keblében élő apostoli buzgó-
ságtól hajtatva, már évek óta áldásosán forgolódik a missziói munkásság 
mezején. Igy csak természetes, hogy amikor arra kért, hogy adjak neki 
felhatalmazást, hogy Esztergomban élő híveinket fiókegyházzá szervezze, 
ilyennel a legnagyobb készséggel elláttam. Ugyancsak ő fáradozik 
Komáromujváros, Tatatóváros és Esztergom missziói egyházzá szerve-
zésén, élén egy misszionárius lelkésszel. Komáromujváros volna ennek 
a missziói körnek a központja s a komáromujvárosiak már mozgolódnak 
is ebben az irányban. Folyó évi február hó 28-án vezettem egy küldött-
ségüket a miniszter ur elé s tolmácsoltam azt a kérésüket, hogy imaház 
építésére s egyéb szükséges egyházi épületek, lelkészlak stb. emelésére 
a kaszárnya és a hozzátartozó gyakorlótérből ingyen kincstári telket 
s építkezésre a kultuszminiszteri tárca terhére nagyobb segélyösszeget 
kaphassanak. A miniszter ur szokott előzékenységével fogadta a küldött-
séget s megígérte, hogy a honvédelmi miniszter urnái közben fog járni, 
hogy az ingyen kincstári telket megkaphassuk. A segélyösszegre vonat-
kozólag azonban azt mondta, hogy elkéstünk, mert kisebb összeggel 
semmire sem megyünk, nagyobb összeget pedig az entente ellenőrző-
bizottság nem fog engedélyezni azzal a megokolással, ne fogjunk ujabb 
építkezésekbe addig, amig a megkezdetteket sem tudjuk befejezni. 
Ebből látható, hogy nem fog könnyen menni a dolog, de fáradhatatlan 
munkával, türelemmel és kitartással egyrészt, másrészt áldozatkészséggel, 
fog menni ez is. 

Tatabányán és a hozzátartozó vidéken a legutóbbi népszámlálás 
adatai szerint 1046 hivünk van. Ez akkora lélekszám, mely önálló lelki-
pásztori gondozás nélkül nem maradhat. Azonban a viszonyok Tata-
bányán rosszak, a bányatársulat szinte hermetice elzárkózott eddig 
minden olyan mozgalomtól, amely az evangélikus hivek lelki gondo-
zására irányult s kénytelenek voltunk beérni azzal, hogy nagyszámú 
evangélikus gyermekeinket az ottani református lelkész részesiti hitokta-
tásban. Ez igy tovább nem maradhat. Ilyen körülmények között nagy 
örömmel vettem az értesítést, hogy báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő ur Őméltósága, aki közel áll a bányatársulathoz, maga vette 
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kezébe az ügyet s mellékelte másolatban a levelet is, melyet a bánya-
társulathoz intézett. Azt hiszem, hogy ez alkalommal azon a ponton 
fogtuk meg a dolgot, ahonnan ennek az ügynek egyházi érdekeinknek 
megfelelő lebonyolítása sikerülni fog. 

Lapujtő anyásitásához két dolog szükséges, a rossz karban lévő 
templom renoválása és a régi levitalak átépítése lelkészlakká. Ezért már 
az elmúlt esztendőben is nagyobb segélyeket folyósítottunk Lapujtőnek 
és megelégedéssel vettem tudomásul, hogy ezeken a pénzösszegeken az 
építkezéshez szükséges anyagokat vásároltak be. A salgótarjáni illetékes 
lelkész, Szelényi János, minthogy maga Lapujtő is idegenkedik az 
önállósítás gondolatától, félve az esetleg ezzel járó nagyobb terhektől, 
javasolja, hogy maradjon továbbra is Salgótarján kötelékében, ahonnan, 
minthogy a bányatársulat a szükséges fogatokat rendelkezésre bocsátja, 
megfelelő lelki gondozásban részesülhet. Egyelőre az építkezéshez szük-
séges anyagi eszközök hiányában nem is tehetünk mást, minthogy 
Lapujtőt és vidékét továbbra is a salgótarjáni evangélikus egyház és 
lelkész gondozásában hagyjuk. Azonban a cél mégis az, hogy Lapujtő 
önállósittassék, saját lelkésze legyen, aki minden idejét arra szentelje, 
hogy Lapujtőt és a hozzá tartozó nagykiterjedésű szórványt lelkileg 
gondozza, hitéletét élessze. 

Oroszvár anyásitása is a közel jövőben remélhetőleg már 
valóra válik. 

10. Itt említem meg, hogy dr. Raffay Sándor bányakerületi püspök 
ur Őméltósága Finnországból evangélikus egyházunk céljaira eszközölt 
finn gyűjtések eredményeképen 6.333,404 koronát hozott haza. A magam 
részéről a legnagyobb készséggel csatlakoztam Őméltósága azon szerencsés 
gondolatához, hogy az fordittassék a szórványokban élő hivek énekes-
könyvekkel való ellátására. Óhajképen csak azt fejeztem ki, hogy a 
szórványban lakó hivek énekeskönyvekkel való ellátása történjék kerü-
letenként s bizassék az a püspökökre s az: erre a célra rendelkezésre 
álló összeg is osztassék meg a kerületek között, mégpedig ugy, hogy 
elosztási alapul szolgáljon a szórványban élők lélekszáma, tehát nem 
általában a kerületbeli egyházhivek száma. 

11. Énekeskönyvekről lévén szó, itt emlékezem meg a volt Zpevnik-
bizottságról, amelynek elődöm volt az elnöke, néhai Raab Károly a pénz-
tárnoka s Hornyászky Viktor a kiadója. Ennek a bizottságnak műkö-
déséről elődöm ugy a kerületi, mint az egyetemes gyűlésen évenként 
jelentést tett. Érdeklődtem a Zpevnik-bizottság anyagi ügyei iránt 
s Hornyánszky Viktor folyó évi április hó 10-én kelt s hozzám intézett 
leveléből megtudtam a következőket: 

a cég a Zpevnik-bizottságnak felajánlott 
1918/19 évre . . . 200 K-t és 150 Zpevnik énekeskönyvet 
1919 VI. 29—1920 XII. 31-ig 300 „ és 225 
1921/22. évekre 4000 „ és 300 

Összesen 4500 K-t és 675 Zpevniket. 
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5. Ebből a 675 Zpevnik-példányból Janoska György püspök követe-
lésére a Szlovenszkóban alakult Zpevnik-bizottságnak átadott a könyv-
kiadó vállalat 375 példányt. Hornyánszky, bár az áldatlan szlovenszkói 
viszonyok miatt jelentékeny veszteségei voltak, meg nem feledkezve 
a sok évtizedes zavartalan összeköttetésről, felajánlotta nekünk a még 
megmaradt 300 példány Zpevniket s az azóta készenlétben tartott, mint 
irja, sajnos, elértéktelenedett 4500 koronát s felkért, hogy ezek felett 
rendelkezzem. Ennyit mond a múltról, a jövőre vonatkozólag semmiféle 
propoziciót nem tesz, várakozó álláspontra helyezkedik. Püspöktársaim-
mal abban állapodtunk meg, hogy miután a dunántuli és tiszai 
kerületben ez az énekeskönyv egyáltalán nincsen használatban, osztassék 
meg a 300 Zpevnik-példány a dunáninneni és bányai egyházkerületek 
között az egyházak lélekszáma arányában, amelyekben használatban van. 

12. A missziók gondozása mellett kiváló figyelmet kívánok fordí-
tani a jövőben a belmissziói munkára is, mint szintén elengedhetetlenül 
szükséges egyházépitő munkára. Egyházunkban már sok szó esett a bei-
misszióról, de annál kevesebb cselekedetet láttunk e téren. Az egyszerűen 
lehetetlen állapot, hogy a legtöbb falusi gyülekezetben egyáltalán semmi 
se történjék e tekintetben. Meg fogom követelni a rendszeres belmissziói 
munkát, inkább kevesebbet fogok kívánni, de azt igen, hogy az azután 
mindenütt gyakoroltassák. Belmisszió nélkül nincsen élénk, öntudatos 
hitélet. Ahol helyesen vezetett és jól alkalmazott belmissziói munka 
folyik, ott nincsen panasz a hivek anyagiassága, egyháziatlansága, 
templomtól való idegenkedése s a szektákhoz való hajlása miatt. 
Annyira mindenesetre kell vinnünk, hogy nemcsak a városi gyülekeze-
tekben, hanem időver a falusi gyülekezetek mindegyikében is megala-
kítható legyen a Luther-Szövetség s ez a megalakulás ne legyen puszta 
formalitás, hanem a Luther-Szövetség abban a legkisebb falusi gyüleke-
zetben is találjon valóban öntudatos, hitbuzgó, áldozatkész tagokat, akik 
szívesen és örömmel kapcsolódnak bele az egész országos lutheránus 
társadalomba. 

13. Amikor e sorokat irom, veszem a gyászhírt, hogy Németh 
István dunántuli református püspök, főrendiházi tag, a balatonkenessei 
egyház lelkésze, folyó évi julius hó 28-án Székesfehérváron, ahol gyógyu-
lást keresett, 74 éves korában elhunyt. Indítványozom, fejezze ki egyház-
kerületünk őszinte részvétét elhunyta felett s erről jegyzőkönyvi kivonatban 
értesítsük a dunántuli testvér református egyházkerületet. 

14. Ugyancsak részvéttel jelentem, hogy dr. Kail Antal, a fejér-
komáromi egyházmegye nagyérdemű felügyelője, betegeskedése követ-
keztében visszavonhatatlanul lemondott állásáról. Benne hitbuzgó s bölcs 
férfiú vált meg az egyházi kormánytól. 

15. Helyére dr. Händel Béla egyházkerületi főjegyző választatott 
meg fejérkomáromi egyházmegyei felügyelőnek. Folyó évi junius hó 26-án, 
Szenden tartott egyházmegyei közgyűlésen iktattatott be ünnepélyesen 
hivatalába. Résztvettem ezen a közgyűlésen s már ott nyilt alkalmam 
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üdvözölni Őnagyságát ugy a magam, mint az egyházkerület részéről is 5. 
s kifejezést adni jókivánataimnak. 

Ugyancsak az elmúlt közigazgatási esztendő folyamán választatott 
meg újra esperesnek Balogh István és Wenk Károly hegyeshalmi lelkész 
s igy ez utóbbi 3 évi megszakítás után újra átvette a mosoni egyház-
megye vezetését. Hitbuzgóságától és tetterejétől sokat vár az egyházkerület. 

Továbbá megválasztatott újra egyházmegyei másodfelügyelőnek 
lándori dr. Kéler Bertalan, alesperesnek pedig Podhradszky János 
tordasi lelkész. 

Ugy az újra, mint az újonnan megválasztottakat szívélyesen üdvöz-
löm s Istennek bő áldását kérem az egyház szolgálatában végzendő 
munkájukra! 

16. Az újonnan megválasztottaktól térjünk most azokhoz, akik már 
letették a munka eszközeit, nyugalomba vonultak. A nyugdijasokról való 
megfelelő gondoskodás az élet igazságához, a végzett munka meg-
becsüléséhez tartozik. Bármely testület vagy szervezet akkor gondoskodik 
a legjobban a maga jövőjéről, ha biztosítja munkás tagjainak az illő 
megélhetést öreg napjaikra. Ilyes, vagy ehhez hasonló gondolatok hat-
hatták át- a mult évi egyetemes közgyűlés tagjait, amikor segítendő a 
nyugdíjas lelkészek, lelkészözvegyek és árvák kétségbeejtő helyzetén, 
határozatilag kimondták, hogy 1924. január 1-től kezdődőleg az egyházak 
60—40—20 kg. búzát, a lelkészek pedig 40, illetve 20 kg. búzát tartoz-
nak nyugdijintézeti járulék fejében évente beszolgáltatni, a kerületi 
elnökségek által megállapított teherbíró képességüknek arányában. Ugy 
tudom, hogy a nyugdíjintézet vezetősége a lelkészek részéről befizetendő 
40 és 20 kg. buza ellenértékét az illetők 3%-os nyugdíjjárulékának 
tekinti s ehhez képest csak kétféle nyugdíjjárulék s igy csupán kétféle 
nyugdíjigény is volna. Ily módon ez a kérdés helyesen, igazságosan 
meg nem oldható. Minden helyesen megszervezett nyugdíjintézetnél 
ennek a két elvnek kell érvényesülnie: 1. A tisztviselő évi fizetéséhez 
kell alkalmazkodnia a nyugdíjigénynek. 2. A nyugdíjigényhez kell alkal-
mazkodnia a nyugdíjjáruléknak. Az egyetemes közgyűlés által tervbe 
vett megoldási módnál a nyugdíjjárulék és a nyugdíjigény közötti 
szükséges összefüggés még csak elérhető, amennyiben a kisebb nyugdíj-
járulék után kisebb lesz a nyugdíjigény is és kétszer akkora nyugdíj-
járulék után kétszer akkora lesz a nyugdíjigény is. Azonban az első 
helyen emiitett szempont vagy elv, hogy t. i. a tisztviselő évi fizetésé-
hez kell alkalmazkodnia a nyugdíjigénynek, már semmiképen sem vihető 
keresztül, amennyiben a tervbe vett nyugdíjügyi rendezés a nagy elté-
réseket mutató évi fizetés mellett is a nyugdíjigény szempontjából 
csupán két kategóriába osztja a lelkészeket s igy a különböző s rend-
kívüli nagy skálájú évi fizetéseket nem kiséri nyomon a megfelelő 
különböző nyugdíjigény. Ez a rendszer elfogadás, állandósítás esetén 
nagy igazságtalanságokra is vezetne. Pl. ennél a rendszernél elkérül-

, hetetlen, hogy két lelkész, akik fizetés tekintetében igen közel állanak 
2 
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5. egymáshoz, talán csak néhány korona a különbözet közöttük, mégis az 
egyiknek, a szerencsésebbnek, kétszer akkora lesz a nyugdíjigénye, mint 
a másiknak. Hogy a nyugdíjjáruléka is kétszer akkora, ez a körülmény 
nem szünteti meg az igazságtalanságot, mert hiszen nyugdíjintézetünk 
nincsen csupán a tagok járulékára bazirozva. 

Ha helyesen akarjuk megoldani a nyugdíjügyi kérdést, nincsen 
más mód, mint visszatérni nyugdijintézeti alapszabályainkhoz s ezen 
az alapon valorizálni a lehetőség határai között a nyugdíjigényt és a 
nyugdíjjárulékot is. 

Kísérletet tettem a békebeli nyugdíjigény 4%-ig való valorizá-
lására buzaalapon, számításba véve a közalap 15-milliós s az állam-
segély 75-milliós hozzájárulását, nem különben azt, hogy az egyház-
községek a saját lelkészük tagdijának a kétszeres összegét fizetnék s a 
következő eredményre jutottam. A minimális 3000 K békebeli nyugdíj-
igény megfelel 150 q búzának, á 20 koronájával. Ennek 4%»-a 6 q buza, 
á : 300,000 koronájával, ez 1.800,000 K. A maximális 5400 K nyugdíj-
igény megfelel 270 q búzának. Ennek 4°/o-a 10-80 q, á : 300,000 
koronájával, 3.240,000 K. A püspök 10,000-koronás békebeli nyugdija 
megfelel 500 q búzának. Ennek 4%-a 20 q buza, á : 300,000 koronájával, 
ez 6.000,000 korona. Minél nagyobb a közalap és az államsegély hozzá-
járulása, annál magasabb %-ig lehet valorizálni. Minél drágább a buza, 
annál .nagyobb a nyugdíj összege, de annál értéktelenebb is a pénz. 
Minél olcsóbb a buza, annál kisebb a nyugdij, de annál értékesebb a 
pénz. Ilyen módon gondolnám én a nyugdijintézeti kérdést megoldani. 
Erre vonatkozólag javaslatot majd a pénzügyi bizottság fog tenni. Szó van 
különben arról is, hogy az állam akkora segélyt nyújtana a nyugdíj-
intézetnek, hogy a püspök az V-ik fizetési, az esperes a Vl-ik, a lelkész 
pedig a Vll-ik, vagy VIII-ik fizetési osztálynak megfelelő nyugdijat kapna. 

17. A theol. fakultás létesítésének utolsó akkordja, ünnepélyes 
megnyitása már az elmúlt közigazgatási esztendőbe esett s november 
hó 11-én ment végbe. Nagy sajnálatomra ezen a ritka ünnepélyen jelen 
nem lehettem, minthogy ezen a napon a saját egyházkerületemben 
voltam elfoglalva egy olyan ünnepélyes alkalomnál, amelyről hiányoznom 
nem lehetett. Képviseletemben Wenk Károly mosoni esperes ur 
jelent meg. 

18. Az 1923/24. tanév II. felében beiratkozott a theol. fakultásra 
72 theológus, ezek közül 2 nő, 4 pedig dunáninneni theológus. Annak 
a nehéz helyzetnek megkönnyítésére, amelybe a theológusok a tandíjnak 
180,000 K-ra, az el nem engedhető beiratási dijnak pedig 30,000 
koronára való emelésével jutottak, gyűjtésre hivtam fel a kerület egyház-
községeit, mely gyűjtés 383,767 koronát eredményezett. Résztvett 
a gyűjtésben 11 egyház és 2 lelkész, 23 egyház nem gyűjtött. Legtöbbet 
küldött be, 122,000 koronát, Salgótarján. Dr. Raffay Sándor bányakerületi 
püspök ur ajánlatára ugyancsak ezen tandíj s beiratási dijak elenge-
désére, vagy csökkentésére fordítottuk a Dániából a theológiai oktatás 
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céljaira érkezett 2.478,000 koronát is. Ezenfelül a pénzügyi bizottság 5. 
határozatából kifolyólag a Theol. Otthonra 300.000 koronát, tankönyvekre 
pedig 150,000 koronát küldtünk Stráner Vilmos theol. dékán ur cimére. 
Ugyancsak tankönyvekre 120,000 koronát fizettünk ki dr. Kovács Sándor 
tanár ur kezeihez. 

19. De tartottunk még két más gyűjtést is. Egyet a szinte elvisel-
hetetlen német nyomor enyhítésére, hálából azért a hűséges bajtársi 
viszonyért, amelyet a németek a háború alatt velünk szemben tanúsítot-
tak, hálából azért, hogy évszázadokon át tanítómestereink voltak a 
tudományokban és művészetekben, de különösen azért, mert Németország 
volt a reformációnak is bölcsője. A másikat az „Evang. Sajtó" javára, 
egyházunk ezen előtérbe helyezett bástyájának erősítésére, hogy az iró-
toll erejével küzdhessünk belső és külső ellenségeink ellen. Az „Evang. 
Sajtó" javára begyült 3.503,551 K, a német nyomor enyhítésére pedig 
4.952,044 K. Az Evang. Sajtó javára legtöbbet küldött be Székesfehérvár, 
450,000 koronát, a német nyomor enyhítésére a legtöbbet adakozott 
Széna, 1.000,000 koronát. Egyáltalán nem vettek részt a három gyűjtés-
ben Csákvár, Gyúró, Legénd, Ősagárd és Szügy. Csákvár és Gyúró a 
lelkészi állások üresedése miatt. 

20. Ezeknél a gyűjtéseknél sokkal hatalmasabb mértékben nyilvánult 
meg az egyházszeretet és áldozatkészség azokban az egyházakban, 
amelyek az elmúlt közigazgatási évben szerezték be hiányzó harangjaikat, 
mint Galgaguta, Egyházasdengeleg és Tordas, vagy renoválta templomát, 

tt 

mint Osagárd. A galgagutai harangokat november 11-én, az egyházas-
dengelegiekét pedig április 6-án magam szenteltem fel. E helyütt is fogadja 
ugy az egyházi elöljáróság, valamint a világi hatóság is azért az igazán 
kitüntető szives fogadtatásért hálás köszönetemet, amelyben mind a két 
helyen részesültem. A tordasi harangok felszentelésére, minthogy már 
ekkor másodlelkészem nem volt, a húsvéti ünnepek miatt, Balogh István 
esperes urat kértem fel, a renovált ősagárdi templom november 18-iki 
felszentelésére pedig, minthogy mint lábbadozó ilyen hosszas kocsi-
utazásra még nem vállalkozhattam, felkértem Belicza András nógrádi 
alesperes urat, akit most, sajnos, nélkülözni vagyunk kénytelenek, mert 
súlyos betegsége ágyhoz szögezte. 

21. Az elmúlt közigazgatási esztendőben, február 17-én, részleges 
canonica visitatiót is tartottam Galgagután. Az ügy előzménye a követ-
kező : a galgagutai községi képviselőtestület egyhangúlag elfogadta, 
hogy a galgagutai evangélikus lelkész részére járó 12, a tanitó részére 
járó 6, s a tantermek fűtésére szolgáló 3 bécsi öl tűzifát a község, 
mint erkölcsi testület, háztartásából községi pótadó kivetése utján hajlandó 
viselni, ha a szolgáltatás alapját képező canonica visitatió az erre 
illetékes politikai és egyházi hatóságok által hason szellemben módo-
sítást nyer. A vármegye ezt a határozatot jóváhagyta és megerősítette, 
de ugyancsak kiemelte az erre a szolgáltatásra vonatkozó canonica 
visitationális jegyzőkönyvi pontnak a módosítását. Ennek a canonica 
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5! visitatiónak tehát az egyetlen teendője volt az 1900. évi május hó 31-ik 
napján tartott canonica visitatió jegyzőkönyvének a lelkész és tanitó 
tüzifajárandóságára vonatkozó pontjainak a módosítása, mert eddig 
ezt a tüzifajárandóságot az evangélikus hivek tartoztak kiszolgáltatni. 

Ez a teherátháritás nagy jelentőségű esemény a galgagutai egyház 
életében és kétségkívül a galgagutai evangélikus hivek nagy hálával 
tartoznak ezért Meskó Károly lelkészüknek. Mert, amikor sikerült neki 
az ezidőszerint legterhesebb járandóságot, a tüzifaszolgáltatást törvé-
nyesen a politikai községre áthárítani, ezzel egyszersmind ennek a nagy 
tehernek egy igen jelentékeny részét le is vette híveinek a vállairól. 
A galgagutai példát követendő például állítom minden egyházközség elé, 
ahol ez lehetséges és indokolt. 

22. Ez év tavaszán meg akartam kezdeni a canonica visitatiót a 
fejérkomáromi egyházmegye egyes egyházaiban, azonban ezen szándé-
komat Balogh István esperes ur indokolt kérelmére alkalmasabb időre 
halasztottam. 

23. Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre: 

Változások a hivatalos személyzetben: 
I. Változások az e sperességekben: 

Megválasztattak: Wenk Károly hegyeshalmi lelkész a mosoni, 
Balogh István bokodi lelkész a fejérkomáromi egyházmegye esperesének, 
Podhradszky János tordasi lelkész a fejérkomáromi egyházmegye alespe-
resének; dr. Händel Béla a fejérkomáromi egyházmegye felügyelőjének, 
lándori dr. Kéler Bertalan a fejérkomáromi egyházmegye másodfel-
ügyelőjének. 

Lemondott: dr. Kail Antal, a fejérkomáromi egyházmegye felügyelője. 

II. Változások a lelkészi karban: 
Meghalt: Kövesi Béla csákvári lelkész. 
Nyugdíjba vonult: Kossaczky Mihály lucfalvi lelkész. 
Állásából elmozdittatott: Nagy Lajos gyúrói lelkész. 
Lemondott: Sztolár Miklós püspöki másodlelkész. 
Megválasztattak: Szelényi János Salgótarjánban, Sztolár Miklós 

Lucfalván, dr. Csengődy Lajos Csákváron. 

III. Változások a felügyelői karban: 

Lemondott: dr. Ullmann Lajos gyúrói felügyelő, Pántyik Árpád 
salgótarjáni felügyelő. 

Megválasztatott: dr. Zelenka Ottó Salgótarjánban. 

IV. Változások a tanítói karban: 
Meghalt: Honéczy Sándor egyházasdengelegi, Meitzer R. puszta-

vámi tanitó. 
Nyugijaztatott: Virrad István oroszlányi tanitó. 
Megválasztatott: Králik Aladár Oroszlányban. 
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I. Az egyházkerület népmozgalmi kimutatása az 1923. évről. 
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1 Fejérkomárom 10171 216 12 188 2485 67 16 8 8 1 11 159 — 
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— 7 10 

2 Moson ... ... ... 4331 132 16 106 1353 35 13 — 13 — 1 80 — — — 3 2 

3 Nógrád ... ... 18867 565 13 400 13237 179 67 47 20 26 39 339 2 1 12 16 

Összesen: 33369 913 41 694 17075 281 96 55 41 27 51 578 — 2 1 22 28 

Mult évi kimutatással 
szemben ... ... ... ... + 369 + 25 — 9 + 42 + 564 - 9 2 - 3 8 — 5 - 3 3 + 6 + 2 2 —105 + 1 — 1 + 2 
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II. Istentiszteleti adatok az 1923. évről. 
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1 Fejérkomárom 9 1 — 1 2 6 4 1 9 6 5 1 10 1 10 6 

2 Moson  1 3 — — — ~ — — — — — — 1 — 1 — — 1 — 4 4 — 1 — 3 3 1 4 — 

3 Nógrád 4 10 4 1 9 8 17 3 7 18 6 8 16 9 10 15 17 2 19 16 

Összesen: 14 4 10 5 1 10 1 8 22 3 10 24 14 13 25 16 15 19 30 4 33 22 
Mult évi 
kimutatással 
szemben ... 
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+ 1 —1 + 2 — 5 + 1 4 —1 + 5 + 8 + 3 + 1 1 —1 + 1 + 6 



III. Belmissziói adatok az 1923. évről. 

Az egyházmegye neve 
E 
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CA -o _>> 
o 

ü-

Fejérkomárom 

Moson 

Nógrád 

Összesen: 

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

v a n 

egyházi 
énekkar 

A mult évi kimutatással szemben: 

10 

— 2 

ifjúsági 
egylet 

nőegylet 

12 
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szervezett 
helyi 

gyám-
intézet 
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a hivek 
vallásos 
iratokat 

15 

2 5 
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történik 
gondos-
kodás az 
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nyeiről 

vannak 
fogházban 
letartóz-
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vallásos 
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vasások 

— 2 
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31 
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jótevők 
em léké-
nek meg-
örökité-

sére 
arany-
könyv 

16 

+ 2 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 

A z e g y h á z k ö z s é g e k 

F Az egyházmegye évi pénztári 
-CÖ N W >> 
O ü-

neve 
bevétele kiadása marad-

vány hiány 
alapja alapítványa -CÖ N W >> 

O ü- korona korona korona 

1 Fejérkomárom 45.899,846 42.899,318 3.000,528 1.174,040 742,875 

Moson 29.428,667 

97.772,343 

25.052,254 

92.643,838 

5.776,413 

5.128,505 

1.400,000 193,156 

1.875,424 

27,410 

183,211 3 Nógrád ... ... ... ... 

29.428,667 

97.772,343 

25.052,254 

92.643,838 

5.776,413 

5.128,505 

1.400,000 193,156 

1.875,424 

27,410 

183,211 

Összesen: 173.100,856 160.595,410 18-905,446 1.400,000 3.242,620 953,496 

A mult évi kimuta-
tással szemben: 

/ 

+ 
156.376,063 

+ 
146.052,804 

+ 11-698,872 + 
1.370,113 

+ 
2.003,879 

+ 
540,752 
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anyagi viszonyai az 1923. évben. 

• A z e g y h á z k ö z s é g e k 

adóssága 
törlesz- kölcsön-

magtára 

idegenek-
nek 

ön-
magának 

tettek vettek szereztek építtettek javítottak eladtak 
gabona készpénz 

korona korona korona korona korona korona korona q korona 

50,267 1.196,760 1.077,000 1.753,000 250,000 1.960,000 1.131,000 178 — 

— — 39,748 — 72.989,047 9.458,139 — — — — 

1.377,989 2.074,900 40,000 600,000 15.500,000 6.501,820 800,000 13-26 

1.377,989 2.125,167 1.276,508 1.677,000 90.242,047 9.708,139 8.461,820 1.931,000 191-26 — 

+ 
461,220 

+ 1.263,007 + 
1.021,343 

+ 
1.210,900 

+ 
87.806,589 

+ 
8.373,735 

+ 
7.257,398 

+ 
894,232 

+ 11-26 122,000 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1923. évben. 

E -CC 
N) 
CA 

•O 
O tt. 

Az 
egyházmegye 

neve 

Bevétel Kiadás 

K K K 

Vagyon Az esperességileg kezelt 
alapítványok neve, célja, összege 

K 

Fejérkomárom 

Moson 

Nógrád 

1.264,349 1.252,348 

623,819 

274,730 

544,778 

271,445 

12,001 

Összesen : 

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

79,041 

3,185 

2.162,898 

+ 
1.863,966 

2.068,671 

+ 1.784,629 + 

94,227 

79,338 

63,972 

85,704 

16,790 

1. Fischer-alapitvány folyó 
kiadásokra 200 — 

2. Hering L. enilék-alapitv. 231980 

3. Báró Solymossy—Zichy-
alapitvány 6698 69 

4. Kéler segitö-alapitvány . 515060 

5. Kéler napidij-alapitvány. 1030 13 

6. Tanitóképviseleti alap . 269 05 

7. Tatatóvárosi szórv.-alap 3927 12 

8. Reform, jubiláris-alap . 55624 

9. Egyházm. könyvtár-alap 114765 

1. Gróf Zichy-féle isk.-alap 

166,466 

+ 
122,193 

3,777 

1. Egyházm. közigazg. tar-
1 talékalap 2,622 

2. Egyhm. monografia-alap 5,639 

3. Egyhm. missziói alap. . 1,967 

4. Egyet. Lutheraneum-alap 2,644 

5. Egyhm. diakonissza-alap 12,691 

6. Pásztói missziói alap. . 229 

7. Farkas—Meskó-alapitv. . 878 

8. Lapujtői anyasitási alap 300,843 

9. Glatz-alapitvány . . . 593 

10. Laszkáry—Tihanyi-alap. 17,138 

11. Meskó—Zatkalik-alapitv. 2,223 

12. Szontágh-alapitvány . . 437 

13. Szécsényköri tanítók ösz-
töndij-alapitvány . . . 748 

14. Szirákköri tanítók ösztön-
dij-alapitvány . . . . 1,395 

15. Szinobányai református-
alapítvány 701 

16. Beniczky Árpád-alapitv. 50,000 



VI. Az egyházmegyei papi segélyzőintézetek kimutatása az 1923. évről. 
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1 Fejérkomárom. 15,474 2,662 4 / 1 á : 4,158 
\ 3 á : 2,772 12,474 40,000 20,000 1 15,474 2,662 / 1 á : 4,158 
\ 3 á : 2,772 12,474 40,000 20,000 

2 Moson ... ... ... 82,958 21,210 3 f 1 á : 5 0 0 
\ 2 á : 800 2,100 410 3l/2 q buza 82,958 21,210 f 1 á : 5 0 0 
\ 2 á : 800 2,100 410 3l/2 q buza 

3a Nógrád yX 187,999 72,030 26 í 4 á : 600 
t 22 á : 500 13,400 200 — — 4,172 276,511 

3b Bánóczy-alapitvány  25,316 3,306* 31 J 11 á : 70 
\ 20 á ; 60 1,970 — — — — — 

Összesen: 311,747 

+ 92,590 

95,902 
3,306* 

+ 86,956 

64 29,944 

+ 19,806 

4,582 

+ 4,130 

276,511 
+ 

3V2qbuza 

+ 272,313 
és 3 l / a q buza 

A mult évi kimutatással 
szemben: 

311,747 

+ 92,590 

95,902 
3,306* 

+ 86,956 + 18 

29,944 

+ 19,806 

4,582 

+ 4,130 

276,511 
+ 

3V2qbuza 

+ 272,313 
és 3 l / a q buza 

311,747 

+ 92,590 

95,902 
3,306* 

+ 86,956 + 18 

29,944 

+ 19,806 

4,582 

+ 4,130 

276,511 
+ 

3V2qbuza 

+ 272,313 
és 3 l / a q buza 

* Évi apadás. 
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-7. Segélyezések. 
I. Közalapi segélyek. 

A) Hitoktatás: 
Korona 

1. Komáromujvárosi hitoktatónak . - 50,000 
2. Magyaróvári lelkésznek, mint hitoktatónak 30,000 
3. Pásztói hitoktatónak... 20,000 
4. Kétbodonyi lelkésznek, mint romhányi hitoktatónak 20,000 
5. Csabdi lelkésznek a bicskei hitoktatás cimén- 10,000 
6. Balassagyarmati hitoktatónak 10,000 

B) Missziói hitoktatás és szórvány-gondozás: 
1. Szécsényi lelkésznek szórványai gondozása cimén 80,000 
2. Tatatóvárosi hitoktató-'tanitónak 50,000 
3. Erdötarcsai hitoktatás céljaira 50,000 
4. Sziráki lelkésznek szórványai gondozására 40,000 
5. Szügyi lelkésznek „ „ 20,000 
6. Tordasi lelkésznek „ „ 20,000 

Összesen: 400,000 
II. Gyermeknevelési segé lyek: 

Balogh István 10,000 K, Csővári Géza 20,000 K, Kossaczky Mihály 20,000 K, 
Kótsch Mihály 20,000 K, Piri Károly 40,000 K, Zimmermann János 30,000 K. 

III. Lelkészözvegyek rendkívüli á l lamsegélye: 

Binder Adolfné 240,000 K, Gaál Mihályné 240,000 K, Scholtz Gyuláné 240,000 K, 
Krmann Lajosné 450,000 K, Lanstyák Lajosné 450,000 K, Ringbauer Károlyné 240,000 K, 
Steuer Lajosné 600,000 K. 

IV. Baldácsy segé lyosztás: 

Özv. Pósch Frigyesné 50,000 K, Baltik Pál 200,000 K, Ruttkay Sándor 150,000 K. 
Évi jelentésem végéhez érve, magamat a méltóságos és főtiszt, 

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. 

6. (H.) Az elnöki megnyitó beszéddel kapcsolatban 
a közgyűlés megismétli az 1920. évi rendes közgyűlésről 
felvett jegyzőkönyv 70. pontjában foglalt határozatát, amely-
lyel tiltakozott hazánk és egyházkerületünk szétdarabolása 
ellen s amelyben kimondotta, hogy az integritás helyre-
állításáért minden erejével küzdeni fog. 

7. (H.) Az elnöki megnyitó beszéddel kapcsolatban a kerületi fel-
ügyelő indítványára 

a közgyűlés köszönetet mond báró Kaas Albert ur Őméltó-
ságának és nagytiszteletü Kirchknopf Gusztáv lelkész urnák 
azért, hogy a Luther-Szövetség képviseletében buzgó tevékeny-
séget fejtettek ki a tatabányai misszió érdekében s köszöneté-
nek jegyzőkönyvi kivonat megküldése által ad kifejezést. 
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8. (H.) Az elnöki megnyitó beszéddel kapcsolatban 8—15. 
a közgyűlés melegen üdvözli Laszkáry Gyula ur Őnagyságát 
abból az alkalomból kifolyólag, hogy az egyházkerületi gyám-
intézet világi elnökévé választatott meg, működésére Isten áldá-
sát kéri és őt erről jegyzőkönyvi kivonatban értesiteni rendeli. 

9. (H.) Az elnöki megnyitó beszéddel kapcsolatban, Mihalovics 
Samu indítványára 

a közgyűlés a világi elnök előterjesztését elfogadja s ehhez 
képest kimondja, hogy Kapi Béla püspök rendszeres bei-
missziói kalauzát az összes lelkészek figyelmébe ajánlja, 
felhívja őket, hogy értekezleteiken vegyék annak tartalmát 
tárgyalás alá és kerületük viszonyaihoz képest foglaljanak 
állást s végül felkéri a világi elnököt a kalauz beszerzésére. 
A közgyűlés egyben köszönetet szavaz Kapi Béla püspöknek 
a kalauz összeállításáért. 

10. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés őszinte sajnálattal veszi tudomásul Németh István 
ref. püspök elhalálozását és erről jegyzőkönyvi kivonatban 
értesiti a veszteséget szenvedett dunántuli ref. egyházkerületet. 

11. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, hogy dr. Kail Antal, 
a fejérkomáromi egyházmegye felügyelője, ezen tisztéről 
betegsége miatt lemondott. 

12. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés üdvözli Balogh István és Wenk Károly espereseket, 
Podhradszky János alesperest, dr. Händel Béla egyházmegyei 
felügyelőt és lándori dr. Kéler Bertalan egyházmegyei másod-
felügyelőt megválasztatásuk alkalmából. 

13. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés ugy a gyülekezeteknek, mint az evang. nagy-
közönségnek, melegen ajánlja az evang. sajtó támogatását. 

11. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés ugy a theológusok, mit a theol. Otthon támo-
gatását a gyülekezetek figyelmébe ajánlja. 

15. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelőt és 
dr. Sztranyavszky Sándort bizza meg az egyházkerület kép-
viseletével az Országos Földbirtokrendéző Bíróság előtt. 
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16—18. 16. (H.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés köszönetét fejezi ki dr. Kovács Sándor egyetemi 
tanárnak missziói munkásságáért. 

( 

17. (H.) Az elnöki előterjesztésekkel kapcsolatban 
a közgyűlés köszönetet szavaz Wenk Károly istentiszteleti 
szónoknak, a vendéglátó salgótarjáni egyházközségnek, Salgó-
tarján r.-t. városnak, a Salgótarjáni Kőszénbánya r.-t.-nak, a 
Rimamurány—salgótarjáni r.-t.-nak és a vallásos est összes 
közreműködőinek. 

18. (H.) Az elnöki előterjesztésekkel kapcsolatban 
a közgyűlés elrendeli a választásokat. 

Közfelkiáltással megválasztattak: főjegyzőkké dr. Händel 
Béla és Balogh István, jegyzőkké lándori dr. Kéler Bertalan, 
dr. Sztranyavszky Sándor és Belicza András, tiszteletbeli 
jegyzőkké dr. Csengődy Lajos és Kirchner Rezső. Pénztárossá 
Bendl Henrik, számvevővé Horváth Sándor, ellenőrré Kirchner 
Gyula, könyvelővé Horch Ernő, levéltárossá Kardos Gyula. 

Az ügyészi tisztségre az elnökség dr. Händel Béla 
budapesti ügyvédet jelölte. Ezzel szemben Zatkalik Károly 
bánki lelkész azt indítványozta, hogy erre a tisztségre dr. 
Petrovics Rudolf balassagyarmati ügyvédet válassza meg a 
közgyűlés. Az elnökség tehát az ügyrend 14. § -a értelmében 
elrendelte a titkos szavazást, amely az ügyrend értelmében 
folyt le s arra az időre, mig a dr. Kovács Sándor elnöklete 
alatt Okolicsányi Gyula és Mihalovics Samu közgyűlési tagok-
ból álló szavazatszedő bizottság a szavazás eredményét meg-
állapítja, a közgyűlést felfüggeszti. A közgyűlés újból való 
megnyitása után dr. Kovács Sándor jelentette, hogy összesen 
19 szavazat adatott le. Ebből a bizottság 1 szavazatot érvény-
telennek mondott ki, mert az Händel Vilmosra szólt. A 18 
érvényes szavazat közül dr. Händel Béla kapott 11 szavazatot, 
dr. Petrovics Rudolf pedig 7 szavazatot. 

A szavazás ezen eredményéhez képest az elnök dr. Händel 
Bélát megválasztott ügyésznek jelentette ki, aki az esküt 
nyomban letette. 

Megválasztattak továbbá közfelkiáltással a tanügyi 
bizottságba: Kirchner Gyula, Okolicsányi Gyula, Rákóczy 
István, dr. Zelenka Frigyes, dr. Csengődy Lajos, Dedinszky 
Aladár, Magyar Géza, Bérezés Lajos, a jog- és alkotmányügyi 
bizottságba: dr. Händel Béla, Okolicsányi Gyula, dr. Steltzer 
Mátyás, Balogh István, Mihalovics Samu, Wenk Károly, a 
pénzügyi bizottságba: dr. Händel Béla, Okolicsányi Gyula, 
dr. Steltzer Mátyás, Balogh István, Mihalovics Samu, Wenk 
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Károly, a levéltár kezelésének ellenőrzésére alakult bizottságba: 18 
dr. Sztranyavszky Géza, Kondor Vilmos és Zeman Mihály. 

A számvevőszék tagjaivá Meskó Károly és Kirchner 
Gyula elnöklete alatt Horváth Sándort, dr. lándori Kéler 
Bertalant, Kirchner Rezsőt, Magyar Gézát, Simon Józsefet és 
Szűcs Sándort választotta meg a közgyűlés. Minthogy Meskó 
Károly kijelentette, hogy a választást nem fogadja el, az 
elnökség Zeman Mihályt jelölte, minthogy azonban ő sem 
volt hajlandó a tisztséget elvállalni, Podhradszky Jánost 
jelölte az elnökség. Podhradszky János elfoglaltságára való 
hivatkozással hárította el magától a jelölést, mire az elnökség 
indítványára Belicza András választatott meg. 

Dr. Cengődy Lajos tb. jegyző az esküt letette. 

19. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak a lelkészek, segédlelkészek államsegélyeire vonatkozó rendeletei, 
szám szerint 48, melynek kelte és száma a következő: 

1923 szept. 3. 110321-—110331 sz. Kardos Gyula, Dedinszky A , Szűcs Sándor, 
Rövesi Béla, Piri Károly, Kirchner R., Limbacher Zoltán, 
Huszágh Gyula, Gáncs Aladár, Belák Géza lelkészek 
rendkivüli segélye. 

1923 okt. 8. 127565 sz. A lelkészek októberhavi rendkivüli segélye. 
1923 nov. 26. 142152 n A lelkészek novemberhavi rendkivüli segélye. 
1923 dec. 14 149545 n Drenyovszky János szügyi segédlelkész államsegélye. 
1924 jan 24. 7314--7350 sz. Belák Géza, Kardos Gyula, Dedinszky A., 

Drenyovszkv János, Szűcs Sándor, Piri Károly, Sztolár 
Miklós, Kirchner R., Limbacher Zoltán, Gáncs A., 
Huszágh Gyula lelkészek palást-segélye. 

1924 n 23., 158128 sz. Belicza András lelkész IV. korpótléka. 
1924 n 23. 1964--1966 sz. Kirchner Rezső, Magyar Géza, Huszágh Gyula 

lelkészek III. korpótléka. 
1924 febr. 6. 13816 sz. A lelkészek rendkivüli segélyének visszamenőleges 

utalványozása. 
1924 n 18. 14791 n Szelényi János lelkész félemelt rendkivüli segélye és 

korpótlékai. 
1924 n 18. 14792 » Szelényi János lelkész családi pótléka. 
1924 n 25. 14790 n Özv. Kövesi Béláné palást-segélye férje után. 
1924 » 26. 18609 n Belák Géza lelkész felemelt rendkivüli segélye 
1924 n 26. 18608 » Huszágh Gy. „ 
1924 márc. 4. 22091 SZ. Piri Károly lelkész rendkivüli* segélye. 
1924 » 12. 23101 Gáncs A. lelkész családi pótléka. 
1924 n 12. 24392 ji Gáncs A. lelkész felemelt rendkivüli segélye. 
1924 n 13. 22754 • n A lelkészek felemelt rendkivüli segélyének visszamenő 

utalványozásához a pénzügyminiszter nem járult hozzá. 
1924 ú 20. 23097 n Kossaczky M. lelkész államsegélyeinek beszüntetése. 
1924 n 20. 25209 n Sztik Gusztáv lelkész rendkivüli segélye. 
1924 n 27. 25200 n Dedinszky A. lelkész felemelt rendkivüli segélye. 
1924 » 31. 29077 n Sztolár Miklós „ „ „ „ 
1924 ápr. 1. 18502 n Kardos Gyula „ „ „ „ 
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19—20. 1924 ápr 1. 27406 sz 
1924 máj. 1. 41464 „ 
1924 p 30. 50320 „ 
1924 jun. 6. 51050 „ 
1924 » 12. 55686 „ 

Szűcs Sándor lelkész felemelt rendkivüli segélye 
Sztolár M. lelkész államsegélyének beszünetetése. 
Sztolár M. lelkész államsegélytéritménye. 
Sztolár M. lelkész családi pótléka. 
Drenyovszky János segédlelkész államsegélyének 
beszüntetése. 

20. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 47, 
melyeknek kelte és száma a, következő: 

1923 szept. 6. 52628 sz. Velky M. tanítónő helyi javadalma. 
1923 » 8. 78220 p Petényi P. p p p 

1923 » 6. 10859 n Péter J. tanitó p p 

1923 p 12. 1892 p Ernszt J. » p v 

1923 "» 19. 86068 n Ormosi L. p p p 

1923 p 12. 73009 p Meitzer R. p n p 

1923 n 12. 36819 p Kühn János p p p 

1923 - p 19. 18510 P Pontőr Béla p p p 

1923 p 22. 72191 p Nagy László p p M — 

1923 okt. 2. 182665 p Szeverényi S. p p P 

1923 p 11. 75486 p Kiss Lajos p p P 

1924 p 12. 120428 n Ludván Endre p p P 

1923 p 12. 72309 p Karner Jenő p p P 

1923 P 15. 38290 p Nagy Gyula p p V 

1923 p 20. 113831 » Galáth G. p p p 

1923 p 23 179927 p Bödecs Sándor p p , p 

1923 p 24. 32699 M Paulinyi J. p p p 

1923 p 24. 127507 Jt Kovács Eszter tanítónő p p 

1923 p 26. 122397 P Králik A. tanitó p p 

1923 p 27. 179303 P Csengey Gyula p p p 

1923 r> 27. 122423 p Szij Gyula p p p 

1923 n 29. 122396 p Virrad István p p p 

1923 p 29. 121660 p Plutzer Károly p p p 

1923 nov. 5. 10857 p Bizik József p p 
1 

p / 

1923 p 28. 138809 p Bérezés Lajos p p p 

1923 dec. 22. 112581 n Szutórisz Géza p p p 

1924 jan. 9. 154820 p Bizik J. tanitó államsegélyének revíziója. 
1924 23. 157831 p Virrad 1. tanitó államsegélyei. 
1924 febr. 7. 158127 n Galáth G. tanitó államsegélyének revíziója. 
1924 p 23. 143780 p Kovács E. tanítónő p p 

1924 máj. 3. 139308 p Kühn János tanitó p p 

1924 p 16. 10354 p Csengey Gy. p p p 

1924 p 17. 32608 p Mihalovics Péter tanitó helyi javadalma. 
1924 p 17. 35174 p Bartos Pál p p p 
1922 okt. 31. 142029 p Kunst Károly tanitó családi pótlék ügye. 
1923 ápr. 12. 39938 p Bognár J. tanitó államsegélyei. 
1923 aug. 23. 99269 p Bizik J „ p 
1923 szept. 8. 73501 p Králik A. „ p 

1923 p 25. 84099 p Matthesz S. tanitó választása jóvá nem hagyat 
1923 okt. 15. 106088 •p Pataky S. tanitó megválasztása jóváhagyatik. 
1923 nov. 16. 117588 p Virrad I. tanitó kényszernyugdijazása. 
1923 p 19. 112990 u Bizik J. tanitó megválasztása jóváhagyva. 
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1923 nov. 28. 139847 
1923 dec. 22. 157805 
1924 jan. 19. 6200 
1924 máj. 13 45733 
1924 jun. 17. 34741 

Tanitói tulélvezmények visszatéritése. 
Tanitók téli segélye. 
Virrad I. tanitó államsegélyének beszüntetése. 
Králik A. tanitó megválasztásának jóváhagyása. 

21. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak a polgári iskolákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 2, 
melyeknek kelte és száma a következő: 

1923 nov. 28. 149370 sz. Államsegélyes polgári iskolák tantárgybeosztását kéri. 
1924 jun. 5. 48625 „ Polgári iskolai tankönyvszükséglet bejelentése. 

22. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumnak a középiskolákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 3, 
melyeknek kelte és száma a következő: 

1924 márc. 3. 136843 sz. Középisk. tanárok családi pótléka. 
1924 ápr. 19. 32214 „ Bgyarmati áll. főgimn. igazgatója elleni panasz a hit-

oktató részéről. 
1924 máj. 49. 45440 „ A középiskolai érettségi bizonyítványok záradéka. 

20—24. 

23. (K.) Beterjesztetnek a nm. vallás- és közoktatásügyi minisz-
terimunak vegyes tartalmú rendeletei, szám szerint 17, melyeknek kelte 
éá száma a következő: 

1921 szept. 6. 129547 sz. Westsik L. és Türk Kristóf tanitók fegyelmi ügye. 
1923 máj. 23. 2732 » Tanár és tanitó gyermekei vasúti kedvezményben nem 

részesíthetők. 
1923 okt. 1. 125518 » Önálló kántori állások bejelentése. 
1923 » 20. 135364 n Nemzetiségi kisebbségi törvény végrehajtása. 
1923 nov. 10. 142153 9 Hitoktatók egyházi javadalmazása. 
1923 » 20. 145801 !t Államsegély a felekezeti iskoláknál. 
1923 dec. 3. 145593 n Lesitzky K. halotti levele. 
1924 jan. 10. 7574 r> „Magyarországi emlősök rovarélősködőinek táblázata" 

cimü mű ajánlása 
1924 n 26. 5784 n Stanek Gusztáv születési kivonata. 
1924 r> 31. 1295 9 Anya és csecsemő nemzetvédő ünnep az iskolákban. 
1924 febr. 6. 750 n Az ideiglenesen egyesitett vármegyék tanfelügyelő-

ségének székhelyei. 
1914 ápr. 9. 32749 n Beadványok csak az egyházi főhatóságok utján terjeszt-

hetők fel. 
1923 okt. 30. 136262 ry Az egyházkerületek segyélyezésére 15.078,000 K állam-

segély folyósittatott. 
1924 máj. 28. 50688 n Binder Adolfné, Lanstyák Lajosné, Gaal Mihályné, 

Krmann Lajosné, Scholtz Gyuláné lelkészözvegyek 
rendkívüli államsegélye. 

1924 n 28. 53192 rr Steuer Lajos ny. lelkész államsegélye. 
1924 jun. 6. 40274 n Ringbauer Gusztávné lelkészözvegy államsegélye. 
1924 n 24. 59311 ry Rendkívüli államsegélyben nem részesíthető lelkészek. 

24. (H.) Az elnökség felhívására a közgyűlés a f. évi október 16. napjára 
összehívott egyetemes közgyűlésre a következő képviselőket küldi ki: 

3 
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26. a) Megbízó levéllel: báró Prónay Dezső, Okolicsányi 
Gyula, Csatáry Elek, dr. Händel Béla, Rákóczy István, dr. 
Sztranyavszky Sándor, lándori dr. Kéler Bertalan, dr. Zelenka 
Frigyes, Laszkáry Gyula világi képviselők; Balogh István, 
Mihalovics Samu, Belicza András, Meskó Károly, Podhradszky 
János, Kirchner Rezső, Kardos Gyula, Csővári Géza, Wenk 
Károly egyházi képviselők; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: Kirchner Gyula, Pataki Pál, 
dr. Zelenka Ottó, dr. Kossaczky Arnold, dr. Steltzer Mátyás, 
FayI Gyula, Harmos Pál, Veres Imre, Veres Zoltán, dr. Kovács 
Sándor, dr. Csengey Gyula világi képviselők; Zimmermann 
János, Zéman Mihály, Piri Károly, Sziics Sándor, dr. Csengődy 
Lajos, Gáncs Aladár, Zatkalik Károly, Horeczky Aladár, 
Szelényi János, Sztolár Miklós, Králik Ervin, Szekej András, 
Sztik Gusztáv, Péter Henrik egyházi képviselők. 

25. (H.) Az elnökség jelenti, hogy az egyetemes egyház elnöksége 
az államkormányhoz az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában felterjesz-
tést intézett, amelyben az egyház jelenlegi súlyos helyzetét feltárta és 
a segélyek fokozatos emelését, valamint azok törvényes biztosítását kéri. 

A közgyűlés a kormányhoz intézett felterjesztés bemu-
tatott szövegét a maga részéről, mint egyházunk szükség-
leteit, de az állam helyzetét is szem előtt tartó, régi állás-
pontunkat kifejező munkálatot, valamint a fölterjesztés 
tényét helyeslő tudomásul veszi. 

26. (K.) A tárgysorozat 10. pontjával kapcsolatosan a kerületi 
pénztáros beterjeszti a következő kimutatást: 

A magyarhoni egyetemes egyház nyugdíjintézetének dunáninneni 
nyugdíjasai 1924. augusztus l - ig (a meg nem szállott területen): 

I. Lelkészek: 
1. Baltik Pál Sátoraljaújhely 748740 K 
2. Plachý János Csővár . . 579000 „ 
3. Ruttkay Sándor Szarvas . 863244 „ 
4. Zatkalik Károly Oroszlány 300000 „ 
5. Kossaczky Mihály Rákos-

palota, Iskola-utca 58. sz. 737743 „ 

II. Özvegyek : 
1. Binder Adolf né Felcsut 150000 K 
2. Gaál Mihályné Balassa-

gyarmat 300000 „ 
3. Hering Lajosné Körmend 150000 „ 
4. Jankó Dánielné Tótkomlós 150000 „ 
5 Kertscher Edéné Bpest, 

Rókus kh 319500 „ 

Tudomásul szolgál. 

6. Lanstyák Lajosné 
Balassagyarmat . . . . 150000 K 

7. Ringbauer Gusztávné 
Magyaróvár . . . . 313500 „ 

8. Škrabák Gézáné Veszprém 
Ányos-utca . . . . 150000 „ 

9. Wladár Miksáné Szirák . 392000 „ 
10. Zatkalik Mihályné Aszód 400000 „ 
11. Pósch Frigyesné M.-óvár 150000 „ 
12. Kövesi Béláné Felcsut . 300000 „ 

III. Kegydijasok: 
1. Sztolár Györgyné Lfalva 75100 K 
2. Petényi Györgyné Legénd 75100 „ 
3. Drettner Samuné Békés, 

Szánthó Albert-ut 2. sz. 75100 „ 
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27. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy a kerület közigazgatási 27—32. 
céljaira a rendes évi segélyen kivül az 1923. évre pótlólag befolyt az 
egyházkerületi pénztárba 4.792,422 K államsegély. 

Tudomásul szolgál. 

28. (K.) A tárgysorozat 12. pontjával kapcsplatosan a kerületi 
pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház a közalap jövedelméből az 
1924. évre a hitoktatók és missziók segélyezésére 400,000 K-t, a missziói 
lelkész fizetésére 160,000 K-t utalt ki a kerületnek. 

Közalapjárulék cimén az egyetemes pénztárba az egyházkerület 
által 1567 K 75 fill. fizettetett be az egyházmegyék 1923. évi közalap-
járulékai cimén. 

Tudomásul szolgál. 

29. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyetemes egyház 
vagyona az 1922. év végén 14.820,095 K 74 fill. Szaporodás az előző 
évhez képest: 4.778,121 K 93 fill. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

30. (K.) Az egyházkerületi pénzügyi bizottság jelenti, hogy az 
egyházkerület 1922. évi számadásait az egyetemes közgyűlés jkve 106. 
pontjában jóváhagyta. 

Tudomásul szolgál. 

31. (K.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy az egyházkerület 1923. 
évi számadásait megvizsgálta és rendben találta. A bevétel volt: 
35.924,888 K 45 fill., a kiadás: 31.145,905 K 14 fill., a maradvány: 
4.778,983 K 31 fill. A kezelési eredmény 1.659,330 K 20 fill., mely az 
egyházkerület tartalékalapjához csatoltatván, az egyházkerület szabad-
rendelkezésíi tartalékalapja az 1923. év végén: 1.787,095 K 90 fill. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a bizottság 
javaslatára az egyházkerület 1923. évi számadásait jóvá-
hagyja, azoknak az egyetemes közgyűléshez való felterjesz-
tését elrendeli és a pénztári tisztviselőknek a felmentvényt a 
szokásos fenntartással az 1923-iki számadási évre megadja. 

32. (K.) Ugyanazon bizottság jelenti, hogy a mult évi jkv. 37. 
pontjában nyert felhatalmazás alapján a pótköltségvetést elkészítette s 
annak hatályát 1923. julius 1-től kezdődőleg állapította meg. 



Költségvetés. 1924. évre. 
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A tétel megnevezése 
• 

Korona 

A) Szükséglet. 
1 Püspök tiszteletdija és irodai átalánya .. ... ... ... 3.000,000 
2 'Püspöki irodavezető fizetése és drágasági pótléka ... ... 4.800,000 
3 Püspöki segédlelkész „ „ „ „ 3.600,000 
4 Pénztári tisztviselők tiszteletdija ... ... ... ... ... ... ... ... 300,000 
5 Főjegyző tiszteletdija és irodai átalánya ... ... ... ... ... ... 80,000 
6 Jegyzők tiszteletdija és irodai átalánya (4 jegyző á 50,000 K) 200,000 
7 Ügyész tiszteletdija ... ... ... 20,000 
8 Pénzügyi előadó tiszteletdija ... ... ... ... ... ... 50,000 
9 Tanügyi előadó tiszteletdija ... ... ... ... ... 50,000 

10 Számvevőszéki elnök tiszteletdija és irodai átalánya ... ... 40,000 
11 Bizottsági tagok és egyet, gyűlési képv. költségei és napidíjai 2.000,000 
12 Püspöki hivatalszolgának ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 120,000 
13 Püspöki hivatal fűtése, világítása és bére ... ... ... ... ... 800,000 
14 Nyomtatványok és irodaszerek.. ... ... 2.500,000 
15 Egyházmegyéknek közigazgatásra (Fejérkomárom 226,000, 

Moson 137,000, Nógrád 557,000 K) 920,000 
16 Egyházmegyéknek segédlelkésztartásra: Fejérkomárom 

180,000, Nógrád 180,000 K  360,000 
17 Luther-Társaságnak ... ... ... 50,000 
18 Theol. Otthonnak... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... 200,000 
19 4 kerületbeli theológusnak tankönyvekre... ... ... 100,000 
20 Előre nem látottakra ... ... ... ... 310,000 

Összesen: 19.500,000 

B) Fedezet . 

1 Egyetemes egyháztól az 1848. évi XX. t.-c. alapján 7.200,000 
2 Rendkívüli segély az egyetemes adóalapból... ... ... 3.000,000 
3 Egyházkerületi államsegély ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.000,000 
4 Egyházközségek járulékai ... ... ... ... 3.300,000 

Összes fedezet: 19.500,000 

C) Mérleg. 
Összes szükséglet: 19.500,000 

összes fedezet: 19.500,000 

Maradvány: 

A közgyűlés a költségvetést jóváhagyja. 
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33. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a m. évi egyházkerületi 33 
közgyűlés jkve 37. b) pontja alapján felemelt lélekszámadóból 
(kathedraticum et agentionale) az egyházmegyéktől az 1923. évre 
1.699,048 K folyt be az egyházkerületi pénztárba, amely összeg azonban 
a költségvetési egyéb bevételek kedvező alakulása folytán az 1923. évben 
fel nem használtatott. Javasolja, hogy az egyházmegyék 1923. évre 
befizetett járulékai az 1924. évre szólólag tudassanak be az egyes befizető 
egyházközségek javára. 

A közgyűlés a bizottság javaslata alapján az egyház-
megyéknek az 1923. évre befizetett járulékait az 1924. évre 
tudja be s felhivja a járulékaikat még be nem fizető egy-
házakat, hogy az 1924. évre szóló adójukat felelősség terhe 
mellett az egyházkerület pénztárába f. évi november hó l- ig 

, fizessék be. 

34. (K.) Ugyanazon bizottság javaslatára 
az egyházkerületi közgyűlés megkeresi az egyetemes egy-
házat, hogy az államsegélyek szétosztásánál szíveskedjék 
figyelembe venni azon körülményt, hogy a lélekszám szerint 
kisebb egyházkerületek évi szükségleteik fedezésénél nem 
támaszkodhatnak oly mértékben egyházkerületeik hiveir.ek 
anyagi támogatására, mint a nagyobb lélekszámmal biró 
egyházkerületek s mivel az egyházkerületek évi szükségletei 
csaknem azonosak: a lélekszám szerint kisebb és anyagilag 
gyengébb egyházkerületeket az őket arány szerint megillető 
segélyen felül külön rendkívüli segélyben részesíteni szíves-
kedjék. 

Az egyházkerületi közgyűlés felkéri az egyházkerületi 
elnökséget, hogy ezen kérelmet már a f. évi egyetemes 
pénzügyi bizottságban is hathatósan támogatni szíveskedjék. 

35. (K.) Ugyanazon bizottság javaslatára 
az egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a) a folyó évi 
költségvetés hatályát egyelőre a jövő 1925. évre is kiterjeszti, 
b) meghatalmazza a pénzügyi bizottságot, hogy az előbbi 
pont értelmében felemelni remélt államsegély figyelembe 
vételével 1925. évre, 1924. évi julius 1-től kezdődő hatállyal, 
pótköltségvetést készítsen. 

36. (K.) Ugyanazon bizottság javaslatára 
a közgyűlés a folyó évre szóló napidijakat a költségvetés 
szerint egyelőre 40,000 koronában állapítja meg, egyben 
azonban felhivja a bizottságot, hogy amennyiben fedezet 
mutatkozik, azokat a folyó évi egyetemes közgyűlés által 
megállapítandó napidijak erejéig emelje fel. 
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37—39. 37. (K.) A nógrádi egyházmegyének a lelkészi és kántortanitói 
készpénzjárandóságok valorizálására vonatkozó határozatát 

az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi s felkéri az 
egyetemes közgyűlést, hogy az összes egyházközségekre vonat-
kozó érvénnyel, hasonló értelemben intézkedni szíveskedjék. 

38. (K.) Fenti ponttal kapcsolatban 
az egyházkerületi közgyűlés felkéri az egyetemes gyűlést, 
hogy a városi és falusi lelkészek fizetésének egyformán 80 q 
buzaértékig, a segédlelkészi fizetéseknek pedig 50 q buza-
értékig való kiegészítését, ugy, amint ez a római katholikus 
alsópapságnál történt, továbbá a családi pótléknak és az 
évötödös korpótléknak valorizálását a kormánynál hathatósan 
szorgalmazni szíveskedjék, hogy igy a családi pótléknak 
valorizálásával a családfenntartó protestáns papság és a család-
talan római katholikus papság életszükséglete közti különbség, 
a korpótlék valorizálásával pedig a fiatalabb és idősebb 
lelkészek életszükségletei között fennálló különbségek meg-
közelithetőleg kiegyenlittessenek. 

39. (K.) Tárgyalás alá került a pénzügyi bizottságnak jelentése, 
mely szerint a Baldácsy-alapitvány 1923. évi bevétele 316.570,234 K 
50 f., kiadása 291.584,207 K 50 f., maradványa 24.986,027 K. Az 1924. évi 
költségvetés 2,126.931,000 K bevételt, 2,103.820,000 K kiadást és 
23.111,000 K maradványt vesz számításba. Az alapitvány ez évi jöve-
delméből az egyes egyházkerületeknek az 1923. évben már kiadott 
6—6.000,000 K osztalékelőlegen felül egyenként 150.000,000 K (mintegy 
500 q buza folyó ára) van előirányozva az 1924. évre. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi s a 
kerületnek járó 156.000,000 K osztalék felől a következőkép 
határoz: . 

I. Az osztalék 1/3-ad része, azaz 52.000,000 K a vég-
rendelet értelmében kiadatik a püspök urnák. 
/ II. Az osztalék 1/3-ad része, azaz 52.000,000 K terhére 

segélyben részesiti a következő erőtelen, pusztuló és építkező 
egyházakat: Komáromujváros és Tatatóváros 7—7.000,000 K, 
Kisterenye 5.000,000 K, Oroszvár 3.000,000 K, Esztergom, Salgó-
tarján, Tordas, Galgagutá, Lucfalva, Szúpatak 2—2.000,000 K, 
Bokod, Csabdi, Csákvár, Gyúró, Vérteskethely, Cserhátsurány, 
Egyházasdengeleg és Szécsény 1 — 1.000,000 K. 

Továbbá 10.000,000 koronát átutal a nógrádi egyház-
megye pénztárába a lapujtöi leányegyház imaházának jókarba 
hozatalára s felkéri a nógrádi esperest, hogy ezt a lapujtői 
leányegyháznak hozza tudomására azzal a felhívással, hogy 
maga is igyekezzék ereje megfeszítésével odatörekedni, hogy 
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roskadozó temploma mielőbb jókarba helyeztessék. Felhatal- 39 
mazza a nógrádi esperest, hogy a templomkörüli* munkálatok 
előhaladásához képest, illetve építési anyagok beszerzésére 
a segélyt a lapujtői leányegyháznak belátása szerint folyó-
síthassa. 

III. Az osztalék 1/3-ad része, azaz 52.000,000 K terhére 
segélyben részesülnek a következő lelkészözvegyek, árvák és 
lelkészek: 

a) Binder Adolfné, Gaál Mihályné, Hering Lajosné, 
Jankó Dánielné, Kertscher Edéné, Lanstyák Lajosné, Ringbauer 
Gusztávné, Škrabák Gézáné, Wladár Miksáné, Zatkalik 
Mihályné, Pósch Frigyesné, Kövesi Béláné, Sztolár Györgyné, 
Petényi Györgyné és Drottner Samuné lelkészözvegyek egyen-
ként 2.000,000 K. 

b) Zatkalik lelkész két árvája és Gindl Márton két 
árvája 1.300,000, 1.3000,000 K, Kövesi Piroska és Adamis 
Amália lelkészárvák 700,000, 700,000 K. 

c) Baltik Pál, Plachy János, Ruttkay Sándor és Zatkalik 
Károly nyugalmazott lelkészek egyenként 2.000,000 K. 

d) A kisterenyei missziói lelkész és a püspöki titkár 
egyenként 5.000,000 K. 

IV. A buza árának emelkedése folytán a 156.000,000 K 
rendes osztalékon felül esetleg az 1924. évre még befolyó 
összeg 2/3-ad részét a közgyűlés a kerületi elnökség rendel-
kezésére bocsátja azon kérelemmel, hogy abból az eddigi 
gyakorlat szerint, az időközben felmerült szükséghez képest, 
a betegeskedő, szegény, vagy elemi csapással sújtott lelké-
szeket, lelkészözvegyeket, lelkészárvákat és egyházakat segé-
lyezni szíveskedjék. 

40. (K.) Az előző ponttal kapcsolatosan a pénzügyi bizottság 
jelenti, hogy a kerület Baldácsy-alapitványi meghatalmazottjainak mandá-
tuma lejárt. 

A kerületi közgyűlés az 1923/26. év tartamára rendes 
meghatalmazottakul lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő 
és Kiss István püspök urakat választja meg, póttagul pedig 
kiküldi Okolicsányi Gyula urat. 

41. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság az 1923. évi jutalékot 55,243 K összegben az egyház-
kerület pénztárába befizette. Ebből az egyházkerületet megillető 25% 
levonása után kap Fejérkomárom 1675, Moson 5048, Nógrád 34,235 K-t, 
az egyházkerületet megillető részesedés pedig 14,285 K. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a 14,285 K 
kerületi jutaléknak a tartalékalaphoz való csatolását rendeli. 
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41—45. Egyben felhívja az egyházmegyei elnökségeket, utasítsák 
a kormányzatuk alatt álló egyházakat az egyházi vagyonnak 
a teljes értéknek megfelelő tűzkár elleni sürgős biztosítására, 
illetve a biztosítási összeg megfelelő felemelésére, a mulasztó 
egyházi elöljárókat vonják a legszigorúbban felelősségre s eljá-
rásuk eredményéről a jövő évi egyházkerületi közgyűlésnek 
tegyenek jelentést. 

42. (K.) Előző ponttal kapcsolatban a pénzügyi bizottság bemutatja 
a „Dunántul Nemzeti Általános Biztosító Részvénytársaság" ajánlatát 
tüzkárbiztositási szerzdődés kötése tárgyában. 

A kerületi közgyűlés nem tartja időszerűnek az ajánlat 
tárgyalását, miután az Első Magyar Általános Biztosító Társa-
sággal kötött tüzkárbiztositási szerződésének érvénye 1928. 
január l- ig van érvényben és nyomatékosan figyelmeztetr-az 
egyházközségeket is, hogy az egyházkerület által szerződésileg 
vállalt kötelezettség folytán (szerződés 16. pont) „a szerződés 
határidejének lejárása előtt más biztosító társulattal tűzkár 
elleni biztosítási szerződésre nem léphetnek". 

43. (K.) A mult évi jegyzőkönyv 45. pontjával kapcsolatosan a pénzügyi 
bizottság jelenti, hogy dr. Petrovics Rudolf kerületi ügyész az irógép 
után járó s neki behajtás végett kiadott hátralékos használati dij cimén 
1800 koronát fizetett be az egyházkerület pénztárába. A nógrádi egyház-
megye esperese pedig az egyházkerületi elnökséghez intézett átiratában 
bejelentette, hogy a mult évi közgyűlés által az esperesi hivatal haszná-
latára átengedett Írógépet a szállítási és karbantartási költségek nagysága 
miatt nem veszi igénybe. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s felkéri az 
egyházkerületi elnökséget az irógép értékesítésére. 

44. (K.) A kerületi elnökség jelenti, hogy a mult évi november 
14-én tartott egyházkerületi pénzügyi bizottság meghatalmazása alapján 
intézkedett a kerület tőkéinek gyümölcsöztetőbb elhelyezése tárgyában. 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyó tudomásul veszi. 

45. (K.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 111. pontjával 
kapcsolatosan 

a kerületi közgyűlés megkeresi az egyetemes egyház 
közgyűlését, hogy a kerület városi gyülekezetei közül, főleg 
lelkészeik javadalmazásának emelhetése végett a székesfehér-
vári, a salgótarjáni, a szécsényi és kisterenyei egyházakat, 
a missziók közül a lapujtői, a Komárom—tatatóvárosi missziókat, 
az erőtlen és pusztuló egyházak közül a csabdi, a csákvári, 
ipolyvecei és kétbodonyi egyházakat, az építkező egyházak 
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közül az oroszvári, a gyúrói, a tordasi, a lucfalvi, a szupaíaki 45 
és egyházasdengelegi egyházakat magasabb rendkívüli adó-
alapi segélyben részesíteni szíveskedjék. 

46. (K.) A közgyűlés a nyugdijintézeti járulékok és nyugdijak 
valorizációjára irányuló javaslatot egyelőre csak ideiglenes» 
kisegitő megoldásképen fogadhatja el. Mivel a gyülekezetek 
számának megcsappanása következtében a nyugdíjintézet 
alapja jelentősen változott s a pénzelértéktelenedés következ-
tében beállt bajokat egyszerű százalékos valorizációval meg-
gyógyítani nem lehet, — a közgyűlés úgy a nyugdíjintézet, 
mint a nyugdijasok érdekében szükségesnek tartja uj, pontos 
mathematikai számítás megejtését, e végett a lelkészi, kántori, 
tisztviselői fizetések uj, pontos összeírását s ennek alapján 
a nyugdíjigény-jogosultság megállapítását. 

47. (H.) A pénzügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés az egyházkerületi pénztárra vonatkozó 1898. évi 
szept. 7—8-án alkotott szabályrendeletet akként módosítja, 
hogy a pénzügyi bizottság választott tagjainak száma 6. 

48. (B.) Olvastatott a ker. számvevőszék Salgótarjánban, 1924. 
évi augusztus hó 5-én tartott ülésének jegyzőkönyve, amelyben elfogadja 
s elfogadásra ajánlja mind a három egyházmegyének számadását, bár 
a mosoni egyházmegyéében több hiányosság van, amelynek oka való-
színűleg a szükséges, nyomtatványok hiányában keresendő. Éppen ebből 
kifolyólag azt az indítványt terjeszti az egyházkerületi közgyűlés elé, 
hogy tegyen lépéseket a Pozsonyban elfekvő ker. számadási iveknek 
részünkre átengedése iránt s ha ez célra nem vezetne, rendelje el uj 
számadási iveknek nyomatását. A ker. számvevőszék kéri utasítani az 
egyházmegyei pénztárakat a számadásoknak olyan összeállítására, hogy 
maradjon azokon elég hely a ker. számvevőszék jóváhagyási záradékának 
rávezetésére s az aláírásokra. Végül előterjeszti azt a kérelmét, hogy 
a számvevőszéki jegyzőkönyv a ker. gyűlés jegyzőkönyvébe függelékül 
felvétessék. 

A. ker. közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul 
veszi, az egyházmegyék számadásait elfogadja s elhatározza, 
hogy lépéseket tesz a Pozsonyban elfekvő számadási ivek 
átengedése iránt, vagy - ha az sikerre nem vezetne, kellő 
időben intézkedik uj számadási ivek készítése felől. Utasítja 
az egyházmegyei pénztárosokat, hogy . engedjenek helyet 
számadásaikon a ker. számvevőszék jóváhagyó záradékának 
rávezetésére. Végül elrendeli a ker. számvevőszék jegyző-
könyvének függelékül a ker. gyűlés jegyzőkönyvébe felvételét. 
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49. 49. (B.) Olvastatott a tanügyi bizottságnak következő jelentése: 
I. Népiskolák: Az ev. hivek száma 32,536. Ezek közül tanköteles 

gyermek 4753; ezekből iskolába nem járt 21, járt 4732. A tankötelese-
ket 50 iskolában 58 rendes tanitó tanította. Az iskolák jövedelmének 
összege 212.102,421 K, ebből 9.405,000 K alapítványi és ingatlan 
vagyon jövedelméből, 302 K tőkekamatból, 135.856,415 K egyházi, 
3.565,364 K községi, 58.522,754 K állami és 1.752,586 K egyéb hozzá-
járulásból állott elő. A kiadás annyi, mint a bevétel. Tanítói fizetésre 
180.104,322 K fordíttatott. A mindennapi iskolába járó 3381 tanulónak 
mindegyikére 53,272 K kiadás esik. 

II. A nem ev. iskolákban végzett vallásoktatás. A 487 ev. tanuló 
vallásoktatását az 1923/24. tanévben 52 helyen, 47 intézetben 25 hit-
oktató heti 106 órában végezte. A tanulók 39%-a állami, 14°/o-a községi, 
5%-a idegen felekezeti, 12%-a magán- és társulati elemi iskolába, 
3%-a tanonc- és gazdasági, 14°/o-a polgári és felsőbb leány-, 13%-a 
közép- és kereskedelmi iskolába járt. A hitoktatók díjazásából 5°/o az 
egyházközségek, 14°/o a kerületek, 60% az állam, 21% a társulatok 
terhét képezte. 

A vallástani vizsgákra kiküldött biztosok jelentéseiből megállapít-
ható, hogy a hitoktatók lelkiismeretes munkát végeztek. 

A pásztói állami polgári fiu- és leányiskola vizsgáin a püspök ur 
maga elnökölt s Dubraviczky Erzsébet polgári iskolai tanárnő hitoktatói 
működéséről elismeréssel emlékezik meg. 

A balassagyarmati vizsgákra biztosul a püspök ur Zeman Mihály 
ker. tanügyi előadó, szügyi lelkészt küldte ki. Az eredményt elsőrendű-
nek mondja s kiemeli Lombos A. János hitoktatónál még azt is, hogy 
ugy az állami főgimnáziumban, valamint az állami polgári leányiskolánál 
31 szebbnél-szebb éneket tanított. A püspök ur azzal is megbízta a 
ker. tanügyi előadót, hogy Bgyarmaton a nem ev. intézetekben a vallás-
tanitást évközben is ellenőrizze, aminek az előadó eleget is tett s 
jelenti, hogy Bgyarmaton az összes nem ev. tanintézetekben megfordult 
s meggyőződött arról, hogy Bgyarmaton a vallástanítás a legjobb 
kezekre van bizva. 

Szécsényben az állami polgári fiu- és leányiskola vizsgáin, mint 
püspöki megbízott, Kardos Gyula bgyarmati lelkész elnökölt s az ott 
tapasztaltak fölött legteljesebb megelégedését fejezi ki. 

A salgótarjáni főgimnázium és állami fiu és leány polgári iskolák 
vallástani vizsgái jó eredménnyel zárultak. 

A komáromi és tatatóvárosi hitoktatásról, illetve vizsgái ered-
ményről igen kimerítő jelentést tesz az oda vizsgabiztosul kiküldött 
dr. Kovács Sándor egyetemi tanár s az eredményt nagyon szépnek 
mondja. Jelentésében annak a meggyőződésének ad kifejezést, hogy a 
szórványhelyeken a heti 1—2 vallásóra nem elég egyházunk érdekeinek 
megóvására, mivel pedig a heti óraszámot a tanulók csekély száma 
miatt fölemelni nem lehet, a gyermekek megtartását a családi vallásos 
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neveléstől várja. E célból szórványkönyvtárak létesítését sürgeti, mert 49 
egy gyülekezeti könyvtár mindenesetre erősebb összetartó kapcsa egy 
nyájnak, mint az egyházi közpénztár. 

A székesfehérvári iskoláknál Köhler Jenő egyházfelügyelő töltötte 
be a vizsgabiztosi tisztet s jelentése szerint a vizsgálatok minden vára-
kozást kielégítő eredménnyel végződtek. 

A magyaróvári vizsgákra kiküldött vizsgabiztos — a lelkész jelen-
tése szerint — nem jelenhetett meg. Az eredményről a helyi lelkész 
számol be s azt jónak mondja. 

Tatabányán Kirchknopf A. Gusztáv vett részt a vizsgákon s jelenti, 
hogy ott sok kívánnivalót hagy hátra a vallástanítás. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság kimerítő jelentését 
örömmel veszi tudomásul s a hitoktatóknak szép és dicséretre 

. érdemes munkájukért hálás elismeréssel adózik. 

50. (B.) Ugyanazon bizottság előterjeszti az elnöki értekezletnek 
a jóltevők hálaünnepe megtartására vonatkozó határozatát. 

A közgyűlés tekintettel arra, hogy kerületünknek közép-
. iskolái nincsenek, az elnöki értekezlet ezen határozatát egy-

szerűen tudomásul veszi. 

51. (B.) Hasonlóképen egyszerűen veszi tudomásul az elnöki 
értekezletnek azon felhívását, hogy a középiskolai igazgatók 
ne hajtsák végre a kerületi főigazgatóknak hozzájuk közvetlen 
megküldött rendelkezéseit. 

52. (B.) A tanügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés — hogy jegyzőkönyvünkben is nyoma legyen — 
tudomásul veszi az elnöki értekezletnek a püspöki hivatal 
utján az egyházközségekkel már közölt azon felhívását, hogy 
a gyülekezetek az Evangélikusok Lapjá-ra az iskolák részére 
előfizessenek s erre előfizetni az egyházközségi felügyelők is 
erkölcsi kötelességüknek ismerjék. 

53. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára 
a közgyűlés örömmel veszi tudomásul az elnöki értekezletnek 
azon határozatát, hogyha az állami .tanintézetekben a mi 
egyházunk hitelveivel ellenkező imádságok használtatnak, 
erről a püspöki hivatalnál jelentés teendő, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur adott Ígéretéhez képest e sérelem 
megszüntetésére felhívható legyen. 

54. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a püspöki hivatal által 
az egyházközségekkel már közölt 20,289/924. sz. miniszteri rendeletet, 
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60. amely az iskolaszékek kötelességévé teszi a tanitói állások megüresedésé-
nek a Kansz közvetítő irodájánál való bejelentését. 

Tudomásul szolgál. 

55. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 132,243/922. sz. rendeletét, amely az iskolán kivüli 
nevelést szorgalmazza s amely a kerületeket felhivja, hogy e fontos 
célból szervezett népmüvelődési bizottságba tagokat küldjön ki. E ponttal 
kapcsolatban jelenti püspök ur Őméltósága, hogy a nevezett bizottságba 
tagokat küldött ki. 

Tudomásul szolgál. 

56. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnák 32,082/924. sz. rendeletét a testnevelési felszerelések 
bejelentése tárgyában. 

A közgyűlés felhivja az iskolaszékeket, hogy a miniszter 
/ ur e rendeletének eleget tegyenek. 

57. (B.) Ugyanazon bizottság előterjeszti a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnák a tanitói fizetéseket egységekben megállapító 55,600/924. 
sz. rendeletét. 

A közgyűlés a fenti rendeletet mély sajnálattal veszi 
tudomásul, mert a miniszter ur sem a tanitók munkáját, sem 
az iskolafenntartó egyházközségek áldozatkészségét nem 
méltányolja s továbbra is különbséget tesz az állami és nem 
állami tanitók között, azzal az intézkedésével pedig, hogy 
minden terhet az egyházakra akar áthárítani, egyházunknak 
amúgy is gyenge anyagi forrásait meriti ki. 

58. (B.) Ugyanazon bizottság javaslata alapján, a mosoni egyház-
megyének a kántortanitói állások kettéválasztása tárgyában előterjesztett 
inditványszerü határozatát 

a közgyűlés felterjeszti az egyetemes közgyűléshez állandó 
napirenden tartás céljából. 

59. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára 
a közgyűlés napirendre tér a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter urnák a tandíjmentesség megszüntetése tárgyában 
kiadott s időközben visszavont 52,973. sz. rendelete fölött. 

60. (B.) Ugyanazon bizottság ismerteti az önálló hitoktatói állások 
szervezése tárgyában kiadott szabályzatot, mely az állások szervezését 
120, 140, 160 tanulói létszámhoz köti. 

A közgyűlés a ránk nézve sérelmes rendeletnek az 
egyetemes közgyűlés utján oly irányú módosítását kívánja, 
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hogy a hitoktatói állások már a 80, 100, 120 tanulói létszám- 60 
nál legyenek szervezhetők s a hitoktatók a többi állami 
tisztviselőkkel egyenlő elbánásban részesüljenek s szolgálati 
éveik után a VI., illetve VII. fizetési osztályba előléptettessenek. 

61. (B.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 62. pontjával 
kapcsolatban az előadó jelenti, hogy az egyházkerület tanítói közül 
hősi halált haltak: 

1. Kovács Sándor szendi (Komárom m.) kántor-tanitó. Született 
1891-ben, hősi halált halt 1915. május 25-én. Mint a soproni 18-ik 
honvédgyalogezred közembere vonult be s mint hadapród halt meg, 
elnyervén az I. oszt. ezüst és bronz vitézségi érmet vitézéségéért, 
bátorságáért. 

2 Demeter Károly oroszlányi (Komárom in.) tanitó. Született 1883-
ban. Mint a 302-ik honvédgyalogezred közkatonája Galíciában, a 
Bogoniovice melletti ütközetben golyótól találva, hősi halált halt 1915. 
január 2-án. 

3. Karner Gyula rajkai (Moson m.) tanitó. Született 1890-ben, 
a vasmegyei Drumolyban. Mint a 76-os cs. és kir. gyalogezred köz-
embere vonult be 1914. augusztus havában, hősi halált halt mindjárt 
a háború első heteiben, a Krasznik mellett vivott ütközetben. 

4. Tátrai Endre vanyarci (Nógrád m.) tanitó, aki a háború első 
heteiben tünt el az orosz harctéren. 

A közgyűlés a kerület hősi halált halt tanítóinak emlékét 
jelen jegyzőkönyvében kegyelettel örökíti meg. 

62. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja az egyetemes előadó 
által 435/923. sz. alatt lebocsátott tanonciskolái bő anyagot felölelő vallás-
tanitási tervezetet. 

A közgyűlés a bemutatott tantervet azzal a megjegy-
zéssel fogadja el, hogy az abban feltüntetett anyagot 
maximumnak tekinti. 

63. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára az önálló hitoktatók 
pragmatikáját 

a közgyűlés arra az időre, mig a zsinat ebben véglegesen 
határozhat — irányadóul elfogadja. 

64. (B.) Ugyanazon bizottság bemutatja a tanítóképző-intézetek 
vallástanitási tervezetét, amelynek összeállitását szükségessé tette a 
tanítóképző-intézeteknek 5 évfolyamra való átfejlesztése. 

A közgyűlés a tanítóképző-intézetek uj vallástanitási 
tervezetét elfogadja. 

^ 

65. (B.) Ugyanazon bizottság javaslatára 
a közgyűlés örömmel veszi tudomásul a vallás- és köz-
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65—66. oktatásügyi miniszter urnák 151,651. sz. a. rendeletét, amely-
ben az erre érdemet szerzett felekezeti tanítóknak a VII. fizetési 
osztályba előléptetését megengedi. 

66. (H.) Az elnökség bemutatja a Budapesten tervezett theológiai 
szeminárium szervezeti szabályzatát, amelyet az egyetemes egyház 
véleménynyilvánítás végett küldött meg a kerületnek. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság véleményét elfogadva 
kimondja, hogy 

a) a szemináriumot az állami theol. fakultás mellett, 
mint a lelkésznevelés betetőzését, szükségesnek tartja, de nem 
mint önálló intézményt, mint egy uj akadémiát, hanem, mint 
a fakultás munkájának kiegészítő részét és szervét; 

b) a szeminárium megnyitását meg kell előznie az uj 
tanulmányi és vizsgálati rend megalkotásának, amely rendbe 
a szeminárium beillesztendő; 

c) mivel a közölt szabályzat egyes szakaszai, kivált a 
vizsgálat tekintetében csak a zavart növelnék, a szeminárium 
tagjait pedig annyira leköti, hogy elmélyedésre, komoly 
önművelésre sem idejük, sem módjuk nincsen, sőt a sürü 
gyakorlati foglalkoztatás mintegy reákényšzeriti őket a felületes, 
gépies munkára; mivel végzett egyetemi hallgatókat, lelkész-
jelölteket a középiskolai internátusok rendszerére emlékeztető 
házi és fegyelmi rend alá veti, ami az individuális lelki 
fejlődést gátolja; mivel az egyetemi tanulmányozást is kor-
látozza, ami a fakultás jelenlegi elhelyezése mellett egyenesen 
kívánatos, — e szabályzatot csupán hasznos előmunkálatnak 
tekinti, amelynek egyes részei, ha az egységes tanulmányi 
rend elkészül, figyelembe veendők; 

d) azon theológusokat, akik az 1924. évi egyetemes köz-
gyűlésnek a szeminárium megnyitását kimondó határozata 
előtt kezdték meg theológiai pályájukat, a szeminárium látogatá-
sára kötelezni semmi formában sem lehet, mert azoknak 
szerzett jogaik vannak; 

e) a szeminárium látogatása teljesen ingyenes legyen; 
f ) a szeminárium nem adhat vizsgálati, csupán látogatási 

bizonyítványt s az egyetemes egyház a lelkészi képesítés 
szempontjából egyértékünek ismerje el oly külföldi evang. 
theol. fakultás vagy theol. szeminárium látogatását, mely nem-
zetünk és hazánk iránt ellenséges indulatot nem tanúsított; 

g) a szemináriumi bizottságba, már csak a közös, egy-
célú működés biztosítása végett, a theol. fakultás dékánja és 
egy tanára is beválasztandó; 

h) miután a szeminárium működésének áldásos volta 
elsősorban a vezető személyiségétől függ, a kerület ragasz-

\ 



kodik ahhoz, hogy a szeminárium igazgatója mély tudományu, 66 
meleg, vallásos és hazafias érzésű, feddhetetlen jellemű evang. 
egyházi ember legyen s eleve tiltakozik oly egyének alkal-
mazása ellen, akik akár a proletárdiktatúra, akár az ellenséges 
megszállás idején kifogástalan viselkedést nem tanúsítottak 
vagy szektárius hajlandóságuak; 

i) mivel a bemutatott költségelőirányzat szerint a 
szemináriumnak fenntartása még az első esztendőre sincsen 
biztosítva, mert a fedezet fele bizonytalan tételekből áll, — 
a szeminárium megnyitása halasztassék oly időre, amikor a 
szükséges fedezet az egyetemes egyháznak teljes mértékben 
rendelkezésére áll és a hely kérdése minden lokális szem-
ponttól függetlenül, kizárólag a cél objektiv szempontja szerint, 
kielégítő megoldást találhat; 

j) addig is, mig ez az idő elérkezik, hogy a cél 
haladékot ne szenvedjen, a kerület, hazai egyházunk sajátos 
viszonyainak megfelelően, célszerűnek tartaná, hogy egy 
magyar-német szeminárium a debreceni minta szerint a theol. 
fakultás mellett Sopronban nyíljék meg, ahol elegendő erő 
áll rendelkezésre, a magyar-tót képesítés megszerzése végett 
pedig Nyíregyházán vagy más alkalmas gyülekezetben néhány-
hónapos gyakorló tanfolyam létesíttessék, — nehéz ánvagi 
viszonyaink mellett egyedül ezen megoldás látszik lehetségesnek; 

k) végül elhatározza a közgvülés, hogy állásfoglalását 
csatlakozás végett közli az egyházegyetemmel és testvér-
kerületekkel. 

67. (H.) Az elnökség bemutatja az uj szak- és lelkészvizsgálati 
szabályzatot, amelyet Kapi Béla püspök küldött meg a kerületnek vélemény-
nyilvánítás végett. 

A közgyűlés a tanügyi bizottság javaslatára a bemutatott 
szabályzatot szükséges ideiglenes intézkedésképen addig az 
ideig, mig az egységes tanulmányi és vizsgálati rend elkészül, 
a theológiai szemináriumra vonatkozó pontok időleges kikap-
csolásával s azon módosítással elfogadja, hogy a lelkészi 
vizsgálat tárgyai közé a szociológia is felveendő, a lelkész-
vizsgáló-bizottság pedig az eddigi gyakorlat szerint kibővi-
tendő a többi theológiai tanárokkal, érdemes lelkész- és világi 
tagokkal, esetleg theológiai végzettséggel biró középiskolai 
tanárokkal. Egyszersmind megsürgeti a közgyűlés a vallás-
tanári képesítés szabályozását. E határozatát a kerület közli 
a testvérkerületekkel. 

68. (H.) A jog- és alkotmányügyi bizottság jelenti, hogy az 
özv. Kvacsala Jánosné hagyománya tárgyában folyamatba tett perben az 
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(J8—72. egyházkerület az első fórum előtt pervesztes lett. Jelenti továbbá, hogy 
a kerületi elnökség az Ítélet ellen nem élt felebbezéssel, mert ugy találta, 
hogy a perorvoslat nem járhat sikerrel és, mert a perorvoslatnak költ-
ségei nem állanának arányban a hagyományozott összeg csekély voltával. 

A közgyűlés a jelentést helybenhagyólag tudomásul veszi. 

69. (H.) Az elnökség bemutatja a fejérkomáromi egyházmegye 
felterjesztését, amelyben a földreformmal kapcsolatban az egyházak és 
egyházmegyék számára a földigénylés tekintetében utmutatást kér. 

A közgyűlés felelőssége tudatában felhívja az egyházakat, 
hogy amennyiben saját jól felfogott érdekükben az egyház 
jövője szempontjából földre vagy telekre igényt tartanak, 
a lépéseket haladéktalanul tegyék meg s ez esetben őket a 
kerület képviselete támogatni fogja. Mivel pedig a földreformról 
szóló novella magasabb egyházi közületeknek a földigény-
léshez való jogát elismeri, felkéri a kerületi főhatóságot, hogy 
a kerület és. az igénylő egyházmegyék földhöz juttatását 
a Földbirtokrendező Biróságnál a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter utján szorgalmazza. 

70. (H.) A jog- és alkotmányügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés a lelkészjelöltek felavatásáért járó tiszteletdíjra 
vonatkozó 1901. évi augusztus 28—29-én alkotott szabály-
zatot akként módosítja, hogy a felavatásért a ténykedő 
püspöknek minden egyes lelkészjelölttől 200,000 papírkorona, 
közreműködő két társának pedig minden egyes felavatottól 
egyenként 50,000 papírkorona tiszteletdíj jár. 

71. (H.) A jog- és alkotmányügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés az útiköltségekről és napidijakról szóló 1900. évi 
augusztus 15-én alkotott szabályrendelet 3. pontját akként 
módosítja, hogy a kerületi közgyűlés helyén nem lakó lelkészek, 
tanárok, tanitók és a kerületi közgyűlés jegyzőinek napidiját 
a kerületi közgyűlés esetről-esetre állapítja meg. 

72. (B.) Missziók. I. Mosonyi egyházmegye. A mosonmegyei Oroszvár, 
hajdan Németjárfalu leányegyháza, jelenleg ideiglenesen Rajkához csatla-
kozva, 321 lélekszámmal, alkalmas arra, hogy anyaegyházzá váljék. 
A hívekben ez a szándék megvan s ezt jegyzőkönyvi határozatban is 
kifejezték. Mivel kilátásban van a lelkészi javadalom céljára 15—20 hold 
föld megszerzése és mivel jelenlegi helyzete jogilag voltakép egy független 
leányegyház, amelyet Rajka gondoz, mivel a rajkai lelkésznek Orosz-
várral szemben semmi szerzett joga nincsen, mivel a hivek elég jómódúak, 
az anyaegyházzá alakulásnak lényeges akadálya nincsen. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi, 
az anyaegyházzá alakulást elvben helyesli és támogatja; 
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a lelkészi állás szervezésével a mosoni egyházmegye elnök- 72. 
ségét megbízza és jelentését a jövő évi kerületi gyűlésre 
elvárja; az anyásitás ügyének eldőltéig azonban a rajkai 
egyházhoz való jogviszony ideiglenesnek tekintendő. 

II. Fejérkomárom. A) A komáromujvárosi fiókegyház örvendetesen 
fejiődik az anyaegyházzá alakulás felé; az istentiszteletek látogatottsága, 
a hivek áldozatkészsége, a hitoktatás szép eredménye bizonysága a 
meleg hitéletnek és életrevalóságnak. Istentiszteleteinket másvallásuak is 
látogatják. A konfirmáció napja szinte nagyjelentőségű missziói ünneppé 
fejlődött. Az önállósítás felé jelentós lépés történt február havában, 
amidőn az egyháztanács a püspök ur Őméltósága vezetésével tisztelgett 
a kultuszminiszter urnái, Komárom város képviselőjénél, aki megígérte, 
hogy a dunamelléken szervezendő missziói terület részére Komárom-
újváros székhellyel vándorlelkészi állást szervez, ezenkívül támogatja a 
telek- és földszerzés, valamint pénzsegély iránt benyújtandó kérelmet. 
A honvédelmi miniszter ugyan jelenleg elzárkózik a kérelem teljesítése 
elől, — azonban vagy az általa ajánlott módon, vagy máskép, a szükséges 
terület megszerezhető. 

B) Tatatóváros, mely eddig a szendi egyház kötelékében állt és 
gondviselésében részesült, általa azonban a távolság miatt nehezen 
gondozható, — s amelynek hivei jobbára jómódúak, szintén ráébredt 
az önálló szervezkedés és uj csatlakozás szükségének tudatára. Kimon-
dotta, hogy az anyaegyház elbocsátó határozata esetén kész újjáalakulni 
és a dunamelléki misszióhoz csatlakozni. E végett Komáromujváros is, 
Tatatóváros is egyhangúlag elfogadott egy szerződés-tervezetet, mely a 
missziói egyház alkotóelemeinek egymáshoz való viszonyát szabályozza. 
E szabályzat szerint mindegyik egyház megtartaná viszonylagos önálló-
ságát. A hitoktatás itt is megbizható kezekben van. Az istentiszteleteket 
a ref. templomban tartjuk, amelyet a gyülekezet meleg testvéri szívvel 
felajánlott. A hivek buzgósága itt is szép jövővel kecsegtet. 

C) A harmadik egyház, mely mint gyűjtőpont számbajöhet, 
Esztergom, ahol Kovács Sándor jun. 1-én tartotta az első evangélikus 
istentiszteletet, amelyen a hivek mintegy 80-an vettek részt s buzgóságuk 
megható volt. Mivel az esztergomi hivek jelenleg a ref. egyház rendes 
teherviselő és teljes joggal felruházott tagjai, e viszonynak bolygatása 
jelenleg nem látszott tanácsosnak az esztergomi különleges viszonyok 
miatt. Egyházunk érdekeinek biztosítására azonban kielégítő megállapo-
dást létesítettünk, amelyet a fejérkomáromi egyházmegye változatlanul 
elfogadott, amelynek azonban a tatai ref. egyházmegye némi módosítását 
kívánja. Esztergom eddig Nagybörzsönyhöz tartozott, mely a nagy 
távolság miatt éppen nem gondozhatta. Az esztergomi hivek ennélfogva 
kimondották, hogy Nagybörzsönytől különválnak s a jelenlegi állapot 
ideiglenes fenntartásával Komáromujvároshoz csatlakoznak. Az isten-
tiszteletek költségeit hajlandók maguk viselni. 
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72. A tapasztaltak szerint e vidék gondozásának egyetlen megoldása 
van, ha Komáromujváros, Tatatóváros, Esztergom és a köztük levő 
vidék egy dunamelléki misszióvá szerveztetik, amelynek természetes 
székhelye Komárom lenne, esetleg Tatatóváros, ha ott a lelkésznek 
megélhetése jobban volna biztositható. A szendi egyház Tatatóvárost 
elbocsátotta kötelékéből, elbocsátja az igmándi szórványt; Nagy-
börzsöny — lelkészének élő, szóbeli nyilatkozata szerint — szintén 
lemond Esztergomról, úgyhogy a misszió területének lélekszáma az 
1920. évi népszámlálás adatai szerint 1090 volna. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi, 
a szervezésben közreműködő püspök urnák köszönetét nyil-
vánítja. Az előadott adatok alapján szükségesnek tartja a 
dunamelléki missziói egyháznak megalakítását és e területhez 
csatolja Komáromujvárost, továbbá a gesztesi és tatai, 
valamint a dorogi járás azon községeit, amelyek régebben a 
révkomáromi anyaegyházhoz tartoztak s amelynek kebeléből 
elbocsáttattak, ide csatolja Tatatóváros, Nagy- és Kisigmánd 
községeket, amelyeket a szendi egyház elbocsátott, Esztergom 
városát, a nagybörzsönyi egyház és a nógrádi egyházmegye 
beleegyező nyilatkozatának feltételével. Az illetékes gyüle-
kezetek és egyházmegye által elfogadott szervezeti szabály-
zatot, valamint az esztergomi egyességet, a helyi viszonyok 
által kivánt esetleges módosítások fenntartásával, helyben-
hagyja, az anyaegyházzá alakulást a lelkészi állás szervezé-
sének feltételével helyesli, elvi hozzájárulását megadja, végleges 
döntését azonban akkorra halasztja, amikor a lelkészi állás 
szervezésének anyagi feltételei rendelkezésre állanak. Az ősök 
buzgóságára emlékeztető gyülekezetekre és vezetőikre Istennek 
áldását kivánja. 

D) Tatabánya. A rendelkezésre álló adatok, nevezetesen a hivatalos 
népszámlálás adatai szerint Tatabányán 389, Felsőgallán 455 ev. lélek 
van, Alsógallán 28, Bánhidán 51, Környén 21. Ez adatok azonban 
aligha hitelesek, mert Kirchknopf G. jelentése szerint az evang. tanulók 
létszáma az elemi iskolában 179, az ismétlőben 38, ipariskolában 6. 
Hiányzanak a felsőgallai iskolák adatai. Ez a tanulószám jóval nagyobb 
lélekszámra vall. A tatabányai ref. lelkész bevallott 1100:at, ehhez 
csatlakoznának a gallaiak és bánhidaiak. (A reformátusok száma 
9 5 4 + 1 4 4 3 + 1 1 0 = 2507.) Tatabányán ref. egyház van a bányatársulat 
jóvoltából, egy lelkésszel és egy hitoktatóval. Az evang. hivek érdekei 
semmi figyelemben nem részesülnek, sem istentisztelet, sem'hitoktatás 
tekintetében. A ref. gyülekezet gondnoka az ev. vallású Jamriska Sándor 
bányagondnok, aki a külön evang. egyház alakulásának nagy ellensége 
és kijelentette, hogy azt minden eszközzel meg fogja gátolni, mert ő az 
unió hive. Az unió azonban az evang. hivek teljes elnyelésével jár. 
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A vallási vizsga, amelyre ezúttal első izben az evang. egyház képviselője, 72. 
Kirchknopf G. is meghivatott, a teljes gondozatlanság képét tárta fel, 
a gyermekek néháhy bibliai történetet és a heidelbergi kátét, a ref. 
zsoltárokat tanulták. Evang. éneket egyetlen egyet sem tudtak, az evang. 
vallási öntudatról, egyházunk hitelveiről szó sem volt. A hitoktatás 
alacsony színvonalát a ref. vizsgái elnök, Várady szőnyi lelkész is 
elismerte. Evang. híveinkre itt lassú, biztos beolvadás vár, mert a 
reformátusok javában szedik híveinktől a reverzálisokat és a mi egy-
házunktól lelki táplálásban nem részesülnek. Az egyetemes felügyelő ur 
Őméltósága átiratára a bányaigazgatóság kijelentette, hogy hajlandó 
az evang. egyház alakulását támogatni, ha a hivek az önálló alakulást 
kérik. Ily kérelem azonban Jamriska terrorja miatt meg nem születhetik 
soha. Itt a sérelem kettős: a bánya részéről a földesúri jognak egy uj 
formája jelentkezik, — amelyet a hit és lelkiismeret terén el nem 
ismerhetünk, a második a ref. egyház részéről, mely testvérietlen módon 
bánik hitsorsosainkkal. 

Az orvoslás módja kettős lehet: a) a minisztertől kérni egy evan-
gélikus vallású hitoktató alkalmazását; 160 tanköteles gyermeket jóval 
meghaladó szám alapján joggal kérhetjük. Ha e hitoktató hivatása 
magaslatán áll, két év alatt a gyermekek révén nagy eredményeket 
érhet el. b) A másik pedig, ha a kerület hivatalosan megkeresi a bánya-
igazgatóságot, hogy időnként tartandó evangélikus istentiszteletek tartását 
tegye lehetővé helyiségnek és harmóniumnak rendelkezésünkre bocsátá-
sával, az istentisztelet kihirdetésével és a kihirdetés általunk való eszköz-
lésének megengedésével. Költségmegtéritést nem igényelnénk. Ily kérelmet 
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meg nem tagadhatnak. Célszerű volna, ha a püspök ur Őméltósága 
egyházlátogatást tartana Tatabányán. A püspöknek joga van megláto-
gatni a szórványban élő hiveit. Ki merné meggátolni a püspököt jogának 
teljesítésében? Ennek a püspöki látogatásnak lehető nagy kisérettel, 
egyházkerületünk egész súlyának latbavetésével kellene történnie. 

A közgyűlés a jelentést sajnálatos tudomásul veszi; 
az előadó indítványait elfogadva, elhatározza, hogy a bánya-
társulat igazgatóságától helyet kér evangélikus istentiszteletnek 
időnként való tartására s a püspök urat megkéri, hogy alkalmas 
hitszónokot küldjön Tatabányára ; lépéseket tesz a miniszternél 
evangélikus hitoktatói állás szervezése végett; végül felkéri a 
püspök urat, hogy egyházlátogatásai során Tatabányát láto-
gassa meg és az evangélikus hivek óhajai, lelki szükségletei 
felől tájékozódjék. Egyébként az egész ügyről szóló jelentést 
az egyetemes közgyűlés tudomására hozza. 

E) Bicske 97 lélekkel Csabdinak névleges gondozása alatt áll, 
ahol azonban jelenleg, a csabdi lelkész betegsége miatt, a hitoktatásról 
sürgősen kellene gondoskodni, annál inkább, mert a bicskei polgári 
iskolába sok tatabányai növendék jár. Ugyanilyen gyütjőhelyül kinálkozik 
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73. Ercsi, amely Tordashoz tartozik. Általában az egyházmegye a missziói 
tevékenységnek klasszikus munkamezejéül kínálkozik. 

A közgyűlés Bicske és Ercsi ügyét -a püspök ur figyel-
mébe ajánlja s a lelki gondozás állapotáról az illetékes csabdii 
és tordasi lelkészek jelentését bekéri. 

III. Nógrádi egyházmegye. Lapujtőn, amelyhez a Karancsvidéki 
szórvány is tartozik, f Jeszenszky Károly salgótarjáni lelkész buzgólko-
dása következtében már régebben megindult az anyaegyházzá alakulásra 
irányuló mozgalom, amelyhez a mult évi kerületi közgyűlés elvben 
hozzájárult. A salgótarjáni lelkész idei jelentése szerint e mozgalom 
csökkenőben van, mivel a jobbára szegény bányász- és munkásnép 
nem elég erős és biztos talaj ahhoz, hogy egy önálló anyaegyház 
külső segély nélkül fennállhasson. Temploma roskadozik, a hivek félnek 
a nagy áldozatoktól. Mivel a bányatársulat ujabb áldozatokat hozott a 
lelki gondozás érdekében, az egyházmegye anyásitása mindaddig marad-
jon függőben, mig a lelkészi állás szervezésének anyagi feltételei biztosítva 
nem lesznek. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Mivel az önálló 
anyaegyházzá alakulás természetszerűleg csak a hivek köz-
óhajából és az általános szükségérzetből eredhet, mivel a 
lapujtőiek eddig az anyaegyházzá alakulás mellett nyilat-
koztak, — a kerület megbízza az egyázmegye elnökségét, 
hogy a hivek szándékáról, az anyásulás anyagi feltételeiről 
személyesen győződjék meg és jelentéséig végleges határozatát 
függőben tartja. 

73. (B.) Püspök ur jelenti, hogy a Kisterenye—pásztói missziói 
egyház szervezése a vallás- és közoktatásügyi miniszter 33,816/924. sz. 
II. ü. o. leiratával, amelyben a lelkészi javadalom kiegészítését a 
javadalom 3A részéig elvállalta, véglegessé és a lelkészi állás betölt-
hetővé vált. Bemutatja a lelkész hiványát; a missziói lelkész megválasz-
tása a kerületi közgyűlés joga. 

A közgyűlés a jelentést örvendetes tudomásul veszi. 
A kisterenyei missziói egyház gondozási körébe Kisterenye 
központon kivül beosztja: a) Salgótarjántól: Mátraszele, 
Nemti, Mizserfa, Jánosakna, Homokterenye, Mátranovák, 
Vizslás, Kazár községeket; b) Sámsonházától: Pásztó, Mátra-
verebély, Mátraszöllős, Tar, Nagybátony, Hasznos, Parád, 
Maconka, Zagyvaszentjakab, Szurdokpüspöki községeket; 
c) Sziráktól: Apc, Jobbágyi, Lőrinci, Selyp községeket. 
A közgyűlés a bemutatott hivány szövegét helyben hagyja, 
missziói lelkészül Limbacher Zoltánt megválasztja és részére 
a hiványt a kerületi elnökség aláírásával kiadja. Végül felkéri 
a püspök urat, hogy az uj lelkészt hivatalába személyesen 
iktassa be. 
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74. (B.) Podhradszky János ker. gyámintézeti elnök beterjeszti a 74—77. 
ker. gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvét. 

A közgyűlés a gyámintézet jegyzőkönyvét tudomásul 
veszi s annak a ker. jegyzőkényvébe függelékül felvételét 
elhatározza. 

75. (B.) Gyámintézeti elnök jelenti, hogy a gyámintézeti isten-
tisztelet után megtartott offertórium 827,750 K-t eredményezett. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

76. (B.) Olvastatott a ker. levéltáros jelentése, amely szerint a 
mult évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 50. pontjában foglalt határozat s 
a püspök ur Öméltóságától nyert felhatalmazás alapján a levéltári 
okmányok megőrzésére szükséges szekrényt beszerezte s a Pozsony 
megszállása óta hozzá érkezett okmányokat elhelyezte s azok lajstromo-
zását megkezdte. 

A közgyűlés a jentést tudomásul veszi s levéltárosnak 
az iratok lajstromozására vonatkozó igéretét örömmel fogadja, 
a közgyűlésen megválasztott levéltári bizottságot felhívja, 
hogy a levéltárt a jövő évi közgyűlés előtt vizsgálja meg s 
az eredményről jelentését a közgyűléshez terjessze be. 

77. (B.) Tárgyaltatott dr. Kovács Sándornak a lelkészi értekezlet 
által támogatott következő indítványa: 

„Mivel köztapasztalás szerint hiveink hithűségének védelmére a 
különböző oldalról származó ostrommal és kísértésekkel szemben 
elegendő védelmi eszközzel egyházunk nem rendelkezik, mert a szórvá-
nyokban sem kellő számú istentiszteletről, lelkipásztori látogatásról, sem 
szükséges óraszámban való hitoktatásról gondoskodni nem képes; 

mivel a reformáció történelmének tanúsága szerint az evangyéliom 
győzelme az élő szóbeli igehirdetés ereje mellett főkép a nyomtatott 
igehirdető iratok terjesztése által vált lehetségessé; 

mivel az ellenséges szellemi áramlatok táborai ugyanezen fegyvert 
nagy sikerrel használják és híveinket gyakorta megtévesztik: 

tegyen előterjesztést a kerületi közgyűlés az egyházegyetemnek, 
hogy az önálló anya-, a szervezett leány- és fiókegyházközségeket 
kötelezze hitvédelmi gyülekezeti könyvtárak alapítására, az erre szolgáló 
fedezetnek a jövő évi költségvetésbe való beiktatására, — a szórványok-
ban, fontos missziói központokon pedig létesítsen vándorló vagy állandó 
könyvtárakat, még pedig evangyéliomi szellemű iratterjesztéssel egybe-
kapcsolva. Hivja fel továbbá a Luther-Társaságot, hogy ilyen hitvédelmi 
könyvtárjegyzéket sürgősen állítson egybe s azt kiegészítés, esetleg 
igazítás végett terjessze a püspök urak elé". 

A közgyűlés az indítványt egyhangú helyesléssel el-
fogadja és meleg ajánlattal az egyetemes közgyűlés elé 
terjeszti. 
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78—79. 78. (H.) A fejérkomáromi egyházmegye felterjeszti Almási Brunó 
nyugalmazott tanitó, székesfehérvári lakos beadványát, amelyben az 
igehirdetés terén nyilvánuló szabadosság tekintetében intézkedést kér. 

A közgyűlés a beadvány szerzőjének aggodalmait méltá-
nyolván, a beadvány tartalmára elsősorban felhívja a püspök 
ur figyelmét. Az észlelhető baj terjedésének meggátlása végett 
szükségesnek tartja annak hangsúlyozását, hogy igehirdetéssel, 
irásmagyarázattal csak arra szabályszerűen képesített egyének 
foglalkozhatnak. Mivel a parochiális jog természetszerűen 
együtt jár a parochiális felelősséggel és kötelességgel, felelőssé 
teszi a lelkészeket a gyülekezetükben előforduló minden ilynemű 
visszaélésért. Felhívja a lelkészeket, hogyha gyülekezetükben 
ily képzetlen és hívatlan, igehirdetéssel foglalkozó elemek 
megjelennének, azonnal tegyenek jelentést a főhatóságnak 
s híveiket világosítsák fel a gyülekezet egységének megbon-
tására irányuló ártalmas munkáról. Hasonló határozatra kéri 
fel az egyházegyetemet. 

Végül ezzel kapcsolatban felterjesztést intéz a kerület 
az egyházegyetemhez, hogy mivel a régebben, szükségből, 
szabályszerű végzettség nélkül felavatott lelkészek jobbára 
szektáskodó hajlamúak, mondja ki általános érvényű határozat-
képen, hogy állandó javadalmu és nyugdijképes, theológiai 
képzettséghez, illetőleg lelkészi oklevélhez kötött állásokra a 
magyar szent korona területén csak oly egyének jelölhetők, 
akik az Egyházi Alkotmány 65. §-ában meghatározott theológiai 
végzettséget hiteles bizonyítványokkal igazolják. 

79. (H.) A tárgysorozat ki lévén merítve, a világi elnök meg-
köszöni a gyűlés tagjainak és vendégeinek érdeklődését, az egyházi 
elnök pedig köszönetet mond a világi elnöknek a gyűlés vezetéseért 
s buzgó imádság után a közgyűlést bezárja. 

Kmf. 

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

Balogh István s. k. Dr. Händel Béla s. k. 
egyházi főjegyző. világi főjegyző. 

Kirchner Rezső s. k. 
tb. egyházi jegyző. 

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

Hitelesítjük: 

Budapest, 1924. augusztus 22-én. 

Meskó Károly s. k. Kirchner Gyula s. k. 

Podhradszky János s. k. Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
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III. Függelék. 

A dunáninneni evang. egyházkerület Salgótarjánban, 1924. aug. 
5-én tartott számvevőszéki ülésének jegyzökönyve. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvéve Salgótarjánban, 1924. évi aug. hó 5-én, a dunáninneni 
ág. hitv. evang. egyházkerület számvevőszéki ülésén. 

Jelen voltak: Meskó Károly egyházi és Kirchner Gyula világi 
elnök, Kirchner Rezső biz. tag és Szűcs Sándor jegyző. 

Az egyházi elnök buzgó imával nyitja meg az ülést s a meg-
jelenteket üdvözölvén, megállapítja, hogy a kerület mindhárom esperes-
ségének számadásai felülvizsgálat céljából beérkeztek. 

A nógrádi esp. számadásait, leltárát és költség-előirányzatát Szűcs 
Sándor biz tag vizsgálta felül s ennek eredményéről kimerítő jelentést 
tesz. A nógrádi esperességnek ugy zárszámadásai, mint vagyonleltára 
és költség-előirányzata a legnagyobb és legpéldásabb mintaszerüséggel, 
az egyházi háztartást szabályozó rendeletek pontos szem előtt tartásával 
készültek s az összes szükséges mellékletekkel el vannak látva. Javaslata 
az, hogy a számvevőszék a nógrádi esp. számadásait, vagyonleltárát és 
költségvetését fogadja el s terjessze fel a ker. közgyűléshez jóváhagyás 
céljából. 

A bizottság ilyen értelemben határoz. 

Meskó Károly a fejérkomáromi és mosoni esperességek számadásai-
nak felülvizsgálásáról tesz jelentést s közülük előbbit megjegyzés nélkül, 
utóbbit több rendbeli megjegyzéssel ajánlja elfogadásra. A megjegyzé-
sekre a mosoni egyházmegye számadásainak némely hiányosságai 
szolgáltattak okot, melyek azonban nagyrészt arra vezethetők vissza, 
hogy az esp. számvevőszéknek nem állanak rendelkezésére a szükséges 
nyomtatvány-blanketták. 

A számadások végösszegként talált tételei a következők: 

I. Nógrádi egyházmegye. 

a) Zárszámadások. 

Bevétel Kiadás Maradvány Hiány 
K K K K 

Esp. közig, pénztár... 274,730-45 271,545-93 3,184-52 
Lelkészi nyugdíjintézet 75,929-49 70,634-10 5,295-39 — 

Bánóczy-alapitvány ... 1,679-66 1,214-90 464-76 — 

Beniczky-alapitvány... 2,380-52 1 >950-90 429-62 — 



b) Vagyonleltár. 

Jövedelmező 
vagyon K 

Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöve-
delem K 

Egyhm. közigazg. pénztár 
Lelkészi nyugdíjintézet... 
Beniczky-alapitvány 
Bánóczy-alapitvány 

c) Költség-

385,195-82 
186,986-47 
50,653-— 
28,158-50 

előirányzat. 

13,753-44 
9,813-31 

800-— 
964*33 

19,682-20 
9,962-75 
2,714-90 
1,826-38 

II 

Fedezet 
K 

Szükséglet 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

II 

Egyhm. közig, pénztár 
Lelkészi nyugdijintézet 
Bánóczy-alapitvány ... 
Beniczky-alapitvány... 

. Fejérkomáromi egj 

2.604,159-28 
116,646-44 

3,038-24 
3,159-36 

ŕházmegye 

a) Zárszc 

2.603,598-60 
116,284-23 

3,030-— 
3,159-36 

• 

imadások. 

560-68 
362-21 

8-24 — 

Bevétel 
K 

Kiadás 
K t 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénztár... 
Nyugdijint. pénztár ... 
Tanítói magtár ... ... 

1.264,349-81 
19,581-11 

120,915-50 

b) Vagy 

1.261,349-81 
19,421-11 

108,845-20 

on leltár. 

3,000--
160*— 

12,070*30 

Jövedelmező 
vagyon K 

Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöve-
delem K 

Egyhm. közigazg. pénztár .1 
Lelkészi nyugdijintézet ... 
Tanítói magtár 

c) Költség-

87,761-44 
14,704-11 
84,091-80 

•előirányzat. 

910*— 
770*03 
212*— — 

Fedezet 
K 

Szükséglet 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénztár. . . 
Lelkészi nyugdijintézet 
Tanítói magtár 

586,659-56 
20,687-75 

163,322-68 

586,369-56 
20,687-75 

163,322-68 

290-— — 
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III. Mosoni egyházmegye. 

a) Zárszámadások. 

Bevétel 
K 

Kiadás 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Egyhm. közig, pénztár 
Lelkészsegélyző 

623,819-30 
389,251-95 

b) Vagy 

544,778-69 
369,602-— 

on leltár. 

79,040-61 
19,649-95 — 

Jövedelmező 
vagyon K 

Nem jöved. 
vagyon K 

Évi jöve-
delem K 

Egyhm. közlgazg. pénztár 
Lelkészsegélyző 

c) Köliség-

6,363-47 
58,300-— 

•előirányzat. 

79,340-61 
24,658-95 

309-39 
2,492--

Fedezet 
K 

Szükséglet 
K 

Maradvány 
K 

Hiány 
K 

Esp. közig, pénztár... 

Lelkészsegélyző 

655,282-93 
23,391-95 

-f- 6 q buza 

655,282-93 
23,391-95 

+ 6 q buza : — 

A bizottság elfogadja az előadók javaslatait. 

Egyházi elnök javasolja a bizottságnak, keresse meg a közgyűlést 
az iránt, hogy a kerületi számadások elkészitéséhez szükséges s Pozsony-
ban elfekvő nyomtatvány-űrlapok, amelyeknek az ottani ev. egyház 
hasznát amúgy sem veszi, hozassanak el, vagy ha ez nem lehetséges, 
nyomassanak újra. 

Határozatba megy. 

A bizottság jegyzője azon formahiba elkerülésére kéri az egyház-
megyei számvevőszékeket, hogy a számadásokon nem hagynak helyet a 
jóváhagyó egyházi hatóságok záradékolására és aláírására. 

Végül a biz. elhatározza, hogy megkéri a ker. közgyűlést a ker. 
számv. jegyzőkönyvnek a közgy. jegyzőkönyvében leendő kinyomatására. 

Kmf. 

Meskó Károly s. k. Kirchner Gyula s. k. 
egyházi elnök. világi elnök. 

Sziics Sándor s. k. 
biz. jegyző. 
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III. Függelék. 

t 
JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett Salgótarjánban, 1924. évi augusztus hó 6-án, a dunáninneni 
evang. egyházkerület gyám intézeti közgyűlésén. 

Jelen voltak: lándori dr. Kéler Zoltán ker. felügyelő és 
Podhradszky János ker. gyámintézeti egyh. elnök vezetése mellett 
Okolicsányi Gyula, Rákóczy István, Mihalovics Samu, Zeman Mihály, 
dr. Kovács Sándor, Kiss István püspök, Balogh István, dr. Zelenka 
Frigyes, Kirchner Rezső, Kirchner Gyula, Zimmermann János, Wenk 
Károly, Kardos Gyula, Szűcs Sándor, Szelényi Gyula és Meskó Károly. 

Az egyházi elnök szívből fakadó imádsága után lándori dr. Kéler 
Zoltán a közgyűlést megnyitja. 

1. A szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvének felolvasása kapcsán a 
közgyűlés tudomásul veszi, hogy a beérkezett szavazatok alapján 
Laszkáry Gyula romhányi földbirtokos választatott meg a ker. gyám-
intézet világi elnökéül. Beiktatását a közgyűlés a 7-én reggel tartandó 
gyámintézeti istentisztelet keretében óhajtja elvégezni. 

2. Egyházi elnök jelenti, hogy a mult évi ker. gyámintézeti köz-
gyűlésünk által az egyetemes gyámintézeti közgyűléshez fölterjesztett 
segélytkérő egyházközségek közül Komáromujváros: 15,000 K-t, Tordas: 
30,000 K-t kapott. 

A Bognár-féle alapból Lapujtő 400,000 K-t, Egyházasdengeleg 
200,000 K-t. 

3. Jelenti, hogy a 3 egyhm. gyámintézettől beérkezett jelentések 
szerint 

Fejérkomárom : 
Szabad rendelkezésre: 1.029,713 K 
Egyh. ker. árvaházra: 15,100 „ 
Egyetemes egyh. gyámintézeti alapra: 15,000 „ 
Nagyszeretet adományra: 456,471 „ 
Gusztáv-Adolf egyletre: 48,420 „ 

Összesen: 1.564,704 K-t, 
Moson: 

Szabad rendelkezésre: 388,341 K 
Nagyszeretet adományra: 106,450 „ 

Összesen: 494,791 K-t, 
Nógrád: 

Szabad rendelkezésre: 1.082,124 K 
Nagyszeretet adományra: 432,062 „ 

Összesen: 1.514,186 K-t gyűjtött. 
Örvendetes tudomásul szofgál. 
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4. A szabad rendelkezésre álló összeg fele része, 1.250,089 K, az 
egyetemes gyámintézetet illeti, ugyanilyen összeg szétosztása felett 
a közgyűlés az elnök javaslatát magáéve téve, 500,000—500,000 K-t 
Galgagutának és Gyúrónak adományoz. Költségekre 250,000 K-t állapit 
meg és a fennmaradt 89 K-t tőkésítésre forditja. 

Csabdi kapja a Kaczián- és Bocskay-, Vérteskethely a „Leopoldiánum"-
féle segélyeket. 

Az egyetemes gyámintézethez az elnök javaslatára pártolólag 
terjeszti fel a közgyűlés: Egyházasdengeleg, Csabdi, Gyúró, Vértes-
kethely kérvényeit. Továbbá a ,,Bognár"-féle segélyre ajánlja Galga-
gutát, a nagyszeretet adományra pedig Tordast. 

A ,,Palló"-féle segélyre legmelegebb ajánlással: Binder Adolfné, 
Kövessi Béláné, Škrabák Gézáné, Pósch Frigyesné, Sztolár Györgyné, 
Krmann Lajosné, Ringbauer Gusztávné lelkészözvegyeket és Adamis 
Amália súlyos helyzetben lévő lelkészárvát. 

5. Elnök felhívja a közgyűlést, hogy az egyetemes gyámint. világi 
elnöki tisztségre adja le szavazatát. 

A közgyűlés egyhangúlag Feilitsch Berthold báró úrra 
szavaz. 

6. A folyó évi egyet, gyámint. közgyűlésre a ker. gyámint. 
képviseletében Podhradszky János egyh. elnököt küldi ki. 

7. A gyámintézeti istentisztelet alkalmával a nagyszeretet adományra 
827,750 K folyt be. 

8. A gyámintézeti istentisztelet szónokának, Wenk Károly esperes 
urnák és a vendéglátó salgótarjáni gyülekezetnek, valamint a gyám-
intézet minden lelkes munkásának hálás köszönetét fejezi ki a köz-
gyűlés. 

9. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri az elnök Zeman Mihály 
és Wenk Károly közgyűlési tagokat. 

Több tárgy nem lévén, az egyh. elnök hálaadó imádsága után 
a ker. felügyelő a gyűlést berekeszti. 

Kmf. 

Podhradszky János s. k. Lándori dr. Kéler Zoltán s. k. 
egyházker. egyházi elnök. egyházker. világi elnök. 

Meskó Károly s. k. 
helyettes jegyző. 

Hitelesítjük: 
, s 

Wenk Károly s. k. Zeman Mihály s. k. 
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III. Függelék. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvéve a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerületi közgyűlés 
alkalmával Salgótarjánban, 1924. évi augusztus 6-án tartott kerületi 
lelkészi értekezleten. 

1. Elnöklő püspök ur Őméltósága testvéri szeretettel üdvözli a 
megjelent lelkésztestvéreket s az értekezletet megnyitva, Szűcs Sándor 
lelkészt kéri fel a jegyzőkönyv vezetésére. Komoly és megszívlelésre 
méltó szavakkal mutat rá, hogy ezen lelkészi értekezleteknek kettős célja 
van: egy elméleti és egy gyakorlati cél. Az elméleti cél egymás hitének 
erősítése s elvi állásfoglalás a minket érdeklő ügyekben s a gyakorlati 
cél pedig a lelkészi kar anyagi ügyeinek megbeszélése, jobb anyagi 
helyzet kiküzdése. Ne mondja senki, hogy ez utóbbi nem méltó az 
evangélium hirdetőihez, mert hiszen mig e világban élünk, annak anyagi 
feltételeitől nem függetleníthetjük magunkat. És jogos is, hogy ilyen 
kérdésekkel foglalkozzunk, mert csak igy remélhető, hogy eszményi 
hivatásunknak is megfeleljünk. 

2. A programm első pontjaként Kardos Gyula lelkész tart biblia-
magyarázatot az Efezusi levél V. fejezetének 14—17. versei, alapján. 
Ezen épitő bibliamagyarázatban rövid párhuzamot von az akkori és a 
mai viszonyok között. Ma is meg kell vennünk „áron is az alkalmatosságot, 
mert a napok gonoszak". Egyházunkat kívülről a túlzó katholicizmus 
támadásának hullámai, belülről pedig híveink növekvő közönye veszé-
lyezteti. Ideje tehát „felserkennünk", akik eddig aludtunk s feltámadnunk, 
hogy küzdjünk az evangélium diadaláért. 

3. Mihalovics Samu nógrádi esperes visszapillantást vet a régi 
teljes dunáninneni kerület mozgalmas lelkészértekezleteire, majd referál 
a nógrádi esperesség lelkészértekezletéről, amely a készülő zsinattal kap-
csolatos gyakorlati kérdésekkel foglalkozott. A zsinat — úgymond — olyan 
alkotmánytervezetet kell hogy megállapítson, melynek keretében a hit-
élet intenzív ápolása a lehető legjobban biztosítva legyen. Foglalkozott 
a nógrádi esperesség lelkészértekezlete a lelkészi és tanitói fizetések 
valorizálásával is. S itt nem az a cél, hogy tüzzel-vassal 100%-ig 
valorizáljunk, hanem, hogy törvényes alapot adjunk azoknak, akik nem 
megértő hívekkel állanak szemben. Egy másik égető kérdése köz-
egyházunknak a szekták, amelyekkel fel kell venni a küzdelmet s a 
védekezés módjainak megtárgyalása elsőrangú feladata kell hogy legyen 
a lelkészértekezleteknek. 

4. Meskó Károly reámutat arra a hiányra, hogy kerületünknek sem 
fiu, sem leány középiskolája nincsen s indítványozza, keresse meg a 
ker. gyűlés az egyetemes közgyűlést az iránt, hogy az aszódi intézetek 
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hozzánk csatoltassanak. Kirchner Rezső az egész felsőpestmegyei 
esperesség magasabb egyházi szempontból való hozzánk kapcsolását 
indítványozza. 

Határozatba megy az indítvány. 
5. Dr. Kovács Sándor egyetemi tanár a gyülekezeti könyvtárak 

felállításáról szóló indítványát okolja meg. Hiveink, — fejti ki többek 
között — főleg az ellenséges tengerben élők, az elvesztés veszélyének 
vannak kitéve, részben a tömegvonzás, a többség beolvasztó ereje, részben 
pedig az ellenséges támadások miatt. A felnőttekhez már nehezebben 
férhetünk hozzá, de igyekezzünk megmenteni az ifjúságot. Ez pedig 
gyülekezeti könyvtárak felállításával érhető el, amelyekbe uj módszerű, 
uj észjárású, modern hitvédelmi iratokat, könyveket gyüjtsünk. Igaz, 
ennek anyagiak állnak útjában, de annyi erővel minden gyülekezet 
rendelkezik, hogy évenként kisebb tételekben fejlesszen ki egy-egy ilyen 
könyvtárt. Mindenütt akad olyan hivő, férfi vagy nő, akire a könyvtár 
kezelése reábízható. 

Határozatba megy, hogy az egyetemes gyűléshez fel-
terjesztés intéztessék ilyen hitvédelmi könyvtárak felállítása 
céljából. 

6. Végül Gáncs Aladár székesfehérvári lelkész tartott értékes elő-
adást a belmisszió lényegéről és programmjáról. 

7. Elnöklő püspök köszönetet mond az előadók komoly, mélyreható 
s szaktudásról bizonyságot tevő előadásáért s miután indítvány nincsen, 
az értekezletet buzgó imával befejezi. 

Kmf. 

Szűcs Sándor 
értekezleti jegyző. 
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A kerületi tisztviselők és bizottságok névjegyzéke. 

Tisztviselők: 

Elnökség: lándori dr. Kéler Zoltán felügyelő (Budapest, IV., Veres 
Pálné-utca 15. sz.), Kiss István püspök (Sámsonháza, Nógrádmegye). 

Jegyzők: dr. Händel Béla világi főjegyző (Budapest, IX., Ráday-
utca 15. sz.), Balogh István egyházi főjegyző (Bokod, Komárommegye), 
lándori dr. Kéler Bertalan (Budapest, IV. Veres Pálné-utca 15. sz.) és 
dr. Sztranyavszky Sándor (Balassagyarmat) világi jegyzők, dr. Csengődy 
Lajos (Csákvár, Fejérmegye) és Kirchner Rezső (Sámsonháza, Nógrád-
megye) tb. egyházi jegyzők. 

Pénztáros: Bendl Henrik (Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.). 
Számvevő: Horváth Sándor (Nagyveleg, Fejérmegye). 
Ellenőr: Kirchner Gyula (Budapest, I., Városmajor-utca 30. sz.). 
Könyvelő: Horch Ernő (Budapest, IV., Deák-tér 4. sz.). 
Ügyész: dr. Händel Béla ügyvéd (Budapest, IX., Ráday-utca 15. sz.). 
Levéltáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
Missziói lelkész: — püspöki titkár: Kirchner Rezső (Sámsonháza, 

Nógrádmegye). 
Püspöki másodlelkész: 

Törvényszék: 

Elnökség: a felügyelő és a püspök. Tagok 1926-ig: Kardos Gyula, 
Zimmermann János, Belák Géza, dr. Händel Béla, Kirchner Gyula, 
Rákóczy István, Okolicsányi Gyula, 1929-ig: Balogh István, Mihalovics 
Samu, Csatáry Elek, Nemes Győző, Csengei Gyula .Jegyző: dr. Petrik Zoltán. 

Bizottságok: 

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

2. Jog- és alkotmányügyi bizottság: dr. Händel Béla, Okolicsányi 
Gyula, dr. Steltzer Mátyás, Balogh István, Mihalovics Samu, Wenk Károly. 

3. Pénzügyi bizottság: mint 2. alatt. 
4. Levéltári bizottság: dr. Sztranyavszky Géza, Kondor Vilmos, 

Zeman Mihály. 
A bizottságok elnöksége a kerületi elnökség. 
Számvevőszék. Egyházi elnök: Világi elnök: 

Kirchner Gyula. Tagjai: Horváth Sándor, dr. lándori Kéler Bertalan, 
Kirchner Rezső, Magyar Géza, Simon József, Szűcs Sándor. 
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\ 

T A R T A L O M J E G Y Z É K . 

Jegyzőkönyvi pont. Oldal 

1 A közgyűlés megnyitása ... ... — 4 
2. A közgyűlés megalakulása ... 10 
3. Hitelesítők kiküldése 10 
4. Elmaradásukat kimentették - 10 
5. Püspöki jelentés - 10 
6. Tiltakozás a kerület szétdarabolása ellen 28 
7. Köszönet báró Kaas Albertnek és Kirchknopf Gusztávnak.. 28 
8. Laszkáry Gyula üdvözlése 29 
9. Köszönet Kapi Béla püspöknek 29 

10. Megemlékezés Németh István ref. püspökről 29 
11. Dr. Kail Antal lemondása - - 29 
12. Egyházmegyei tisztviselők üdvözlése 29 
13. Az ev. sajtó támogatásának ajánlása ... — 29 
14. A theológusok és a theol. otthon támogatásának ajánlása 29 
15. A kerület képviselete az O. F. B. előtt 29 
16. Köszönet dr. Kovács Sándornak... 30 
17. Köszönet Wenk Károlynak, Salgótarjánnak stb 30 
18. Választások - - - - - 30 
19. Államsegélyre vonatkozó miniszteri rendeletek - — 31 
20. Népiskolákra vonatkozó miniszteri rendeletek 32 
21. Polgári iskolákra vonatkozó miniszteri rendeletek - 33 
22. Középiskolákra vonatkozó miniszteri rendeletek 33 
23. Vegyes tartalmú miniszteri rendeletek 33 
24. Képviselők küldése az egyet, közgyűlésre... - — 33 
25. Az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása 34 
26 Kimutatás a nyugdijasokról ... - - 34 
27. Közigazgatási segély - — 35 
28. Közalapi segélyek 35 
29. Az egyet, egyház vagyona ... - 35 
30. A kerület 1922. évi számadásának jóváhagyása - - - - 35 
31. A kerület 1923 évi számadása - 35 
32. Pótköltségvetés — n 35 
33. Lélekszámadó 37 
34. Felterjesztés az államsegély szétosztása tárgyában - 37 
35. Felhatalmazás pótköltségvetésre - 37 
36. Napidijak - 37 
37. Készpénzjárandóságok valorizálása - 38 
38. A lelkészi járandóságok kiegészítése, valorizálása 38 
39. Jelentés a Baldácsy-alapitványról 38 
40. Baldácsy-alapitványi meghatalmazottak választása 39 
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Jegyzőkönyvi pont. Oldal 
41. Tüzkárbiztositási jutalékok . 39 
42. A „Dunántul Nemzeti Ált. Bizt. R.-T." ajánlata 40 
43. Az irógép ügye - " . 40 
44. A kerület tőkéinek gyümölcsözőbb elhelyezése . 40 
45. Felterjesztés magasabb adóalapi segély tárgyában 40 
46. Nyugdijintézeti valorizáció ... 41 
47. A ker. pénztári szabályrendelet módosítása 41 
48. A ker. számvevőszék jelentése . .. ... 41 
49 A ker. tanügyi bizottság jelentése 42 
50. Jóltevők hálaünnepe 43 
51. Tankerületi főigazgatók közvetlen rendelkezései 43 
52. Előfizetés az Evangélikusok Lapjára ... 43 
53. Hitelveinkkel ellenkező imák az áll tanintézetekben 43 
54. A tanítói állások megüresedésének bejelentése a Kansznál 43 
55. Népművelődési bizottságok 44 
56. Testnevelési felszerelések bejelentése 44 
57. A tanítói fizetéseket megállapító miniszteri rendelet 44 
58. A kántortanitói állások kettéválasztása 44 
59. A tandíjmentesség megszüntetése 44 
60. Szabályzat az önálló hitoktatói állások tárgyában 44 
61. Megemlékezés a hősi halált halt tanítókról 45 
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