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A Dunánínneni ág. hitv. evangélikus keresztyén egyház-
kerület 1933. szeptember hó 7-ik napján Magyaróvárott 
Dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő és 
Kiss István püspök elnöklete mellett megtartott rendes 

közgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 

Jelen voltak: 

I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Törvényszéki birák: Bérces Lajos, Csatáry Elek, Huszágh Gyula, 

Irányi Kamill, dr. Kéler Bertalan, Laszkáry Gyula, Limbacher Zoltán, 
Podhradszky János, Wenk Károly és dr. Zelenka Frigyes. 

2. Jegyzők: Dr. Kovács Sándor egyházi, dr. Zelenka Frigyes világi 
főjegyző, dr. Csengődy Lajos, Kirchner Rezső egyházi, dr. Farkass Béla 
és dr. Kéler Bertalan világi jegyzők. 

3. Egyházkerületi ügyész: Dr. Händel Béla. 
4. Pénztáros: Szelényi Gyula. 
5. Számvevő: Podhradszky János. 
6. Levéltáros: Kardos Gyula. 

II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 

1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: Dr. Händel Béla felügyelő 
és Balogh István esperes. 

2. A Mosoni egyházmegyéből: Lepossa Dániel felügyelő és Wenk 
Károly esperes. 

3. A Nógrádi egyházmegyéből: Laszkáry Gyula felügyelő. 

III. Választás utján, mint egyházmegyei kiküldöttek: 

1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: a) megbizó levéllel: Hoff-
mann Ernő, Magyar Géza és Vetsey Ede; b) jegyzőkönyvi kivonattal: 
Fadgyas Aladár, Fúria Zoltán, Kalavszky Kálmán, Antal Károly, Kirch-
ner Gyula, Trogmayer Gusztáv és Vidovszky Lajos. 

2. A Mosoni egyházmegyéből: a) megbizó levéllel: Zimmermann 
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János és dr. Rumpeltesz Mályás; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Szűcs 
Sándor, Ringbauer Károly és Schütz Nándor. 

3. A Nógrádi egyházmegyéből: a) megbízó levéllel: Horváth Sán-
dor és Meskó Károly; b) jegyzőkönyvi kivonattal: Dr. Fúria Károly, 
vitéz Purgly Lajos, Veress Imre és Schreiner Jenő. 

IV. A tanítók képviseletéien ; 
Bérces Lajos balassagyarmati és Kaján József legéndi tanítók. 

V. Mint vendégek : 
Az egyházi sajtó képviseletében Farkas Sándor és Szántó Róbert, 

továbbá Rácz Kálmán, Blaskovits Géza, Detre Lajos, Gráf András, Hot-
wagner József, Horváth Sándor, Kurucz Konrád, Loós János, Matthesz 
Sándor, dr. Meyer Vilmos, Nikó Rezső, Pfrankendorfer Róbert, Schrödl 
Mátyás, Szekej András és dr. Wiczián Dezső. 

A G Y Ű L É S . 

1. (Dr. Z.) A kerületi közgyűlést bevezető gyámintézeti istentisz-
teleten Limbacher Zoltán kisterenyei lelkész végezte a szent szolgálatot 
s buzdította a templomot zsúfolásig megtöltő híveket Istennek tetsző 
jámbor keresztyén életre s egymás terhének készséges hordozására. 

A közgyűlés napján a közgyűlés tagjai mindenekelőtt az ország-
zászló előtt gyülekeztek össze s a Hymnusz eléneklésével áldoztak ha-
zafias érzésüknek. 

A közgyűlés színhelye a vármegyeház közgyűlési terme volt. A 
püspök áhítatos imában kérte Istennek áldását a közgyűlés munkájára, 
amelyet a kerületi felügyelő a nemzeti-egység államfenntartó erejének, 
a bizakodó hazaszeretetnek és a meg nem alkuvó hithűségnek magasz-
tos eszméit meggyőző erővel hirdető következő beszédjével vezetett be : 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök úr ! 
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 

Egy év multán ismét összejöttünk, hogy számot adjunk egy esz-
tendő végzett munkájáról, hogy visszatekintsünk az egy év bejárt útjára, 
hogy előre vessük tekintetünket az előttünk álló elkövetkezendő eszten-
dőre és megerősítsük magunkat a reánk váró feladatok végzésére, a még 
kitudja meddig visszatérő megpróbáltatások viselésére, melyekből ma az 
egész világnak, de sehol senkinek annyira, mint a magyarnak több mé-
retett annál, mit zokszó nélkül viselni kész. 

A világ népei és nemzetei, az azoknak élén haladók keresik a 
kölcsönös megértés útjait, eszközeit, de alig találják, mert ismét és ismét 
beletévednek az önzés, rövidlátás, gyűlölködés útvesztőibe. Békét hirdet-
nek, de mégis folytatják a győző és iegyőzöttnek nevezett nemzetek 
osztályozását, a győzők a maguk számára teremtettnek hiszik a világot, 
szabadságot, az önrendelkezés jogát és nem veszik észre, hogy amit 



tesznek, az a háború folytatása, mi a végén mindent, őket is romba 
döntheti. 

Szertezúzták közép Európa Istentől arra teremtett gazdasági egy-
ségét és most — még mindig a rombolás csákányát görcsösen szorítva 
a kezükbe — összeakarják tákolni kótya tervek szerint azt, amit ködbe-
borult szemmel, aggyal botorul feldúltak. Meddig fog tartani a sötétség, 
kitudja? Egyet azonban éreznünk kell: azt, hogy a hajnal hasadását 
csak akkor éljük meg, ha tűrni, ha egyetérteni, igazságunkat fanatikus 
hittel hirdetni, fáradhatatlanul szolgálni és annak győzelmében csüggedés 
nélkül bizni tudunk. 

Még mindig vannak — sajnos — sokan, kik a csonka ország tár-
sadalmi egységének megteremtésében való részvételük, segítésük helyett 
a választófalak épségben tartásán, sőt megerősítésén fáradoznak, pedig 
érezniök kellene, hogy egy öntudatos, egységes nemzeti társadalomnak, 
nemzeti ideálok által megedzett, minden erejének érvényesülésére van 
szükség ahhoz, hogy átmentsük nemzetünket, ezeresztendős hazánkat 
egy biztos jövendő számára. 

Szükségünk volna erre azért is, mert barátokat megtartani és ba-
rátokat megszerezni csak az a nemzet képes, mely értékes tulajdonokkal 
bir, mely nemzetnek fiai egymás között nem meghasonlottak, nem a 
hatalomnak — ma ugy is keserves — gyakorlásáért küzdenek egymás 
ellen, de abban lesznek egymás vetélytársai, hogy nemzetük hatalmát, 
a társadalom erőinek azonos irányban való érvényesítése által növeljék. 

Ezért nem tarthatom sem ildomosnak, sem szerencsésnek evang. 
egyházunk bármely közülete, vagy tényezője részéről is idegen ország 
saját ügyeinek mikénti intézése felett ítéletet gyakorolni, különösen ak-
kor, ha ez az ítélet igazságtalan és a történeti tényekkel ellentétben álló. 

Egy, a marxizmus, sőt kommunizmus által súlyosan fertőzött, 
nemzeti önérzetét, öntudatát már-már sárba tiporni kész, az örvény 
szélén álló nemzetnek onnan való visszatérítése, öntudatára [ébresztése, 
a jövőjében, erejében való hitének visszaadása, a nemzet erejének ösz-
szefogása és mindennek, ami a nemzet ellen nyíltan, vagy alattomban 
vétő, erélyes szembeállítása nem minősíthető a protestántizmus, vagy 
lutheranizmus elvei ellen valónak. 

Luther nemzetének nemzeti öntudatára ébredése nem minősíthető 
Luther tanításával szembenállónak. Luther maga nationalista volt, ízig-
vérig német volt, nemzeti érzéseit nemcsak, hogy nem tagadta meg soha, 
de azokat számtalan kijelentés és munkája bizonyítja is. 

Krisztus is, bár az egész emberiség megváltására jött, kinyilatkoz-
tatta, hogy elsősorban saját népének, Izrael népének megváltására kül-
detett. Ne akarja tehát senki sem Krisztust, sem Luther tanítását a na-
tionalista gondolattal, nemzeti érzéssel szembeállítani. 

A magyar történelem is bizonyságot tesz amellett, hogy a protes-
tantizmus mindenkor a nemzeti gondolat és öntudat őrzője volt és ha 
kellett, a nemzet álmainak, vágyainak válóraváltásáért küzdő tábor ka-
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tonája, nem egyszer vezére. A lutheri iskola a nemzeti gondolat fanati-
kusait és martirjait nevelte és soha nem csempészte hívőinek lelkébe a 
nemzet érdekeit feláldozni, a nemzeti öntudatot a telkekből kiölni tkész 
internationalismust. 

Luther 450-ik születési évfordulójának az esztendejében lelkünkben 
hálával iránta, ne homályosítsuk el, de világosítsuk meg az ő igazságait. 

Az elmúlt év eseményeit ha szemügyre vesszük, elsősorban a ma-
gyar közéletben, politikai életben történtekről emlékezünk. 

Amikor az ország Főméltóságú Kormányzója Gömbös Gyulára 
bízta a kormányelnöki tisztet, a megelőző év tespedése, programmnélküli-
sége után a határozott célkitűzések és komoly cselekvések ideje követ-
kezett. A kormányelnök a nemzet erőinek összefogására, egy táborba 
tömörülésére hívta fel az ország fiait, hogy minden erőnek egy irány-
ban való érvényesítése fokozza és ne gyengítse a ható erőket. Külföldön 
folytatott tárgyalásai és idebent a világgazdasági krizis velünk szemben 
fokozatosabb mértékben érvényesülő hatásával szembeni küzdelme bi-
zalommal sorakoztatja melléje azokat az erőket, amelyeknek élete, haza-
fias lelkiismerete nem ösmerte a minden áron váló gáncsoskodást, fele-
kezeti ellentéteket. Mi bizalommal tekintünk felé és hisszük ezer nehéz-
séggel küzdeni kénytelen vállalkozásának a sikerében, mert a nemzet 
nagy többsége tudatában van annak, hogy az élen haladók célt elérni, 
a felé eredménnyel haladni csak akkor tudnak, ha az őket követők nem 
bírálói, de a munkában bizalommal résztvevő munkatársai. A nemzet 
jövendőjét alapozó munka sikere érdekében minden becsületes kéznek, 
minden magyar agynak positiv irányban kell hatnia. 

Gömbös Gyula kormányának kultuszminisztere a magyar történe-
lem kiváló, tudós irója, ösmerője a magyar élet májának is. Világos fej, 
józan ítélet, erős akarat, tiszta kéz, meleg szív az irányitója ma a kul-
tuszkormány munkájának. Hómán Bálint munkája elé minden okunk 
megvan bizalommal tekinteni, mert mi nem kérünk mást magunknak, 
mint igazságot, megértést. Ö pedig sem velünk, sem mással szemben 
az igazság útjáról le nem tér. 

Saját egyházunk élete is nyújtott az elmúlt év folyamán örvende-
tes és fájós eseményeket. 

Elsősorban a legőszintébb tisztelet és ragaszkodás, megbecsülés 
és szeretet hangján kívánok megemlékezni egyetemes felügyelőnknek, 
Radvánszky Albert bárónak tízéves szolgálati évfordulójáról. Az a munka, 
amelyet Radvánszky Albert báró mélységes elhivatottsággal, komoly 
törekvéssel, bölcseséggel, meleg szívvel végez a magyar egyetemes evan-
gélikus egyház érdekében, valamennyiünknek, magyar evangélikusoknak 
háláját és tiszteletét váltja ki kiváló személyével szemben. Ugy érzem, 
hogy a dunáninneni egyházkerület valamennyi egyházának és hívőjének 
telkéből szólok akkor, amikor Radvánszky Albert báró felé fordulunk és 
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öt lízéves egyetemes felügyelői évfordulója alkalmából mélységes tiszte-
lettel köszöntjük. 

Megemlékezni kívánok Zelenka Lajos dr. tiszakerületi felügyelőnek 
tízéves kerületi felügyelői munkásságáról is. Kollégiális és minden tekin-
tetben megértő érzéssel köszöntöm őt a dunáninneni egyházkerület világi 
elnöki székéből és küldöm feléje az Istentől reá kért áldást. 

Méltóztassék megengedni, hogy megemlékezzem az örvendetes 
események után az egész evangélikus életet mélyen sújtó arról az 
eseményről, amely a dunáninneni egyházkerületet minden másnál köze-
lebbről érintette. Az egyházkerület közgyűléseinek, munkájának, mond-
halni: mindennapi életének egy markáns egyénisége, Okolicsányi Gyula 
dőlt ki az egyházért önzetlenül küzdő, becsületes, meg nem alkuvó 
magyaroknak sorából. Hálával emlékezünk meg az ő életéről, munkás-
ságáról, amely sok értéket jelentett az egyházkerület számára. Az ő 
emlékét is örökítsük meg jegyzőkönyvünkben és adjunk mélységes, 
őszintén átérzett részvétünknek kifejezést. 

Nemcsak azért, mert mindenkor a múltban is kész volt testvéri 
megnyilvánulásra, hanem benső meggyőződésből is kívánom kifejezésre 
juttatni a minket vendéglátó magyaróvári egyház iránt szívélyes köszö-
netünket és hálánkat. 

De ugyanakkor, amikor megemlékezem a magyaróvári egyház pél-
dátmutató vendégszeretetéről, amely nem csupán figyelmet, de tanulsá-
got is jelentett számunkra, meg kell hogy emlékezzem a magyaróvári 
társadalomnak minden tiszteletet kiérdemlő velünk-együttérzéséről és a 
hatóságoknak kedves figyelméről. 

Jegyzőkönyvünkben kívánom megállapítani, hogy példamutatónak 
találom azt az összhangot, amelyet itt a határszélen, németajkú testvéreink 
részéről tapasztalunk. Fokozott mértékben tartom ezt értéknek, mert bi-
zonyság amellett, hogy bármily ajkon beszéljen is valaki Szent István 
birodalmában, letagadhatatlan az az egyetértés, az az egysorsúság, ame-
lyet ezer esztendő előtt Szent István kovácsolt össze. El nem múló há-
lával emlékezünk meg tehát Magyaróvár város, minket annyira megható 
vendégbarátságáról. 

Mielőtt elnöki szavaimat befejezném, a legőszintébb tisztelet, sze-
retet és nagyrabecsülés indulatával fordulok Püspök ur Őméltósága felé 
és fejezem ki, mint munkatársa, nemcsak a magam, de az egész egy-
házkerület nevében köszönetünket azért a bölcsesség és szeretet által 
irányított munkáért, amelyet a Püspök úr Őméltósága a kerület egyházi 
elnöki székében az elmúlt év folyamán végzett valamennyiünkért. 

De a megbecsülés érzésével fordulok az egyházkerület minden 
munkása felé is, akik az elmúlt év folyamán, mindenki ott, ahová a 
Gondviselés állította, lelkiismeretesen végezte kötelességét és nem adott 
alkalmat arra, hogy az elnökségnek akár csak figyelmeztető szóval is 
kellett volna hozzájuk fordulni. Ezért a hithüséggel, lelkiismeretességgel 
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Dr. Kovács S. ker. 
főjegyző napirend 
előtti felszólalása. 

és becsülettel végzett munkáért kötelességemnek éreztem az elnöki szék-
ből is köszönetet mondani. 

Adja a hatalmas Isten, hogy az a munka, melyet végzünk az 0 
segítségével, foganatos és eredményes legyen magyar nemzetünk és tár-
sadalmunk további élete folyamára is! 

A közgyűlés a nagyszabású elnöki megnyitót állandóan 
feszült figyelemmel hallgatta, lelkes együttérzésének sokszoros 
kifejezésével helyeselte s dr. Händel Béla kerületi ügyész in-
dítványára egész terjedelmében jegyzőkönyvébe vétette. 

2. (Dr. Z.) A püspök bejelenti, hogy napirend előtti felszólalásra 
kért és kapott engedélyt dr. Kovács Sándor kerületi egyházi főjegyző. 

Dr. Kovács Sándor amidőn a közgyűléssel együtt a kerületi felü-
gyelő 25 esztendős eredményes egyházi munkásságát ünnepli, úgy érzi, 
hogy: „üdvözlésünk nem puszta ünneplés, a szívek érzésárjának egy 
hulláma, hanem bizonyságtétel arról, hogy egymáshoz tartozunk; hite-
lesítő pecsétje annak, hogy együtt munkálkodhatunk s együtt akarunk 
a jövőben is munkálkodni és harcolni. A sereg igazi férfit lát vezéré-
ben, aki igazán a közpályára termett. Az igazi férfi a lelkében élő esz-
mény parancsát követve, nem babérágért harcol, hanem lelke benső 
ösztönéből; harcol akkor is, ha mindenki elhagyja és teljesen egyedül 
áll, mert Isten, aki lelkiismeretében szól hozzá és izen számára, akkor 
is vele van. Útját bevilágítja Luther példája, aki szintén teljesen egyedül 
állott a wormsi gyűlés nagyjai előtt s Isten kegyelmében bízva tudta 
mondani: „Itt állok, máskép nem tehetek." A 25 éves surány-terényi 
hűséges szolgálat után Isten akarata, emberek bizalma egyre szélesítette 
a munkatér határát, a felelősség és hűség azonban mindig, mindenütt 
a régi maradt. A hűség láttán felgyúlt lélekkel fogadjuk, hogy amint 
eddig követtük és megértettük Nagyméltóságod szavát, ezután is követni 
fogjuk, mert a hűségnek csak hűség lehet jutalma, a felelősséget komo-
lyan érző tehetség nem áll egyedül, mert ragaszkodó szeretetre és ren-
dithetetlen bizalomra támaszkodhatik. Isten áldása kisérje munkáját egy-
házi és nemzeti közéletünkben s kegyelme vezérelje sikerről-sikerre 1" 

Az ünnepelt felügyelő meghatódott lélekkel áll meg 25 éves egy-
házi szolgálatának határkövénél s az Isten iránt érzett hálával tekint 
vissza azokra az örömökre és áldásokra, amelyekkel negyedszázados 
egyházi munkálkodását a jóságos Isten megajándékozta. De amikor 
visszapillant a megtett útra, akkor azokat is látja, akik utja közben 
mindenkor megértéssel és meleg szívvel állottak mellette. Mindezekért 
elsősorban a Gondviselés iránti hála él lelkében. De hála azok iránt is, 
akik mindenkor megértő kísérői voltak pályafutásán: az ő protestáns 
testvérei, szűkebb hazájának protestantizmusa és a dunáninneni egyház-
kerület iránt. 

A határkőnél megáll és hálát mond tehát azért, hogy az egyház 
iránti kötelességteljesitésért, amely egy jottával sem volt több, mint ami 
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elöiratik egy protestáns ember számára, érdemen felül elismeréssel fordul 
feléje a kerületi közgyűlés. Mégis jól esik az elismerő szó, azt mélysé-
ges érzéssel köszöni és kéri továbbra is a megértés melegét a dunán-
inneni egyházkerület és a maga számára. 

A közgyűlés a ragaszkodó szeretet és hűség érzését 
közvetlen és keresetlen szavakkal tolmácsoló üdvözléshez lel-
kes együttérzéssel csatlakozik s a felügyelő hittestvéri vála-
szát meleg hitrokoni érzéssel, tisztelő nagyrabecsülésének, 
meleg szeretetének és osztatlan ragaszkodásának lelkes kife-
jezésével viszonozza. 

3 . (Dr. Z.) Az egyházi elnök a jegyzői karnak azon bejelentésére, 
hogy a közgyűlésnek hivatalból való tagjai s az egyházmegyéknek sza-
vazatra jogosult képviselői megfelelő számban vannak jelen, a köz-
gyűlést megalakultnak és határozatképesnek jelentik ki. 

4 . (Dr. Z.) A világi elnök javaslatára 
a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökség 

elnöklete alatt a jegyzői karon kivül Laszkáry Gyula, 
Kirchner Gyula, Podhradszky János és Irányi Kamill köz-
gyűlési tagokat küldi ki. 

5 . (Dr. Z.) Az egyházi elnök bejelenti, hogy a kerület tanítói 
karának képviseletében Bérces Lajos balassagyarmati és Kaján József 
legéndi tanitó van jelen a közgyűlésen. 

Tudomásul szolgál. 

6 . (K.) A püspök úr felolvassa az alább következő évi jelentését: 

Nagyméltóságú Kerületi Közgyűlés! 
Még mindig tart a nagy világválság, azonban a körülötte elterülő 

sötétség már nem olyan áthatolhalatlan a szemnek. Kezd derengeni. Még 
a legsötétebb s legelfôgultabb elmékben is kezd világosodni, amióta a 
hatalmas és müveit nagy nemzetek vezető férfiai rámutattak a nagy vi-
lágválságból az egyetlen kivezető útra, az igazságtalan békekötések re-
víziójára. Napról-napra több és erősebb hang harsogja bele a világba 
a revíziót s minthogy, amit sokan és erősen akarnak, az meglesz, meg-
lesz a revizió is s vele megszűnik a világ anyagi válsága. 

De van ennek a boldogtalan világnak egy más válsága is, amely-
ről kevesebbet beszélnek az emberek, kevesebbet írnak a lapok, mégis 
sokkalta nagyobb veszedelmet rejt magában, mint az anyagi válság, amit 
a békés revizió megszüntethet. Ez a szellemi, a lelki válság, az erkölcs 
— a hit és a vallás válsága! Ennek a válságnak hazája Szovjet-orosz-
ország, ennek a sokat szenvedett országnak földjéből nőtt ki a földi 
pokol, amely hivatva volna az évezredes művelődés minden értékét és 

A közgyűlés 
megalakulása. 

Jegyzőkönyv 
hitelesítők. 

Tanitó képviselők. 

Püspöki jelentés. 

A mai helyzet. 
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Két nagy évszám, 

A liitzeni i ia ta 
300 éves 

évfordulója. 

i 

Luther születésé-
nek 450-ik 

évfordulója. 

kincsét felégetni és elpusztítani. Mert a bolsevizmus nem akar keveseb-
bet, mint állati sorba sülyeszteni le az emberiséget. Sokan kérdik, hogy 
nézhetik ezt a nemzetek összetett kezekkel ? Nem veszik észre, hogy az 
olasz fassismus, a német hitlerismus, magyar földön a nemzeti öncé-
lúság jegyében a nemzeti egységnek szinte prófétai erővel való propa-
gálása, mindez nem más, mint a leghatalmasabb védekezés a bolseviz-
mus veszedelmei ellen! 

Nem lehet ezekben a nehéz napokban igaz magyarnak a legki-
sebbtől a legnagyobbig, féltőbb gondja, mint ennek az egységnek a 
megőrzése és ápolása. Aki még most sem retten vissza nemzetiségeket 
egymás ellen izgatni, felekezeti gyűlölséget hirdetni, társadalmi ellenté-
teket szítani, az valóban súlyosan vétkezik egyháza és hazája ellen. 

A mostani helyzetet úgy ahogy én látom őszintén feltárva s az 
elmúlt egyházi közigazgatási év eseményeire gondolva a legelső mi sze-
membe ötlik két hatalmas dátum. A világ történelem két nagy alakjára 
vonatkozó évszám, akik a tova tűnő századokkal folyton nőnek s nő a 
ragyogó dicsfény is, amely alakjukat körül veszi. 

Az egyik évszám 1632 november 6., a lützeni csata napja, a bál-
ványozott svéd király Gusztáv Adolf hősi halálának 300 éves évfordulója. 
Már rég óta dúlt a 30 éves háború s a német protestánsok dolga rosz-
szul állott. Buzgó, vallásos lelke ezt nem tűrhette némán. Tízezer főből 
álló önkéntes jelentkező svéd hősével kikötött Pomeránia földjén. Előbb 
Tilly hadseregét verte meg Breitenfeldnél, majd Lützennél Wallenstein 
seregét támadta meg. Itt esett el a dicső király. Serege értesülve halá-
láról elkeseredésében megkétszerezett erővel és bátorsággal vetette ma-
gát rá az ellenségre s szétszórta Wallenstein seregeit. Ö maga elesett, 
de a szent ügyet, amelyért fegyvert fogott, győzelemre vitte. íme a mind-
halálig való hithüségnek ragyogó példája! A hálás német nép 100 év-
vel ezelőtt azzal hálálta meg a nagy király megsegítő közbelépését, 
hogy nevéről elnevezett segély egyletet, a Gusztáv Adolf egyletet alapí-
totta, amely a földkerekségen élő és segélyre szoruló evangélikusokat 
rendszeresen segiti. 

Mi pedig mélyen tisztelt kerületi közgyűlés azzal ünnepeljük meg 
Gusztáv Adolf svéd király hősi halálának 300 éves érfordulóját, hogy 
hozzá hasonlóan legyünk mi is bátor védői az evangéliomi szent igaz-
ságoknak s ezzel bizonyítsuk be hálánkat evangélikus anyaszentegyhá-
zunk iránt mindazokért az áldásokért, amiket oly bőségesen juttat 
nekünk. 

A másik évszám 1483 november 10, dr. Luther Márton születésé-
nek 450-ik évfordulója. A világ egyik legnagyobb csodája, hogy a leg-
alsóbb rétegekből, ahol olyan nagy a sötétség, a föld mélyéből, ahová 
a bányász mécsesén kivül nem hatol be semmi féle vi lágosság. . . jöjjön 
a világ világossága. Igen dr. Luther Márton az, aki az egyszer meg-
gyújtott, de véka alá rejtett gyertyát újból a gyertyatartóba tette, hogy 
fényljék mindazoknak, akik a házban vannak. E nélkül az égi fény nél-
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kül szegény gyarló embertől nem is lehetne olyan nagyot kívánni, hogy 
legyen tökéletes, mint a mennyei Atya tökéletes. 

A Lutheri retormáció tehát alapjában véve nem más, mint az Isten 
és ember viszonyában a vallásban, az isteni elem zavartalan érvényesü-
lésének a biztosítása szemben a gyarló emberi elemmel, amely ebben a 
viszonyban különös előszeretetlel keresi a maga érvényesülését épen az 
isteni elem rovására. A reformáció tehát biztosítása annak, hogy az is-
teni kegyelem és irgalom napja állandóan süssön az Isten képére te-
remtett minden emberre s nem csak egyes kiváltságosokra, hogy az Isten 
szent igéje, az életnek kenyere és vize állandóan tápláléka lehessen min-
denkinek s az Isten és ember ezen bizalmas és szent viszonyában az 
egyetlen közvetítőt, az Úr Jézus Krisztust kivéve, semmiféle más idegen 
tényező oda ne férkőzzék. 

A Lutheri reformáció a maga benső igazságánál és tartalmánál 
fogva hivatva van arra, hogy a jövő vallása legyen, hogy eddig is nem 
lett azzá, annak főképen az az oka, hogy bizonyos érettséget és külö-
nösen mély erkölcsi komolyságot tételez fel, ami most még nem talál-
ható fel minden népnél. De ahol ezek az előfeltételek megvannak, ott 
most is országos egyházakat alkot, amelyek hit, tudás és szigorú er-
kölcsi élet tekintetében előnyösen válnak ki a többiek közül. 

Mindezekért az áldásokért dr. Luther Márton születésének 450-ik 
évfordulója alkalmából lehetetlen a bölcs isteni gondviselés előtt mély-
séges hálával le nem borulni s áldani őt azért a véghetetlen nagy ke-
gyelmeért, hogy amikor reá és az ő áldott munkájára a legnagyobb 
szükség volt, elküldte az ő kiválasztottját s nagy prófétáját az Anyaszent-
egyház megreformálására, a hit és erkölcs megjavítására. 

Különben az isteni kegyelem ott van mindenütt, ahol reá szükség 
van. Ugy látszik most is kegyelmesen tekint alá a mi sokat szenvedett 
lutheránus egyházunkra, amikor a sok millió lakosú Ukrajnában ugy 
irányítja a lelkek sóvárgását, hogy a mi lutheránus egyházunkban kere-
sik lelkük üdvösségét, vagyis oly irányú mozgalom indult meg, amely-
nek célja az ukrán népeknek a Lutheri reformációhoz való csatlakozása 
s minden jel arra mutat, hogy már a közel jövőben az Ukrán földön 
nagy létszámú országos lutheránus egyház alakul ki, ahol eddig elszór-
tan csak egyes német csoportok képviselték evangélikus egyházunkat. 

A német Martin Luther Bund a dolgok ilyetén állása mellett széles 
e világon lakó lutheránus népek között mozgalmat indított egy akkora 
összeg gyűjtésére, amely elég volna az alakuló országos egyház első 
berendezkedésére, mert anyagi világban élvén a lelki mozgalmak sem 
nélkülözhetik az anyagi eszközöket. A begyült összeg pedig tekintettel 
dr. Luther Márton születésének közelgő 450-ik évfordulójára mint Lut-
her adomány adassék át a szervezkedő ukrán országos evangélikus egy-
háznak. 

Tagadhatatlanul nagy dolgok vannak készülőben s ezek a nagy 
dolgok bennünket közelebbről érintenek, mint ahogyan az első pilla-

Ukrajnában or-
szágos lutheránus 
egyház yan 
alakulóban. 
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Siemélji ügyek. 

Részvét 
Okolicsányi Gyula 

elhányta 
alkalmából. 

Részvét Fajnor 
Dusau halála 

alkalmából. 

natra látszik. Ennek a mozgalomnak a központja Stanislau, ami nem is 
esik olyan messze tőlünk, a megszállott lutheránus felvidéken áthaladva 
közel a lengyel határhoz van Stanislau. 

Micsoda prespectiva a jövőt illetőleg . . . ! ? Csak az a kérdés, hogy 
meglesz-e a lutheránus világban ezekhez a nagy dolgokhoz mért nagy 
lélek és lelkesedés? Mert nagy dolgok csak nagy lélek és lelkesedés 
nyomán támadnak és keletkeznek! 

Én hiszek a lutheránus egyház jövőjében, amint ezt már fentebb 
is volt szerencsém kifejezésre juttatni és hiszem, hogy ez a mozgalom 
is távoli előszele a nagy jövőnek. Csak arra kérem minden hitrokono-
mat, hogy igyekezzék magát ebbe a hitbe beleélni s azt terjeszteni annyi 
nyelven, amennyit tud s az eredmény nem fog elmaradni. A kicsinyhi-
tűség, a lemondás a legrövidebb út, mely a halálba, a megsemmisülésbe 
visz! A hit és reménység csillagzata alatt menjenek végbe gyűjtéseink 
és offertóriumaink, amelyeknek összege folyó évi október hó 15-ig kül-
dendő be az egyetemes pénztárba. 

Ezzel az elmúlt esztendő érdekesebb és eszmei tartalmuknál fogva 
fontosabb megemlékezéseivel s eseményeivel végezve, áttérek a szemé ly 
ügyekre s elsőbben is megemlékezem azokról, akik már nem élnek s 
az elmúlt közigazgatási év folyamán tértek meg atyáikhoz. 

Mult évi november hó 7-én költözött el az élők sorából élete 81. 
esztendejében Okolicsányi Gyula, a nógrádi egyházmegye évek hosszú 
során át volt felügyelője, a dunáninneni egyházkerület tiszteletbeli örö-
kös felügyelője, különben pedig a Magyar Jelzálog Hitelbank jogügyi 
osztályának nyugalmazott igazgatója. Külső megjelenése, nemkülönben 
egész alkata egy boldogabb kor magyarját mutatta, akiben az erős egy-
ház- és hazaszeretet, mint két iker-testvér ölelkezett. Sokan ismerték őt, 
mert szerette a társas életet s a közügyekkel való foglalkozás volt éltető 
eleme s aki ismerte őt, az szerette is nyilt, egyenes, becsületes jelle-
méért, nagy agilitásáért s hasznos közéleti tevékenységéért, amit külö-
nösen mint hosszú időn át volt fővárosi bizottsági tag fejtett ki. 

Indítványozom, hogy egyházi téren kifejtett hosszú, önzetlen, áldá-
sos munkásságáért jegyzőkönyvünkben örökítsük meg emlékét s erről 
jegyzőkönyvi kivonatban értesítsük gyászoló özvegyét. 

Ugyancsak részvéttel jelentem a mélyen tisztelt kerületi közgyűlés-
nek, hogy főtisztelendő Fajnor Dusán, a szlovenszkói nyugati egyház-
kerület püspöke, hosszas szenvedés után jobblétre szenderült. Mély val-
lásossága, tudományos képzettsége s különösen békességre igyekező 
szelid lelkülete tették őt rokonszenvessé előttünk. Ilyennek ismertük őt 
meg 1913 év december 8-ikára Budapestre összehívott zsinaton, amely-
nek a dunáninneni egyházkerület részéről ő is egyik tagja volt s ilyen-
nek maradt meg püspöki székében is. Indítványozom, hogy emlékét 
jegyzőkönyvünkben örökítsük meg. 



1 3 

A mult közigazgatási év halottainak során meg kell még emlékez-
nünk gróf Klébelsberg Kunó, a megcsonkított Magyarország nagy kon-
cepciójú vallás- és közoktatásügyi miniszteréről, akinek nevéhez fűződik 
a Sopronba kihelyezett theológiai fakultás díszes épületének a felépítése, 
amelyet ő maga avatott fel. Indítványozom, hogy a nagy kulturpolitíkus-
nak s a soproni theológiai fakultás létesítőjének emlékét jegyzőköny-
vünkben hálás kegyelettel örökítsük meg. 

A halottak elparentálása után emlékezzünk meg egyházi téren 
kiváló szolgálatokat tevő azon férfiakról, akiket valamely nevezetes évfor-
duló alkalmából ünnepelni kedves kötelességünknek tartunk. Az elmúlt 
közigazgatási esztendő legkiemelkedőbb ilyen évfordulója, hogy D. báró 
Radvánszky Albert egyetemes felügyelő úr Önagyméltósága f. évi már-
cius hó 22-én töltötte be egyetemes felügyelővé történt beiktatása 10-ik 
évfordulóját. Én az évforduló alkalmából a magam és az egyházkerület 
nevében üdvözöltem Önagyméltóságát, de úgy érzem, hogy maga a 
dunáninneni egyházkerület közgyűlése sem — amely oly sokat köszönhet 
Őnagyméltóságának s amelynek területén kezdette el egyházfelügyelői 
szolgálatát - - nem mehet el ez évforduló mellett anélkül, hogy hála 
imára ne kulcsolja kezét s ne áldja Istenét, hogy Önagyméltóságát az 
egyetemes egyház élére állította s mindezideig bőséges áldásával kisérte 
lépteit. Megáldotta azt a férfiút, aki minden idejét, egész életét az 
egyház önzetlen szolgálatának szentelte. Az isteni kegyelem gazdag 
áldásait kérve Önagyméltósága további életére, indítványozom, hogy 
ezen isteni kegyelemben és áldásban gazdag évfordulót a késő utódok 
épülésére s okulására irjuk be kerületi jegyzőkönyvünkbe s ezt a hatá-
rozatunkat jegyzőkönyvi kivonattal hozzuk Önagyméltósága szives 
tudomására. 

Folyó évi január hó 20-án mult ugyancsak 10 esztendeje, hogy 
dr. Zelenka Lajos a tiszakerületi felügyelői méltóságot nagy tisztelettől 
és szeretettől környezve viseli. Ettől az időtől fogva tevékeny részt vesz 
egyházkerülete vezetésében s a legélénkebb érdeklődéssel kiséri annak 
egyházi és iskolai ügyeit s különösen buzgalommal és odaadással küzd 
az egykoii eperjesi, most miskolczi egyetlen jogakadémiánk létéért és 
fennállásáért. Indítványozom, hogy Önagyméltóságát tíz éves egyházke-
rületi felügyelői jubileuma alkalmából közgyűlésünkből üdvözöljük, kérve 
a jó Istent, hogy egyházkerülete és az egyetemes egyház érdekében 
ezentúl is kifejtendő buzgó és lelkes munkásságát kisérje legjobb áldá-
saival s erről őt jegyzőkönyvi kivonattal értesítsük. 

Dr. Sztranyavszky Sándor szeretve tisztelt kerületi felügyelőnk 
Önagyméltósága 25 éves egyházfelügyelői jubileumát f. évi augusztus 
hó 10-én ünnepelte meg évi közgyűlésével kapcsolatban a nógrádi egy-
házmegye széles keretekben és mély bensőséggel Salgótarjánban leg-
nagyobb politikai sikerei székhelyén. A napi lapok, de egyházi lapjaink 
is meleg hangú cikkekben adtak viszhangot a nevezetes évfordulóról. 
Annál a mély tiszteletnél és szeretetnél fogva, amellyel viseltetem 

Gróf Klébelsberg 
Kunó emlékének 
megörökítése. 

D. báró Rad-
vánszky Albert 
10 éves jubileuma. 

Dr. Zelenka Lajos 
10 éves jubileuma. 

Dr. Sztranyavszky 
Sándor 25 éves 
egyházfeliigyelöi 
jubileuma. 
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Megemlékezés 
Kirchner Rezs5 
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titkári műkö-

déséről, 

Államsegélyek. 

A takarékossági 
bizottság 

határozatai. 

Önagyméltósága iránt, nem maradhattam el én sem a ritka szép ünne-
pélyről, amelyen részt vett az egyházmegye s annak minden intézménye, 
a vármegye, az összes salgótarjáni egyházak felekezet különbség nélkül, 
Salgótarján és Balassagyarmat városa minden társadalmi alakulata és 
a sziveknek olyan mély és őszinte megnyilatkozása ment végbe ezen az 
ünnepélyen, mely mind azokra nézve, akik jelen voltak, feledhetetlen 
élmény marad. Beleilleszkedve ebbe a forró légkörbe a magam és a 
dunáninneni egyházkerület nevében üdvözölve Őnagyméltóságát igye-
keztem őt beállítani abba a nagyszerű miliőbe, amelyben közéleti tevé-
kenységét kifejti. Mindez azonban nem zárja ki, sőt megköveteli, hogy 
itt is Önagyméltósága ez időszerinti egyházi működése legmagasabb 
szinterén történjék méltó megemlékezés ezen évfordulóról s kifejezésre 
jusson mindnyájunknak az az imádságos fohásza: éltesse a jó Isten 
Őnagyméltóságát sokáig, nagyon sokáig az egyház és haza javára és 
dicsőségére! 

Indítványozom, hogy ilyen értelemben határozzon a mélyen tisztelt 
egyházkerületi közgyűlés. 

Még egy évfordulóról kell megemlékeznem. Ez évben tölti be 
ugyanis nagytiszteletü Kirchner Rezső püspöki titkár ur a dunáninneni 
egyházkerület püspöki irodájában való működésének 25-ik évfordulóját. 
11 évig dolgozott a püspöki irodában néhai D. Baltik Frigyes püspök 
ur oldala mellett s több mint 14 év óta nekem hűséges munkatársam. 

Indítványozom, hogy a mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés 
nagytiszteletü Kirchner Rezső püspöki titkár urat, a püspöki irodában 
kifejtett 25 éves hűséges munkálkodása alkalmából érdemeinek elismerése 
mellett, szeretettel üdvözölje kérve további működésére Istennek gazdag 
áldását. 

Ezek után legyen szabad áttérnem az egyházkerületünket legkö-
zelebbről érdeklő dolgokra. 

Ugy az 1848. évi 20. t.-c. alapján kapott, valamint az u. n. külön 
kerületi államsegély évről-évre való csökkenése mind nehezebbé tette az 
egyházi közigazgatást. Hogy milyen nagy mérvű a két államsegélynek 
az utóbbi időben való csökkenése, kitűnik abból is, hogy még a két 
államsegélyre az 1930-ik évre egyházkerületünk költségvetésében elő-
irányozhattunk 18.720 pengőt, addig az 1933. évre már csak 13 586 
pengőt s az eddig tapasztaltak után bizonyos, hogy ennyit sem fogunk 
kapni. Tehát aránylag rövid idő alatt több mint 5.000 pengővel csökkent 
kerületünk államsegélye. S természetesen ebben az arányban csökkent 
a többi kerületek és az egyetemes egyház államsegélye is. 

Ennek hatása alatt küldötte ki már az 1931 évi egyetemes köz-
gyűlés a takarékossági bizottságot. Ez a bizottság eljárt megbízatásában 
s a mult évi egyetemes gyűlés jkvének 6. pontjában felsorolt s az egye-
temes gyűlés által elfogadott javaslatai közül felemlítem a következőket. 

1. A két kis kerületben a legközelebb bekövetkező széküresedés 
esetén ne töltessék be a püspöki szék, hanem az a kerület, amelynek 
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nincsen püspöke egyszerűen helyezkedjék a másik kis kerületbeli püspök 
kormányzása alá, azontúl pedig felváltva választanának püspököt és az 
a kerület, ahol nincsen püspök, a másik kerület püspöke által adminiszt-
ráltatnék. A bizottság ettől a megegyezéstől némi megtakarítást remél. 

Erről a kérdésről itt ezen a helyen nem kívánok többet mondani 
minthogy a jogügyi bizottságban is elő fog fordulni s valószínű alapos 
megbeszélés tárgyát fogja képezni. 

2. A bizottság szerint az által lehetne leginkább megtakarításokat 
elérni, ha a magasabb egyházi közületek nem évenként tartanának köz-
gyűléseket. Minthogy azonban ez az E. A. alapján kivihetetlen, elfogadta 
az egyetemes gyűlés a bizottság azon javaslatát, hogy a közgyűlések és 
bízottságok tagjai napidijat ne kapjanak s csakis a lelkész, tanár és tanitó 
tagoknak útiköltségei téritessenek meg. Erre felállott az egyet, egyházi 
főjegyző s az egész jegyzői kar nevében lemondott a tiszteletdijakról, 
amit a közgyűlés ugyancsak egyhangúlag elfogadott. 

Én mély tisztelettel hajlok meg a nemes példa előtt, amit az egye-
temes gyűlés s annak érdemes jegyzői kara mutatott nekünk, amikor a 
jegyzői kar lemondott tiszteletdijáról s az egyetemes gyűlés egyhangúlag 
szavazta meg a napi és jegyzői tiszteletdijak megszüntetését, azonban 
tudva azt, hogy az egyetemes gyűlés, az egyet, bizottságok lelkész, tanár 
és tanitó tagjai, valamint az egyetemes jegyzői kar tagjai is rendszerint 
jobb anyagi helyzetben vannak s ismerve a dunáninneni egyházkerület 
buzgó lelkészeit s hivatásuk magaslatán álló tanítóit és az egyházkerület 
jegyzői karát, ismerve azt a nehéz küzdelmet, amelyet a létfenntartásért 
vivniok kell különösen most ezekben a nehéz napokban, én nem tudom 
tőlük jó szívvel kívánni, hogy megfeledkezve övéikről, azt a csekély napi-
dijat, amit mi tudunk nekik adni, fel ne vegyék. 

Bizony siralmas a vidéki papok és tanítók sorsa, amint hogy a 
népé, az Istenadta népé is, akik egy kenyéren vannak. Most is hogy 
e sorokat irom, könnyes szemmel panaszolják hiveim, hogy a szomszéd 
város piacán a buza métermázsáját 9 pengőn, az árpáért meg 5 pengőn 
vesztegették. Hogy lesz ilyen árak mellett kifizetve a sok állami és köz-
ségi adó, az egyházi tartozás, a lelkészi és tanítói nagy összegű nyug-
díjjárulék? Pedig ezeket ki kell fizetni, mert aki többel marad adós, 
mint egy évi járulékkal, azt a nyugdijintézeti bizottság egyszerűen töröl-
heti a nyugdijintézeti tagok sorából. De még, aki az utolsó fillérig ki 
is fizeti tagdiját, az sem számithat teljes nyugdíjra, ha a fenntartó nem 
fizeti pontosan a járulékát, vagy a lecsökkent államsegélyből nem folyik 
be a szükséges összeg. Ezért van százalékra kiszámítva minden hozzá-
járulás. Aki pontosan fizeti a tagdiját 39%-ig biztosította nyugdíjigényét, 
akikért az egyház is pontosan fizeti a nyugdijintézeti fenntartó járulékot, 
annak a nyugdíjigénye további 36%-ig van biztosítva s ha az államse-
gély is pontosan befolyik, amely 25%-ra van értékelve, akkor részesül 
a nyugdijintézeti tag teljes nyugdíjban, de csak akkor, ha kimondják 
róla az orvosok, hogy teljesen munkaképtelen. Csak akkor kapja meg 

Á papok és 
tanítók nehéz 
sora. 
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az özvegy és árva a maga részét a nyugdijintézeti tag halála után, ha 
a felsorolt tényezők mind pontosan fizettek. Hát bizony itt a boldogulás-
nak, a célhoz jutásnak sok és rajtunk kivül is álló feltétele van. Ezen 
valamiképen segíteni kellene, mert a dolognak ilyen complikálása nem 
lehet alkalmas a bizalom keltésére. Bizalom nélkül pedig az ilyen válsá-
gos időkben nehezen megy a fizetés. A közel 200.000 pengős hátrálék 
csak igy érthető. 

De más különben is sok a baj. Az 50°/c-os korpótlék 1932-ben 
10%-al, 1933 márc. 1-től pedig további 5%-al csökkent. 1932 julius 
1-től 1933 julius l- ig terjedő egy esztendő pedig nem számit a korpót-
lék szempontjából. Lecsökkentetett a családi pótlék is. Hiveink erőtlenek 
kimerültek s mindezen felül a szekták éppen ezt a sok nyomorúságot 
látják a legalkalmasabbnak egyházunk erőtelenitésére. Szóval sok baj 
szakadt ránk lelkészekre, de sok a tanítókra is. 

Régi panaszaink, sérelmeink mind orvosolatlanok, mint nyilt sebek, 
égetik testüket s most uj, fájó ostorcsapás érte őket. Hosszabb idő óta 
most juliusban újra nevezett ki a miniszter tanítókat a VII fizetési osz-
tályba, de állítólag nincs közöttük egy felekezeti tanitó sem. Pedig a 
felekezeti tanítók semmivel sincsenek hátrább az államiaknál. 

De eltürünk minden bajt és szenvedést, mert tudjuk, hogy a bajok 
és szenvedések csak edzenek és erősítenek bennünket. Nekünk pedig 
edzetteknek és erőseknek kell lennünk, mert ezt a hazát ugyan más nem 
menti meg számunkra. 

No de menjünk tovább, ha lehet biztatóbb gondolatkörbe. Ilyennek 
tartom azt a körülményt is, hogy a vallás és közokt.-ügyi miniszter ur 
most nem árulta el tulajdonképi szándékát, de azt hiszem nem csalódom, 
hogy az iskola fenntartással járó terheinken kiván könnyíteni. Annak 
örülnénk a legjobban, ha ezen teherkönnyitési szándéka során áthárítaná 
a tanítói nyugdijintézeti járulékokat oda, ahova valók, a politikai köz-
ségekre. 

Az elmúlt közigazgatási év legörvendetesebb eseménye kétségkívül 
a tatabánya—felsőgallai egyház anyásitása, főleg azért, mert éppen ezekhez 
a híveinkhez hosszú évtizedeken keresztül különféle nehézségek miatt 
nem tudtunk hozzáférni. Végre sok sikertelen próbálkozás után a mi-
niszter úr f. évi május hó 12-én kelt leiratában arról értesített, hogy ha 
az 1898. évi t.-c.-ben megállapított 1600 koronának a 3A-ed részét, va-
gyis 1200 koronát (1632 P) a tatabánya—felsőgallai egyházközség a sa-
ját erejéből biztosítaná, ebben az esetben az egyházközség részére évi 
400 korona, vagyis havi 45 P 33 f. lelkészi kongrua lenne engedélyez-
hető. Az egyház abban a reményben, hogy a viszonyok változtával a 
miniszter úr 800 koronára fogja felemelni a lelkészi kongruát, hozzájá-
rult a súlyos feltételhez s biztosította az évi 1200 koronát. F. évi aug. 
hó 13-án megtörtént a lelkészválasztás is, még pedig Kalavszky Kálmán 
h. lelkész egyhangú meghívásával, akinek elévülhetetlen nagy érdemei 
vannak az egyház keletkezése körül. Adja Isten, hogy a buzgó lelkész 
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s egyházát szerető felügyelő Szennovitz Dezső főmérnök úr őnagysága 
bölcs vezetése alatt virágzásnak induljon a gyülekezet s váljanak valóra 
hozzá fűzött szép reményeink! 

Jelentem továbbá a mélyen tisztelt közgyűlésnek, mint érdekes je-
lenséget, hogy a nagy ukrán mozgalomnak egyházkerületünk területén 
is akadt hasonmása, természetesen igen kicsi és szük keretek között, 
még pedig a kisterenye-pásztói missziói egyház területén, ahol Lim-
bacher Zoltán lelkésztársunk buzgólkodik s viszi előre az evangélikus 
zászlót. Dorogházán tért át ugyanis 56 lélek, akik a lelkész vezetése 
alatt már fiókegyházzá alakultak gondnok és 6 presbyter választásával. 
Istentiszteleti célokra 60 pengőn helyiséget béreltek, az egyetemes Gyám-
intézettől pedig 20 drb. uj énekes könyvet kaptak s így a legegyszerűbb 
istentiszteletek tartására már be is rendezkedtek. Azt írja a lelkész, hogy 
a kis fiókegyház híveinek a száma további áttérések folytán még gya-
rapodni fog. Én az ilyen híreket bizonyos tartózkodással fogadom, mert 
már többször volt alkalmam meggyőződni, hogy az ilyen mozgalmak 
rendszerint rövid életűek és a legtöbbször visszafejlődnek. Mégis ko-
molyan veendők, mert nem tudni, nem-e a Szent Lélek munkája, mert 
ha az, úgy nem fog többé elaludni. 

Folyó évi julius hó 16-án avattam fel s adtam át magasztos ren-
deltetésének a szupataki templomot Kirchner püspöki titkár ur segédke-
zésével, aki az ünnepi beszédet tartotta. A kivül-belül alaposan átjavított 
templom-munka 2000 pengőbe került s ebből kifolyólag 1000 pengős 
adóssága lett a 191 lelket számláló gyülekezetnek. De az átépítést ha-
lasztani nem lehetett, mert attól kellett tartanunk, hogy az egyes korhadt 
gerendák és szarufák miatt a templom egész tetőzete reá zuhan annak 
padlására még sokkal nagyobb károkat okozva. 

Ugyancsak jelentem, hogy az Első Magyar Általános Biztosító Tár-
saság ez évben is 150 pengőt adományozott egyházkerületünknek. Indít-
ványozom, hogy a kegyes adományért jegyzőkönyvünkben hálás köszö-
netet mondjunk, az adományt pedig egészében a biztosító intézet nevét 
viselő alapítványhoz csatoljuk s minderről jegyzőkönyvi kivonattal érte-
sítsük a nemeslelkű intézetet. 

Van szerencsém jelenteni, hogy a mult évi kerületi jkv. 11-ik pont-
jának a) alpontja értelmében Kotyinszky Károly tótul is tudó volt nyír-
egyházai segédlelkészt az illetékes tiszakerületi püspök hozzájárulásával 
mint nógrádi egyházmegyei segédlelkészt Bérre nagyt. Mihalovics Samu 
főesperes ur oldala mellé kirendeltem. 

Ugyancsak van szerencsém jelenteni, hogy ugyanazon jegyzőkönyv 
ugyanazon pontja b) alpontja értelmében a nógrádi egyházmegyei el-
nökség ugy Felsőpeténybe, mint a szügyi egyházba kiszállott s közgyű-
lést tartott a segédlelkészi állás pénzügyi megalapozása tárgyában. Fel-
sőpetényben a közgyűlésen megjelent hivek kifejezést adva lelkészükhöz 
való szeretetteljes ragaszkodásuknak, oda nyilatkoztak, hogy ők teljesen 
meg vannak elégedve betegeskedő lelkészük szolgálatával, úgy hogy 
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Mit beszélnek 
a számok? 

Offertóriumok, 

Felsőpetényben sem az egyházközségnek, sem a lelkésznek segédlel-
készre szüksége nincs. 

A szügyi közgyűlés pedig elvileg hozzájárult a segédlelkészi állás 
betöltéséhez, azonban némely részletkérdések tisztázása céljából a dön-
tést f. évi november hó 30-ikára halasztotta el. 

A népmozgalmi adatok kevés örömöt, de annál több szomorúsá-
got alkalmasak okozni. Örvendetes körülmény, hogy az egyházkerület 
lélekszáma 1661-el több mint a mult évben, ehhez képest egész termé-
szetes, hogy a szülöttek száma is több 33-al. Határozottan jó körülmény, 
hogy 191 -el több a konfirmáltak száma és hogy az űrvacsorával élők 
száma is több 738-al. Azonban ezt az utóbbi örömet teljesen lerontja 
az a körülmény, hogy Fejérkomáromban körülbelül csak a fele járul az 
úrvacsorájához azoknak, akik azzal élni képesek. Ha helyesek a statisz-
tikai adatok, ez rossz fényt vet fejérkomáromi híveinknek a belső hit-
életére s ha csakugyan igy áll a dolog, ugy szeretettel kérem lelkész-
testvéreimet, hassanak oda minden lehető módon, hogy híveink több 
buzgósággal járuljanak az úrvacsorájához. 

Szomorú az az adat is, hogy 66 párral kevesebb kelt egybe, mint 
a mult évben, hogy 19-el kevesebb pár nevelteti gyermekét evangélikus 
vallásban, ellenben más vallásban 3-al több. Rossz fényt vet az is egy-
házunkra, hogy 29-el tért kevesebb lélek egyházunkba, mint a mult 
évben. Igaz, hogy kevesebb tért ki is belőle, de csak 11-el s igy a 
veszteségünk itt is 18. Ellenben megdöbbentő, hogy mig a mult évben 
csak egy esetben mellőztetett az egyházi esketés, a mostani kimutatás 
szerint már 6 esetben. Feltűnő, hogy magában a kicsiny Mosonban 2 
esetben. Ezt a körülményt is megszívlelésre ajánlom kedves lelkésztest-
véreimnek. 

Van szerencsém továbbá jelenteni a mélyen tisztelt kerületi gyű-
lésnek, hogy a kötelező offertóriumokra az 1932-ik évben a következő 
összegek folytak be: Egyházi sajtóra 54 P. 10 fillér, a brit és külföldi 
bibliatársulat javára 48 P. 38 fill., fogház misszióra 19 P. 40 fill., víz-
kereszti offertórium külmisszióra 145 P. össszesen 266 P. 88 fillér. 

Szolgálataim s némely fontosabb intézkedéseim : 
1. Szeptember hó 13—17-ig Székesfehérváron voltam a kerületi 

gyűlés alkalmából. 
2. Szeptember 26 -27- ig Budapesten voltam a kerületi jegyző-

könyv hitelesítésekor. 
3. A mult közigazgatási év folyamán öt ízben jártam Sopronban 

és vettem részt a theológiai fakultás alapvizsgáin és szigorlatain az egye-
temes egyház képviseletében. Ezek az utaim és a vizsgákon való tartóz-
kodásaim 22 napot vettek igénybe. 

4. November hó 14—19-ig részt vettem az egyetemes bizottsági 
üléseken és az egyetemes gyűlésen. 

5. Ugyanakkor az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége köz-
gyűlését beszéddel, imával és áldással bezártam. 
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6. Králik Ervin vanyarci beteg lelkészt saját kérelmére 1933. már-
cius 15-től, 1933. december 15-ig szabadságoltam s erre az időre Liska 
Ferenc szarvasi segédlelkészt illetékes püspöke hozzájárulásával küldtem 
ki Vanyarcra h. lelkésznek. 

7. Április 2-án böjti esti előadást tartottam Salgótarjánban. 
8. Irányi Kamiit saját kérelmére pihenés céljából julius és augusztus 

hónapokra szabadságoltam. Julius hónapon át Kalavszky Kálmán tata-
bánya-felsőgallai h. lelkész és Detre Lajos segédlelkész, augusztusban 
pedig Sommer Károly balassagyarmati segédlelkész helyettesítették őt. 

9. Július 1-én papivizsgát tettek le előttem Kovács Gyula és Szrna 
János lelkészjelöltek, D. Kovács Sándor egyetemi tanár és Kirchner 
Rezső püspöki titkár jelenlétében. 

10. Július 2-án felavattam őket ünnepélyesen Mihalovics Samu 
nógrádi főesperes és Kirchner Rezső püspöki titkár segédkezésével és 
Kovács Gyulát fejérkomáromi esperességi segédlelkésznek Bokodra 
küldtem ki, Szrna Jánost pedig mint püspöki segédlelkészt magamhoz 
vettem. 

11. Julius 16-án felszenteltem a szupataki templomot Kirchner Re-
zső püspöki titkárral, aki az ünnepi beszédet tartotta. 

12. Augusztus 10-én résztvettem a nógrádi egyházmegye közgyű-
lésén Salgótarjánban s üdvözöltem dr. Sztranyavszky Sándor egyházke-
rületi felügyelő ur Őnagyméltóságát 25 éves egyházfelügyelői jubileuma 
alkalmából. 

13. Résztvettem Budapesten az egyet, bizottságok legtöbbjén és a 
Báró Baldácsy-alapitvány közgyűlésén. 

14. Eleget tettem az egyházkerület nevében a szokásos üdvözlé-
seknek és részvétkifejezéseknek minden irányban. 

15. A püspöki irodában az elmúlt közigazgatási év folyamán 224 
ügydarab került elintézés alá 941 drb. hivatalos levéllel s ezen felül el-
nökileg elintéztem 163 ügydarabot 175 elnöki levéllel. 

Ezek megett a számok megett sok panasz, keserűség és könyhul-
latás húzódik meg, de hiszem rendületlenül, megvirrad még valaha, újra 
feljön égbollozatunkra az isteni kegyelem napja s kegyteljes sugarai újra 
széppé, boldoggá varázsolják ezt a könnyel és vérrel áztatott földet! 

Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre: 

Változások a hivatalos személyzetben. 
I. "Oálfozások az esperességekbert. 

Lemondott: dr. Stelczer Mátyás mosoni egyházmegyei felügyelő. 
Megválasztatott: Lepossa Dániel mosoni egyházm. felügyelőnek. 

II. "Odlíozdsok a lelkészi karbart. 
Meghalt: Lombos A. János felsőpetényi lelkész, Kossaczky Mihály 

nyug. lelkész. 
Megválasztatott: Pohánka Sándor segédlelkész Felsőpetényben. 

Kalavszky Kálmán h. lelkész Tatabányán. 
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III. Segéčllôlkészi alkalmaztatások. 
Kotyinszky Károly egyházm. segédlelkésznek Béren, Detre Lajos 

segédlelkésznek Tatabánya-Felsőgallán, Liska Ferenc helyettes lelkésznek 
Vanyarczon, Szrna János püspöki segédlelkésznek Sámsonházán, Kovács 
Gyula egyházm. segédlelkésznek Bokodon. 

IV. "©álíozdsok a felüg?elöi karban. 
Lemondtak : Laszkáry Gyula Kétbodonyban, Dessewffy Dezső 

Vanyarcon, Köhler Jenő Székesfehérváron, Hoffmann Rezső másodfel-
ügyelő mandátuma lejárt Tordason. 

Megválasztattak: Prónay József Kétbodonyban, Gólián Rezső Kis-
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anyagi viszonyai az 1932. évben. 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1932. évben. 

N C/í 
O 
O U-

Az egyházmegye 
neve 

Bevétel Kiadás Marad-
vány Vagyon Az esperességileg kezelt alapítványok 

neve, célja, összege 

Fejérkomárom . . 6817 6754 63 1186 

1. Fischer alapítvány folyó kiadásokra . 29 P 40 f 
2. Hering Lajos emlék alapítvány . . 61 P 90 f 
3. Báró Solymossy-Zichy alapítvány . 196 P 18 f 
4. lándori dr. Kéler Z. segitő alap . . 58 P 81 f 
5. „ „ napidíj alapítvány 16 P 09 f 
6. Itzés tanitó-képviseleti alapítvány . . 39 P 60 f 
7. Egyházmegyei könyvtár alap . . . 131 P 53 f 

Moson 2449 2408 41 756 1. Gróf Zichy J.-féle iskola a lap . . . — P 26 f 

1. Monographia alap 355 P 70 f 
2. Missiói alap 2538 P 84 f 
3. Lutheraneum alap 29 P 69 f 
4. Diakonissza alapítvány 4332 P 64 f 
5. Sziráki Tanitókör ösztöndíj alap . . 77 P 96 f 
6. Több kisebb alap 2 P — f 

Nógrád-Hont . . . . 6925 6852 73 4387 

Összesen . 

A mult évi kimutatással 
szemben. . . • . 

16191 16014 177 6329 

6223 6159 64 
4-

3894 

Összesen: . . 7870 P 60 f 

+ 
399 P 02 f 



VI. Az egyházmegyei papi-segélyező intézetek kimutatása 1932. évről. 
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1 Fejérkomárom . . . 8 2 8 . 5 1 1 3 2 . 5 4 6 3 0 1 8 0 — 1 0 8 9 4 — 

2 Moson 6 4 2 . 7 8 3 4 . 4 5 1 6 4 6 4 — 1 4 — — — 

3 a Nógrád-Hont . . . . 6 8 3 4 . 8 3 1 9 5 . 2 6 1 3 2 0 2 6 0 — — — — 2 8 0 

3 b Bánóczy alapitvány . 3 1 5 . 0 3 6 6 . 6 9 — — - - — — — — 
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Szórványgond. 
segélyek. 

i 

i 

i 

i 

i 

i 

i 
4 

4 

4 

-i 

S e g é l y e z é s e k . 

í. Szôrványqoľi&ozási és hifokíaíási segélve^. 

1. Bokodi lelkésznek a dadí hitoktatásra — — — 60 P 
2. Csapdi-i lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipász-

tori gondozására — — — — 250 „ 
3. Ferdinánd István tanítónak a dorogi hitoktatásért — 60 „ 
4. Csákvári lelkészének szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — — — — 125 „ 
5. Polcz Lajos tanítónak a kuldói és alcsuíi hitoktatásért — 60 „ 
6. Komáromi lelkésznek szórványai hitoktatására — — i 90 „ 
7. Nagyvelegi lelkésznek a timárpusztai hitoktatására — 85 „ 
8. Pusztavámi lelkésznek a móri és árkipusztai hitoktatására 90 „ 
9. Száki lelkésznek a császári és kömlődi hitoktatására — 70 „ 

10- Szendi lelkésznek a csépi és szentmihálypusztai hitoktatásra 70 „ 
11. Székesfehérvári lelkésznek szórványai hitoktatására és — 

lelkipásztori gondozására — — — — — 225 „ 
12. Tordasi lelkésznek szórványai hitoktatására és — — 

lelkipásztori gondozására — — — — — 175 „ 
13. Tatabányai lelkésznek a bánhidai és felsőgallai hitoktatásra 70 „ 
14. Bánki lelkésznek szórványai hitoktatásra és lelki- — 

pásztori gondozásra — — — — — 150 „ 
15. Pap J. tanítónak a diósjenői és szokolyai hitoktatásra — 60 „ 
16. Teszák A. tanítónak az ordasi és bujáki hitoktatásra — 60 „ 
17. Markovich Vilmos tanítónak a cserhátszentiváni, alsó — 

felsőtoldi hitoktatásra — — — — — 175 „ 
18. Egyházasdengelegi lelkésznek szórványai hitoktatására — 

és lelkipásztori gondozására — — — — 225 
19. Szutórisz Géza tanítónak a héhalmi hitoktatásra— — 40 
20. Gyurka Elvira tanítónőnek a pusztavarsányi hitoktatásért 35 
21. Gutái lelkésznek szórványai hitoktatására — — 125 
22. Kétbodonyi lelkésznek a romhányi, magyarnándori — 

és kisecsegi hitoktatásra — — 125 
23. Kisterenyei lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — 200 
24. Legéndi lelkésznek a nézsai hitoktatásra — — — 50 ' 
25. Lucfalvai lelkésznek a megyeri hitoktatásra — — 50 
26. Ösagárdi lelkésznek a keszegi és kosdi hitoktatásra — 60 "„ 
27. Salgótarjáni lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — 220 
28. Krieger tanítónak az etesi és gusztávaknai hitoktatásra — 60 " 
29. Ronyecz János tanítónak a kisgergei hitoktatásra — 75 
30. Szécsényi lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipász-

tori gondozására — — ^qq 
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31. Sziráki lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipász-
tori gondozására — — — — — — 150 P 

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

rencsényi és szandai hitoktatásra — — — 160 „ 
34. Nagybörzsönyi lelkésznek a vámosmikolai hitoktatásra és 

Márianosztra lelkipásztori gondozására — — — 100 „ 
Összesen 3950 P 

II. G vallás» és közoktatásügyi miniszter úrnak 1Q33. évi június hó 
17=én <51.625/1933. VI. sz. rendeletével az állami elemi népiskoláknál 
működő lelkész» és íanítóhiíokíatók díjazására rendelkezésére bocsátott 

1 1 0 0 pengőiből segélyben részesültek: 

Áll, el. isk. 
hitoktatók 
díjazása, 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

Horváth S. lelkész mint csabdii hitoktató heti 4 óra után — 
Horváth S. lelkész mint vaszélyptai hitoktató havi 2 óra után 
Fadgyas Aladár lelkész mint tóvárosi hitoktató havi 3 óra után 
Bálintffy Józsefné tanítónő mint érdi hitoktató heti 1 óra után 
Piri Kató tanítónő mint szendei hitoktató heti 4 óra után — 
Podhradszky János lelkész, mint martonvásári hitoktató heti 

1 óra után _ _ _ _ _ _ — __ _ — _ _ _ _ _ 
Bácz K. tanitó mint hegyeshalmi hitoktató heti 4 óra után 
Gross K. tanitó mint hegyeshalmi hitoktató heti 2 óra után 
Szűcs S. lelkész, mint magyaróvár-mosoni hitoktató heti 8 

óra után — — — — — — — — — — — 
Szűcs S. lelkész, mint halászii hitoktató havi 1 óra után — 
Szűcs S. lelkész, mint mosonszentjánosi hitoktató havi 1 

óra után — — — — — — — — — — — 
Koch S. tanitó mint rétsági hitoktató heti 5 óra után — — 
Markovich V. tanitó ecsegi hitoktató havi 6 óra után — — 
Limbacher Z. lelkész mint kisterenyei hitoktató heti 1 óra után 

„ „ „ „ mátraszelei hitoktató havi 2 óra után 
Kiss Gy. tanitó mint homokterenyei hitoktató heti 1 óra után 
dr. Csengődi L. lelkész, mint salgótarjáni hitoktató heti 2 

óra után — — — — — — — — — — — 
Sztrokay D. s. lelkész mint salgótarjáni hitoktató heti 4 óra után 

„ „ „ „ zagyvapálfalvai hitokt. heti 1 óra után 
„ „ „ „ somoskőújfalui hitokt. heti 1 óra után 

Ronyec J. tanitó mint lapujtői hitoktató heti 5 óra után — 
Révész A. lelkész mint sziráki hitoktató „ 6 „ „ — 
Teszák J. tanitó „ „ „ „ 5 „ „ -
Fábri M. lelkész mint marcali hitoktató havi 1 „ „ — 
Pohánka S. segédlelkész, mint márkházai hitokt. havai 1 óra után 

40 P 
35 
50 
30 
40 

35 
40 
20 

80 
35 

35 
100 
120 

15 
35 
35 

20 
40 
30 
30 
50 
75 
50 
30 
30 

ÖSSZESEN: 1.1G0.P 
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III. aaóa lap i segélyek (1032 évre). 

I. Fejérkomdromi esperesség : 
1. Bokod 
2. Gyúró 
3. Oroszlány 
4. Pusztavám 
5. (Szák) 

Vérteskethely 

70 P. 
90 „ 
90 „ 
60 „ 

370 „ 
680 P. 

II. Nógrádi esperesség: 
1. Bánk . . . 4 2 0 P. 

. 90 „ 

. 580 „ 

. 370 „ 

. 250 „ 

3. Felsőpetény 
4. Kétbodony 
5. Legénd 
6. Luczfalva . 
7. Ősagárd . 
8. (Sámsonháza) 

Szúpatak . 
9. Szirák 

10. Szügy 
Csesztve . 
Ipolyszög 
Mohora . 
Patvarc 

11. Terény 

Nógrád 
2. Bér 

Bokor 
Kutassó 

1. Fejérkomáromi esp. : 680 P., Nógrádi e sp . : 6520 P. = 

. 650 P. 

. 60 „ 

. 650 „ 

. 650 „ 

. 650 „ 

. 370 „ 

. 90 „ 
• 120 „ 
. 360 „ 
. 250 „ 
. 190 „ 
. 230 „ 
• 540 „ 
6520 P. 

7200 P. 

IV. Kaaikölcsön-köívény segélyek. 

I. Fejérkomdromi esperesség: 
1. Bokod . 
2. Csabdi . 
3. Nagyveleg 
4. Pusztavám 
5. Szák 

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

b) Fejérkomáromi egyházmegye 
Egyházm. lelkészsegélyző-intézet 
Tanítói segélyintézet 
Egyházm. gyámintézet 

4 P — f 
— P 60 f 

2 P 40 f 
— P 24 f 

1 P 60 f 
1 P — f 
1 P 40 f 

14 P 80 f 
— P 60 f 

4 P — f 
1 P 28 f 
I P — f 

— P 48 f = 33 P 40 f. 

II. Mosoni esperesség: 
1. Magyaróvár . 
2. Oroszvár 

b) Egyházmegyei alapok 

III Nógrádi esperesség : 
1. Balassagyarmat 
2. Bér 
3. Galgaguta 
4. Kétbodony . 

3 P 20 f 
2 P — f 
2 P 40 f 7 P 60 f. 

2 P 80 f 
- P 80 f 
1 P — f 

- P 56 f 
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5. Ösagárd 
6. Salgótarján . 
7. Sámsonháza . 
8. Szügy . 
9. Terény-Surány 

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

Összesen 

1 
1 

8 
9 
2 
8 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

40 f 
80 f 
— f 
20 f 
96 f 
40 f 
40 f 
80 f 
88 f = 39 P — f 

80 P f 80 P — f 

V. Gyermeknevelési segélyek. 

Görög Ernő nagyvelegi lelkész 90 P., Piri Károly szendi lelkész 
60 P. Összesen 150 P. 

Évi jelentésemet befejezvén közgyűlésünk munkájához Isten gazdag 
áldását kérem s magamat a mélyen tisztelt Közgyűlés további jóindula-
tába ajánlom! 

A közgyűlés a jelentésért a püspök urnák hálás köszö-
netét fejezi ki, a jelentésnek külön határozatot nem igénylő 
pontjait tudomásul veszi s azt egész terjedelmében jegyző-
könyvbe felvéteti. 

7. (Dr. Z.) Az elnökség előterjesztésére a közgyűlés táviratilag fe-
jezi k i : 

1. mélységes hódolatát és ragaszkodó szeretetét a Kormányzó Úr 
Őfőméltósága előtt; 

2. bizalmát Gömbös Gyula miniszterelnök személye és munkássága 
s hitét küldetésének sikere iránt. Erőt kiván neki a nemzet erőinek 
összefogására és a nemzet jövendőjének érdekében való eredményes 
felhasználására; 

3. őszinte bizalmát Hóman Bálint kultuszminiszter munkássága, 
tiszteletét és ragaszkodását személye iránt; 

4. hálás ragaszkodását és őszinte tiszteletét Radvánszky Albert báró 
iránt tiz esztendős egyetemes felügyelői évfordulója alkalmából. 

5. Fájdalommal emlékezik meg Okolicsányi Gyula, a nógrádi egy-
házmegye csaknem két évtizeden át volt felügyelőjének s a dunáninneni 
egyházkerület tb. felügyelőjének haláláról, kinek elhunytával az egyházi 
közélet egy markáns, meg nem alkuvó egyéniséget, érdekeinek fáradha-
tatlanul lelkes harcosát vesztette. Benne az evangélikus egyháznak és a 
hazának lángoló szeretete, mint két ikertestvér ölelkezett s őt hosszú 
élete utolsó pillanatáig agilis közhasznú munkásságra serkentette. 

Az egyházi téren kifejtett önzetlen, értékes és áldásos munkássá-
gáért emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvében megörökíteni s erről gyá-
szoló özvegyét jegyzőkönyvi kivonatban értesíteni rendeli. 

6. Részvéttel örökíti meg jegyzőkönyvében Fajnor Dusán, a szlo-

Kormányzó 
üdvözlése. 
Gömbös Gy. 
üdvözlése. 

Hóman B. 
üdvözlése. 
Radvánszky Ä. 
üdvözlése. 
RészvétOkolicsányi 
Gy. elhunyta felett. 

Részvét Fajnor D. 
elhunyta felett. 
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Részvét Klebeisberg 
K. elhunyta felett. 

Dr. Zelenka L. 
üdvözlése. 

Kirchner R. 
üdvözlése. 

Köszönet E. M. Á. 
B. Társaságnak. 

venszkói nyugati egyházkerület elhalt püspökének emlékét, akit mély 
vallásossága, tudományos képzettsége s különösen békességre igyekező 
szelid lelkülete tették rokonszenvessé s érdemessé arra, hogy a dunán-
inneni egyházkerület őt az 1913. év december hó 8-ára Budapestre 
egybehívott zsinatra kiküldte. 

7. Hálás kegyelettel iktatja jegyzőkönyvébe gróf Klebelsberg Kunó, 
a megcsonkított Magyarország nagy koncepciójú vallás- és közoktatás-
ügyi miniszterének s a soproni theológiai fakultás létesítőjének emlékét. 

8 Egyetemes egyházunk elmúlt közigazgatási évének legkiemelke-
dőbb évfordulója, hogy dr. br. Radvánszky Albert egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő f. évi március hó 22-én töltötte be ezen méltóságban 
kifejtett áldásos működésének tizedik eszfendejét. 

A közgyűlés megemlékezve arról, hogy az egyetemes felügyelő ur 
egyházfelügyelői szolgálatát egyházkerületünkben kezdte, valamint arról 
a sok jóról, amiket neki köszönhet, hálaimára kulcsolja kezét s áldja 
Istenét, hogy Őt egyetemes egyházunk élére állította s minden lépését 
bőséges áldásával kiséri. Az isteni kegyelem gazdag áldását kéri az egy-
ház önzetlen szolgálatába állított további életére, az Istentől kegyesen 
megáldott évfordulót a késő utódok épülésére s okulására jegyzőköny-
vébe véteti s arról Őnagyméltóságát jegyzőkönyvi kivonatban értesíteni 
rendeli. 

9. Folyó évi január hó 20-ik napján mult tiz esztendeje, hogy dr. 
Zelenka Lajos, a Tiszai egyházkerület felügyelői méltóságát nagy tiszte-
lettől és szeretettől környezve viseli s egyházkerületének minden ügyét 
példás hűséggel szolgálja. Különös buzgalommal és odaadással küzd 
az egykori eperjesi, most miskolci egyetlen jogakadémiánk létéért és 
fennállásáért. 

A közgyűlés mindezekért a jubiláló egyházkerületi felügyelő urat * 
üdvözli s kéri a jó Istent, hogy egyházkerülete és az egyetemes egyház 
érdekében ezentúl is kifejtendő buzgó és lelkes munkásságát kisérje 
legjobb áldásaival. 

Egyben elrendeli, hogy ezen határozata Őméltóságának jegyző-
könyvi kivonatban megküldessék. 

10. A közgyűlés szeretettel s érdemeinek teljes elismerése mellett 
üdvözli Kirchner Rezső püspöki titkárt ezen minőségben kifejtett hűsé-
ges munkálkodásának 25 éves évfordulója alkalmából s további műkö-
désére Istennek gazdag áldását kéri. 

11. Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság ez évben is 150 
pengőt adományozott egyházkerületünknek. 

A közgyűlés az adományt hálásan köszöni, azt egészé-
ben a biztosító intézet nevét viselő alapítványhoz csatolja s 
minderről a nemeslelkű intézetet jegyzőkönyi kivonattal ér-
tesiti. 
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8 . (Dr. Z.) Az elnökség előterjesztésére a közgyűlés megválasztja: 
1. a jog- és alkotmányügyi, valamint a pénzügyi bizottság tagjául 

vitéz Purgly Lajost; 
2. az állandó lelkészválasztási bizottságba Laszkáry Gyula és Kardos 

Gyula elnöklete alatt Csatáry Elek, dr. Kovács Sándor és dr. Händel 
Béla közgyűlési tagokat; 

3. a kerületi Luther szövetségbe dr. Csengődy Lajos és Horváth 
Sándor elnöklete alatt Limbacher Zoltánt jegyzőnek s dr. Szentgyörgyi 
Zoltánt pénztárosnak; 

4. Baldácsy alapítványi meghatalmazottaknak az 1934—36. évekre 
dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelőt és Kiss István püs-
pököt rendes s Laszkáry Gyula egyházmegyei felügyelőt póttagnak. 

O. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
lelkészek és egyházak államsegélyeire vonatkozó rendeletei, számszerint 
38, melyeknek kelte és száma a következő: 
1932. április 19. 5300. sz. A lelkészek korpótlékának és családi pótlé-

kának csökkentése 1932 julius 1-től. 
„ junius 24. 5973. sz. A lelkészek javadalmának rendezése. 
„ aug. 24. 6500. sz. A családi pótlék igények első izbeni igazo-

lása a lelkészek nejeinél. 
„ szept. 14. 6598. sz. Fábri M. lelkész családi pótléka neje után. 
„ „ 29. 6322. sz. Fadgyas A. lelkész családi pótléka. 
„ nov. 8. 7194. sz. Horeczky B. lelkész kongruája. 
„ dec. 7. 7500. sz. Kerületi államsegélyek elszámolása. 
„ „ 24. 7709. sz. Hoffmann E. lelkész családi pótléka. 

1933 január 7. 4035. sz. Magyar G. lelkész családi pótléka. 
„ február 7. 4400. sz. A lelkészek korpótlékának és családi pótlé-

kának csökkentése 1933 március 1-től. 
„ március 8. 4747. sz. f Lombos A. János lelkész államsegélyeinek 

beszüntetése. 
„ május 1. 5279. sz. Liska F. h. lelkész családi pótléka. 
„ „ 18. 5500. sz. A lelkészi illetmények folyósítása tárgyában 

való bejelentések határideje. 
„ „ 20. 5492. sz. Limbacher Z. lelkész családi pótléka. 
„ junius 9. 5666. sz. Fúria Z. lelkész I. korpótléka. 
„ „ 14. 5722. sz. Horeczky B. családi pótléka neje után. 

1932 szept. — 1933 julius 6640, 6905, 7327, 7644, 4138, 4584, 4915, 
5197, 5470, 5790, 6068. szám alatt a lelké-
szek 1932 okt. — 1933 augusztus havi ál-
lamsegélyei utalványoztatnak. 

1932 okt. - 1933 augusztus 6780, 7029, 7287, 7686, 4173, 4615, 4945, 
5232, 5537, 5878. szám alatt az egyházke-
rület 1932. október — 1933 augusztus havi 
államsegélyei, Tatabánya 300 P., Lombos 

3 

Bizottsági tagok 
választása. 

Államsegély rend. 
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El. népisk. von. 
Y. K. M. rendeletek. 

Polg. és középisk 
von. V. K M 

rendeletek. 

Jánosné 100 Pengő rendkívüli segélyei utal-
ványozta lak. 

1933 junius 16. 5744. sz. Az egyházkerület részére az 1933 I. félévre 
300 P pótállamsegély utalványoztatik. 

Tudomásul szolgál. 

10. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 15, melyeknek 
kelte és száma a következő: 
1932 szept. 23. 81800 sz. Tanítók hátráíékos járandóságai. 

26. 57008 sz. Rajkai iskola tanítási eredménye. 
okt. 5. 82295 sz. Tanszeradomány a felsőpetényi iskolának 

1 „ 10. 82212 sz. Mihalovics P. tanitó megválasztása. 
"„ 10. 81263 sz. Pusztavámi iskolai alapvagyon tulajdonjogi 

kérdése. 
27. 43050 sz. Német nyelvű tanítónők nyilvántartása. 

„ nov. 16. 50176 sz. nagyatádi Szabó I. emlékünnep tartása. 
„ dec. 2. 64893 sz. Pesti Hirlap könyvadománya az iskoláknak. 

14. 83230 sz. Kopácsi Balázs tanitó fizetése. 
„ „ 17. 60939 sz. Népiskolák karácsonyi szünete. 
„ „ 28. 3915 sz. Hazafias érzés ébrentartása az iskolákban. 

1933 márc. 6. 37728 sz. Gazdasági iskolák szakfelügyelete. 
„ ápr. 28. 39252 sz. Az 1 9 3 3 - 3 4 tanév megnyitása. 
„ „ 5. 43964 sz. A tanitóképezdékkel kapcsolatos gyakorló is-

kolák továbbképző tagozatának megszüntetése 
„ május 5. 49698 sz. Népisk. tanítók német tanfolyama Baján. 

Tudomásul szolgál. 

11. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
polgári- cs középfokú iskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 11, 
melyeknek kelte és száma a következő: 
1932. okt. 28. 41298. sz. Gárdonyi emlékünnep tartása. 

„ dec. 30. 44677. sz. Polgári iskolai tanárok alkalmazása. 
1933. febr. 8. 565. sz. Középiskolai tanulók tanittatási költségei. 

„ „ 14. 37139. sz. Polg. iskolai tanulók tandíjmentessége. 
„ „ 17. 75294. sz. Középfokú iskolák tankönyvjegyzéke. 
„ „ 21. 37516. sz. Kirándulási alap felhasználása a világ jam-

boree-n résztvevő szegény diákok segélye-
zésére. 

„ márc. 6. 37676. sz. Tanitóképezdei szünnap az Országos Tanár-
gyűlés napján. 

„ április 28. 39376. sz. Nemzeti Emlékcsarnok látogatása. 
„ május 8. 37896. sz. Kirándulások költségeinek elszámolása. 
„ „ 19. 75812. sz. Középiskolai tankönyvek olcsóbbá tétele. 
„ jun. 12. 1929/eln. sz. Tandíj a középfokú iskolákban. 

Tudomásul szolgál. 
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1 9 3 4 éui s z e p t e m b e r h ó 13 -án , B a l a s s a g y a r m a t o n 

r e n d e s é t > i l ^ ö z g p ű l é s í 

t a r t , a m e l y r e a b ö z g y ü l é s n e h az S . s z e r i n t j o g o s í t o t t t a g j a i t e z e n n e l h a z a f i a s 
t i sz te l e t t e l é s h U t e s t u é r i s z e r e t e t t e l m e g h i f j u h . 

K e l t B u d a p e s t e n é s S á m s o n h á z á n , 1 9 3 4 éui j u l i u s h ó 2 0 * á n , 

D r . S z í r a n y a u s z h y S á n d o r sh - , D . K i s s I s t v á n s h . , 
egyházkerületi felügyelő. püspök. 

I. Az ülések so r rend je : 

Szeptember hó 10-én. D. e. 10 1 óra. Az egyházkerület 1933 évi számadásainak megvizsgálása 
Budapesten a kerületi pénztárban. 

D . u . 6 - 7 óra. A számvevőszék ülése. 
Szeptember hó 11-én. D. e. 8 - 1 1 óra. A tanügyi bizottság ülése. 

D. e. 11 — 1 óra. Gyámintézeti bizottsági ülés. 
D . u . 3 - 4 óra. A jogügyi bizottság ülése. 
D. u. 4 — 6 óra. Gyámintézeti közgyűlés. 
Este 6 óra. Gyámintézeti istentisztelet. 

Szeptember hó 12-én. D. e. 8 - 1 1 óra. A pénzügyi bizottság ülése. 
D. e. 1 1 - 12 óra. A segélyosztó bizottság zártülése. (Tagok: az egyházme-

gyék elnöksége, a kerületi jegyzők és a kerületi pénz-
táros.) 

D. u. 2 4 óra. Kerületi Tanitóegyesületi értekezlet. 
D. u. 4—6 óra. Kerületi lelkészi értekezlet. 
Este 6 óra. Kerületi gyűlési előértekezlet. 
Este 8 óra. Vallásos est. 

Szeptember hó 13-án. D. e. V2 9 óra. Kerületi közgyűlés. 

II. A közgyűlés tárgysorozata: 

1. A kerületi felügyelő elnöki megnyitója. 
2. A közgyűlés megalakulása, jegyzőkönyvin-

telesitők kiküldése. 
3. A püspök évi jelentése. 
4. Elnöki előterjesztések. 
5. Választások. 
6. Miniszteri rendeletek. 
7. Képviselők választása az egyetemes közgyű-

lésre. 
8. Zsinattartás és zsinati képviselők. 
9. Az 1848 : XX. t. c. végrehajtása. 

10. Jelentés az egyet, nyugdíjintézetről. 

11. A kerületi pénzügyi bizottság jelentése. 
12. A kerületi számvevőszék jelentése. 
13. A kerületi tanügyi bizottság jelentése. 
14. A kerületi jogügyi bizottság jelentése. 
15. Jelentés a missiókról. 
16. Gyámintézeti jelentés. 
17. Levéltárosi jelentés. 
18. Jelentés a kerületi lelkészi értekezletről. 
19. Jelentés a kerületi tanítói értekezletről. 
20. Jelentés a kórházak és fogházak lelkipász-

tori gondozásáról. 

Az egyházmegyék felterjesztései, indítványok. 

Jegyzet: Elszállásolás végett a balassagyarmati lelkészi hivatalnál, kedvezményes vasúti jegyekért 
a püspöki titkárnál kell jelentkezni legkésőbb szeptember 5-ig. 

HOLLÔSY-NYOMDA, BALASSAGYARMAT 
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12. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
vegyes tartalmú rendeletei számszerint 7, melyeknek kelte és száma a 
következő: 
1932. okt. 13. 40918. sz. Chovanecz P. tanuló vallástani jegye. 

„ „ 28. 211376. sz. Inségenyhitő akció támogatása a lelkészek 
részéről. 

„ nov. 11. 7225. sz. A tarhonya-fogyasztás propagálása. 
1933. jan. 25. 4278. sz. Kazán-igénylés. 

„ ápr. 8. 5000. sz. Egyházi gabona-kölcsönök magas kamataival 
való visszaélések megakadályozása. 

„ máj. 5. 90475. sz. Az állami ellenőrzés alatt álló alapok alkal-
mazottainak biztosítása. 

„ jun. 7. 51245. sz. Mohácsi fogadalmi templom gyűjtés ered-
ménye. 

Tudomásul szolgál. 

13. (Dr. Z.) A Budapesten 1933. évi november hó 10-ik napján 
megtartandó egyetemes közgyűlésre az elnökség előterjesztésére a köz-
gyűlés kiküldi: 

I. Megbízólevéllel 
1. a világiak közül: Laszkáry Gyula, vitéz Purgly Lajos, Horváth 

Sándor, dr. Händel Béla, Csatáry Elek, Vetsey Ede, dr. Kéler Bertalan, 
Zelenka Ottó és dr. Zelenka Frigyes; 

2. a lelkészek közül: Wenk Károly, Balogh István, Mihalovits 
Samu, Kardos Gyula, dr. Kovács Sándor, Podhradszky János, Meskó 
Károly, Irányi Kamill és dr. Csengődy Lajos közgyűlési tagokat. 

II. Jegyzőkönyvi kivonattal 
1. a világiak közül: dr. Csengey Gyula, Fabinyi Henrik, Veress 

Imre, Kirchner Gyula, dr. Farkass Béla, dr. Teutsch József, Veress Zol-
tán, Melna Géza, dr. Thébusz Aladár, Gömbös Zoltán, Schreiner Jenő, 
Schütz Nándor, dr. Fúria Károly, Blaskovits Géza, Prónay József és 
Draskóczy Béla ; 

2. a lelkészek közül: Kirchner Rezső, Szekej András, Huszágh 
Gyula, Fadgyas Aladár, Szűcs Sándor, Fúria Zoltán, Hoffmann Ernő, 
Horváth Sándor és Magyar Géza közgyűlési tagokat. 

I i . (Dr. Z.) Kardos Gyula nógrádi alesperes előadó indítványára 
a kerületi közgyűlés az 1848. évi XX. t.-c.-ben foglalt 

jogokhoz e l v i l e g rendületlenül ragaszkodik, de a törvények 
végrehajtását a mai rendkívül nehéz gazdasági viszonyok kö-
zött, amikor az államháztartás is súlyos próbára van téve, 
nem szorgalmazza. A kérdést állandóan napirenden tartja, mi-
nek bizonyságául évente közgyűlésének jegyzőkönyvébe iktatja. 

Yegyes tar Y. K. 
M rendeletek. 

Egyet gyűlési 
képviselők 
megválasztása 

1848 XX tc. 
végrehajtása. 
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A ker. nyugdíjasai, 
kegydijasai, 

árvái. 

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

A magyarországi egyet, egyház lelkészi nyugdíjintézetének dunán-
inneni nyugdíjasai 1933. szeptember 1-én: 

1. Lelkészek'. 
1. Ruttkay Sándor Szarvas havi nyugdíj 167 P 59 f. 
2. Csőváry Géza Kétbodony „ >y 300 n » 

3. Szimonidesz Lajos Bpest I. Mészáros-u. 66. „ » 233 » 33 „ 
4. Dedinszky Aladár Ipolyvece „ n 253 „ 50 ,, 

II. Lelkész özvegyek : 

1. Binder Adolfné Felcsut (Fejér m.) havi nyugdíj 81 P 92 f. 
2. Gaál Mihályné Balassagyarmat „ M 82 „ 92 „ 
3. Hering Lajosné Körmend „ » 75 » 85 „ 
4. Jankó Dánielné Tótkomlós „ n 81 n 92 „ 
5. Lanstyák Lajosné Balassagyarmat „ » 81 „ 92 ő 
6. Škrabák Gézáné Veszprém „ M 69 78 „ 
7. Kövessy Béláné Gödöllő „ n 83 „ 12 „ 
8. Belicza Andrásné Budapest „ » 76 „ 69 „ 
9. Bodnár Samuné Kispest „ » 50 w 55 „ 

10. Horváth Sándorné Tokaj „ n 83 w 12 „ 
11. Kótsch Mihályné Rákospalota „ » 77 » 39 ,, 
12. Maróthy Emiiné Budapest „ H 83 ,, 26 „ 
13. Baltik Pálné Balassagyarmat „ n 83 n 52 „ 
14. Horeczky Aladárné Vác „ » 162 „ 50 „ 
15. Lombos Á Jánosné „ yr 162 „ 50 „ 

III. Kegydíjasok: 
I. Petényi Györgyné Balassagyarmat havi nyugdíj 81 P 92 f. 
2. Drottner Samuné Békés n 81 92 

n ^^ r> 
IV. Lelkészárvák: 

1. Belák Piroska Csót havi nyugdíj 16 P 44 f. 
2. Belicza András Budapest n 15 „ 58 „ 
3. Plachy Kálmán Aszód n 32 „ 27 „ 

Tudomásul szolgál. 

A pénzügyi biz. 
jelentése: egyet, 
tőkék és alapitv. 

1931 évi ker. szá-
madásokjóváhagy. 

16. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy 
a) az egyet, egyház tulajdonában lévő tőkék és alapítványok ösz-

szege 1931 december 31-én 710.825 P 84 f t tett ki. Az apadás az 
előző évvel szemben 11.898 P 83 / . 

b) a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 83. pontjában 
foglaltak szerint egyházkerületünk 1931 évi számadásait mind alakilag, 
mind számszerűleg helyeseknek találta és jóváhagyta. 
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c) az egyetemes egyháztól közigazgatási államsegély cimén 9776 
P., 3307 P rendes és 270 P rendkívüli államsegély folyt be a kerü-
let pénztárába. Az egyet, egyház segélye 1740 P-vel, az államsegély 
pedig 437 P-vel kevesebb az előirányzatnál. 

d) az egyet, közalap 1932. évi jövedelméből kerületünknek vallás-
oktatás céljaira 320 P., a kerületi missziói lelkész díjazására 250 P ju-
tott, továbbá a komáromi egyház 600 Pengő állandó s a székesfehérvári 
egyház 100 P egyszersmindenkorra szóló segélyben részesült. 

e) a kerületnek 1932 évi számadásait megvizsgálta s azokat 82.605 
P 57 f bevétellel és 78.047 P 98 f kiadással, 4557 P 59 f pénztári 
maradvánnyal és 1664 P 31 f kezelési hiánnyal — a vizsgálatról felvett 
jegyzőkönyvben foglalt megjegyzésekkel — helyesnek találta s hogy a 
számadási hiány a kerület tartalékalapjából fedeztetett, amely ez által 
1007 P 96 f-re csökkent le. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését tudomásul 
veszi, az egyházkerület 1932. évi számadását jóváhagyja s a 
pénztárosnak az 1932 évre a szokásos fenntartások mellett a 
felmentvényt megadja. 

17. (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1934. évre szóló költ-
ségvetés tervezetét: 

1848 : XX. t. c. 
alapján juttatott 
segély. 

Egyszeri 
segélyezések. 

1932 évi száma-
dás jóváhagyása. 

1934 évi költség-
vetés tervezet. 
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Költségvetés az 1934. évre. 

1933. 1934. 
sj 
W3 
tu 

A tétel megnevezése évre 
P 

évre 
P 

AJ Szükséglet. 

a) Személyi jára7idóságok. 

1 Püspök javadalmazása: A sárosdi földbirtok évi ha-
6000 6000 szonbére 560.45 q buza 6000 6000 

Tiszteletdíj 1 db. 10 K-ás aranyérme. 20 20 
2 Püspöki irodavezető fizetése 3600 3600 
3 Püspöki segédlelkész fizetése 800 720 
4 Pénztári tisztviselők tiszteletdija . . . . 600 560 
5 Főjegyző tiszteletdija és irodai átalánya . 50 50 
6 Két jegyző „ „ á 25 P . 50 50 
7 Ügyész „ „ . . . 100 100 
8 Pénzügyi biz. előadó tiszteletdija és irodai átalánya 25 25 
9 Tanügyi „ 25 25 

10 Számvevőszéki egyh. elnök „ „ „ 25 25 
11 Püspöki hivatalszolga díjazására . . . . 120 120 

b) Közigazgatási terhek. 

1 Napidijak és útiköltségek 700 600 
2 Nyomtatványok és irodaszerek 600 400 
3 Püspöki hivatal bére (60 P), fűtése és világítása (70 P) — • 130 

c) Nyugdijintézeti terhek. 

1 Évi járulék a püspök 10.000 P nyugdíjigénye után 400 400 
2 „ „ az irodavezető 3.600 P „ „ 144 144 

d) Missziói egyházak fenntartására, 

1 A kisterenyei—pásztói missziói egyháznak 400 400 

e) Belmissziôi célokra. 

1 A szórványok hitoktatására és gondozására 3500 3300 

f) Egyházmegyék segélyezése. 

1 Fejérkomárom 975 P, Moson 300 P, Nógrád 1500 P 2775 2775 

g) Jótékony célokra. 

1 Szarvasi Luther Árvaháznak 200 150 2 Luther Társaság segélye [ 25 25 
h) Vegyes és előre nem látható kiadások. 

1 Vegyes és előre nem látható kiadásokra . 91 110 
Összes szükséglet 20250 

L , 

19729 
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N 
C/3 

Ü-
A tétel megnevezése 

1933. 
évre 

P 

1934. 
évre 

P 

B) Fedezet. 

a) Ingatlanok jövedelme. 

1 A sárosdi földbirtok haszonbérjövedelme 560.45 q . 

b) Ingóságok jövedelme. 

6000 6000 

1 
2 

A folyószámlán kezelt tőke évi kamata 
A kerületi missziói alap évi kamata . . . . 

c) Egyházközségek hozzájárulása. 

250 
150 

250 
150 

1 Az egyházközségek évi adója 

d) Segélyek. 

264 280 

1 
2 

Közigazg. államsegély az 1848 : XX. t.-c. alapján 
Kerületi államsegély 

9886 
3700 

9139 
3910 

Összes fedezet 20250 19729 

C) Mérleg. 
Összes fedezet 
Összes szükséglet 

20250 
20250 

19729 
19729 

Maradvány — — 

A közgyűlés az egyházkerület 1934. évre szóló költ-
ségvetését a pénzügyi bizottság javaslatának elfogadásával 
állapítja meg. 

18. (K.) A Baldácsy-alapitvány igazgatóságának jelentése az ala-
pítvány helyzetének némi javulásáról számol be. A befolyt haszonbér 
az előirányzatnak 38.8°/o-át teszi ki, ami az előző évi eredménynél va-
lamivel kedvezőbb ugyan, de az 1932. év végén mutatkozó haszonbér-
hátrálék még mindig 144.483 P 81 ft tesz ki. 

Az alapítvány 1932 évi bevétele 84.227 P 20 f, kiadása 83.849 P 
70 f, pénztári maradványa 377 P 50 f volt. A kerületeknek a költség-
vetésben megállapított 6000 P osztalék teljes egészében kifizettetett. 

A folyó évi költségvetés 15 P búzaár alapon s a tekintélyes ha-
szonbérhátrálék beállításával 221.616 P 37 f bevételt, 220.444 P 99 f 
kiadást és 1171 P 38 f maradványt irányoz elő s az igazgatóság az 
egyházkerületek osztalékát 7500 P-ben állapította meg fenn-
tartással. 

Báró Baldácsy 
alapítvány. 
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Rendkívüli 
Baldácsy segély. 

A pénzügyi bizottság tekintettel arra, hogy a tetemes haszonbér-
hátrálékok a maguk egészében aligha fognak befolyni s a buza ára is 
újból csökkent, azt javasolja, hogy a segélyek kiosztásánál csak 4000 
Pengő vétessék alapul, az esetleg befolyó többletből adassék 500 P a 
püspök úrnak a javadalmazásában beállott nagymérvű csökkenés némi 
kárpótlására, az ezen felüli összeg pedig vitessék át a jövő év számlá-
jára. Amennyiben pedig az osztalék netán kisebb lenne 4000 Pengőnél, 
a kiosztásra kerülő segélyek százalékosan csökkentessenek. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatának értelmé-
ben határoz és a segélyeket a segélyosztó bizottság javaslata 
alapján a következőkép osztja szét: 

I . Q. pusztuló, Ínséges és építkező egyházak kapnak: 

150 Pengőjével: Kétbodony, Szirák, Tóváros és Oroszvár. 
100 Pengőjével: Esztergom, Dorogháza, Rétság, Bocsárlapujtő. 

Kap tehát 8 egyház együttvéve ÍOOO P-t. 

II. G betegeskedő, gyermekeiket házon kívül neveltető és szórvány--
hitoktatást végző lelkészek közül kapnak : 

250 Pengőt: Meskó Károly. 
200 Pengőjével: Görög Ernő, Révész Alfréd. 
150 Pengőjével: Ottmár Béla, Irányi Kamill, Podhradszky János. 
100 Pengőjével: Bánki Károly, Králik Ervin, Piri Károly, Horváth 

Sándor. 
Kap tehát 10 lelkész együttvéve 1500 P-t és a kerület püspöke 

jogfenntartás cimén 1 drb 10 koronás aranyérmét. 

III. Celkészözvegyek közül egyenként 70 P segélyt kapnak : 

Binder Adolfné, Gaál Mihályné, Hering Lajosné, Jankó Dánielné, 
Lanstyák Lajosné, Kövesi Béláné, Škrabák Gézáné, Belicza Andrásné, 
Bodnár Samuné, Petényi Györgyné, Drottner Samuné, Horváth Sán-
dorné, Maróthy Emiiné, Kótsch Mihályné és Baltik Pálné. 

Kap tehát 15 lelkészözvegy összesen 1050 P-t. 

IV. Nyugalmazott lelkészek közül : 
90 P-t kap: Ruttkay Sándor. 

V. Celkészárvák közül egyenként 45 P-t kapnak : 
Kótsch Mihály 2, Zatkalik Mihály 1, Belicza András 1, Plachy 

János 1, Alexy János 1 és dr. Halmi Béla 2 árvája. 
Kap tehát 8 árva összesen 360 P-t. 

JO. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy rendkívüli Baldácsy-
segélyben részesültek: Irányi Kamill, Magyar Géza és Králik Ervin 200— 
200 Pengőjével, Piri Károly és Szűcs Sándor 5 0 - 5 0 Pengőjével. Ren-
delkezésre áll még: 1284 P 11 f . 
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A közgyűlés a maradványból az elnökség rendelkezé-
sére bocsát az időközi segélyezésekre 500 P-t és rendkívüli 
segélyben részesiti a következő lelkészeket és egyházakat: 

150 Pengőjével: Limbacher Zoltán és Liska Ferenc. 
100 Pengőjével: Fúria Zoltán és Droppa Sándor. 
184 P 11 f-t kap : Szúpatak. 
100 P-t kap: Felsőpetény. 

2 0 . (K.) Adóalapi segélyben részesült egyházkerületünk 23 egy-
háza 7200 P összegben s ezen felül rendkívüli segélyekre rendelkezésre 
áll 2300 P. Az előbbi 500 Pengővel, az utóbbi 200 Pengővel kevesebb 
az előző évinél. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kerület 
rendelkezésére álló 2300 P-t a következőképen osztja szét: 

500 Pengőjével kapnak: Tatabánya és Székesfehérvár. 
200 Pengőjével kapnak: Komárom, Szécsény, Kisterenye 

és Magyaróvár. 
100 Pengőjével kapnak: Galgaguta, Bér, Egyházasden-

geleg, Heréd és Oroszlány. 

Adóalapi segély 
szétosztása. 

2 1 . (K.) Közalapi segélyért folyamodnak: Székesfehérvár, Orosz-
vár, Kétbodony, Ösagárd, Bocsárlapujtő, Szécsény, Ipolyvece és Tata-
bánya. 

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

Állandó segélyre: Komárom mellett Tatabánya-Felső-
gallát, Székesfehérvárt. Egyszersmindenkorra szóló segélyre: 
Szécsény, Kétbodony, Ipolyvece, Ösagárd és Bocsárlapujtőt. 

2 3 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Álta-
lános Biztosító Társaság az 1932 évi tűzkárbiztositási dijak után 578 P 
07 f-t fizetett be az egyházkerület pénztárába. Ennek 25°/o-a, vagyis 144 
P 51 f az egyházkerületet, 94 P 54 f a fejérkomáromi, 62 P 20 f a 
mosoni és 276 P 82 f a nógrádi egyházmegyét illeti. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy a kerületet megillető 144 
P 51 f a tartalékalaphoz csatolandó. 

2 3 . (K.) A pénzügyi bizottság javaslatára 

a közgyűlés az igényjogosult tagoknak napidiját 5 Pen-
gőben, az egyet, közgyűlésre az első két helyen kiküldöttek 
napidiját pedig 8 Pengőben állapítja meg. 

Közalapi segélyért 
folyamodnak. 

Tűzkárbiztositási 
járnlék. 

Közgyűlési 
napidijak, 
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Hadikölcsönök 
charitativ 

valorizál isa. 

Jelentés a ker. 
alapítványokról. 

Ker. számvevőszék 
jelentése. 

3 4 . (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a hadikötvények cha-
ritativ valorizálása fejében engedélyezett 2000 P segélyből kerületünknek 
a hadikölcsön jegyzések arányában 200 P jutott, mely az egyes egyház-
megyék és intézmények között arányosan szétosztatott és hogy a mult 
évi egyet, közgyűlés ezen segélynek további folyósítása és felemelése 
iránt felterjesztést intézett a kormányhoz. 

Tudomásul szolgál. 

3 5 . (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a kerület alapitványairól 
szóló következő jelentését: 

I. Gyorsscgóly--alapiívány. 

Tőke 1932. január 1-én — — 757 P 75 f 
Évi kamat — — — — 35 P 14 f 

792 P 89 f 
Kifizetett segély az év folyamán — 30 P — f 
Alapítványi tőke 1932. december 31-én 762 P 89 f 

II. Sándori dr. Kéler holtán kerületi felügyelő alapítvány. 

Tőke 1932. január 1-én — - 162 P — f 
Évi kamat — — - - 9 P 50 f 
Alapítványi tőke 1932. december 31-én 171 P 50 f 

f  
III. Slső 31Tagyar Git. ßiztositö Társaság alapítvány. 

Tőke 1932. január 1-én — — 1313 P 96 f 
Évi kamat — — — — 54 P 05 f 
Befolyt adomány — — — 150 P — f 
Alapítványi tőke 1932. december 31-én 1518 P 01 f 

IV. Saszkáry Gyula gyáminíézeti alapítványa. 

Tőke 1932. január 1-én — — 1863 P 40 f 
Évi kamat — — — — 83 P 90 f 

1947 P 30 f 
Kifizetett segélyek — — — 75 p — f 
Alapítványi tőke 1932. december 31-én 1872 P 30 f 

Tudomásul szolgál. 

3 6 (Cs.) Meskó Károly elnök bemutatja a kerületi számvevőszék 
1933. szeptember 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvét, melynek alap-
ján jelenti, hogy az egyházmegyék és a kisterenye-pásztói misszió 
számadásai rendben vannak, kiemeli a fejérkomáromi egyházmegyei 
számadások mintaszerüségét. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a beterjesztett 
számadásokat jóváhagyja, felhatalmazza a számvevőszéket 
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arra, hogy az egyházmegyei pénztárak terhére számadási 
nyomtatványokról gondoskodjék és a számvevőszék beterjesz-
tett jegyzőkönyvét mellékletként kinyomtatni rendeli. 

27. (Cs.) A tanügyi bizottság jelentése kerül tárgyalásra, amelyet 
Kardos Gyula előadó a következőkben terjeszt elő: 

Az állandóan tartó gazdasági válság — mint mindenre — ugy 
egyházkerületünk iskoláinak nevelői munkájára is — reá nehezedett s 
bénitólag hatott azoknak egyébként áldásos munkájára. Az elmúlt esz-
tendőben ennek a talán folyton súlyosbodó válságnak a következménye 
volt: iskoláink teljes elszegényedése, kopottsága, evang. gyermekeink és 
a szülőknek, valamint a tanítói karnak nehéz küzdelme az anyagi gon-
dokkal. Iskoláink régi felszerelése, mely a háború előtt a törvény által 
előirt mértéket megütötte, mind hiányosabbá és hiányosabbá válik — 
felszerelési tárgyai elkallódtak vagy elkoptak s iskolafenntartó egyházaink 
szegénysége folytán utánpótlás nincs. Elérkeztünk oda, hogy iskoláink 
nagy része felszerelés tekintetében hiányokat mutat. 

De az elszegényedés nagyon meglátszik a növendékek helyzetén 
is. A szülők nem birnak tankönyveket venni, mert cipőre s ruhára is alig 
telik. Még a törvényes egy pengős beiratási dijakkal is hátrálékban ma-
radnak, aminek a kihatása azután az, hogy az u. n. iskolai tankönyv-
kölcsönkönyvtárak nem mindenütt létesültek s megszaporodott a tan-
könyvnélküli növendékek száma. 

Nem kisebb veszélyt rejteget magában magának a tanítói karnak 
nehéz anyagi küzdelme, mely kikezdte már egy-két tanítónk lelki integ-
ritását is. A gondokkal küzdő és saját családját nevelni nem tudó tanitó 
az iskolájában tépett szárnyakkal röpül s alig tudja lelkesedésével, am-
bíciójával nemzet nevelő munkáját eredményesen elvégezni. 

Hogyan állották népiskoláink ennek a paizsos férfiúnak ostromát, 
nehéz időkben hogyan töltötték be nevelő hivatásukat? Az egyházme-
gyék kimerítő jelentései teljes képet nyújtanak arról, hogy ugy evang. 
iskoláink, mint evang. tanítói karunk helyt álló munkát végzett, hogy 
evang. tanítói karunk minden anyagi gond mellett is hivatása magasla-
tán állva becsületes hűséggel végezte felelősségteljes nevelői munkáját. 
Ezért a munkáért méltán illeti meg az egyházkerület hálája és elismerése. 

Az eredményeket illetőleg, összegezve az esperességek relátióit, 
megállapítható, hogy kiváló vizsgát adott egyházkerületünk 58 tanítója 
közül 35 (60%), jó eredményt ért el 10 (18%), megfelelő eredmény 14 
iskolánál (20%) volt. S 72% egyházkerületünk egyetlen iskolájában: 
Bánkon volt eredménytelen a tanítás, aminek megszüntetésére az espe-
resség megtette a szigorú lépéseket. 

Az állami tantervhez való ragaszkodás, főképen Nógrád egyes is-
koláiban nincs meg, viszont a protestáns egységek feldolgozása tekinte-
tében fehérkomárom hozott szigorúbb határozatot, abból a célból, hogy 
jövőben jobban vegyék figyelembe ezeknek az egységeknek a feldolgo-

Tanügyi bizottság 
jelentése. 

% 
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zását, mert ez adja meg iskoláinknak az intranzigens protestáns jelleget. 
A mósoni iskolákról vett jelentésből megállapítható nem volt, mennyire 
ragaszkodnak az állami tantervhez s a prot. egységek feldolgozásához. 

Az egyházkerület 58 iskolájában 2843 mindennapos és 803 ismét-
lős evang. növendéket oktattak tanítóink. A tanév az iskolák túlnyomó 
részében rendes időben kezdődött (szeptemaer 9.) és ünnepélyes vizs-
gával fejeződött be junius első napjaiban. Bár az erre vonatkozó minisz-
teri rendelkezést nem tudtuk minden tekintetben betartani — a püspök 
ur Őméltóságának hozzájárulásával az évzáró ünnepélyek néhány nappal 
korábban tartattak meg. A tananyagot túlnyomó részben elvégezték, ahol 
kisebb nagyobb szünetek voltak járványos betegség vagy más körülmény 
miatt, az év végére igyekeztek — az évközi szünetek megrövidítésével 
is kipótolni. Örömmel emlékezem meg arról, hogy a kézimunka és 
szlöjd oktatás most már általánosságban mindenütt be van vezetve s a 
női kézimunka tanítás főképen azokban az iskolákban folyik sikeresen, 
melyekben szakavatott női kezek irányítják. 

Megnyugvással állapítom meg, hogy a felekezeti tanítók ujabb il-
letményrendezésével, illetve fizetésének csökkentésével kapcsolatos ren-
delettervezetek „rendeletekké" nem váltak, egyházkerületünk mult évi 
erélyes hangú tiltakozása valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy ez a sok 
izgalmat és elkeseredést kiváltó kérdés egyszerűen lekerült a napirendről. 

Kerületünk tanítói karának azonban még így vannak sérelmei, me-
lyek a legújabb miniszteri rendelettel érték. Ezek a sérelmek abban 
állanak, hogy a terményjárandóságok értékelése máig sincs rendezve, 
mert dacára annak, hogy az állami költségvetésben bizonyos összegű 
rekompenzációs összeg vétetett fel, a gabona egységára tanítóink java-
dalmában még mindig 21 Pengő. De sokkal flegránsabb sérelem érte 
felekezeti tanítóinkat akkor, a mikor folyó évi juliusi kinevezéseknél a 
VII. fiz. osztályba csak állami tanítókat neveztek ki s érdemes felekezeti 
tanitóinkat mellőzés érte. Ezzel a kérdéssel különben két egyházmegye 
beadványával kapcsolatban külön is fogunk foglalkozni. Ami annál fon-
tosabb, mert tanítóink javadalmának kérdésében nehézségek merülnek 
fel nemcsak az államsegélyek tekintetében, hanem az egyházak nehéz 
anyagi küzdelmei miatt a helyi javadalmak csökkenésében és rendetlen 
befizetésében is. Vannak egyházközségeink, ahol az e cimen mutatkozó 
hátrálék oly magas, hogy veszélyezteti a költségvetési egyensúlyt. A kul-
tuszminisztérium által e cimen felajánlott kamatmentes kölcsönt — tud-
tommal — egyházaink kevéssé vették igénybe. 

Annál nagyobb elismerés illeti azt az egyházat, ahol a mostoha 
viszonyok dacára hozzáfogtak uj iskola és tanterem felépítéséhez s azt 
tetemes államsegély s a hivek példás áldozatkészsége mellett meg is 
valósították. (Kétbodony). így ezzel, amint iskoláink száma ez évben 
nem csökkent, uj, teljesen modern berendezésű iskoláink száma eggyel 
szaporodott. 

Jelentem, hogy a vallástanításra Vonatkozó revíziós tantervünket, 
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melyet teljesen és alaposan kidolgozva, mult évi kerületi közgyűlésünk 
határozatából felterjesztettünk, az egyetemes közgyűlés által elfogadtatott 
s csupán styláris módosításokkal, valószínű a folyó évi egyetemes gyű-
lésen fog bevezettetni. 

Örömmel jelentem, hogy Fehérkomáromban az iskolai bizottságok 
— bár ez a benyújtott okmányokból a múltban nem tűnt ki — szabá-
lyosan működnek s ellenőrző hivatásukat teljesitik. Ez most már a be-
nyújtott kérdőívekből is kitűnik. Ugyanez állapitható meg a mosoni es-
perességről is. 

Áttérve most már a statisztikai adatokra, jelentem, hogy a beérke-
zett összesített statisztikai ivek szerint egyházkerületünkben: 

I. Rendszeresített tanítói állás van 58, betöltve rendes tanítóval 54, 
segédtanítóval 2, helyettes tanítóval 2, női tanerők száma 12. — II. Tan-
termek száma 58, tanítói lakás 53. Újonnan épült a mult esztendőben 
egy tanterem és tanítói lakás. — III. Iskolai könyvtárban van: ifjúsági-
ban 4023 kötet, ebből ez évi beszerzés 1962, a kölcsön-tankönyvtárban 
388, melyből ez évi beszerzés 66. Tanítói könyvtár köteteinek száma 
922, ez évi beszerzés 33. — IV. Tanév kezdete szeptember 9, befeje-
zése vizsga ünnepélylyel junius 1—23 között. — V. A törzskönyv sze-
rint az iskola körzetébe tartozó evang. tankötelesek száma 6—12 éves 
2850, 13—15 éves 863. — VI. Iskolamulasztás: fél napok száma a 
mindennapos iskolákban 37425 igazolt és 1908 igazolatlan, az ismétlő 
iskolában 2040 igazolt és 499 igazolatlan. 

VII. A saját iskoláinkba járt evang. tanulók száma 6 — 12 éves 2843, 
ismétlös 855. Más vallású tanuló járt evang. iskoláinkban: mindennapos 
374, ismétlős 68. Más vallásúak felekezetek szerint igy oszlanak meg: 
64 ref., 272 róm. kath., 38 más a mindennapos iskolában, 5 ref., 45 
róm. kath. és 18 más az ismétlő iskolában. Iskoláink körzetébe tartozó, 
de nem a saját evang. iskoláinkba járt 22 mindennapos és 91 ismétlős. 
Az evang. iskolába járt evang. és más vallású tanuló összesen 3217 
mindennapos és 923 ismétlős. Iskolába nem járt az evang. tankötelesek 
közül 7 mindennapos és 8 ismétlős. Az összes evang. iskolákba járt 
tanulók anyanyelv szerinti megoszlása: 2026 magyar, 892 német és 299 
tót mindennapos és 547 magyar és 378 más anyanyelvű az ismétlőbe. 

VIII. Az iskola számadási adatai: A tanítók helyi javadalmának 
évi összege 34389 P, az iskolák dologi szükséglete 8477 P, állami hoz-
zájárulás a tanítók fizetéséhez 74114 P, tandijpótló dologi államsegély 
646 P, politikai községek segélyei 11949 P, egyéb bevétel 4162 P, ösz-
szes bevétel 133737 P. — Kiadás: tanítók összes évi fizetése 106139 P, 
épületek fenntartására 7133 P, iskolai felszerelésre 1395 P, tanítói nyug-
díjjárulékokra 7226 P, állami adókra 3312 P, egyéb kiadásokra 8532 P, 
összes kiadás 133737 pengő. 

Amennyiben ezen statisztikai adatok megbízhatók, megállapítható, 
hogy iskoláink száma nem csökkent, egy uj iskolával gyarapodott. Köl-
csön-tankönyvtár köteteinek száma kevés, úgyszintén a tanítói könyvtáré 
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is, mivel ennek szaporítása a beiratási dijakból nem lehetséges, más 
uton-módon kellene a könyvtár növeléséről gondoskodni. Beiskolázás 
megfelelő, amennyiben csak 15 növendék maradt beiskolázatlan, ami fél 
°/o-nak felel meg. Mulasztások száma tekintélyes. Az iskola fenntartás 
költségeit már 70%-ban az állam és politikai község viseli. 

A közgyűlés az elemi népiskolákra vonatkozó megnyug-
tató jelentést örömmel veszi tudomásul. Az egyházkerület 
buzgó tanítói karának nehéz időkben hűséggel teljesített szol-
gálatáért elismerését nyilvánítja, a gyengébb eredményt mu-
tató iskolák vezetőit nagyobb szorgalomra inti. Örömmel veszi 
tudomásul azt is, hogy Fejérkomáromban és Mosonban az 
iskolai bizottságok szabályrendeletszerü működést fejtettek ki 
az iskolák ellenőrzésében és hogy a kézimunka és szlöjd ok-
tatás az egész vonalon bevezetést nyert. Felhívja az egyház-
községeket, hogy tanítóiknak helyi javadalmát szigorú pon-
tossággal szolgáltassák ki, az iskolák hiányos felszerelésére 
költségvetésileg bizonyos összeget vegyenek fel s az elszegé-
nyedett s Ínségben lévő gyermekek támogatására és felsegi-
tésére az u. n. Vörös Kereszt Fiók szövetségek megalakítását 
az egyházkerület minden iskolájának melegen ajánlja. 

2 8 . (Cs.) Egyetemes egyházunk a konfirmációi oktatást behatóan 
ellenőrizni kívánja s ezért bekéri az összes egyházak jelentéseit, az egyet, 
egyház által összeállított kérdésekre. Ezek a jelentések az egyházmegyék 
részéről összegyűjtve a következő adatokat szolgáltatják. Megkonfirmál -
tátott egyházkerületünkben az 1932—33. tanévben 324 fiú és 332 leány, 
összesen 656 növendék, akik közül 14 éven felüli csak 12 volt. Egye-
temes gyűlésünk határozata szerint arra kell törekednünk, hogy legalább 
a középiskolák növendékei a 14 éves koron túl járjanak a konfirmációi 
oktatáshoz. Sőt bizonyos visszaesés tapasztalható a tekintetben, hogy 
egyes szülők még a 12 éves életkort sem várják be s már — idő előtt — 
konfirmáltatni kívánják gyermekeiket. A konfirmációi oktatást 29 lelkész, 
3 segédlelkész és a filiákban 11 tanitó végezte. Örvendetes jelenség 
Fejérkomáromban, hogy Esztergomban, Dorogon és Mórott is volt mint 
fiókegyházakban konfirmáció. A konfirmációi o ktatás időtartama 8 hét 
(egyet. gy. jkve 59 p. 1931 évi) egyes helyeken több is. Az oktatás 
túlnyomó részben magyar nyelven folyt, németül Pusztavámon, Rajkán 
és Levélen, magyar -német nyelven Nagybörzsönyben, Hegyeshalmon 
és Oroszváron. A tankönyvek közül a leghasználtabbak: dr. Raffay, a 
soproni lelkészi kar kátéja (német nyelven is) dr. Szeberényi L. Zs — 
Mayer, dr. Rultkay Sándor, Mesterházy Sándor, D. Geduly Henrik 
könyve. Egyes gyülekezetekben a Kiss Samu és Nagy-Kiss konf. káté 
van használatban. Ez utóbbi kettő azonban az engedélyezett tankönyvek 
között nem szerepel. A levéli egyházban a kifogásolt lipcsei dr. Steinwetz-
féle kátét kiküszöbölték és helyette a Bárdi Ernő-féle kátét vezették be. 
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Csákvár nem használ konf. tankönyvet. A konfirmációi ünnepély a vizs-
gával együtt külömböző időpontokban tartatik meg, leggyakrabban Ál-
dozócsütörtökön, de sok helyen húsvét II. ünnepén, Pünkösdkor, Szent-
háromság vasárnapján stb. Négy helyen a vizsga külön tartatik meg a 
konf. ünnepélytől. A konf. oktatásról szóló összesített jelentés, mely az 
egyetemes közgyűlés elé terjesztendő, a tanügyi iratok között van. 

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul, hogy az 
egyháznak hitélete szempontjából oly fontos konfirmációi ok-
tatás az egész egyházkerületben szabályszerűen van beren-
dezve és eredményesen folyik. Felhívja a lelkészeket, hogy 
az egyetemes határozatoknak megfelelően hassanak oda, hogy 
mennél magasabb korban konfirmáljanak a gyermekek, főké-
pen a középisk. ifjúságnál a 14 éven túli korban. Ahol pe-
dig a szülők még a 12 éven aluli gyermekek felvételét is 
szorgalmaznák, azoknak kivételes felvételét püspöki engedély-
től teszi függővé, melyért ilyen esetekben folyamodni kell. 
Tudomásul veszi, hogy a Levélen eddig használt, de kifogá-
solt lipcsei Kátét kiküszöbölték s helyére a Bárdy-féle Kátét 
vezették be. Kiss Samu és a Nagy—Kiss-féle tankönyv az 
egyet, gyűlés által engedélyezendő, egyébként használata sza-
bályellenes. Újból felhívja a lelkészeket, hogy a konfirmációi 
oktatás időtartama 8 hét, heti 6 órával, ahol pedig hosszabb 
időre nyúlik kevesebb heti óraszámmal, három hónapnál 
hosszabb időre nem nyúlhat, de az 50 oktatási órának meg 
kell lenni. 

3 9 . (Cs.) Áttérve most már a „nem evang. iskolákban és szórvá-
nyokban" végzett evang. hitoktatásra, erről van szerencsém a követke-
zőket jelenteni: 

Tekintettel arra, hogy egyházkerületünkben a mult év folyamán 
nem evang. iskolába összesen 1824 növendék járt a különböző fokú és 
jellegű iskolákba s tekintettel továbbá arra, hogy ezek közül nagyobb 
csoportokban és ahol helyben lakik a hitoktató 823 növendék van, 1001 
evang. növendékünk pedig elszórtan — sokszor igen nagy távolságra 
esik a lelkészétől — könnyen belátható ennek a hitoktatásnak fontos-
sága és nehézsége. Évről-évre hangsúlyozom, hogy egyházunk számbeli 
csökkenése, a reverzálisok kedvezőtlen számaránya azért van, hogy 
diasporális egyházunkban a szórvány-hitoktatást kellőképen berendezni 
nem tudjuk. Egyházkerületünk az 1929 évi ker. gyűlés jegyzőkönyvének 
87. pontjában megállapította azt a minimális hitoktatási munkát, ame-
lyet a szórványokban végrehajtanunk kell. Sajnos, úgy látszik, leküzd-
hetetlen akadályok miatt ezt a minimumot sem vagyunk képesek vég-
rehajtani. Bár elismeréssel kell lennünk a legtöbb lelkésznek és hitok-
tatónak buzgó, áldozatkész és sok áldozattal járó munkáját illetőleg, 
mégis meg kell állapitanunk, hogy az elmúlt esztendőben Nógrádban 6 

Jelentés a nem 
evang. iskolák ós 
szórványok 
hitoktatásáról. 
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evang. növendék, Fehérkomáromban pedig - ha a hivatalos kimutatás 
helyes — 39 növendék maradt hitoktatás nélkül. Almásfüzitő, Ács, Du-
naalmás, Nagyigmánd, Pusztamonostor, Süttő evang. növendékszáma a 
kimutatásban nincs meg. 44 evang. növendék református lelkész vagy 
tanitó oktatására van bizva. Nem megfelelő a hittanórák száma Tatató-
városon, Pusztavámon, Timárpusztán, Szenden, Székesfehérváron, Tor-
dason. Székesfehérváron az esperesi kimutatás heti 57 órát tüntet ki 
azon hitoktatás cimén, amely a városban folyik, viszont a körzetben, a 
szórványokban lévő 23 evang. növendék oktatására nem jut idő. — A 
Fejérkomáromban fennálló nehézségek leküzdésére újból ajánlom egy 
miss. segédlelkészi állás megszervezését. 

A nem evang. iskolákban végzett hitoktatás azon részéről, a hol 
nagyobb csoportokban voltak evang. növendékeink s a hitoktatók nagy-
részt helyben laktak — a beérkezett jelentések a legnagyobb buzgalom-
ról és a legszebb eredményekről számolnak be. Itt egy hely sincs, ahol 
az előirt óraszám ne lett volna betartva s az egyetemes gyűlés által 
előirt tananyagot a hitoktatók ne iparkodtak volna elvégezni. 

Részletes jelentések a következőképen szólnak: 

ß a l a s s a g v a r m a t o i T az ottani Balassa Bálint reálgimnáziumban 53, 
az áll. polgári leányiskolában 27, az állami elemi iskolában 20, az ipa-
rostanonc iskolában 28, a gazd. ismétlő iskolában 33, összesen 161 
növendéket heti 19 órában Szilárd Gyula önálló hitoktató tanított kiváló 
buzgalommal. Tananyag mindenütt elvégezve, óraszám mindenütt meg-
felelő. A gimn. évzáró vizsga a konferencia után volt s igy elvi szem-
pontból nem felel meg kerületi határozatainknak, mert az egész vizsga 
formalitás. Az evang. ifjúság protestáns öntudatának mélyitésén szépen 
működik a főgimnáziumban alakult Dévai Biró Mátyás „Bibliai kör". A 
cserkészet még mindig a kath. hittanár vezetése alatt van. 

Székesfehérvárott a város különböző jellegű iskoláiban 141 nö-
vendéket oktatott Irányi Kamill lelkész és neje Irányi Kamillné. Növen-
dékek száma: 61 el. iskolai, 9 iparos tanonc, 11 polgári iskolai, 4 ke-
reskedelmi iskolai, 15 leánygimnáziumi, 5 reálgimnáziumi, 27 reáliskolai, 
9 hadiárva iskolai, összesen 141 növendék, akik közül az elemi iskolá-
sokat Irányi Kamillné s a többieket Irányi Kamill oktatta. Az évzáró 
vizsga junius 16-án volt. Fadgyas Aladár vizsgabiztos jelentése szerint 
a tananyagot minden fokon elvégezték. A tanulók kiváló tárgyismeretről 
és egyházszeretetről tettek bizonyságot. Minden tanuló részt vett a vizs-
gán s középfokú iskolák tanulói schéda rendszer szerint mindnyájan fe-
leltek. A felmutatott eredmény a becsületes hűséggel végzett munkát di-
cséri. A lelkész helyi elfoglaltsága miatt a szórvány hitoktatásra időt 
szakítani nem tud. Segédlelkészi állás szervezendő. 

Komáromban és Tatatóvároson 19 evang. növendéket oktatott 
Fadgyas Aladár lelkész. Ugy a gimnazisták, mint a polgári iskola nö-
vendékei a vizsgán szép készültségről tettek bizonyságot. A hitoktató 
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nemcsak tanított, hanem a szó legnemesebb értelmében nevelte is a 
gondjaira bizott növendékeket, hogy hű gyermekei legyenek anyaszent-
egyházunknak. 

Telsögalla—Tatabányáról az ottani evang. növendékeink hitbeli 
oktatásáról igen örvendetes jelentés érkezett. Kalavszky Kálmán h. lelkész 
és Detre Lajos s. lelkész 236 evang. növendéket oktattak. (196 elemi, 
27 ismétlős és Felsőgallán 13 elemi.) Kovács S. egyet, tanár vizsgabiz-
tos jelentése szerint a vizsga eredménye és sikere ismét több a meg-
előző évinél, a mi annak a bizonysága, hogy az átmeneti idő vége felé 
a tanítás anyagában, módszerben beosztásban mindinkább közeledik 
s hozzá idomul az evangélikus oktatás rendjéhez, a mi kiváltképen az 
alsó elemi osztályokban tapasztalható, amelyek már tisztán evangélikus 
tankönyvekből tanultak. — A zsoltárok helyét elfoglalják az evangélikus 
énekek, ezen a téren az evangélikus istentiszteletek állandósulásának is 
meg van a maga áldásos hatása. A gyermekek az egyházi ének mellett 
az evangélikus öntudat mélyítését szolgáló verseket is tanultak és sza-
valtak. A jó hatás abban is nyilvánul, hogy a kereszteletlen gyermekek 
sorban jelentkeznek keresztségre és konfirmátióra. — A hitoktatók rá-
szolgáltak buzgóságukért a teljes elismerésre. 

Bicske-csabdi-i hitoktatásról jelentés nem érkezett. Az esperesi 
jelentésből megállapítható, hogy Bicskén a polgári iskolában 8 evan-
gélikus növendék van, kiket 2 csoportban heti 1 órában oktatott Hor-
váth S. csabdi-i lelkész (egy óra kevés), ezenkívül az ottani elemi isko-
lákban néhány növendéket heti egy órában. 

Ezenkívül Móron Hoffmann Ernő 12 polgári iskolai növendéket, 
Martonvásáron Podhradszky János 6 növendéket, Szenden az állami 
iskolában Piri Rózsa tanítónő 57 növendéket heti 4 órában (kevés) Érden, 
Katalin az állami polgári és elemi iskola 21 növendékét Bálintfy Jó-
zsefné tanította kiváló szorgalommal és szép eredménnyel. 

Magyaróváron a különféle iskolákban Szűcs Sándor lelkész-hit-
oktató tanított 165 növendéket heti 15 órában. — Tanév zavartalanul 
folyt, tananyag minden fokon elvégezve, óraszám teljesen megfelelő. — 
Teljes elismeréssel szólnak a hitoktató munkájáról Ringbauer K. kir. 
tanfelügyelő és Nagy Sándor tanitó, vizsga elnökök. Évzáró vizsga jun. 
10-én, tanévzáró istentisztelet junius 25-én volt. 

iKogyeshalmon az ottani állami elemi iskolában 26 növendéket 
heti 6 órában szorgalmasan oktatott Bácz Kálmán és Gross Károly áll. 
elemi iskolai tanitó. Wenk Károly esperes vizsgabiztos jelentése szerint 
a két hitoktató igen alapos és becsületes munkát végzett. — Tanítási 
eredmény: kiváló. 

Salgótarjánban: az ottani különféle jellegű iskolákban dr. Csen-
gődy Lajos lelkész és Sztrokay Dániel s. lelkész 275 tanulót tanítottak 
27 csoportban s heti 34 órában a beérkezett jelentés szerint a legszebb 
eredménynyel. Tanév szept. 9 jun. 11. A növendékek szép készültségről 
tettek tanúságot. Az evangéliumi diákszövetség összejövetelei minden 
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II-ik vasárnapon hozzájárultak a prot. öntudat mélyitéséhez. Minden 
vasárnap külön gyermek istentiszteletek s a tanuló ifjúság részére val-
lásos estélyek voltak. Az Evang. Nőegylet mindenkor áldásosán támo-
gatja a lelkészt hitoktatói munkájában. Eredmény: kiváló. 

Szécsénvben az ottani áll. polg. fiu és leány iskolában Kardos Gyula 
vizsgabiztos jelentése szerint 12 növendék vizsgázott, akiket Huszágh Gyula 
lelkész gyengélkedése miatt Huszágh Ágnes oki. tanítónő tanított heti 
4 órában. Az előirt tananyagot pontosan elvégezték, a tanulók túlnyo-
móan jól feleltek s Kaszner Olga polg. isk. tanárnő betanításában az egy-
házi éneklésben is kellő jártasságot tanúsítottak. Eredmény megnyugtató. 

Pásztort: az állami polgári iskolában 10 evang. növendék járt, 
akiket Limbacher Zoltán heti két órában tanított, szorgalommal és elis-
merésre méltó eredménnyel. Ezenkívül nagyobb csoportokban a követ-
kező helyeken nyertek hitoktatást evang. növendékeink: Szirákon az áll. 
el. iskolában 108 mindennapos s 40 ismétlős növendék. Hitoktatók 
Révész Alfréd lelkész és Teszák János áll. tanitó. Lapujtőn 37 evang. 
növ. tanított Radnai János levita, Rétságon az evang. jellegű áll. iskolá-
ban 27 mindennapos és 6 ismétlőst tanított Koch Samu állami tanitó, 
Kisterenyén 6 és Benczurfalván 26 növ. heti 4 órában tanitott Huszágh 
Gyula lelkész — eredmény mindenütt teljesen megnyugtató. 

Sszíergomban: a különféle tanintézetekbe járó evang. növendékek 
száma 29 volt. Elemi isk. 6, polgáriban 3, középiskolában 18, tan tó-
képzőben 2. Hitoktató Ferdinánd István dorogi bánya iskolai tanitó volt, 
aki a 7 iskolába járó növendékeket alkalmas csoportokban tanította. D. 
Kovács Sándor egyet, tanár vizsgabiztos jelentése szerint a tanítás szak-
avatott kezekben van. Eredmény teljesen megfelelő. 

Örömmel emlékezem meg tanügyi jelentésem kapcsán egyházkerü-
letünknek ama nemes áldozatkészségéről, hogy dacára a folyton csökkenő 
államsegélyeknek ez évben is 3950 pengőt hasított ki (100 pengővel 
kevesebb mint tavaly) a szórványhitoktatás segélyezésére, ill. fuvardijai-
nak fedezésére. Nagyon fontos, hogy ezt az összeget erre a célra fenn-
tartsuk, mert lelkészeink és hitoktatóink e nélkül nem lesznek képesek 
ennek a nehéz és áldozatokkal járó munkának végzésére. Felosztásáról 
szóló jegyzéket a püspöki jelentés tartalmazza. Ugyancsak hálával em-
lékezem meg a Vall. és Közokt. Miniszter urnák 51625-1933 . sz. ren-
deletéről, mellyel ebben az évben is 1100 P hitoktatási segélyt utalt ki 
a Püspök úr Őméltósága rendelkezésére az állami elemi iskolánál mű-
ködő lelkész és tanitó hitoktatók óradijának fedezésére, melyet a Püspök 
úr óraszám szerint osztott szét az egyes hitoktatók között. Ezenkívül a 
társulati iskoláknál működő hitoktatók a társulatoktól kaptakegyes helyeken 
szerény dijazást. Maguk evang. gyülekezeteink — sajnos — a szórvány 
hitoktatás anyagi feltételeinek előteremtéséhez alig-alig járultak hozzá. 

A kerületi közgyűlés a nem evang. iskolákban és szór-
ványokban végzett hitoktatásról szóló jelentést tudomásul 
veszi. Elismerését nyilvánítja azoknak a lelkészeknek, tanítók-
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nak és hitoktatóknak, akik önfeláldozással s egyházunk sze-
retetétől lelkesítve ezt a munkát sokszor önmegtagadással 
teljesitik. Örömének ad kifejezést, hogy Mosonban ez a hit-
oktatás megfelelő óraszámban folyik. Sajnálkozását fejezi ki 
afölött, hogy Nógrádban 6, Fejérkomáromban 39 növendék 
maradt az elmúlt évben hitoktatás nélkül, 44 evang. növen-
dék pedig ref. lelkész vagy tanitó oktatására van bizva s 
újból nyomatékosan felhívja az illető egyházmegyék espere-
seit s lelkészeit, hogy hassanak a jövőben oda, hogy egy 
evang. növendék se maradjon hitoktatás nélkül. A közgyűlés 
felhívja az egyházkerület elnökségét, hogy szerezze be a szór-
ványokban lakó növendékek pontos adatait.s az adott viszo-
nyok közt megfelelő hitoktatásról gondoskodjék. 

3 0 . (Cs.) Tárgyaltatott a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszternek 
64 0 5 0 - 1 9 3 3 . sz. rendelete a nem állami elemi iskolai államsegélyes 
tanítói állásoknak meghívás utján való betöltéséről. Ebben a rendeletben 
a Kultuszminiszter ur kifogásolja azt, hogy az utóbbi időben a nem ál-
lami elemi iskolai tanítói állások betöltésénél mind sűrűbben fordulnak 
elő esetek, hogy ezen állásokra kezdő (tényleges rendes tanítói alkalma-
zásban nem álló) tanerők nyernek „meghívást" nyilvános pályázat és 
szabályszerű választás mellőzésével. Minthogy a meghívás útján való 
állásbetöltés a fennálló törvényes rendelkezésekkel általában nem áll 
összhangban s eddig is csak különösen megokolt esetekben gyakorol-
tatott, jövőben a miniszter ur ilyen esetekben, ha kezdő tanitó nyerne 
pályázat és szabályszerű választás nélkül alkalmazást — feltéve, hogy 
államsegélyes állásra történik a meghívás — kénytelen lenne az ilyen 
állásbetöltés jóváhagyása és az állással egybekötött államsegély kiutalása 
elől elzárkózni. Utasította a közigazgatási bizottságokat és kir. tanfel-
ügyelőket, hogy ilyen esetben a fizetéskiegészitő államsegély kiutalását 
javaslatba se hozzák. 

A kerületi gyűlés a Kultuszminiszter úrnak ezt a rende-
letét tudomásul veszi s e jegyzőkönyvi pont kapcsán is pub-
likálja az egyházközségekkel. Mivel a tanítók alkalmazásáról 
szóló szabályrendelet is mindenkor imperative előírja a pá-
lyázat és szabályszerű választás keresztülvitelét, a tanítói ál-
lásoknak „meghívás" utján való betöltését abususnak tartja 
s felhívja az iskolafenntartó egyházakat, hogy jövőben ragasz-
kodjanak a fennálló szabályrendelet erre vonatkozó intézke-
déseihez, annál inkább, mert a fenti miniszteri rendelet is 
azt nyomatékosan megköveteli. 

Y. K. M, rendelete 
a nem áll. el. isk. 
államsegélyes tan. 
állásoknak meghi-
Yás utján való 
betöltéséről. 

31. (Cs) Tárgyalásaié került a fehérkomáromi és nógrádi egyház-
megyék azonos tartalmú felterjesztése a felekezeti tanítóknak a VII. fi-
zetési osztályba való kinevezése tárgyában. Mindkét egyházmegye tanítói 

Ä felekezeti taní-
tók kinevezés 
sérelme. 



1932. évi ker. jkv. 
52 pontjának 

hatálytalanítása 

Reformáció ünnep 
megtartása. 

52 

Egyesülete foglalkozott a Kultuszminiszter urnák legutóbbi sérelmes in-
tézkedésével, mely szerint a juliusi kinevezéseknél a VII. fiz. osztályba 
csakis állami tanitókat nevezett ki, jóllehet a felekezeti tanitóság körében 
is lettek volna érdemesek. E tényben a felekezeti tanitóság lebecsülését 
és másodosztályú tanítókká való lefokozását látják. 

Az egyházkerületi közgyűlés a két egyházmegye felter-
jesztésében foglaltakat a magáévá teszi, egyben felterjesztést 
intéz az egyetemes közgyűléshez, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket e sérelem megszüntetésére, olyan irányban, hogy a 
felekezeti tanítók kinevezése a VII. fizetési osztályba pótlólag 
megtörténjék s hogy a jövőben az ilyen kinevezések percen-
tuális arányban az államiakéval egyidőben történjék meg. 

33. (Cs) Tárgyalás alá került a fehérkomáromi egyházmegye fel-
terjesztése, amelyben a mult évi kerületi gyűlésnek 52. jkvi. pontjában 
foglalt azon határozatának feloldását kéri, mely szerint a fehérkomáromi 
esperességben legalább két körlelkészség alakittassék. 

A kerületi közgyűlés — bár elvi szempontból fenntartja 
hivatkozott jkvi pontban foglaltakat — mivel a kérdés gya-
korlati keresztülvitele az egyházmegye megítélése szerint nem 
sikerült s hivatkozással a m. évi egyet, közgyűlés azon ha-
tározatára, hogy takarékossági szempontból kisebb közületek 
egyesítését ajánlja, m. évi közgy. jkvének ezt a pontját ha-
tálytalanítja. 

33. (Cs.) Tanügyi előadó beterjeszti az egyházmegyék espereseinek 
jelentéseit a reformáció ünnepének az esemény napján való megünnep-
léséről. Ugy az 1930 évi egyetemes, valamint az 1931 évi kerületi köz-
gyűlésünk nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy félretéve az eddigi 
gyakorlatot, mely szerint sok helyen a reformáció emlékét a leg-
közelebb eső vasárnapon tartották meg egyöntetű lelkes ünnepléssel, az 
esemény napján tartsanak ünnepi istentiszteleteket és vallásos estélyeket. 
A fehérkomáromi és nógrádi esperesek jelentése szerint e két egyház-
megyében minden egyházközségben nagy lelkesedéssel és felemelő 
ünnepi hangulatban ünnepelték meg október 31-én a reformáció diadal-
ünnepét. Népünk lassan hozzá szokik, hogy ezen a napon a hétköznapi 
munkát abbahagyva, részt vegyen a templomi istentiszteleten. Iskoláink-
ban külön ünnepélyen ifjuságunk lelkébe vésték a nap jelentőségét. 
Mosonból azonban az a jelentés érkezett, hogy az ünnep okt. 31-én a 
tanuló ifjúsággal mindenütt külön, s reá következő vasárnap a felnőtt 
gyülekezeti hívekkel lett ünnepélyesen megtartva. Ez ellenkezik fenti 
határozatokkal. 

A kerületi közgyűlés örömmel vette tudomásul a refor-
máció ünnepének lelkes megünnepléséről szóló jelentést annak 
további megtartását szorgalmazza szigorúan felhívja a mosoni 
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egyházmegyét, hogy jövőben a reformáció ünnepét a kerület 
határozatainak megfelelően ünnepeljék meg. 

34 . (Dr. F.) A jogügyi bizottság, hivatkozással a m. évi közgyű-
lés jegyzőkönyvének 58. pontjára, a következő jelentést, illetve javas-
latokat terjeszti elő : 

Az egyházkerületi pénztár által a törvénykezési költségek fedezé-
sére az egyházmegyéknek előlegezett összegek a folyó közigazgatási év-
ben nem szaporodtak, de az előlegekből a folyó évben sem volt az 
egyházkerületi pénztár részére visszatérítés eszközölhető. 

Szimonidesz Lajos volt nagybörzsönyi lelkész újított perében a 
törvénykezési költségek összege 1267 Pengő. Abban a kérdésben, hogy 
ki tartozik viselni e költségeket, az egyetemes törvényszék még nem 
döntött. Javaslat: kéressék fel az egyházkerületi elnökség, hogy sür-
gesse meg a döntést az egyetemes törvényszéknél. 

Nagy Lajos gyúrói lelkész pereiben a törvénykezési költségek meg-
fizetésére a nevezett lelkész köteleztetett. Ez a követelés kielégítési alap 
hiányában egyelőre behajthatatlan. Javaslat: az egyházkerületi pénztár 
állapítsa meg pontosan a követelés összegét és vegye nyilvántartásba. 

A Krayzell Miklós ellen folyamatba tett törvénykezési ügyben az 
előlegezett összeg 252 pengő. A jogerős ítélet nem rendelkezett abban 
a kérdésben, hogy ki viselje a költségeket. Javaslat: az egyházkerületi 
pénztár irja le a követelést. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a javas-
latok értelmében határoz. 

A jogügyi biz. 
jelentése illetve 
javaslata. 

3 5 . (Dr. F.) Olvastatott a m. évi egyetemes közgyűlésről felvett 
jegyzőkönyv 16. pontja a püspöki javadalmi földekre vonatkozó szabály-
rendeletekről. 

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a m. é. egyetemes 
közgyűlés érdemlegesen nem tárgyalta az egyházkerület által 
készített és felterjesztett tervezetet s hogy az egyházkerületi 
elnökség eleget tett az egyetemes közgyűlés azon határozatá-
nak, hogy a tervezet közöltessék a testvéregyházkerületekkel. 
A közgyűlés a maga tervezetét teljes egészében fenntartja. 

Egyházkerületi 
földbirtok kezelé-
séről alkotott 
szabályrendelet. 

3 6 . (Dr. F.) Olvastatott a m. é. egyetemes közgyűlés jegyzőköny-
vének 103. pontja a magyar és a szlovák ev. egyetemes egyházak között 
felmerült vitás vagyoni kérdések megvizsgálása tárgyában. 

A közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az egyház-
kerület püspökének azt az intézkedését, amellyel az egyete-
mes közgyűlés által a kérdés előkészítésére kiküldött bizott-
ságba az egyházkerület részéről dr. Händel Béla egyházke-
rületi ügyészt küldte ki. 

A magyar és 
szlovák CYang. 
egyet, egyházak 
vitás vagyoni 
kérdései 
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Egyet, jellegű 
lelkészválasztási 

szabályrendelet 
életbelépése. 

Sárosdi ingatlanok 
telekkönyvezésé-

nek kérdése. 

1932 évi ker. jkv. 
6. pontjának 

felolvasása. 

3 ? . (Dr. F.) Olvastatott a m. évi egyetemes közgyűlés jegyzőköny-
vének 8 . pontja az „Egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet" meg-
alkotásáról és életbeléptetéséről. 

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy e szabályrendelet 
1 9 3 3 . évi julius hó 1. napján életbelépett. 

3 8 . (Dr. F.) Az egyházkerület püspökének kezdeményezésére a 
jogügyi bizottság foglalkozott a püspöki javadalmazás céljára az egyház-
kerületnek juttatott sárosdi ingatlanok telekkönyvezésének a kérdésével. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján uta-
sítja az egyházkerület ügyészét, hogy illetékes helyen szor-
galmazza az eljárás befejezését, a tulajdonjognak az egyház-
kerület javára való bekebelezését és eljárásának eredményéről 
tegyen a következő közgyűlésnek jelentést. 

3 9 . (Dr. F.) Olvastatott a mult évi egyetemes közgyűlésről felvett 
jegyzőkönyv 6 . pontja a takarékossági bizottság javaslatairól, amelyekkel 
kapcsolatban a közgyűlés — a jogügyi bizottság javaslatára is — a 
következőkben foglal állást, illetve hozza meg határozatait: 

ad. a.) Az egyházkerület elnöksége bejelenti az egyetemes közgyűlés 
által hozott ama határozatot, amely a tiszai és a dunáninneni egyház-
kerületeknek esetlegesen egy püspök által való administrálására vonat-
kozik. Az egyetemes közgyűlés határozata a két egyházkerület elnökségére 
bizta a kérdés mikénti elintézését. A dunáninneni egyházkerület elnök-
sége azonban nem tartotta magát hivatottnak az egyházkerületi közgyű-
lésnek a kérdéssel való foglalkozása és hozzászólása nélkül a kezdemé-
nyező lépések megtételére, bár, hogyha a testvéregyházkerület részéről 
történtek volna ezek meg, készséggel vette volna fel a tárgyalás fonalát, 
de akkor is csak ugy, hogy a végleges elintézés csak az egyházkerületi 
közgyűlés hozzászólása és állásfoglalása után történt volna meg, mert 
az egyházkerület elnöksége tudatában van azoknak a nehézségeknek, 
amelyek a kérdéssel kapcsolatosan ugy egyház alkotmányjogi, mint ma-
gyar nemzeti és pénzügyi szempontokból felmerülhetnek és provokál-
tathatnak. 

Az egyházkerületi közgyűlés az elnökségnek e kérdésben 
tanúsított magatartását helyesli és magáévá teszi, a kezdemé-
nyező lépést az egyházkerület részéről szükségesnek nem 
tartja, ellenben felhatalmazza az elnökséget, hogy — amennyi-, 
ben a tiszai egyházkerületi elnökség részéről kezdeményező 
lépések történnének — a tárgyalásokat lefolytassa és ha el-
vileg megállapodásra tud jutni, azt esetleges hozzászólás és 
jóváhagyás végett a legközelebb tartandó egyházkerületi köz-
gyűlésnek jelentse be. 

ad. b.) A püspöki javadalmi földekre vonatkozólag a közgyűlés a 
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mult évi egyetemes közgyűlés jegyzökönyvének 16 pontja kapcsán tesz 
jelentést; 

ad. c.) A napidijak kérdésében a közgyűlésMihalovics Samu nóg-
rádi esperes indítványa kapcsán teszi meg előterjesztését; 

ad. d.) A közgyűlés az egyházmegyék összevonását ellenzi. Az 
összevonás a hitélet ápolásának intenzitását károsan befolyásolná, az 
összevonás sérti az integritás elvét, amely ma már minden vonatkozás-
ban előtérben nyomul, s az összevonás financiális szempontból az egy-
házmegyéknek csak nagyon csekély mértékű megtakarítást jelentene, 
amely nem állana arányban a bekövetkezendő hátrányokkal; 

ad. e.) ami végül a törvénykezési költségek behajtását illeti, a köz-
gyűlésnek álláspontja az, hogy az egyházmegyék anyagi felelőségét köz-
gyűlési határozattal megállapítani nem lehet. Ezt csak törvény mond-
hatja ki. Alkotmányunknak nincs olyan rendelkezése, amely ezt a fele-
lőséget kimondaná. Egyébként pedig az E. A. 448. §-ának 2. bekezdése 
módot ad a felügyeleti hatóságoknak arra, hogy szorgalmazzák a per-
költségek behajtását is. Ezzel a joggal kell erélyesen élni. 

4 0 . (D. F.) Tárgyaltatott Mihalovics Samu nógrádi esperesnek 
következő indítványa: mondja ki a közgyűlés, hogy az 1932. évi egye-
temes közgyűlésnek azon határozatát, amellyel az egyetemes közgyűlés 
és bizottságai lelkész-, tanár- és tanitó tagjainak napidijait megszüntette, 
sérelmesnek tartja s felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, hogy 
ezen határozatát hatályon kivül helyezze. 

A közgyűlés az indítványt magáévá teszi és elrendeli 
annak az egyetemes közgyűléshez való felterjesztését. Az 
egyetemes közgyűlés határozata (m. é. kgy. jkv. 6. p.) az 
egyházegyetemi bizottságok lelkész-, tanár- és tanitó tagjai 
legnagyobb részének egyszerűen lehetetlenné teszi az ülé-
seken való megjelenését, mert mai alacsony terményárak mel-
lett nem képesek sajátjukból fedezni budapesti tartózkodásuk 
költségeit. A tapasztalat bizonyítja, hogy a közgyűlések, de 
különösen a bizottságok munkájában évről-évre kevesebben 
vesznek részt, tehát nem lehet helyesnek tartani egy olyan 
intézkedést, amely ezt a folyamatot még növelni fogja. A 
közgyűlés a takarékossági bizottságnak a napidijak megszün-
tetésére vonatkozó javaslatát az egyházi szervezetnek minden 
fokozatára vonatkozóan helytelennek tartja, mert sorvasztó 
hatású lesz annak megvalósítása. Az a kívánatos, hogy minél 
nagyobb élénkséget hozzunk az egyházi életbe, tehát a limine 
el kell utasítani minden tervet, melynek végrehajtása csak 
annak ellenkezőjét eredményezheti. A közgyűlési tagok szá-
mának apasztása a nyilvánosság megszorítását is jelenti s 
ezért a takarékossági bizottság javaslatának végrehajtása ebből 
a szempontból sem kívánatos. 

Egyet, bizottsági 
napidijak 
megszüntetése. 
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41. (D. K.) D. Kovács Sándor egyházi főjegyző, előterjeszti az 
egyházkerületi missziói gyülekezeti munkáról szóló jelentését: 

I. A nógrádi missziói terület képe nagyjában megfelel a mult évi 
képnek; űj szint jelent a képen a dorogházi áttérési mozgalom és a 
fiókegyház megalakulása. 

Nógrád i e s p e r e s s é g . 
a) ßocsarlapujfo élete a rendes mederben folyt tova; a konfirman-

dusok száma 6 volt. A gyülekezet 800 P költséggel átalakítja a lévita 
lakását. A hívek száma 251, a tanulóké 57. 

b) Kisíerenve—Pásztó nagy területen, két megyéből mintegy négy. 
járás községeit foglalja magában. A lelkész részletes jelentésben számol 
be munkájáról. A lélekszám örökös hullámzásban van, hol fogy, hol nő. 
A keresztelés száma 16, valamennyi törvényes; konfirmandus 8, úrva-
csorával élt 298. Egyházi áldásban részesült 9 házaspár, 1 tiszta, 8 ve-
gyes; javunkra kötött egyességet 1 pár, nem szerint neveli gyermekeit, 
hét pár. Egyházunkba tért 1, egyházunkból kitért 1 (családi viszály! 
miatt). Temetési szertartás 18. Külön élő házastársak, vadházasságban 
élők ez időszerint nincsenek. Istentiszteletet tartott a lelkész a) Kistere-
nyén, Pásztón, Selypen, Mátraszelén havonta egyszer, János-akna, Mi-
zserfa bányatelepeken kéthavonként; Apczon kétszer, Mátranovákon egy-
szer volt istentisztelet az év folyamán; a sátoros ünnepeken, a közpon-; 
ton kivül Pásztón, Selypen, Jánosaknán, Mizserfán. . 

Alkalmi ünnepi istentisztelet a misszió területén volt 16; — ifjú-
sági istentisztelet a nagyobb, központokban, voltak Írásmagyarázó isten-
tiszteletek és biblia-órák is. A konfirmációi oktatás nyolc hétig tart. Az 
ifjúság lelki gondozását a liturgikus gyermekistentiszteletek és vasárnapi 
iskolák szolgálták; a vasárnapi iskolát a lelkészné vezeti. Volt kará-
csonyfa ünnep-ajándékozással, — viszont a gyermekek 66.66 P-t gyűj-
töttek a gyámintézet javára. Felnőtt egyháztagok részére egyháztörténeti 
előadások, vallásos esték voltak Kisterenyén és Pásztón; böjti, ádventi 
előadások. Egy műsoros tea-est tiszta jövedelme 245 P volt. A Luther 
naptár 80 példányban kelt el; árusította a „Harangszót," Lutherképeket, 
bibliai képeket és jelmondásokat. Az érdeklődés egyre nagyobb a val-
lásos, irodalmi termékek iránt. 

Anyagi tekintetben nehéz harcot vív a fennmaradásért. Bevétele 
3325 P 80 f., kiadása 3277 P 43 f., maradvány 48 P 37 f. Tartozása 
2600 P, a mult éven törlesztett 145 Pengőt. Segélyt kapott: az egyház-
kerülettől 400 P, adóalapi segélyből 150 P, Gusztáv Adolf-egyleti se-
gélyből 136 P. 20, egyesektől 41 P 31 f., gyűjtésből 130 P 18 fillért, 
összesen 858 P 09 f. Adakozott a gyülekezet: Külmisszióra 1 P 94 f., 
nyomorék gyermekek otthonára 3 P, gyámintézetnek 99 P 06 f., karbiní 
evangélikusoknak 8 P 62 f., szegény embernek 4 P templomépítésre 
10 P 80 f.; bibliára 3 P, Harangszóra 3 P, karácsonyi gyűjtésre 36 P 
2 f., pásztói imaházra 286 P 10 f., sajtóra és fogházmisszióra 3 P 60 f, 
szegényalapra 16 P 70 f., lelkészi könyvtárra 15 P 18 f segélyezésre 
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^ 30 P, összesen 521 Pengő 2 fillér. Tehát 60%-át azon összegnek, 
> amit segélyül kapott különböző forrásokból. 

A hitoktatást a lelkészen kivül Thaisz Aladár, Kiss Gyula, Roósz 
i Márton tanitók látták el. A gyülekezet új felügyelőt választott Gólián 
1 Rezső acélgyári főmérnök személyében. A misszió kör legközvetlenebb 
> célja jelenleg a pásztói imaház fölépítése és harangszerzés, továbbá egy 
> orgonaharmónium Kisterenyére. A szegénység azonban lenyűgözi a 
! szándékot; sok az adóhátrálék s kétségtelen, hogy a gyülekezet saját 
» erejéből ez időszerint fennállani nem tudna. 

c) Dorogházán, Hevesmegyében, áttértekből fiókegyház alakult 58 
lélekkel; gondnoka Bakos Fensel András. Az uj nyáj Kisterenyéhez tar-

f tozik s annak lelkésze gondozza. A buzgóság élénk és állandó jellegű, 
i azonban szükség volna imaházra, de mig ez fölépülhetne, énekes köny-

vekre s egyéb vallásos iratokra. 
II. A fejérkomáromi missziói területen uj pontképen jelentkezik Mór, 

viszont Tatabánya—Felsőgalla az anyaegyházzá alakulás révébe ért, lel-
késze van, s pár év múlva a missziói nyilvántartásból törölhető lesz. A 
részletes adatok a következők: 

a) Sszíergom. A missziói egyház D. Kovács Sándor egyetemi ta-
nár gondozása alatt áll, akinek Ruttkay Miklian Géza, dr. Szuchovszky 
Lajos, Szuchovszky Gyula, Keken Andor, Blatniczky Jenő budapesti val-
lástanárok és segédlelkészek segédkeztek az évi 14 istentisztelet megtar-
tásában. Úrvacsoraosztás évenként 4 izben. A lélekszám az áthelyezések 
következtében apad, az áldozatkészség azonban a régi lánggal lobog, 
amelyet a nőegylet állandóan éleszt. A hitoktatást 29 tanulóval szép si-
kerrel Ferdinánd István dorogi tanitó végezte, ugyanő tanította a konfir-
mandus növendékeket, akiknek száma 10 volt. A konfirmáció ünnepe 
Szentháromság vasárnapján volt a gyülekezeti tagok nagy részvételével 
s lélekemelő hatással. A gyülekezet jegyzőjéül megválasztatott Hasenauer 
Andor főreáliskolai tanár, gondnokául Szarvas Imre, uj presbyternek dr. 
Földes Károly. Az egyházközség 100 P segélyben részesült az egyház-
kerülettől. 

A számadás némi fölösleggel végződött, ami a nőegylet gyűjtésé-
nek eredménye. A templom-alap 1932. év végén 1569 P 83 f, ez évben 
kizárólag a kamatokkal gyarapodott. A nőegylet vagyona 772 P 84 fill. 
100 P-vel járult a hitoktatás költségeihez, egész éven át élelmezett és 
ruházott egy szegény árva bányász ivadék főreáliskolai tanulót. Kölcsön-
nel támogatott egy reászoruló családot. Tagjai hetenként bibliaórákra 
gyűlnek össze. A gyülekezetnek van házi könyvtára, amelyet évről-évre 
gyarapit. Rendszeresen áldoz a gyámintézet, Luther-Társaság s egyéb 
egyházi "közcélok oltárán. 

b) & Gsabäii egyház gondozása alatt áll a) Bicske, fontos ipari, 
kereskedelmi, forgalmi központ, amelynek lélekszáma állandóan növek-
szik. A fiókegyház élén Szkok Pál nagy'paros áll, akinek buzgósága 
elismerésre méltó. Imaházépitésre készül. Az alap javára jól sikerült 

f 
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irodalmi s művészi estélyi rendezett, 1000 pengő jövedelemmel. Néhai 
Zeiner Ferencné 1000 pengőnyi hagyománya a fiókegyház birtokába 
jutott. Bicske község ingyen telket adott imaház és lelkészlakás céljára. 
Mivel a vidéknek Bicske a természetes központja, idővel az egész gyü-
lekezetnek székhelyévé lesz. A hozzá közel eső Felcsűthon 2 istentisz-
teletet tartott a csabdii lelkész, aki a híveket állandóan látogatja, a ta-
nulókat hitünkben oktatja s fáradhatatlanul élesztgeti a hitbuzgóságot. 

b) Dorog és Tokod, bányaterület, változó, de ez időszerint emel-
kedő lélekszámmal. Dorogon 142, Tokodon 107 evangélikus lélek él. 
E két telep gazdasági közigazgatási, közművelődési tekintetben Eszter-
gomra van utalva s előbb-utóbb ide kell csatlakoznia egyházi köz-
igazgatás szerint is. Az anyaegyház lelkésze rendkívüli fáradsággal s 
időveszteséggel közelítheti meg dorogi és tokodi hiveit Budapesten át. 
Sürgős szükség volna arra, hogy Esztergom, Dorog, Tokod állandó s 
helyben vagy legalább a székhelyen lakó lelkészi vezetőnek gondvise-
lése alá kerüljön. Dorogon 12, Tokodon 2 istentisztelet van évenként. 
A lelkész munkája, fáradozása a legnagyobb elismerésre méltó. 

c) Tata-Tóváros Komárommal kapcsolatban a kötött szerződés 
alapján rendes gyülekezeti életet él. Biblia-órákat tart, egyházi lapokat 
járat, vallásos ünnepeket rendez. A nőegylet főképen szeretet munkát 
végez, a konfirmandusoknak űjtestámentomot oszt ki. A komáromi egy-
házzal kötött szerződése nyilvántartás végett bemutatandó. Minden esetre 
jó előre kell gondoskodni arról, hogy időjártával, ha megerősödik és 
Komáromot elválása meg nem gyengíti, önálló gyülekezetté alakulhasson. 

d) Tatabánva - Telső-Galla új világi vezetőket választott; felügyelő 
Szennovitz Dezső, másodfelügyelő Vidovszky Lajos lett, akiket felsőbb 
megbízásból D. Kovács Sándor ker. főjegyző iktatott tisztjükbe. Az új 
felügyelő 100 drb. Luther-rózsát osztatott ki s 10 példány Harangszót 
járat a szegényebb hivek számára. A Harangszót a hivek 100 példány-
ban járatják. Hetenként hat istentisztelet van a nagy kiterjedésű bánya-
telep különböző részein, a hivek tömeges látogatása mellett. Az ünnepi 
időszakokban 18 vetített képes előadás volt. A nőegylet ez évben fokozott 
serénységgel látott hozzá a szegénygondozáshoz. 82 iskolás gyermeket 
részesített ruhasegélyben 976 P. értékben. Az orgona harmónium tarto-
zásából 273 P-t. Oltárdiszre, úrvacsorai készletre adott az egyháznak 
230 P-t. Évközi szegénygondozásra is sokat áldozott. Az utcára szorult 
iskolás gyermekek vallásos erkölcsi nevelése végett a hely. lelkész és 
segédlelkész megszervezték a „Vidovszky Kálmán" cserkéscsapatot 66 
taggal s az alakulás áldásos nevelő hatása máris mutatkozik. 

Mivel a nőegylet helyiségét vissza kellett adni, működésében pil-
lanatnyi zökkenő állott be, azonban a bányatársulat csakhamar uj helyi-
séget bocsátott a nő- és leányegylet használatára, amit a gyülekezet 
óhaja szerint átalakított s világítással, fűtéssel is ellát. Az uj helyiség 
célszerűbb a réginél s istentiszteleti célra szolgáló nagy terme is van. 
A gyülekezet áldozatkészsége példás, bár az általános anyagi válság 
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> érezteti hatását; a fizetéscsökkentések s munkás elbocsátás miatt a gyü-
I lekezeti bevételek jelentékenyen apadtak s az 1932 év végén 1040 P volt 
i a hátrálék. Az anyaegyházzá alakulás remélhetőleg meghozza a javulást. 

e) 31tór a pusztavámi anyaegyház gondozása alatt áll, azonban a 
i nagy távolság miatt kellő gondozásban nem részesülvén, híveink mind 
! szorosabban csatlakoztak a ref. egyházhoz és részben be is olvadtak. A 
[ lélekszám az 1930. évi adatok szerint 208. Az idén volt az első evang. 
[ konfirmáció, az egyházi megmozdulás első életjele. Az egyházi öntudat 
> ébrentartása végett szükséges a fiókegyház megalakítása és az istentisz-
i teletek rendszeresítése. 

f) T o r ä a s gondozása alatt áll Ercsi, Érd és Martonvásár. 
a) Ercsin lakó híveink a ref. hívekkel a már közzétett szerződés 

szerint közös prot. egyházban élnek, azonban a tordasi lelkész időnként 
meglátogatja híveinket, istentiszteletet tart és űrvacsorát oszt. Lélekszám 84. 

b) Érd 1932 szeptember 25-én fiókegyházzá alakult, felügyelője 
. Maurer Vilmos, gondnoka Hradszky János. Istentisztelet minden máso-
i dik vasárnap van, urvacsoraosztás az ünnepek másodnapján. A 18 elemi 
i és 4 polgári iskolai növendéket Bálintffy Józsefné áll. tanítónő oktatta 

vallásunkban példás buzgósággal. A lélekszám 99. 
c) Martonvásáron a ref. hívekkel felváltva havonként kétszer tarta-

nak istentiszteletet és az ünnepek másodnapján van urvacsoraosztás. A 
6 elemi iskolai növendéket a lelkész oklatja. A szórványhelyet nagy 
veszteség érte Kleuner Károly gondnok elköltözésével. A lélekszám 74. 

A lelkész buzgósága elismerésre méltó. 
g) Csdkvárhoz tartozó szórványhelyek közül egyedül Zámoly 

érdemel különösebb figyelmet, amelynek lélekszáma 60, s amelyet a 
lelkész meg-meglátogat s istentiszteletet is tart számára. A többi falu 
lélekszáma 5—15 közt változik s a lelkész gondozására annál inkább 
rászorul, mert erős ostrom alatt állanak. 

Általában megállapítható, hogy a missziói egyházi körök sáfárai 
hiven teljesitik kötelességüket, buzgón végzik munkájukat. Nem csupán 
dolgoznak, hanem szerencsés érzékkel megtalálják megértő munkatár-
saikat is. Kiváltképen ki kell emelni Limbacher Zoltán kisterenyei lel-
készt, aki nagy területen szinte ezer szemmel és ezer kézzel dolgozik, 
minden jelenséget észre vesz s bármely pillanatban ott terem, ahol 
szükség van reá, továbbá Kalovszky Kálmán, immár megválasztott tata-
bányai-felsőgallai lelkészt, aki a szerte széledő nyáját, mely már-már 
más egyházakhoz szegődött s apró szektákká, ecclesiolaszerű csoportokká 
töredezett, összegyűjtötte és három év alatt visszahódította, gyülekezetté 
szervezte. A szektamozgalomról ujabb hirek nincsenek, — talán ellanyhul 
lassanként külföldi támogatás híján. Mivel a szó igazi értelmében szór-
ványegyház vagyunk, s híveink gyakran elszigetelve egymástól és a gyü-
lekezeti élettől elszakadva, szakadatlan kísértés között élnek, - - a val-
lásos iratok, bibliák, énekes és imádságos könyvek, hitvallásainak ter-
jesztésére többet kellene áldoznunk. A mi viszonyaink között a figye-



60 

Hitvédelmi iratok 
kiadása és céljaira 

oífertórium 
tartása, 

lemnek azon céltévesztése, hogy mig boldogan ürül egy indiai, vagy 
kínai, ceyloni benszülött megtérésének, százak és ezrek, régi evangélikus 
családok sarjadékai szinte észrevétlenül mállanak le egyházunk kebe-
léről, gyógyíthatatlan sebeket üt hazai egyházunkon, de nagy vesztes-
ségeket okoz az egyetemes evangélikus egyháznak is. Egy-egy uj keresz-
tyénért száz- és száz evangélikus hívőt áldozunk fel, holott talán egy 
kis jóakarattal, az erőnek okosabb felhasználásával megmenthetnének. 
Az anyagi erő hiánya nagy akadály, de őseink nagyobb akadályokat is 
legyőztek és a sok szegény fillére is erő, ha egy perselybe kerül. 
Javaslom, határozza el az egyházkerület, hogy évente egy vasárnapon 
az offertóriumot a szórványoknak vallásos iratokkal, bibliákkal, énekes 
és imádságos könyvekkel való ellátására szánja s hasonló intézkedés 
végett keresse meg a testvér egyházkerületeket. A Luther-Társaságot 
pedig — elismerve a szórványgondozás terén eddig szerzett érdemeit -— 
felhivja, hogy minél több vallásos építő és hitünk igazságait tárgyaló 
iratot adjon ki s főképen figyelmébe ajánlja Luthernek a különféle tévely-
gésekről szóló iratait. 

A kerületi közgyűlés az előadó javaslata alapján 
a) örvendetes tudomásul veszi az egyházkerületi missziói 

munkáról szóló jelentéseket, a gondozó lelkészeknek, hitok-
tatóknak, közreműködő előadóknak, vendégszónokoknak, ada-
kozóknak elismerését nyilvánítja; 

b) külön kiemeli Limbacher Zoltán kisterenye—pásztói 
és Kalavszky Kálmán tatabánya—felsőgallai missziói lelkésznek 
odaadó buzgóságát, valamint a tatabánya—felsőgallai és esz-
tergomi nőegyletnek az élet szükségeihez alkalmazkodó, cél-
szerű és kitartó munkásságát; 

c) Dorogon és Móron szükségesnek tartja a fiókegyház 
szervezését és Dorogról a ref. fiókegyházzal való egyesség 
tervezetét bekivánja; 

d) ugyancsak bekivánja nyilvántartás és kinyomatás vé-
gett Komárom és Tatatóváros szerződését hiteles formában; 

e) Dorogháza ügyét állandóan figyelemmel kiséri s mi-
helyt ily célra fedezettel rendelkezik, énekes- és imádságos 
könyvek szétosztásáról gondoskodni fog, a Luther-Társaság 
ajánlatát az ingyen könyvek és iratok küldésére vonatkozólag 
köszönettel fogadja. 

4 2 . (D. K.) A missziói jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés mér-
legelve az előadó adatait és előterjesztését 

a szórványgondozás sikere érdekében felhivja a Luther-
Társaság figyelmét alkalmas hitvédelmi iratok kiadására, egy-
úttal elhatározza, hogy esztendőnként minden gyülekezetben 
egy vasárnapi délelőtti istentiszteleti offertorium a szószékről 
való lelkesítő tájékoztatás mellett a szórványokban való irat-
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terjesztés céljára fordittassék s a határozat végrehajtására fel-
kéri a kerület püspökét. Végül hasonló intézkedés végett meg-
keresi a testvér egyházkerületeket. 

4 3 . (D. K.) Az egyházi főjegyző utalva a mult évi missziói jelentés 
alapján kelt határozatra (jkv. 59/e pont.) előterjeszti, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 5665/1933 sz. rendeletével a tatabányai-felső-
gallai lelkész kongruáját mindössze évi 544 pengőben állapította meg, 
vagyis a lelkészi fizetés 3A részét a gyülekezetnek kell viselnie. Mivel 
e megállapítás a hivek számának csökkenése s az egyházi adónak vele 
együttjáró apadása esetén veszélyeztetheti az ifjú egyházközség fennma-
radását, a fehérkomáromi egyházmegye a kerületi elnökség s az egyete-
mes felügyelő úr közbenjárását kéri a sérelmes határozat orvoslása végett, 
másrészt a Magyar Általános Kőszénbánya Társulat igazgatóságának 
megkeresését sürgeti a végből, hogy az evang. lelkészt és hitoktatót a 
református lelkész és hitoktató javadalma arányában lássa el javadalom-
mal s ilyen módon biztosítsa az egyházközség fennmaradását és hiva-
tásának szolgálatát. Egyébként az anyaegyházzá alakulás e javadalom 
mellett is életszükség lévén, az új egyházközség a lelkészi híványt meg-
állapította s annak megerősítése után lelkészül a jelenlegi helyettes lel-
készt, Kalavszky Kálmánt meghívta, akinek beiktatása szept. hó folyamán 
fog megtörténni. 

A kerületi közgyűlés a) örvendetes tudomásul veszi a 
gyülekezet anyaegyházzá alakulását s Kalavszky Kálmánnak 
lelkészül való meghívását; 

b) sajnálattal értesül a Kongruautalványozás sérelmes 
voltáról és felkéri a kerületi elnökséget, hogy alkalmas idő-
ben járjon közben a vallás- és közoktatásügyi miniszternél 
a kongrua fölmentése végett; 

c) felkéri az egyetemes felügyelő urat és a kerület el-
nökségét, hogy a lelkész és vallásoktató javadalmának a 
kongrua betudásával a ref. lelkész és vallásoktató javadalma 
erejéig való kiegészítését a bányatársulatnál alkalmas módon 
és időben kíséreljék meg és szorgalmazzák; 

d) felkéri az egyet, közgyűlést Tatabányának az egye-
temes missziói alapból való támogatására; 

e) az uj anyaegyház nevét „Taíabdnva—Tőlsögalla" 
névben állapítja meg s hatósági körét Felsőgalla, Tatabánya, 
Alsógalia és Bánhida községekre s a hozzájuk tartozó pusz-
tákra terjeszti ki, összesen 1274 lélekkel. 

14. (D. K.) Az egyházi főjegyző előterjeszti a fejérkomáromi egy-
házmegye községeinek, pusztáinak egyházközségi beosztásáról készült uj 
javaslatot a gyülekezetek észrevételeivel együtt. 

A kerületi közgyűlés, bár a javaslatot érdemileg helyesli, 

Tatabánya-
Felsőgallai lelkész 
kongrua ügye. 

Javaslat a 
fejérkomáromi 
esp. egyházközségi 
beosztásáról 



6 2 

Ker. G. A. gyám-
intézet jelentőse. 

K e r . leYéltáros 
jelentés. 

Ker. lelkészérte-
kezlet jkönyve 

Fogházi és kórházi 
lelkipásztori 

munka. 

alkotmányos tárgyalás végett átteszi az egyházmegyéhez és 
jelentését a jövő évi közgyűlésre elvárja. 

4 5 . (Cs.) Tárgyalásra került a kerületi G. A. gyámintézet közgyű-
lésének jegyzőkönyve, amit 

a közgyűlés tudomásul vesz és függelékként kinyomat. 

4 6 . (Cs.) Kerületi levéltáros jelenti, hogy az elmúlt közigazgatási 
esztendőben a ker. levéltárba ügydarabok elhelyezés végett nem érkez-
tek s igy a levéltár anyaga nem szaporodott. Levéltári szekrény teljesen 
megtelt. 

A közgyűlés a levéltáros jelentését tudomásul veszi. 

4 ? . (Cs.) Beterjesztetik a kerületi lelkészértekezlet jelentése, amit 
a közgyűlés tudomásul vesz és jegyzőkönyvét melléklet-

ként kinyomat. 

4 8 . (Cs.) Kardos Gyula előadó beterjeszti az 1932 - 33. közig, 
évben a fogházakban és kórházakban végzett lelkipásztori munkáról 
szóló jelentését. 

Togházi misszió. Egyházkerületünkben három fogház, illetve fegy-
intézet van, amelyben — ha csekély számban is — mindig vannak 
evangélikus letartóztatottak. A balassagyarmati és székesfehérvári törvény-
széki fogházakban az illetékes lelkészek az eddigi szokások szerint gon-
doskodtak a rabok lelki ellátásáról. A ref. lelkészekkel karöltve kéthe-
tenkint tartottak istentiszteleteket, amelyeknek mindenkor bűnbánatra 
intő célzata van. Adventben és böjtben minden rabnak Urvacsorát osz-
tanak. A Nőegyletekben alakult fogházi misszió hölgy tagjai külön láto-
gatják a letartóztatottakat, szabaduláskor minden rab kis bibliát kap. 
Karácsonykor karácsonyfa ünnepélyt rendeznek számukra, amikor min-
den rab kis ajándékcsomagban is részesül. Létszám változó. Aránylag 
mindig kevesen vannak. Márianosztrán az ottani evang. fegyenceket 
Bálint András büntető int. ref. lelkész gondozza. Évente néhányszor az 
illetékes nagybörzsönyi lelkész látogatja meg őket s Urvacsorát oszt szá-
mukra. 1932 január 1-én volt 15 evang. fegyenc, december 31-én 7. 
Hetenkint számukra 3 istentiszteleti tanítás volt s ezenkívül hittanórán is 
részesültek erkölcsi oktatásban. A hittanórán kézikönyvül a teljes bibliát 
használták s tanulták belőle Máté 12—16 részeit. Egyebekben teljesen 
a reformátusokkal egyenlő elbánásban részesültek, csak az Urvacsora-
osztás alkalmából nekik ostyát adtak. 

Kórházi lelkipásztori gondozás. A balassagyarmati Mária Valéria 
és a székesfehérvári Szent György kórházban az evang. betegek lelki-
ismeretes gondozásban részesülnek. Minden héten meglátogatják az 
evang. betegeket s ebben a diakonissza testvérek és a nőegyleti kórházi 
misszió hölgy tagjai buzgón vesznek részt. Kívánatra - telefon hívásra 
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— nagy ünnepek előtt adventben és böjtben az összes betegek Urva-
csorát vesznek, egyenként pedig akkor és annyiszor a hányszor azt 
kívánják, az illetékes lelkészek telefón hívásra azonnal rendelkezésre 
állnak. A balassagyarmati kórház dísztermében időnként a betegek szá-
mára és a személyzet számára kórházi istentiszteletet tartanak. A kórházi 
temetéseket az illetékes lelkészek akadálytalanul végzik. A „Sziv" újság 
ellensúlyozására — a balassagyarmati Nőegylet 5 péld. Harangszót és 
5 péld. Jöjjetek én hozzám . . . cz. lapot járatja az evang. betegek ré-
szére. A kath. szellem — főképen Balassagyarmaton erős s az apáczák 
téritgetési kísérletei is észlelhetők — de eddig nagyobb eredmény nél-
kül. A beteg szobákban — dacára a vegyes vallású betegeknek az apá-
czák minden reggel és minden este kath. imákat mondanak elő az 
„Üdvözlégygyel". 

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul a fogházi 
és kórházi lelkipásztori munkáról szóló jelentést s ugy az 
illetékes lelkészeknek, valamint az eljáró Nőegyleti misszió 
tagjainak a diakonissza testvérekkel együtt ezért az áldott 
munkálkodásáért elismerését nyilvánítja. 

Azokkal a támadó és egyházunk érdekeit sértő jelensé-
gekkel kapcsolatban, amelyek az akció katholika káros ha-
tásaiként jelentkeznek, a közgyűlés a lelkészeket, az egyházi 
elnökségeket és az egyház vezető tényezőit, fokozottabb őr-
ködésre és a sérelmek megelőzésére alkalmas tevékenységre 
hivja fel s egyben utasítja, hogy ha a maguk erejéből a fel-
merülő jelenségekkel szemben gyengéknek látják magukat, 
hívják segítségül az egyházmegyék — s ha a szükség úgy 
kívánja az egyházkerület elnökségét is. 

4 9 . (Dr. F.) A nógrádi egyházmegye közgyűlésének előterjesztésére 
a kerületi közgyűlés, hivatkozással az 1928-ik évi egye-

temes közgyűlés 16-ik pontjának a Fébe diakonissza egyesü-
let működésének felügyeletére és irányítására vonatkozólag 
kimondott határozatára, felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez s kéri, hogy a diakonisszák kiképzését ellenőrizze, 
hozzon a diakonisszák munkakörét szabályozó, egyetemes 
érvényű szabályzatot s mondja ki, hogy a diakonisszák csak 
felsőbb egyházi hatóság jóváhagyásával alkalmazhatók s min-
denben az illetékes lelkész felügyelete és ellenőrzése alatt 
állarak s munkájukat az illetékes lelkész vezetése, irányítása 
és utasítása szerint tartoznak végezni. 

5 0 . (Dr. Z ) Minthogy a közgyűlésnek több tárgya nem volt, a 
püspök a közgyűlés összes tagjainak nevében a felügyelőnek hálásan 
köszöni a közgyűlés bölcs, tapintatos és magas színvonalú vezetését. 

Felügyelő a köszönetet a püspökre háritja át s egyben köszönetet 

Fébe diakonissza 
egyesület 
működése felett 
való felügyelet. 

Közgyűlés 
berekesztése. 
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mond az előadóknak a gondos előkészítő munkáért. Istennek áldását 
kéri minden egyházra, minden lelkészre, tanítóra, minden egyházi mun-
kásra s ugy a vendéglátó egyháznak, valamint a városnak a szives 
vendéglátást megköszönve, a közgyűlést berekeszti. 

A közgyűlés a püspök hálaadó imájával véget ért. 
Kmf. 

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

D. Kovács Sándor sk., Dr. Zelenka Frigyes sk., 
egyházkerületi egyházi főjegyző. egyházkerületi világi főjegyző. 

Kirchner Rezső sk., Dr. lándori Kéler Bertalan sk., 
egyházkerületi egyházi jegyző. egyházkerületi világi jegyző. 

Dr. Csengődy Lajos sk., Dr. Farkass Béla sk., 
egyházkerületi egyházi jegyző. egyházkerületi világi jegyző. 

Hitelesítjük : 

Budapesten, 1933. évi október hó 11-ik napján. 

Kirchner Gyula sk., Podhradszky János sk., 
Laszkáry Gyula sk., Irányi Kamill sk., 

a hitelesítő bizottság tagjai. 
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I. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett Magyaróvárott, 1933. évi szeptember hó 6-án, a dunán-
inneni ág. hitv. evang. egyházkerület számvevőszékének ülésén. 

Jelen voltak: Kirchner Gyula világi elnök, Meskó Károly egyházi 
elnök, Kirchner Rezső, Magyar Géza, Szűcs Sándor számvevőszéki tagok. 

1. Világi elnök üdvözli a számvevőszék tagjait s az ülést meg-
nyitja. A jegyzőkönyv vezetésére jelen esetben Magyar Géza számvevő-
széki tagot kéri fel. 

2. Meskó Károly jelentést tesz a fejérkomáromi egyházmegye 1932 
évi közigazgatási és a lelkészsegélyző egyesületi pénztár zárszámadási 
okiratainak felülvizsgálatáról. Mindkét pénztár zárszámadási okiratait úgy 
alakilag, mint számszerűleg kifogástalanoknak, minden egyes tételt nyug-
tákkal és ellennyugtákkal igazoltnak találta. Az 1933-ik esztendő költ-
ségvetés előirányzata az egyházmegye anyagi viszonyaival reálisan egyező. 
Kijelenti, hogy a fejérkomáromi egyházmegye zárszámadási okirataival 
gyönyörűséggel foglalkozott, mert az E. A. idevágó rendelkezéseinek a 
kerület egyetlen egyházmegyéje sem tesz olyan pontosan eleget, mint a 
fejérkomáromi. Éppen azért nem csupán jóváhagyásra, hanem különös 
dicséretre ajánlja a felülvizsgált számadásokat a kerületi számvevőszéknek. 

A számvevőszék az előadónak javaslatát teljes egészé-
ben magáévá teszi és a kerületi közgyűlésnek elfogadásra 
ajánlja. 

3. Magyar Géza a mosoni egyházmegyei pénztár és lelkészsegélyző 
intézetének számadásairól tesz jelentést. Mindkét pénztár számadását el-
fogadásra ajánlja. 

A számvevőszék mindkét pénztár számadását jóváhagyja 
azzal a megjegyzéssel, hogy a jövőben a egyházmegyei köz-
igazgatási pénztár mellékleteihez az egyet, lelkészi nyudíjin-
tézet járulékok előírási és lerovási főkönyve is csatoltassék. 

4. Világi elnök előterjesztést tesz a nógrádi egyházmegye közigaz-
gatási, Bánóczy, Beniczky és Lelkészi Nyugdíjintézet pénztárainak és az 
esperességi birtok 1932 évi számadásainak és az 1933.® évi költségve-
téseinek felülvizsgálatára vonatkozólag. Valamennyi pénztár zárszámadá-
sainak és költségvetéseinek jóváhagyását javasolja azzal a megjegyzéssel, 
hogy a hiányzó aláírásokat az egyházmegyei pénztáros pótoltassa. 

A kerületi számvevőszék az előadó javaslatát teljes egé-
szében magáévá teszi. 

5. Magyar Géza számvevőszéki tag indítványozza, hogy az egyes 
esperességek számadásai és költségvetései a jövőben egyöntetűek lehes-

5 
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senek, az E. A. idevágó §-ai szerint az egyházkerület közgyűlése kellő 
számú példányban, számadási űrlapok nyomatását engedélyezni szí-
veskedjék. 

A számvevőszék az indítványt annál is inkább magáévá 
teszi, mert igy az esperességi pénztárosok nehéz munkáját is 
megkönnyítheti. 

6. Kisterenye—pásztói missziói egyház beterjeszti 1932. évi zár-
számadását és 1933. évi költségelőirányzatát, amelyek felülvizsgálata 
alapján a kerületi számvevőszék a missziói egyház további segélyezését 
szükségesnek tartja. 

Több tárgy nem lévén, világi elnök a számvevőszék ülését berekeszti. 

Kirchner Gyula 
világi elnök. 

Magyar Géza 
h. számvevőszéki jegyző. 

Meskó Károly 
számvevőszéki egyházi elnök. 
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H. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV, 

felvétetett a Dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület Gusztáv Adolf 
Gyámintézetének 1933 évi szeptember hó 5-én Magyaróvárott megtartott 

évi rendes közgyűlésén. 

Jelen voltak: Laszkáry Gyula kormányfőtanácsos, világi elnök és 
Podhradszky János egyházi elnöklete alatt Kiss István püspök, Wenk 
Károly, Balogh István esperesek, Zimermann János, Kardos Gyula al-
esperesek, Csatáry Elek, dr. Zelenka Frigyes, dr. Händel Béla, dr. Far-
kas Gyula, Irányi Kamill, Magyar Géza, Kirchner Rezső, Bérces Lajos, 
Kaján József és alulirt jegyző. 

1. Podhradszky János egyházi elnök áhítatos imá'a és Istent segít-
ségül hivó fohásza után 

2. Laszkáry Gyula világi elnök közvetlen szavakkal üdvözli a meg-
jelenteket és a jegyzőkönyv hitelesítésére Wenk Károly és Balogh István 
közgyűlési tagokat kéri fel. 

3. Kirchner Rezső, mint a gyámintézeti elnökségre beadott szava-
zatbontó bizottság elnöke jelenti, hogy az egyházmegyei gyámintézetek 
szavazatai beérkeztek és ezek alapján az egyházkerületi G. A Gyámin-
tézet elnökének Laszkáry Gyula kormányfőtanácsost, egyházi elnökének 
Podhradszky János alesperest deklarálja. 

A közgyűlés kitörő örömmel veszi tudomásul a bejelen-
tést, az uj elnökséget melegen üdvözli, amiért Laszkáry Gyula 
világi elnök mondott köszönetet. 

4. Podhradszky János egyházi elnök beterjeszti évi jelentését. En-
nek során megemlékezik a németországi G. A. Egylet 100 éves jubileu-
mának ünnepségeiről, az elmúlt esztendő küzdelmeiről, a református 
Szeretetszövetség munkásságáról s a dicső elődök nemes példáját idézve 
követésre, jelenti, hogy 

1. A mult évi gyámintézeti közgyűlés elrendelte a kerületi gyám-
intézeti elnökségre a szavazást. A szavazatok julius hó 31-ig be is kül-
dettek a Püspök úr Őméltóságához. * 

2. Az Egyetemes G. A. Gyámintézet közgyűlésének jegyzőkönyveit 
szétküldötte. Ebben foglaltatik a Gyámintézet kérelme is, hogy az Egye-
temes Egyház engedje meg addig is, amig erről a zsinat intézkedhetik, 
hogy az E. E. E. Gyámintézet eddigi neve mellé alcímként a „Magyar-
honi G. A. Gyámintézet" elnevezést is felvehesse. Az Egyetemes Egyház 
ez évi közgyűlése lesz hivatva e kérdés felett dönteni. Az Egyetemes 
G. A. Gyámintézet ünnepi közgyűlési jegyzőkönyve felsorolja, hogy mely 
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gyülekezetek részesültek a mult évben segélyben. Felsőgalla-Tatabánya 
kisszeretetadományban 200 P. A szabad rendelkezésre álló 225 P-ből 
Nógrád, Rétság, Csákvár 75—75 P, a G. A. Egylet 1175 P segélyéből 
Székesfehérvár 300 P, Cserhátsurány és Kisterenye-Pásztó 2 0 0 - 2 0 0 P, 
Tordas 125 P, Oroszvár, Kétbodony és Komárom 100—100 P, Balassa-
gyarmat 50 P, összesen 8 egyház 1175 P. Ezenkívül kapott Galgaguta 
úrvacsorai szentedényt (kehely-patena), Székesfehérvár, Csákvár, Felső-
galla-Tatabánya, Érd 10—10 darab dunántúli énekeskönyvet, Egyházas-
dengeleg és Sámsonháza 2—2 darab Tranosciust, Bér és Vanyarc 1 — 1 
oltári díszbibliát, Felsőpetény és Vanyarc 5—5 darab Szeberényi L. G. 
A. élete c. füzetet, Érd és Martonvásár 10 db Raffay imakönyvet. 

3. Az Egyetemes Gyámintézet elnökének azon kívánságát, hogy a 
G. A. perselyek a Gyámintézet szolgálatába állíttassanak, közölte a gyám-
intézetekkel és e kérés teljesítését kérte. 

4. A számvizsgáló bizottság a számadásokat felülvizsgálta és azok 
jóváhagyását kéri a közgyűléstől. 

5. Meleg és lendületes szavakkal üdvözli dr. Sztranyavszky Sándor 
kerü'eti felügyelőt az egyházi közé.'et terén betöltött 25 esztendeje alkal-
mából. Ugyancsak szeretetteljesen üdvözli Laszkáry Gyula világi elnököt 
kormányfőtanácsosi kinevezésével kapcsolatban, hálásan emlékezve meg 
közegyházunk és a Gyáminlézet terén kifejtett önzetlen és áldozatos 
munkájáról. Majd a tiszteletteljes kegyelet adóját rójja le Okolicsányi 
Gyula Istenben boldogult egyházkerületi tb. felügyelő iránt. Közli, hogy 
a fejérkomáromi egyházmegyei gyámintézet pénztárosa Magyar Géza 
lemondott s helyére Horváth Sándort választották meg. 

6. Az egyházmegyei gyámintézetek munkáját a következő számada-
tokkal ismerteti: 

I. Fejérkomáromi egyházmegye gyűjtött: 
Szabadrendelkezésre m. é. 219 56 P f. é. 260 28 P -f- 40-72 P 
Nagyszeretet adományra m. é. 106 85 P f. é. 80 38 P — 2 6 4 7 P 
G. A. Egyletnek m. é. P51 P f. é. —•— P — P51 P 

Összesen: m. é. 32792 P f. é. 340-66 P + 12-74 P 
II. Mosoni egyházmegye gyűjtött: 

Szabadrendelkezésre m. é. 104 90 P f. é. 118-67 P + 13*77 P 
Nagyszeretet adományra m. é. 35-01 P f. é. 30 74 P — 4-27 P 

Összesen: m. é. 13991 P f. é. 14941 P -f- 9 50 P 
111. Nógrádi egyházmegye gyűjtött: 

Szabadrendelkezésre m. é. 385 08 P f. é. 477-16 P - f 92 08 P 
Nagyszeretet adományra m. é. 153 05 P f. é. 165 02 P -j- 11.97 P 
G. A. Egyletnek m. é. —•— P f. é. 6-14 P - f 6.14 P 

Összesen: m. é. 538"13 P f. é. 648 32 P -j- 11019 P 
Egyházközségek gyámintézeti tőkéi: Fejérkomáromban 447-94 P, 

Nógrádmegyében 211-81 P. — Az egyházmegyék gyámintézeti tőkéje: 
Fejérkomáromban 533-31 P, Nógrádban 120-71 P. 



7 0 

Az egyházközségi gyámintézetek adtak segélyt: Fejérkomáromban 
26-50 P, tőkésítésre fordítottak 59-02 P, egyházmegyei alapok növelésére 
21 P, költségre P02 P, összesen 86-54 P. — A nógrádi egyházmegyé-
ben: egyházmegyei lelkészi segélyegyletnek 193*40 P, tőkésítésre 3P10 
P, G. A. Egyletnek 6-14 P, költségre 8-90 P, összesen 239-54 P. 

Az egyházmegyék adtak segélyt: Fejérkomáromban: Segélyre Fel-
sőgalla—Tatabányának 60 P, Székesfehérvárnak 50 P, költségre P29 P, 
tőkésítésre 58 53 P, összesen 256-36 P. — Mosonyban: Segélyre 59-34 
P, költségre P20 P, összesen 60*54 P. — Nógrádban: Segélyekre 
238-78 P, költségekre 2'30 P, összesen 241 08 P. 

Ö s s z e s í t é s : 

Szabadrendelkezésre m. é. 709 54 P f. é. 85611 P + 146*53 P 
Nagyszer, adományra m. é. 294 91 P f. é. 276-14 P — 18.77 P 
Q. A. Egyletnek m. é. 1-51 P f. é. 6-14 P + 4 63 P 

Összesen: m. é. 1005-96 P f. é. 113839 P + 183-85 P 

A „Laszkáry Gyula ker. gyámint. alapítvány" tőkéje az 1932. év 
december 31-én 1872*30 P, kamata 70 P. A kamat 10°/c-a a tőkéhez 
csatolandó, azaz 7 P. Marad rendelkezésre 63 P. 

A ker. gyámintézet rendelkezésére álló összeg 856-11 P. Felerésze 
428-05 P. Javasolja az elnök, hogy ebből fordíttassák segélyre 370 P, 
költségekre 58-05 P. 

A kerületi Gyámintézethez a következő segélykérvények adattak be : 
1. Fejérkomáromból: Székesfehérvár, Felsőgalla—Tatabánya, Csákvár, 
Komárom, Tatatóváros és Bicske. 2. Mosonból: Oroszvári leányegyház. 
3. Nógrádból: Kétbodony, dorogházi fiókegyház, Galgaguta, Rétság, 
Nógrád. 4. A szarvasi Luther árvaház. 

Elnök javasolja, hogy a 370 P-től: Kétbodony, Dorogháza, Galga-
guta, Rétság, Székesfehérvár, Oroszvár, Felsőgalla—Tatabánya 5 0 - 5 0 
P-t, a szarvasi Luther árvaház 20 P-t. A Laszkáry-alapitványból 63 P 
Csákvárnak adassék. 

Az egyetemes Gyámintézethez folyamodnak: Fejérkomáromból: 
Székesfehérvár, Tatatóváros, Felsőgalla-Tatabánya, Csákvár, Komárom, 
Bicske, Tordas, Esztergom. — Mosonból: Oroszvár. — Nógrádból: 
Kétbodony, pásztói misszió, dorogházi fiókegyház, Rétság, Nógrád, Bánk, 
Galgaguta, Felsőpetény, Ösagárd, Szúpatak I., Szúpatak II., Mohora és 
a Bognár-alapitványi segélyért Luczfalva. G. A. segélyért Kétbodony, 
Rétság, Nógrád, Ösagárd. 

E kérvények felterjesztésére a következő sorrendet javasolja: Szé-
kesfehérvár, Tatabánya-Felsőgalla, Kétbodony, Kisterenye -Pász tó , Szú-
patak, Komárom, Oroszvár, Tordas, Tatatóváros, Galgaguta, Dorogháza, 
Csákvár, Rétság, Nógrád, Bánk, Felsőpetény, Esztergom, Ösagárd. — A 
Gusztáv Adolf segélyért: Kétbodony, Rétság, Nógrád, Ösagárd. 

A közgyűlés az elnök jelentését elismeréssel veszi tu-
domásul s határozatilag kimondja, hogy dr. Sztranyavszky 
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Sándor egyházkerületi felügyelő urat az elnöki jelentésnek 25 
éves jubileumával kapcsolatos megemlékezésével jegyzőkönyvi 
kivonatban is üdvözli és az elnöki előterjesztéseket határoza-
tokká emeli. 

4. Kardos Gyula az alapszabály-nyomtatványok hiányát teszi szóvá 
és a gyámintézeti elnökségtől a segélyek felhasználásának arányairól 
kért felvilágosítást — amit az egyházi elnök azonnal meg is adott. 

5. Egyházi elnök indítványára 
a közgyűlés felkéri az Egyetemes Gyámintézetet, hogy a már 
kifogyott régi gyámintézeti gyüjtőiv könyvecskék újból való 
kinyomatásáról és azok szétosztásáról gondoskodjék. 

6. Világi elnök indítványára 
a közgyűlés felhatalmazza az egyházi elnököt, hogy az eset-
ben, ha az Egyetemes Gyámintézet az 5. pontban foglalt 
megkeresésnek nem tenne eleget, űgy a kerületi G. A. Gyám-
intézet költségén készíttesse el a gyüjtőiv nyomtatványokat. 

7. Egyházi elnök indítványára 
a közgyűlés hálás köszönetet mond Limbacher Zoltán kiste-
renyei lelkésznek a gyámintézeti istentiszteleten tartott nagy-
hatású, aktuális tartalmú lelkes igehirdetéseért. Ez istentisz-
telet offertóriuma 48 P 15 f volt. 

8. A közgyűlés végül hálásan emlékezik meg azokról a nemes 
lelkekről, kik a G. A. Gyámintézetet az elmúlt év során tá-
mogatták és mélységes köszönetet mond a közgyűlés termé-
nek átengedéséért, valamint a magyaróvári egyháznak a szives 
vendéglátásért. 

9. Több tárgy nem lévén, világi elnök záró szavaival befejezték a 
közgyűlést, mely Podhradszky János elnök buzgó hálaimájával véget ért. 

K. m. f. 
Laszkáry Gyula sk., Podhradszky János sk., 

világi elnök. egyházi elnök. 

Dr. Csengődy Lajos sk., 
jegyző. 

Hitelesítjük : 
Balogh István sk., Wenk Károly sk., 
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IM. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV, 

készült Magyaróvári a Dunáninneni Ág. Hitv. Egyházkerületi Lel-
készértekezlet 1933. szeptember 6-án megtartott ülésén. 

Jelen voltak: Kiss István püspök elnöklete alatt Wenk Károly, 
Balogh István esperesek, Kardos Gyula, Zimmerman János, Podhradszky 
János alesperesek, Limbacher Zoltán, Horváth Sándor, Fúria Zoltán, 
Kalavszky Kálmán, Magyar Géza, Huszágh Gyula, Irányi Kamill, Hofman 
Ernő, Fadgyas Aladár, Szekey András, Kirchner Rezső, Meskó Károly, 
Szűcs Sándor, Németh Károly, Szántó Róbert, Laszkáry Gyula, dr. 
Wiczján Gy. Farkas Sándor, dr. Meyer Károly, Kaján József, D. Kovács 
Sándor, dr. Händel Béla és még számosan, mint vendégek. 

1. Az Erős várunk eléneklése után Kiss István püspök-elnök imád-
sága és következő megnyitó beszéde vezette be az ülést : 

Szeretettel üdvözöllek benneteket, kedves lelkésztestvérek, a mai 
összejövetelünk alkalmából, ezekben a még mindig nehéz időkben. Sok 
bajjal kell küzdenünk egyéni életünkben is. A válságos időket mi pro-
testáns lelkészek érezzük különösen közelről, kiknek nemcsak magunkról, 
de családunkról, a házon kivüli neveléséről is kell gondoskodnunk. 
Azonban a Krisztus jó vitézeinek nem illő a maguk bajával hozakodni 
elő, sokkal természetesebb, hogy a mi tekintetünk állandóan a Krisztus 
anyaszentegyházán függjön, lelkünk az odafelvalókat keresse. Ha ilyen 
perspektíván át nézzük egyházi viszonyainkat, bizony sok szomorúságot 
kell látnunk. S érthető, hogy lelkünk, mint sajka a hullámzó vizeken 
nyugtalanul hánykolódik. Itt különösen a szekták több egyházunkba 
való betörésére gondolok. Mert ha ez a mozgalom egy bizonyos pon-
ton meg is állt, s látszólag nem terjed tovább, engem ez meg nem 
nyugtat, mert a baj még ott van, ott fészkel, a veszedelmes bacillus, s 
csak megfelelő szellő fuvására vár, hogy bejusson minden egyházba s 
lángba borítsa az egyházközséget. Azért, kedves testvérek, arra legyen 
legnagyobb gondunk, hogy ahová be nem tette lábát a szekta, oda a 
jövőben se tegye be, mert könnyebb a még kivül levő ellenséget be 
nem ereszteni, mint a már bennlevőt kiszorítani. Erre nem szabad saj-
nálni semmi fáradságot, meg kell hozni még a legnagyobb áldozatot is. 
Azzal tisztában kell lennünk, hogy nem az az igazi ok, amit felhoznak, 
hogy a lelkész sokszor valami csekély dolog miatt ellentétbe kerül a 
hívekkel, ez csak ürügy, a baj sokkal mélyebben fészkel, valamely jogo-
sult lelki szükség nem talál kielégülésre. Ezt kell kikutatni s lehetőleg 
kielégíteni. Ha kevés az ima: többet kell imádkozni, ha lanyha a fe-
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gyelem, erösebb fegyelmet kell gyakorolnunk, de a fő dolog, hogy az 
imát is, a fegyelmezést is önmagunkon kell kezdeni. 

Azt hiszem, néktek, kedves testvérek, ebből ennyi is elég. 
Azután kegyeletes szavakkal elparentálta az év folyamán elhalt 

Horeczky Aladár és Lombos Á. János lelkésztestvéreket, szives szavak-
ban üdvözölte Szlancsik Pál lelkészt 40 éves jubileuma alkalmából, 
Huszágh Gyulát és Kirchner Rezsőt lelkészi illetve pöspöki titkári mű-
ködésének 25 esztendős fordulóján s köszöntve a megjelenteket az érte-
kezletet megnyitotta. 

2. Fadgyas Aladár komáromi lelkész Efez. 6. 1 0 - 1 1 , alapján 
tartott mélyen szántó bibliamagyarázatot, találóan mutatva rá a mai 
létért való harcban, világválságban az Evangéliom mellett őrt állók világ-
szerepének jelentőségére, aki az Istent fegyvereinek, a hit, remény, sze-
retetnek az erejével kell, hogy betöltsék küldetésüket ebben a világban, 
és oldják meg az egyház segítségével a mai lelki válságot. 

Az értekezlet az írásmagyarázatért, ami a jelenlevőkre mély hatást 
gyakorolt, köszönetet mondott. 

3. Szekej András egyházasdengelegi lelkész. A falusi lelkész bei-
missziói munkája cimen tartott nagyvonalú előadást. A belmisszió elvi 
tartalmának ismertetése után rámutatott arra, hogy a falusi lelkésznek 
elsősorban a gyermekmentés a főfeladata a belmissziói munka terén, a 
harc az egyke ellen, amelyben ha nem is áll rendelkezésünkre az a 
nagy erő, amit a gyóntatószék jelent, de ennek pótlására ott van a 
lelkésznek a neje, aki ott, ahova a lelkész keze el nem ér, nagy ered-
ménnyel szolgálja a sikert. Ennél a kérdésnél mindenesetre igénybe kell 
vennünk az egyházfegyelmezés segítségét is. A tanítónak könnyű a 
dolga, a lelkészi munka mellett aránylag. Az ő gyülekezete az iskola, 
amelyben mindenki eljár és készen kapja munkájának alanyait. A lel-
késznél nem ily egyszerű a helyzet. Neki magának kell utána járnia, 
hogy gyülekezetét megtalálja és fáradságos munkájában nincs is más 
vigasztalás, mint az, hogy mi is lenne ebből a világból, ha egyszer 
az Evangélium hirdetése egyszer végleg eltűnnék e világból? — gya-
korlati megoldások tekintetében szükségesnek tartja, hogy a hitoktatást 
a falun is kizárólag a lelkész végezze, a konfirmáció ne csak 9 hétig 
tartson, hanem az ismétlő iskola vallástan anyaga legyen. A katechizáció 
bevezetése és megtartása, alkalmas és ügyes beállításokkal (pl, kár-
tyázni bibliai idézetes lapokkal) ugyancsak sok eredményt ér el. Nem 
szabad érintetlenül hagyni a nemi kérdést, a szekták elleni harcot fel 
kell venni, az eredmény elérésére az egyház fegyelmet gyakorolni kell, 
sőt ennek eredményességét előmozdítandó, felveti' az eszme, hogy a 
hitvallásainkban fenálló püspöki hatalom gyakorlásaként az egyházi 
fegyelmezést a püspök kezébe kell letenni, sőt kívánatos, hogy a kon-
firmáció szertartását is a püspök végezze. A bibliaórák tartásánál 
vigyázni kell aria, hogy ez ne tegye feleslegessé a templomot. A cura 
pastorális alkalmas gyakorlása is nélkülözhetetlen. A lelki élet fellen-
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dülését reméli attól, ha egyházunk is behozza az úrvacsora előtt a 
kötelező jelentkezést, esetleg a magángyónás alkalmazást is. — Min-
dezek mellett anyagi része is van a belmissziói munkának, egymás 
megsegítése., a fogyasztási szövetkezetekben való közreműködés, ami 
ugyan sok esetben nem éri el a kívánt célt, de foglalkozni kell vele, 
végül felveti az egyházi pénzpolitika uj mederbe terelésének szükségét, 
egy evangélikus pénzintézet felállításának a lehetőségét. 

Kalavszky Kálmán hozzászólva az előadáshoz azt ajánlja, hogy 
nem ellenfeleink, hanem Luther fegyvertárából kell az egyházi lelki újjá-
éledés eszközeit előkeresnünk. 

Fúria Zoltán elismerését fejezi ki a hallottak felett, és osztozik az 
előadó felfogásában. 

Kiss István püspök elnök hirtelen jött elfoglaltsága miatt az elnöki 
széket kénytelen volt Wenk Károly esperesnek átadni. 

Dr. Csengődy Lajos ugyancsak köszönettel adózik az előadónak 
nagyvonalú előadásáért, amelyből azonban korrigálandónak tartja a 
püspöki hatalomnak az előadó szerinti felfogását és az egyház élet fel-
lendítését elérhetőnek véli azzal is, ha az egyházhatóságok, az esperes 
és a püspök a lelkészi szolgálat eddiginél behatóbb és kánon [szerinti 
szemmeltartására nagyobb súlyt helyez, mint az a gyakorlatban van. 

Az értekezlet Szekej András előadónak mély figyelem-
mel hallgatott, sok tanitást és tanúságot tartalmazó előadá-
sáért köszönetet mondott. 

4. Fúria Zoltán indítványozza, hogy az értekezlet az előbbi eszme-
csere hatása alatt határozatilag kérje fel egyházmegyéink espereseit és 
alespereseit, hogy az évenkénti egyházlátogatásokat gyakorolják. 

Az indítványt az értekezlet elfogadta. 
5. Dr. Csengődy Lajos indítványozta, hogy a kerületi lelkész érte-

kezlet a M. E. L. E. utján kérje fel az Egyetemes Egyház elnökségét és 
ezévi közgyűlését, hogy dr. Luther Márton születésének 450. esztendeje 
folyamán a magyarországi összes evangélikus templomokban rendeletileg 
olvastassa végig a vasárnap délelőtti, vagy délutáni istentiszteleteken a 
nagy reformátori lélek leggenuinabb megnyilatkozását: a Schmalkaldeni 
hitcikkeket, mint egyébként is normativ hitvallási iratot és pedig ugy, 
hogy ez a felolvasás cikkenként, vagy részletenkint vasárnapról-vasár-
napra történjék az istentiszteleten a hirdetések előtt külön egy rövid illő 
magyarázat kíséretében. 

Az értekezlet az indítványt elfogadta és a MELE-hez 
felterjeszteni rendelte. 

5. Szekej András indítványára 
az értekezlet kimondta, hogy az idei reformáció ünnepért 

Luther életrajzát rövid keretben ismertetni kell. 
6* Kalavszky Kálmán lelkész bejelentette, hogy készséggel áll ren-

delkezésére az egyházaknak abban, hogy számukra vetítőgépet és hozzá-
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való filmeket juttat különféle egyházi vonatkozásban, igen csekély anyagi 
ellenszolgáltatás ellenében. 

Az értekezlet a bejelentést nagy hálával fogadta. 
7. Meskó Károly lelkész indítványára, 

az értekezlet kimondotta, hogy felkéri a MELE-t a re-
formátus egyházakkal különösen az ORLE-val való testvériség 
szorosabb és minél melegebb ápolására 

és ugyancsak felkéri a MELE elnökségét, hogy az evan-
gélikus pénzintézet felállításának tervét egy értekezleti téma 
tárgyává tegye. 

8. Több tárgy nem lévén, elnöklő Wenk Károly esperes buzgó 
imája és áldása fejezte be az értekezletet. 

Kmf. 

Dr. Csengődy Lajos 
jegyző. 

Kiss István 
püspök, elnök. 



A kerület i t isztviselők és bizottsági tagok 
névjegyzéke. : / ' • : 

Tisztviselők: 

Slnöksé'g :Dr . Sztrányavszky Sándor (Budapest, Zita királyné-ut 17., 
Balassagyarmat és Nógrádmarcal) egyházkerületi felügyelő; Kiss István 
püspök (Sámsonháza, Nógrádvármegye.) 

Segvzők: Dr. Zelenka Frigyes világi főjegyző (Budapest, I. ker. 
Eszék-u. 13 -15 . , 11. 5.); Dr. Kovács Sándor egyházi főjegyző (Buda-
pest, V., Hold-u. 29.); Dr. Kéler Bertalan (Budapesl, IV., Veress Pálné-u. 
15.) és Dr. Farkass Béla (Budapest, IX., Erkel Ferenc-u. 12. sz.) világi 
jegyzők, Kirchner Rezső (Sámsonháza, Nógrádvármegye) és Dr. Csen-
gődy Lajos (Salgótarján) egyházi jegyzők. 

Pénztáros : Szelényi Gyula (Budapest, IV., Deák Ferenc-tér 4. sz.) 
Számvevő : Podhradszky János (Tordas, Fejérvármegye.) 
Sllenőr-főkönvvelő : Kesztler Gyula. 
Ügvész : Dr. Händel Béla (Budapest, IX., Ráday-u. 15. sz.) 
Tiszteletbeli üg?ész : Dr. Petrovics Rezső (Balassagyarmat.) 
Cevélíáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat.) 
DPissziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső. 

Slnökség: A kerületi felügyelő és a püspök. 
9eg?ző: Dr. Farkass Béla. 
Š i r á k : a) az 1935. évi kerületi rendes közgyűlés napjáig: Csatáry 

Elek (Magyaróvár), Laszkáry Gyula (Romhány, Nógrád vm.), Zelenka 
Ottó (Salgótarján), Irányi Kamill (Székesfehérvár), Horváth Sándor (Csabdi, 
Fejér vm.), Wenk Károly (Hegyeshalom, Moson vm.) és Csengey Gyula 
(Oroszlány, Komárom vm.) 

b) az 1938. évi kerületi közgyűlés napjáig: Dr. Kéler Bertalan, 
dr. Zelenka Frigyes, Huszágh Gyula (Szécsény, Nógrád vm.) Limbacher 
Zoltán (Kisterenye, Nógrád vm.) és Podhradszky János és Bérezés Lajos 
(Balassagyarmat.) 

Törvényszék: 
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Bizottságok: 

1. Tanügvi bizottság: Előadó: Kardos Gyula. Tagok: Bérces Lajos, 
Csatáry Elek, Draskóczy Lajos, Laszkáry Gyula és dr. Zelenka Frigyes. 

2. Sog- és alkotmányügyi bizottság: Balogh István, Horváth Sán-
dor, Kardos Gyula, dr. Stelczer Mátyás, Švehla Elemér, Wenk Károly, 
vitéz Purgly Lajos s a kerületi ügyész: Dr. Händel Béla. 

3. Pénzügvi bizottság: A jog- és alkotmányügyi bizottsági tagok, 
továbbá Hanzély Ferenc, Prónay József és vitéz Purgly Lajos. Üléseire 
meghívandó a kerületi számvevőszék elnöksége is. 

4. £evélíári bizottság: Horváth Sándor, Huszágh Gyula és Kondor 
Vilmos. 

5. (állandó lelkészválasztási bizottság: Laszkáry Gyula és Kardos 
Gyula elnöklete alatt Csatáry Elek, dr. Kovács Sándor és dr. Händel Béla. 

6. Kerületi Cutter szövetség: Dr. Csengődy Lajos és Horváth 
Sándor elnöklete alatt Limbacher Zoltán jegyző s dr. Szentgyörgyi Zoltán 
pénztáros. 

7. Számvevőszék: Egyházi elnök: Meskó Károly, világi elnök: 
Kirchner Gyula. Tagok: Kirchner Rezső, Magyar Géza, vitéz Sréter 
Ferenc és Szűcs Sándor. 
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