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A Dunáninneni ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház-
kerület 1934. évi szeptember hó 13-ik napján Balassagyarmaton 
dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő és D. Kiss 
István püspök elnöklése 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, Csengey Gyula, 
Huszágh Gyula, Irányi Kamill, Laszkáry Gyula, Limbacher Zoltán, Pod-
hradszky János, Wenk Károly, Zelenka Ottó és dr. Zelenka Frigyes. 

2. Jegyzők: Dr. Kovács Sándor egyházi, dr. Zelenka Frigyes világi 
főjegyző, dr. Csengődy Lajos, Kirchner Rezső egyházi s dr. Farkass 
Béla 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 Podhradszky János esperes. 
2. A Mosoni egyházmegyéből: Csatáry Elek felügyelő és Wenk 

Károly esperes. 
3. A Nógrádi egyházmegyéből: Laszkáry Gyula felügyelő és Mi-

halovics Samu esperes. 

III. Választás útján, mint egyházmegyd kiküldöttek: 
1. A Fejérkomáromi egyházmegyéből: a) „megbizó-Ievéllel: Fad-

gyas Aladár, Görög Ernő és Selmeczy Miklós; b) jegyzőkönyvi kivo-
nattal : Kalavszky Kálmán, Magyar Géza, Nagy Lajos és Antal Károly. 

2. A Mosoni egyházmegyéből megbizó-Ievéllel: Schrődl Mátyás. 
3. A Nógrádi egyházmegyéből: a) megbizó-Ievéllel: Horváth 

Sándor, dr. Csengey Gyula, Szekej András és Révész Alfréd; b) jegy-
zőkönyvi kivonattal: Prónay József, Fabini Henrik, vitéz Purgly Lajos, 
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Zelenka Ottó, dr. Förster Kálmán, Gólián Rezső, Schreiner Jenő, Kondor 
Vilmos, Melna Géza, Veress Imre, Draskóczy Béla, Hanzély Ferenc, 
Kardos Gyula. Pohánka Sándor, Matuz Pál, Csőváry Dezső, Limbacher 
Zoltán, Ottmár Béla, Szende Miklós, Péter Henrik, dr. Csengődy Lajos, 
Huszágh Gyula, Fábri Mihály, Szlancsik Pál és Farkas Lajos. 

IV. A tanítók képviseletében: 

Csengei Gyula oroszlányi igazgató-tanitó és Ormosi Lajos tordasi 
tanitó. 

V. Mint vendégek: 

D. Kapi Béla a Dunántuli egyházkerület püspöke s a Bethlen Gábor 
szövetség társelnöke, dr. Tasnády-Nagy András a Bethlen Gábor Szövetség 
elnöke, Csővári Dezsőné, Mihalovics Samuné, Palocsay Manóné, Bódis 
Pál, Csővári Géza, Fényes Lajos, Gál János, Halmos Zollán, Kaján Jó-
zsef, Kirchner Gyula, Kiss Lajos, Kotyinszky Károly, Krman Albert, Mi-
lán János, dr. Scholtz Gyula Pál, Sommer Károly, vitéz Sréter Ferenc, 
Szabó Dezső, Szilárd Gyula, Szűcs Sándor, Udvarhelyi Pál, Vigner Jó-
zsef, Szrna János. 

Távolmaradásukat kimentették: Dr. Fúria Károly, dr. Hajicsek 
Gyula, Karsay János, dr. Kéler Bertalan, vitéz Muray Endre és Nedeczky 
Griebsch Viktor. 

A G Y U L E S. 

1. (Dr. Z.) A kerületi közgyűlést megelőző gyámintézeti istentisz-
teleten Magyar Géza száki lelkész s Fejér-komáromi alesperes Jelenések istentisztelet 
könyve 2. rész 8—10. versében foglalt igék alapján erősitette a hívek 
hitét, szilárdította hithűségét s gyakorlati érvényesitésre serkentette fele-
baráti szeretetét s áldozatkészségét. 

Ugyanezeket a magasztos erényeket nevelte, fejlesztette s a hallgatók Bethlen Gábor 
lelkében elmélyítette a kerületi elnökség céltudatos gondoskodásával meg- estély 
hivott Bethlen Gábor szövetségnek mindvégig magas szellemi és művészi 
színvonalon tartott vallásos estje, amelynek kiváló szónokai és előadó-
művészei hivatott magvetői voltak az Igének s egyben a hazaszeretetnek, 
a művészi élvezetnek s nemes gyönyöröknek. 

A közgyűlés napjának reggelén a közgyűlés tagjai felkeresték a D, Baltik pttspök 
kerület egykori kiváló püspökének D. Baltik Frigyesnek az evang. egy- sirjának 
ház temetőjében domboruló sirját, hogy születése 100 éves évfordulója megkoszorúzása 
alkalmából hálás megemlékezésük s hűséges kegyeletük jeléül koszorút 
helyezzenek reá s hogy az egyházkerületi felügyelő ihletett ajkairól hall-
ják az örökérvényű tanítást, mely szerint a szent magyar hazát lángoló 
szivvel, áldozatos lélekkel, hűséggel és rendületlenül kell szeretnie min-
den igaz magyarnak még akkor is, ha elei nem a honfoglaló ősökkel 
jöttek az áldott hazai földre. Szeretniök kell azzal az önzetlen hazasze-
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Dr. Sztranyavszky 
ker. felügyelő 

megnyitó beszéde 

retettel, becsülettel és mindhalálig tartó hűséggel, amilyennel D. Baltik 
Frigyes szerette a hazai drága rögöt. 

A jelen voltak megilletődve, hazaszeretetükben s honfiúi hűségük-
ben megszilárdulva távoztak a nagy halott nyugvóhelyétől. 

A közgyűlés a városháza gyiiléstermében folyt le. A püspök áhíta-
tos imában kérte Istennek megsegítő kegyelmét és szent áldását a köz-
gyűlés munkájára, amelyet a kerületi felügyelő a revízió állhatatos szol-
gálatának, minden magyar testvéri összefogásának szükségességét és a 
bizton bekövetkező, boldogabb magyar jövendőt meggyőző erővel hirdető 
eszmékben és gondolatokban gazdag következő beszédjével nyitott meg: 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur! 
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 

Négy év multával, egyházkerületünk nagyobb városainak megláto-
gatása után tértünk vissza ide, a szép és nagymultű egyház vendégsze-
rető hívására Balassagyarmatra, nemcsak számot adandó egy közigaz-
gatási év végzett munkájáról, hanem vissza is tekinteni az azóta leper-
gett négy esztendő mikénti múlására. 

Sajnos, a seb, mit egyházkerületünk egészséges, erős testén béke-
bontóknak igazságtalan békét reánk kényszerítő őrülete okozott, ma is 
még változatlanul bénítja mozgásunk, fojtja lélegzetünk. Az állam és 
egyházkormányzatnak egyaránt kötelessége, hogy kifelé végezze a ren-
delkezésére álló összes békés eszközökkel, a felvilágosítás, meggyőzés 
mélyen szántó munkáját, azt a reáháramíó feladatot, hogy a félrevezet-
tekből világosan látók, a minket és igazságunkat nem ösmerőkből, azt 
és minket megösmerők legyenek. Tévednek azok, akik azt hiszik és hir-
detni kezdik, hogy a magyar igazságnak, a béke revíziója szükségsze-
rűségének hivatalos és nem hivatalos részről való szüntelen hangozta-
tása, az ennek érdekében való folyamatos cselekvés árt a revizió ügyé-
nek. Ha magunk összetett kézzel és néma ajakkal várnók az idők 
jobbrafordulását, kivánhatjuk-e, hogy mások hirdessék és bizonyítsák a 
mi igazunkat? Aktivaknak kell lennünk mindannyiunknak, bátraknak és 
elszántaknak, igazságunk, jövőnk, létünk szolgálatában. Nem, vagy csak 
nagy késedelemmel ér célhoz az a hajó, amelynek legénysége, ha felle-
get lát, rögtön bevonja a vitorlákat. Ki tudja, nem épen a fellegek kö-
zött jön-e az a jó szél, amelyik majd a cél felé dagasztja a vitorlákat? 

A magyar protestantizmusra, amely éber volt és hű a haza érde-
keinek a felismerésében és önzetlen azoknak szolgálatában, a jövőben 
is az a feladat vár, hogy felismerje a borún, a ködön át is a helyes 
irányt, hogy hamis hang, csalóka fény ne téríthesse le ezt a nemzetet 
a földrajzi adottság, a történelmi tanulság és a jelen józan felismerésé-
nek követendő útjáról. Vannak fizikai törvények és az ezek alapján ér-
vényesülő természetes erők, amelyeknek ható erejét önző emberi furfang 
ideig-óráig tompíthatja, de meg nem semmisítheti, érvényesülésüket vég-
eredményében meg nem akadályozhatja. 
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Ezért fontos, a magyar jövő szempontjából nélkülözhetetlen egy 
olyan összhang, megértés, egységes közvélemény megteremtése, amelyik 
nem engedi érvényesülni nem a nemzet egyetemét, csak annak egyes 
alkotóelemeit, azoknak sokszor rövidlátóan önző érdekeit szolgáló erőket. 

A magyar nemzeti állam ma olyannyira szűkre szabott határain 
belül, de kívüle is lévő magyar erőket a történelem pörölye kell, hogy 
egy darab acéllá kovácsolja. A magyar jövő formálásáért felelős kezelői 
az államhatalomnak kell, hogy igénybe tudják venni mindazokat az 
eszközöket, amelyek szükségesek a nemzet lelkülete egybeforradásához, 
az ezt akadályozó összes körülmények kiküszöböléséhez, akár hitfeleke-
zetek rövidlátásán, egyes társadalmi osztályok vagy gazdasági ágazatok 
önzésén, avagy egyének érvényesülési vágyán, hiúságán át burjánozza-
nak fel azok. 

Egy szilárd, biztos alapot építeni a magyar jövendő új ezredéve 
számára kötelessége a csonka ország mai magyarjainak. Mi, a Dunán-
inneni egyházkerület evangélikus magyarjai ösmerjük kötelességünket, 
békében, megértésben egymás között, keressük összefogásra magyar test-
véreink becsületes kezét, azt a kezet, amelyik a másik ellen nem gyil-
kot, vagy lassan, de biztosan ható mérget szorongat, hanem szemforga-
tás nélkül, nyilt, egyenes tekintettel nyúl a feléje tárt, önzetlen magyar 
összefogásra kész tiszta kéz után. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Hosszas megfontolás és beható vita előzte meg a Főméltóságú 

Kormányzónak engedélyével november hó 10-re összehívott novelláris 
zsinat tartását. 

A különböző ellentétes vélemények kohójából helyesen és indokol-
tan forrott ki az az elhatározás, hogy a halasztást nem tűrő, rendezést 
sürgősen igénylő kérdések elintézése céljából tartsunk zsinatot, de ma-
gyarhoni egyetemes egyházunk mai széttagoltságára, csonkaságára tekin-
tettel nem végzünk egy újból alapozó, minden részletre kiterjedő tör-
vényalkotási munkát, hanem meglévő törvényeinket érintetlenül hagyjuk 
ott, ahol azok megfelelnek a mai idők követelményeinek és módosítunk, 
ha kell újból szövegezünk és pótolunk olyan törvényes intézkedéseket, 
amiket egyházi közigazgatási, törvénykezési, fegyelmi szempontból a 
jelen körülményeknek megfelelően kell formálni. 

Súlyos mulasztás volna zsinatot nem tartani, elhibázott eljárás 
lenne megbolygatni, felforgatni azt is, ami értékálló ma is. 

A zsinat elé kerülő egyes kérdésekkel, azok részleteivel foglalkozni, 
azokban véleményt nyilvánítani, ennek kapcsán vitába szállni, nem az 
elnöki megnyitó kereteibe illő. Annak ideje és helye maga a zsinat, ott 
kell kialakulni, kikristályosodni különböző vélemények mérkőzésének 
csiszoló, formáló műhelyében a legjobb, a legcélravezetőbb, egyházunk 
jelene és jövője szempontjából legmegfelelőbb elhatározásoknak. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Az elnöki megnyitó ősi gyakorlat szerint hü tükörképét kell, hogy 

2 
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adja az elmúlt esztendő verőfényes örömeinek, de sötét, felleges bánat-
redőinek is. 

Nagy és a maga szerény, zajtalan megnyilvánulásában mégis han-
gos, mert vigan, tisztán, őszintén csengő a mi örömünk, amikor szív-
ből szeretett, szívjóságában felülmúlhatatlan, kiváló főpásztorunk életé-
nek 70-i k évfordulóját, hálával a jó Isten iránt ünnepeljük és számára 
az új évtizedre jó egészséget, változatlan munkakedvet, kitartást a haza 
és egyház érdekében kifejtendő áldásos munkájához kívánunk. Ez ün-
nepi évforduló köré méltó keretet font az Erzsébet tudományegyetemen 
lévő theológiai fakultásunk, amikor a kiváltságosaknak kijáró dísztudori 
oklevelével ékesítette fel Püspökünknek áldott, eredményes munkában 
eltelt hetven esztendejét. Az elismerés, a kitüntetés a mi büszkeségünk, 
mert az érték, amit elismertek a miénk. 

Indítványozom, hogy a szerény szavaimban viszhangzó érzéseit 
egyházkerületünk összeségének juttassuk kifejezésre méltó szavakban 
közgyűlésünk jegyzőkönyvében is. 

Az őszinte öröm és szeretet érzésével emlékezem meg Fejér-komá-
romi egyházmegyénk kettős örömünnepéről, kiváló felügyelőjének dr. 
Händel Bélának 10 éves jubileumáról és újonnan választott esperesének, 
Podhraczky Jánosnak ünnepélyes beiktatásáról. Egy a mi örömünk fe-
jér-komáromi hü testvéreinkkel, vezéri, méltóan betöltött pozíciójukban 
a szeretet és tisztelet hangján köszöntjük őket és ennek jegyzőköny-
vünkben is adjunk méltó kifejezést. 

Mosoni egyházmegyénk is új világi elnököt, egyházmegyei felü-
gyelőt választott és iktatott ünnepélyes külsőségek között hivatalába 
Csatáry Elek ny. alispán őméltósága személyében. Mint egyházkerületük 
minden komoly ügye iránt érdeklődő régi kiváló munkatársunkat kö-
szöntjük őt új, magas egyházi tisztében, azzal a biztonságos érzés-
sel, hogy ő benne ott a nyugati végeken, az ő személyében irányt is 
mutató szilárd pillér állt az élre, aki őre is lesz evangéliumi hite mellett 
hü magyarhoz méltóan nemzeti létünk biztonságának. Köszöntöm őt és 
jusson hely jegyzőkönyvünkben is az őt üdvözlő szó mellett bizalmunk-
nak, amellyel feléje tekintünk. 

A testvéri szeretet őszinte melegségével emlékezem meg egyházas-
dengelegi lelkészünk, egyben egyházkerületi számvevőszéki elnökünk, 
Szekej András 25 éves lelkészi évfordulójáról, elismerjük a 25 becsületes 
munkában eltöltött esztendő értékét és a jó Isten áldását kérjük életére. 

Egy érdemes, régi és szeretett munkatársunktól kívánok itt a köz-
gyűlés szine előtt búcsút venni, amikor megemlékezem Balogh István 
fejér-komáromi esperes nyugalomba vonulásáról, aki 40 évet meghaladó 
buzgó és áldozatos lelkészi munkálkodás után búcsúzott el egyházától 
és egyházmegyéjétől. A hü sáfárnak kijáró tisztelet, az igaz magyarnak 
járó testvéri szeretet csendüljön ki abból a pontjából jegyzőkönyvünk-
nek, amelyben a megérdemelt nyugalom éveire Isten áldását kérjük. 

Református testvéreink felé forduljunk, az igaz és mély részvét ki-
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fejezésével, egyetemes Conventjük világi elnökének, Dókus Ernő főgond-
noknak tragikus elmúlása, elhalálozása nyomán. Egy kiváltságos emberi 
tulajdonokkal megáldott, vezéri polcra termett jellegzetes református ma-
gyar szállt vele a sirba, ahova a mi mély tiszteletünk és megbecsülésünk 
is kisérte őt. Örökitsük meg emlékét közgyűlésünk jegyzőkönyvében, mint 
a testvéri együttérzés kifejezését. 

Galgagután egyházunknak, a Nógrád-honti egyházmegyének, nekünk 
a Dunáninneni egyházkerületnek, de az egész magyar-honi evangélikus 
egyetemes egyháznak is súlyos vesztesége Meskó Károly lelkész, egyház-
megyei főjegyző halála. Fiatalon, munkabírása teljében hasadt meg a 
legkedvesebb emlékeitől való búcsú közben nemesen és a barátai iránt 
is hűen érezni tudó szive és omlott össze ambiciózus, de annyi gond-
tól terhelt munkás élete. 

Siratjuk benne a lángoló lelkű, meg nem alkuvó magyart, lelkes, 
kötelességét hűen teljesítő papot, kitartó jó barátot. 

Minden rokonérzésünk az árván maradt nagyszámú papi családé, 
akiknél a kidőlt támaszt az emberszeretet nemes érzésének kell pótolnia. 
Emlékét őrizzük meg jegyzőkönyvünkben. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Mielőtt közgyűlésünket megnyitnám, az őszinte tisztelet és testvéri 

szeretet hangján köszöntöm a Bethlen Gábor Szövetség itt körünkben 
megjelent vezetőségét, annak nagyérdemű és méltán igaz tisztelettel kö-
rülövezett elnökét, Tasnády Nagy András államtitkár úr őméltóságát, 
a dunántúli testvér-egyházkerület tetterőben és munkabírásban kimerít-
hetetlen kiváló püspökét, D. Kapi Béla őméltóságát és a Bethlen Gábor 
Szövetség megbízásából megjelent többi testvéreinket. 

Hálás érzésekkel örökitsük meg jegyzőkönyvünkben azt a felbecsül-
hetetlen jó szolgálatot, amit a Bethlen Gábor Szövetség a testvér-pro-
testáns egyházak megértése és összefogása érdekében eredménnyel vé-
gez, azt a nagy értékű segitő munkát, amit egyházkerületünknek és a 
balassagyarmati evangélikus egyháznak javára a tegnapi estén való rész-
vételével kifejtett. 

Szívből köszöntöm és köszönöm a balassagyarmati egyháznak elő-
zékenységét, megtisztelő, megértő melegséggel való fogadásunkat. Kü-
lönösen köszönöm kiváló lelkészének és érdemekben gazdag másodfel-
ügyelőjének és presbitériumának. 

Közgyűlésünket megjelent vendégeink és testvéreink szeretetteljes 
üdvözlete mellett megnyitom, a haza és egyház érdekében kifejtendő 
munkálkodásunkra Istenünknek áldását kérem ! 

A közgyűlés a bizakodó hazaszeretet és hithűség ma-
gasztos erényeit a meggyőzés erejével hirdető elnöki megnyitót 
mindvégig feszült figyelemmel hallgatta, lelkes tetszésnyilvá-
nításával kisérte, a benne foglalt indítványokat határozati 
erőre emelte s Wenk Károly mosoni esperes indítványára 
szószerint való szövegében jegyzőkönyvébe vétette. 
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A közgyűlés 
megalakulása 

A Kormányzó 
üdvözlése 

Jegyzőkönyv 
hitelesítők 

Tanító képviselők 

Püspöki jelentés 

3 . (Dr. Z.) A világi elnök a jegyzői karnak azon bejelentésére, 
hogy a közgyűlésnek szavazásra is jogosult tagjai megfelelő számban 
vannak jelen, a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak, határozatké-
pesnek és megnyitottnak jelenti ki és indítványozza, hogy a közgyűlés 
a következő hódoló távirattal köszöntse Budapestre történt nemzetmentő 
hadvezéri bevonulásának tizenötödik évfordulóján az ország Kormányzóját: 

„Nagyméltóságú dr. Vértessy Sándor úrnak, a Kabinet-
iroda főnökének, Gödöllő. 

A Dunáninneni evang. egyházkerületnek Balassagyar-
maton 1934. évi szeptember 13-án tartott közgyűlésén hűsé-
ges alattvalói hódolattal emlékezik meg 15 esztendős fordu-
lójáról annak, hogy Magyarország főméltóságú Kormányzója, 
mint fővezér bevonult hazánk fővárosába. Ezzel és ekkor in-
dította meg az elalélt nemzetnek űjjászületési folyamatát. Az 
egyházkerület hálát ad a gondviselő Istennek, hogy Őfőmél-
tóságát nemzetünknek adta, megtartotta és kéri a kegyelem 
Istenét, hogy árassza reá gazdag áldását, őrizze meg őt nem-
zetünk boldogságára, reményeink és törekvéseink megvalósu-
lására. Kérjük Nagyméltóságodat, hogy egyházkerületünk mély 
hódolatát és áldáskivánatait Őfőméltósága előtt jelenteni mél-
tóztassék. 

A közgyűlés egyhangú határozatából: Dr. Sztranyavszky 
Sándor egyházker. felügyelő. D. Kiss István püspök. 

3 . (Dr. Z.) A világi elnök javaslatára 
a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökség elnök-
lete alatt a jegyzői karon kivül dr. Händel Béla, Irányi Ka-
mill, Kirchner Gyula, Laszkáry Gyula, Podhradszky János, 
Prónay József és vitéz Purgly Lajos közgyűlési tagokat küdi ki. 

4 . (Dr. Z.) Az egyházi elnök bejelenti, hogy a kerület tanítói karát 
a közgyűlésen Csengei Gyula oroszlányi igazgató-tanitó és Ormosi Lajos 
tordasi tanitó képviselik. 

5 . (K) A püspök felolvassa az alábó következő évi jelentését: 
Nagyméltóságú Kerületi Közgyűlés! 

A helyzet állandóan vigasztalan, dacára annak az érzésünknek, 
hogy már a nagyfokú anyagi válság mélypontján túl vagyunk. A buza 
ára valamit emelkedett, a hitelviszonyok javulnak és amire hazánknak 
oly nagy szüksége van, a kivitelre, hova-tovább mindig több és több 
lehetőség nyilik. Azonban mindez nem az általános világhelyzet javulá-
sának a természetes folyománya, mint inkább kormány-elnökünk nagy-
vonalú szerencsés kézzel vezetett külpolitikájának az eredménye. Nagy 
ellenfeleink makacsul útját állják mindannnak, ami az általános helyzet 
javulására szolgálna. Kisebb, de annál elbizakodottabb állig felfegyver-
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zett szövetséges társaik, az u. n. utódállamok pedig, amelyek minden 
valódi érdem nélkül jutottak szabadabb mozgású önálló állam élethez, 
még kirívóbban csörgetik fegyvereiket. 

Ezt a fegyvercsörgéses nyugtalanitást bizonyos mértékben enyhiti 
s elszenvedhetővé teszi az a látvány, hogy a néhány év előtt erősen 
terjeszkedő kommunizmus, amely már-már veszélyeztetni látszott min-
dent, amiért élni érdemes volt a földön: vallást, hitet, egyházat; hazát, 
nemzetet, emberi társadalmat; szülőt, gyermeket, családot és a kultura 
egész nagy világát, mondom az a kommunizmus milyen hatalmas ellen-
félre talált a többfelé felülkerekedett nacionalizmusban s annak absolut 
hatalommal felruházott vezéreiben. Hitler hatalmas öklétől a legrejtettebb 
zugban sem érzi magát biztonságban a kommunista. 

Mi sem tarthatjuk másként távol hazánktól a kommunizmus vesze-
delmét, mint a minden hátsó gondolat nélküli őszinte becsületes nem-
zeti összefogással. S ez a becsületes összefogás, a nemzet minden egyes 
tényezőjének a nemzeti egység gondolatában való testvéries találkozása 
s együttműködése egyszersmind az az egyetlen ut, amely elvezethet 
bennünket a magyar igazság epedve várt diadalához, nagy Magyarország 
feltámadásához. 

A mai helyzet ezen rövid jellemzése után, tehát évi jelentésem leg-
elején tartom ildomosnak tisztelettel bejelenteni, hogy a mult évi kerületi 
közgyűlésünkből a Kormányzó ur Őfőméltóságához távirati uton felter-
jesztett hódolatunkra Magyarország Kormányzójának kabinetirodájából 
a következő legmagasabb leirat érkezett: 

9633/1933 szám. 
r» 

A Kormányzó ur Őfőméltósága a dunáninneni evangélikus egyház-
kerületnek közgyűléséből Nagyméltóságod és Kiss István püspök által 
távirati uton előterjesztett hódolatot köszönettel fogadni méltóztatott. 

Erről van szerencsém Nagyméltóságodat értesíteni. Gödöllőn, 1933 
évi szeptember hó 8 napján. Vértessy, a kabinetiroda főnöke. 

Nagyméltóságú Sztranyavszky Sándor urnák ny. államtitkár, orsz. 
gyül. képv., a dunáninneni evang. egyházkerület felügyelője. Budapest. 

Ugyancsak a mult évi magyaróvári közgyűlés üdvözölte Gömbös 
Gyula miniszterelnök ur Őnagyméltóságát és Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter ur Őexcellenciáját. Az üdvözlő táviratokra az 
alábbi köszönő válaszok érkeztek: 

A dunáninneni evangélikus egyházkerület f. évi szeptember hó 7-én 
Magyaróváron tartott közgyűléséből szives volt engem távirati uton üd-
vözölni és megtisztelő bizalmáról biztosítani. 

Amiért ezért a nagyméltóságú és főtisztelendő elnökségnek őszinte 
köszönetet mondok, nem mulaszthatom el, hogy egyúttal ama reményem-
nek is kifejezést ne adjak, hogy a haza javára irányuló nehéz munkám-

üdvözlésekre 
érkezett köszönő 
válaszok 
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A kormány és a 
fall, és közokt. 

ügyi miniszter 
jó szándékai 

ban az egyházkerület hazafias együttműködésével a jövőben is támo-
gatni fog. 

Budapest, 1933 évi szeptember hó 15-én. 
Hazafias üdvözlettel: Gömbös. 

A dunáninneni evangélikus egyházkerület nagyméltóságú és főtisz-
telendő Elnökségének (Főtisztelendő és Méltóságos Kiss István evang. 
püspök úr kezeihez) Sámsonháza, Nógrádmegye. 

A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület Elnökségének Sám-
sonháza Tar. 

A dunáninneni egyházkerület elnökségének a Magyaróváron tartott 
közgyűlés alkalmából hozzám intézett szíves üdvözléseért fogadják hálás 
köszönetemet. Hóman Bálint. 

A mai helyzet fenntebbi rövid vázolása érthetővé és kézzel fogha-
tóvá teszi, hogy a kormány minden jóakarata mellett sem tehetett sokat, 
de amit és amennyit tehetett, azt meg is tette. Ezen jóakarata és segitő 
szándéka különösen a tanítósággal szemben nyilvánult meg. Amikor pl. 
az elmúlt közigazgatási esztendőben a nem állami elemi iskolai tanítók 
helyi javadalomnál mutatkozó hátrálékuk egy bizonyos százalékát kap-
ták meg, egyszeri rendkívüli illetmény kiegészítő államsegély cimén. 
Ugyancsak a tanítóság sorsán kívánt a vallás és közoktatásügyi minisz-
ter könnyíteni, amikor bizonyos feltételek mellett megengedte, hogy a 
helyi javadalomban szereplő készpénz illetményeket a központi illetmény-
hivatal pontosan az esedékesség napján előlegezheti. Továbbá a nem 
állami tanítók egyik fájó sebét kívánta a kultuszminiszter begyógyítani, 
amikor legújabban a nem állami tanítók közül is kiván egyeseket a VII. 
fizetési osztályba újból kinevezni. Megjegyzem azonban, hogy különö-
sen a két előbbi könnyítésnek a mi derék evang. tanítóink nem sok 
hasznát láthatták. Először azért, mert eddig legalább a mi iskolafenn-
tartóink az u. n. helyi javadalmat a körülményekhez képest elég ponto-
san szolgáltatják be, másodszor pedig azért, hogy a mi evang. kántor-
tanitóink helyi javadalmában készpénz illetmények csak igen ritkán s 
akkor is csak kisebb összegben fordulnak elő. 

Ugyancsak a vallás és közoktatásügyi miniszternek a két hazai 
protestáns egyház iránti jóakaratát tanúsítja az 56.127/933 számú ren-
delete is, amelyet a reformáció emléknapjának október 31-ikének az is-
kolákban való megünnepeltetése tárgyában adott ki. Először is megál-
lapítja, hogy ez a rendelet nemcsak a közvetlen vezetése alatt álló ösz-
szes népiskolák (állami, községi, társulati, érdekeltségi és magán), ha-
nem a középiskolák, polgári és felsőkereskedelmi iskolák és tanítóképző-
intézetek protestáns tanulóira, tanítóira és tanáraira is vonatkozik. Akarja, 
hogy a reformáció emléknapján minden protestáns tanuló, tanitó és ta-
nár ünnepeljen. Ezért meghagyja az iskolák vezetőinek, hogy a refor-
máció emléknapjának megünneplésére vonatkozó rendelkezései évről-évre 
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az ünnepet megelőzőleg az ifjúsággal kellő időben közöltessenek. Ezen 
a napon tartani szokott istentiszteleteken úgy a protestáns ifjúság, mint 
a protestáns tanítók és tanárok is vegyenek részt s erre felügyelni az 
igazgatók kötelessége. Ilyen szünettartásokhoz az iskolai gondnokságok 
és iskolaszéki elnökök engedélyére ezentúl szükség nincsen. Azokban a 
tanintézetekben pedig, ahol a tanulóknak legalább is 50%-a protestáns 
vallású és a tanerő is ezen vallás kötelékébe tartozik, az 1933/34 iskolai 
évtől kezdve teljes tanítási szünet tartandó. Azt hiszem ettől a rende-
lettől a jóakarat és jóindulat el nem vitatható. 

Ami a felekezetközi viszonyt illeti, eltekintve a reverzálisok okozta 
nyugtalanságoktól, ez elmúlt közigazgatási esztendőben nagyobb kilen-
gések nem történtek. Viszonyunk a testvér református egyházhoz pedig 
a lehető legjobb. Némi neheztelés csak ott fordul elő egyházi közös-
ségben élő híveink között, ahol az egyik, vagy másik fél megerősödött-
nek érezve magát, kiröppen a közös fészekből s kezdi élni a maga életét. 
Ez a neheztelés emberileg érthető ugyan, de sem nem helyeselhető, sem 
meg nem akadályozható, mert az önállóságra való törekvésnek mindég 
megvolt és meglesz a maga jogosultsága. 

Az elmúlt közigazgatási esztendőben egyházi közéletünket semmi 
sem foglalkoztatta olyan élénken, mint a Kormányzó Úr Őfőméltósága 
által engedélyezett s az Egyetemes Felügyelő Úr Őnagyméltósága által 
folyó évi november hó 10-ikére összehívott zsinat. Negyven esztendeje 
nem volt zsinatunk, mert az 1913. december 8-ikára egybehívott zsinat 
érdemleges munkát nem végzett. Megállapította tanácskozási és ügyrendjét 
s megválasztotta a bizottságok tagjait. Amig a bizottságok dolgoztak, 
kitört a háború, amelynek nem akart vége szakadni. Végre amikor minden 
remény elveszett arra nézve, hogy akár a háború tartama alatt, akár annak 
befejezése után az egyh. törvényhozói munka folytatható lesz, a zsinat végleg 
befejezettnek és feloszlatottnak jelentette ki magát. Dacára annak, hogy már 
negyven esztendeje nem volt zsinatunk, a most összehívott mégis csak novel-
láris zsinat lesz, amely csak bizonyos taxatíve felsorolt kérdésekre vonat-
kozólag fog végezni törvényhozói munkát. A Kormányzó úr Őfőméltó-
ságához a zsinattartása iránt intézett kérvényben megjelölt tárgyak kö-
zött mint egészen újak, a következők szerepelnek: 1. A protestáns tábori 
püspökség intézményének törvénybe iktatása. 2. A presbitérium intézmé-
nyének bevezetése az egyházi közigazgatási felsőbb fokozatokon is. 3. 
A fegyelmi felelőség kiterjesztése valamennyi egyházi alkalmazottra; 
továbbá az egyháztagok fegyelmezése. 4. Az egyetemes közgyűlés hite-
les törvénymagyarázó hatáskörének és törvénykiegészitő szabályrendelet 
alkotási jogkörének szabályozása. 5. A zsinat szervezetének módosítása 
az egyházkerületek követküldési jogának bevezetésével. 6. Az egyházi 
törvénykezés és közigazgatás szervezeti szétválasztása. 7. Hivatalviselésre 
való képtelenség esetén a hivatalból való nyugdíjazás lehetőségének tör-
vénybe iktatása. 

A felekezetközi 
viszony 

Az 1934. évi 
noYember 10-ikére 
összehívott zsinat 



24 

h egységes új 
magyar liturgia 

Személyi ügyek 

Hegemlékezés 
a halottakról 

Egyik érdekessége lesz a mostani novelláris zsinatnak — ha a két 
szakaszból álló törvényjavaslatot megszavazza — hogy annak 12 tagját, 
hatot a lelkészek és hatot nem a lelkészek közül, — maga a zsinat vá-
lasztja meg. Erre az ujitó lépésre az késztette a zsinati bizottságot, hogy 
a háború után részint a megszállás, részint pedig az egyházkerületek 
azon igyekezete miatt, hogy minél több egyházmegyéjük legyen, nagyon 
megfogyott azoknak az egyházmegyéknek a száma, amelyeknek 20-nál 
több egyházközségük van s igy 4 zsinati tag választására jogosultak. 
Legtöbb egyházmegyénknek legfeljebb 20, vagy azon aluli egyházköz-
sége van s ezek csak 2 zsinati tag választására jogosultak, egyet a lel-
készek s egyet a nem lelkészek közül s az egyházközségnek nem akar-
ván mellőzni közvetlen felsőbb hatóságukat, az esperest és egyházme-
gyei felügyelőt, csaknem minden esetben őket választják meg zsinati 
tagoknak. így következik be azután az az állapot, hogy kiváló értékes 
szakférfiak, akiket nem is nélkülözhet a zsinat, ha történetesen nem es-
peresek, vagy egyházmegyei felügyelők, nem lesznek zsinati tagokká. 
Ezen a bajon kiván segíteni a két szakaszos bizottsági törvényjavaslat. 

A novelláris-zsinat különben kellően elő van készítve. Egyházi lap-
jaink már régibb idő óta dicséretesen megnyitották lapjaikat az egyes 
zsinati tárgyak megbeszélésére. A lelkészi értekezletek is sokat foglal-
koztak egyes zsinati kérdésekkel. Ennek köszönhető, hogy nem egy fel-
vetett eszme és gondolat, amely zsinati tárgyként kivánt szerepelni, a 
kialakult közvélemény nyomására kimaradt a zsinati tárgyak közül. Min-
den jel arra mutat, hogy a novelláris zsinat áldásos munkát fog végezni 

A másik dolog, amely szintén élénken foglalkoztatta az elmúlt köz-
igazgatási esztendőben főleg a tisztán magyar nyelvű gyülekezeteinket, 
ez az egységes új magyar liturgia tervezetnek, amely a Deák-téri temp-
lomban már be is hozatott, a böjti időszakban való bemutatása és ki-
próbálása volt az egységes magyar liturgia behozatala céljából. A fenti 
böjti liturgikus istentiszteleti rendet egyházkerületem 17 tisztán magyar 
nyelvű egyházközségébe kellő számú példányban megküldtem bemutatás 
és kipróbálás végett. Az egyházközségek következőkép fogadták : 

Nyolc egyház örömmel fogadta a tervezetet; négy a liturgia egysé-
gesítése céljából felsőbb intézkedésre elfogadja; négy ellenben idegen-
szerűnek, pápista izünek és igy a bevezetésre alkalmatlannak találja ; egy 
a lelkészi állás üresedése miatt nem nyilatkozott. Tehát a Dunáninneni 
egyházkerületben az egységes magyar liturgia-tervezetet a többség elfo-
gadja s valószínűleg idővel a kisebbség is hozzá fog járulni. 

Ezzel áttérek a személyi ügyekre s elsőbben is a szomorúakra, azok-
ról emlékezve meg, akik már nincsenek itt. 

Az elmúlt közigazgatási évben egyetlen nagy halottja volt a ma-
gyar protestáns világnak csabacsüdi Dókus Ernő tiszáninneni egyház-
kerületi főgondnok s a református konvent egyik elnöke, akinek gyászos 
haláláról és munkás életéről a kerületi Felügyelő Úr Őexcellenciája meg-
nyitó beszédében már méltóképen megemlékezett. 
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Másik halottunk felsőkubini Meskó Károly galgagutai lelkész, a 
nógrádi egyházmegye főjegyzője s kerületünk számvevőszékének elnöke, 
aki nem sokára 25 éves lelkészkedésének jubileuma után 49 éves korá-
ban váratlanul elhunyt, özvegyet és árvákat hagyva maga után. Nagy 
ambícióval végezte minden megbízatását, egyházkerületünknek, mint 
számvevőszéki elnök tett jó szolgálatokat. Indítványozom, hogy nevét 
jegyzőkönyvünkben örökítsük meg s erről özvegyét jegyzőkönyvi kivo-
natban értesítsük. 

Jelentem továbbá a mélyen tisztelt kerületi közgyűlésnek, hogy ez 
év március 1-ével vonult nyugalomba Balogh István bokodi lelkész, a 
Fejér-komáromi egyházmegye esperese több, mint 40 évi lelkészi szol-
gálat s az esperesi hivatalnak 15 éven át való viselése után. Mint lelkész 
és esperes egyaránt nagy odaadással és szorgalommal végezte minden 
tisztét. Nyugalomba vonulásával a veszteség fájó érzésével tekintünk 
utána s azzal a szivünk mélyéből fakadó óhajjal: aranyozzák meg élete 
alkonyát a jól végzett munka megnyugtató tudata s a mi szeretetünk és 
megbecsülésünk, amellyel nyugalomba kisérjük s amellyel emlékét meg-
őrizzük. Indítványozom, hogy kiváló szolgálatait s érdemeit jegyzőköny-
vünkben is örökítsük meg s erről őt jegyzőkönyvi kivonatban értesítsük. 

Az örömünnepeknél első helyen említem meg Csatáry Elek mo-
soni egyházfelügyelővé történt megválasztását és a folyó évi julius hó 
5-én Tordason lefolyt ürömünnepeket, aminek során a Fejérkomáromi 
esperesség első sorban is megünnepelte nagyérdemű egyházmegyei fel-
ügyelőjének dr. Händel Bélának felügyelősége 10-ik évfordulóját, amit 
én itt most csak megemlítek az évi jelentés teljességeért, mert erről az 
évfordulóról a kerületi felügyelő űr Őexcellenciája már kegyes volt meg-
emlékezni megnyitó beszédében. 

Én azonban még továbbra is megmaradva a tordasi örömünnepek-
nél, mert ez alkalommal iktatta be a Fejérkomáromi esperesség meleg 
ünneplés közepette egyhangúlag megválasztott esperesét, nagytiszteletű 
Podhradszky János tordasi lelkészt és alesperesét nagytiszteletű, Magyar 
Géza száki lelkészt. Örömmel üdvözlöm e helyütt is a két kiváló egy-
házférfiűt s Isten bőséges áldását kérem az egyház és haza javára irá-
nyuló minden munkájukra. 

Örömünnepet ült a nógrádi egyházasdengelegi egyház is, amikor 
buzgó lelkészének, nagytiszteletű Szekej Andrásnak 25 éves lelkészi ju-
bileumát meleg szeretettel ünnepelte. Ez ünnepléshez egyházkerületünk 
is örömmel csatlakozik, mert Szekej András nemcsak igazi buzgó lelki-
pásztor, hanem kerületi lelkészi értekezletünknek is gyakori s mindig 
szívesen látott és hallgatott előadója. A Kegyelemnek Ura és Istene 
nyújtsa hosszúra élete fonalát, hogy mindig Isten dicsőségét kereső hű-
séges szolgálataiból még sok áldás származzék egyháza és egyházkerü-
lete javára. 

Ezek után legyen szabad áttérnem azokra a dolgokra, a melyek 
tisztán és kizárólag egyházkerületünkre tartoznak. 

Balogh István 
nyugalomba 
vonulása 

Örömünnepek 

Csatáry Elek 
megválasztása 

Dr. Bändel Béla 
jubileuma 

Podhradszky János 
és Magyar Géza 
üdvözlése 

Szekej András 
lelkészi jubileuma 



26 

Államsegélyek 

A két kis kerület 
egy püspök általi 

adminisztrációja 
nem ment előbbre 

Tatabánya-felsö-
gallai lelkészi 

kongrna 

Köszönet 
dr. Sztranyavszky 
Őexcellenciájának 

A M. Á. K. vezér-
igazgatójától 

válasz nem 
érkezett 

Az E. M. Ált. Bizt, 
Társaság 150 P-ős 

adománya 

Segédlelkészek 
elhelyezkedése 

És itt első sorban is az államsegélyről számolok be. Az elmúlt 
közigazgatási esztendőben a következő államsegélyek folytak be. Ren-
des kerületi államsegély 3310 P., egyetemes egyháztól közigazgatási cé-
lokra az 1848 XX. t. c. alapján 9139 P , rendkívüli államsegély 1934 
évre 783 P. 

Kivételes rendkívüli államsegély Sziráknak 1000 P. és Meskó Károly-
nak 200 P. 

Van szerencsém továbbá a mélyen tisztelt kerületi közgyűlésnek 
jelenteni, hogy a két kis kerületnek a jövőben egy püspök általi adminiszt-
rálása tekintetében az elmúlt közigazgatási esztendőben sem történt 
semmiféle további lépés, minthogy a Tiszai egyházkerület elnöksége, 
ahonnan a mult évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 39. pontja értel-
mében a kezdeményező lépéseket vártuk, ilyeneket egyáltalán nem tett. 

Örömmel jelentem, hogy a tatabánya-felsőgallai missziói egyház 
azon fájó sebe, hogy lelkészi kongruája, mint az ujjonan szervezett 
egyházaknál gyakorlatban volt, a nehéz viszonyok miatt, fedezet hiányá-
ban nem 800, hanem csak 400 koronában állapíttatott meg, legújabban 
teljesen orvosoltatott az által, hogy a kerületi elnökség, illetve a kerü-
leti felügyelő úr Őexcellenciája személyes közbenjárására f. évi október 
hó 1-től 800 koronára emeltetett fel nem csak, hanem egyidejűleg az 
előző évre is kongrua többlet cimén 500 P-t utalt ki a lelkész részére 
a vallás és közokt. ügyi minisztérium s ezzel elértük azt, hogy Tatabá-
nya-Felsőgallát a lelkészi kongruával kapcsolatban semmiféle megrövi-
dülés sem érte. Amikor Őexcellenciájának ezért a fényes eredménnyel 
járó közbenjárásáért e helyütt is hálás köszönetet mondok: egyben in-
dítványozom, hogy a kerületi közgyűlés is jegyzőkönyvében fejezze ki 
háláját Önagyméltóságának a tatábánya-felsőgallai lelkészi kongruának 
ily nagymérvű felemeltetéseért, amivel lényegesen hozzájárult Őexcellen-
ciája az egyház jövőjének megalapozásához. 

A Magyar Általános Kőszénbánya Társulat vezérigazgatójánál is 
tettünk a mult évi határozathoz képest lépéseket arra nézve, hogy a mi 
lelkészünk és hiloktatónk is a református lelkésszel egyenlő elbánásban 
részesüljön. Érdemleges választ eddig még nem kaptunk. 

Továbbá van szerencsém jelenteni, hogy az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság, mint minden évben, ugy ez évben is 150 Pengőt 
adományozott kerületünknek. Felkérem a mélyen tisztelt kerületi közgyű-
lést, hogy az adományért jegyzőkönyvünkben köszönetet mondani s az 
összeget a társaság nevét viselő alapítványhoz csatolni méltóztassék. 

Van szerencsém jelenteni, hogy az elmúlt közigazgatási esztendő-
ben Sztrókay Dániel segédlelkészt saját kérelmére Tordasra küldtem ki 
fejérkomáromi esperességi segédlelkésznek. A volt fejérkomáromi segéd-
lelkészt, Kovács Gyulát az újonnan szervezett székesfehérvári segédlel-
készi állásba helyeztem el. Salgótarjánba pedig a mostanában felavatott 
Milán Jánost és a szügyi segédlelkészi állásba vitéz Sréter Ferencet küld-
tem ki. A többiek maradtak a régi helyükön, tehát Szrna János Sám-
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sonházán, Kotyinszky Károly Béren, Sommer Károly Balassagyarmaton 
és Detre Lajos Tatabánya-Felsőgallán. 

Polcz Lajos gyúrói tanitó perében, melyet a gyúrói egyház indított 
ellene, a fejérkomáromi egyházmegyei törvényszék 1933. december 14-én 
Martonvásáron tartott ülésében hozott elsőfokú ítéletet, mely szerint al-
peres feddésre és 164 P 06 f perköltség megfizetésére ítéltetett. Az Íté-
let jogerős. 

Van szerencsém bejelenteni, hogy az Orsz. Ág. Hitv. Evangélikus 
Tanítóegyesület Somogyi Béla körmendi tanítót választotta meg elnöké-
nek. Munkájára Isten áldását kérve, üdvözöljük őt kiváló és nagyfontos-
ságú bizalmi állásában. 

Örömmel jelentem, hogy a Protestáns Tanítói Internátusi alapból 
a következő Dunáninneni egyházkerületi tanítók kaptak segélyt és pedig 
290 Pengőt: 1. Kurz Konrád rajkai, 2. Matthesz Sándor oroszvári, 3. 
Kaján József legéndi, 4. Nádasdy József mohorai és 5. Bérces Lajos 
balassagyarmati tanítók. 183 Pengőt kaptak: 1. Gross Károly hegyes-
halmi, 2. Karner Jenő nagyvelegi, 3. Gál János patvarci és 4. Teszák 
András béri tanítók. 

Ezzel kapcsolatban legyen szabad megjegyeznem, hogy a Miniszter 
Úr egyik leiratában megjegyzi, hogy a nem protestáns Tanítói Internátus 
Alap bevétele az iskolai beiratási díjakból aránylag 50%-al több, mint 
a Protestáns Internátusé, ami annyit jelent, hogy a nem protestáns is-
kolák sokkal pontosabban küldik az iskolai beiratási díjak 50%-át, mint 
a protestánsok. Kérem ezt megszívlelni s ezután az iskolai beiratási dí-
jak 50%-át pontosabban küldeni a Protestáns Tanítói Internátusi Alapba. 

Van szerencsém jelenteni, hogy Csengey Gyula oroszlányi tanítót 
a tanügy terén évek hosszú során át szerzett érdemei elismeréseül az 
„igazgatói" címmel tüntettem ki. 

Ugyancsak jelentem, hogy Csengey Gyula oroszlányi és Kurz 
Konrád rajkai a VII. fiz. osztályba kinevezendő tanítókra vonatkozó me-
legen ajánló véleményes javaslatomat felterjesztettem a Vallás és Köz-
oktatásügyi Minisztériumba. 

Az Evang. Papnék Orsz. Szövetsége felkérésére felhívtam egyház-
kerületünk egyházmegyei pénztárnokait, hogy az egyéb fizetnivalók be-
szedése alkalmával legyenek szívesek a papnék 4 Pengő tagdíját is be-
szedni és az Eposz pénztári hivatalának méltóságos D. Kovács Sándorné 
címére beküldni Budapes, V. ker. Hold-utca 29. szám. 

Még a mult évi Salgótarjánban tartott nógrádi esperességi gyűlé-
sen történt, hogy az egyik lelkész évi jelentésében szinte dicsekvésképen 
hozta fel, hogy ő katholikusoknak is kiszolgáltatja az úrvacsorát. A nóg-
rádi esperes ugyancsak évi jelentésében szembehelyezkedett ezzel a fel-
fogással s később hozzám is áttette a kérdést nyilatkozattétel végett. 
Majd egyidejűleg az „Evangélikus Élet"-ben is jelentek meg cikkek, 
amelyek pro és kontra foglaltak állást a vitában. Én több oknál fogva 
idegenkedtem elegyedni ebbe a vitába s megnyilatkozásom legalkalma-

Jogerős ítélet 
a Polcz L, perben 

Somogyi Béla az 
orsz. evang tanitó 
egyesület elnöke 

Ä Prot. Tanítói 
Intern. Alapból 
kapott segéljek 

Csengei Gyula 
kitüntetése 

YII.-ik fiz. oszt.-ba 
kinevezett tanítók 

Az Eposz tagdijai 

Kiosztbatja-e az 
evang. lelkész más 
Yallásuaknak az 
Úr vacsoráját? 
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A svéd segély és 
a dunáninneni 6v. 

fiuárvaház 

Oflertóriumok 

Mit mondanak 
a statisztikai 

számok? 

sabb helyéül az esperes űr előtt én is a püspöki évi jelentésemet jelöl-
tem meg. A helyett, hogy valami dogmatikai fejtegetésekbe mélyednék 
el, egyszerűen kijelentem, hogy evangélikus lelkész tudatosan más val-
lásuaknak nem szolgáltathatja ki az Úr szentvacsoráját. A más vallású 
meghallgathatja a mi igehirdetésünket üdvös eredménnyel, részesülhet a 
mi keresztségünkben anélkül, hogy csak valamit is veszítene Isten ke-
gyelméből, de az űrvacsoránkhoz nem járulhat. Az úrvacsora a kegyelmi 
eszközök között a legegyénibb, vagy jobban mondva a legfelekezetibb. 
Az úrvacsoráról való felfogás különíti el egymástól legjobban a keresz-
tyéneket. A mi úrvacsoránk üdvösséges élvezetéhez olyan élő hit kell, 
amellyel egy pillanatig sem maradhat meg valaki pl. katholikusnak, ha 
pedig megmarad annak s az űrvacsoránkhoz járul, akkor csak kár-
hozatot eszik és iszik magának. Ezt pedig az evang. lelkész nem akar-
hatja. De nem szabad akarnia azt sem, hogy az úrvacsora fenségét, 
mélységét, üdvszerző erejét méltatlanokra pazarolja. Aki pedig azt 
mondja, hogy ez nem világos beszéd, annak én azt felelem, aki száz-
százalékos világosságot akar, az menjen az egyik vagy másik, világos-
sággal kérkedő tudomány csarnokába. Én alázatos szívvel bevallom, 
hogy a templomban, a vallásban és a hitben s így különösen a ke-
gyelmi eszközökben van valami misztikum, titokzatosság, amit nem le-
het kézzel megfogni, szóval kifejezni, legfeljebb szívvel érezni. S éppen 
ez a vallás, a hit legértékesebb s legvonzóbb eleme. E miatt nem fog 
a vallás és a hit teljesen kiveszni sohasem az emberi szivekből. 

Jelentem továbbá a mélyen tisztelt kerületi közgyűlésnek, hogy az 
egyetemes felügyelő úr Önagyméltósága a Svédországi Lutheránus Vi-
lággyülés adományából 80 pengőt juttatott egyházkerületünk jétékony 
intézményeinek támogatására. Minthogy sajnos, egyházkerületünknek jó-
tékony intézményei nincsenek, a közgyűlés utólagos jóváhagyása remé-
nyében a 80 pengőt az egyházkerületi pénztárba utaltam be a Dunán-
inneni egyházkerület fiú árvaháza javára. S egyben tisztelettel bejelen-
tem, hogy az egyházkerületi fiú árvaház létesítése céljából a legköze-
lebbi időben megindítom a gyűjtést. Kérem a nagyméltóságú kerületi 
Közgyűlést, hogy a 80 pengős adományra vonatkozó intézkedésemet, 
valamint az egyházkerületi fiú árvaház létesítésére vonatkozó szándéko-
mat méltóztassék szives tudomásul venni s megértő szeretettel támogatni. 

Van szerencsém jelenteni továbbá a mélyen tisztelt kerületi gyű-
lésnek, hogy a kerületi pénztárba az 1933 év folyamán a következő 
offertóriumok folytak b e : 

Reformációi emlékalapra: 20 P 07 f., sajtóra 66 P 61 f., bibliai 
vasárnapi offertóriumra: 58 P 47 f., fogházmissióra: 40 P 53 f., Luther 
alapra: 122 P 08 f., Külmissiói tagdijak, adományok, offertóriumok és 
perselygyüjtések cimén Broschkó Adolf pénztárnok úrhoz: 271 P 81 f. 
Összesen 580 P 57 fillér. 

A mai nehéz viszonyok között legalább valamennyire megnyugtató, 
hogy a statisztikai adatok szerint a kerület lélekszáma mégis legalább 
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547-el több mint a mult évben volt. Örvendetes, hogy a konfirmáltak 
száma 45-el, az esketett párok száma 80-al, az olyan vegyes párok 
száma pedig, amelyek evangélikus vallásban neveltetik gyermekeiket 
23-al, azok száma pedig, akik egyházunkba áttértek 65-el volt több mint 
tavaly. Kedvező körülménynek kell tekintenünk, hogy a halottak száma 
84-el, az esketést mellőző párok száma 5-el kevesebb, mint tavaly s így 
az elmúlt esztendőben mindössze 2 pár mellőzte az esketést. Ugyancsak 
örvendetes, hogy 12-vel van több ifjúsági istentisztelet, 4-el több az ifjú-
sági egyletek száma s 5-el kevesebb a fogházban letartóztatottak száma. 
Ellenben mélyen elszomorító, hogy 68-al kevesebb gyermek született, 
mint a mult évben, holott már a mult évben szülöttek száma is alul 
van a normálisnak. És nem tekinthető kedvező körülménynek az sem, 
hogy a megesketett vegyes párok száma 40-el több, az énekkarok száma 
pedig 1 -el kevesebb, holott az énekkarok számának évről-évre rohamo-
san kellene szaporodnia. 

Legyen szabad még megjegyeznem, hogy a hozzám beküldött sza-
bályrendelettervezetekre, törvényjavaslatokra és alapszabályokra megtettem 
észrevételeimet s felterjesztettem javaslataimat. 

Végre a püspöki irodában az elmúlt közigazgatási év folyamán 326 
ügydarab került elintézés alá 1059 hivatalos levéllel s ezen felül elnöki-
leg elintéztem 284 ügydarabot 428 elnöki levéllel. 

Akinek annyi finom, túl érzékeny, néha komplikált valósággal, mint 
az emberi lélek s különösen a nélkülöző és szenvedő emberi lélek — 
van állandó érintkezése, az tudhatja, hogy ennyi szám megett mennyi 
gond, törődés és lelki vívódás lehet. 

Ezzel áttérek részletes évi jelentésemre: 

Változások a hivatalos személyzetben. 

I. "©álíozdsok az esperességekben. 

Megválasztatott: Csatáry Elek mosoni egyházmegyei felügyelőnek, 
Podhradszky János a Fejérkomáromi egyházmegye főesperesének, Magyar 
Géza a Fejérkomáromi egyházmegye alesperesének. 

Lemondott s nyugdíjba ment: Balogh István a Fejérkomáromi 
egyházmegye főesperese. 

II. "Odlíozdsok a lelkészi karban. 
Meghalt: Meskó Károly galgagutai lelkész. 
Nyugalomba vomdtak: Balogh István bokodi és Králik Ervin 

vanyarci lelkészek. 

Távozott: Bánki Károly, bánki lelkész, Maglódra. 
Megvdlasztatott: Schultz Aladár maglódi lelkész Bánkon, Farkas 

Lajos segédlelkész Vanyarcon. 

Felterjesztett 
javaslatok 

A püspöki hivatal 
levelezése 
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III. SegóHlelkészi alkalmaztatások. 

Milán János Salgótarjánban, vitéz Sréter Ferenc Szűgyben. 

IV. "öálíozások a felügvelői karban. 

Lemondott: vitéz Sréter Ferenc Legénden. 
Megvdlasztattak: báró Prónay Gábor felügyelőnek és Valent József 

másodfelügyelőnek Vanyarcon, dr. Teutsch József Oroszlányon, Ring-
bauer Károly Levélen, Turcsányi Géza Császár fiókegyházban. 

V. "öáltozások a tanítói karban. 

Távozott: Bizik József szügyi tanitó Aszódra. 
Nyugdíjba vonult: Nikó Rezső hegyeshalmi tanitó. 
Megválasztattak: Králik Aladár Szűgyben, Sztruhár János Felső-

petényben és Nikolaidesz Géza Sámsonházán. 
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II. Istentiszteleti adatok az 1933. évről. 
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ül. Belmissziói adatok az 1933. évről. 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 
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1 Fejérkomáromi . . 70729 66070 4659 — 25559 4278 

2 Moson . . . . 31206 28241 2965 — 1309 4C0 

3 Nógrád-Hont 241398 236080 5318 — 26637 5242 

Összesen: 343333 330391 12942 — 53503 9920 

A mult évi kimutatással 
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anyagi viszonyai 1933. évről. 
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95361 9437 2804 3500 — — 1824 430 970 

11657 — 400 

81898 6382 6657 130 345 3700 5368 — 66 — 

188916 14819 9861 3630 345 3700 7192 — 496 970 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1933. évben. 
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A mult évi kimutatással 
szemben: 

6368 

2411 

5405 

14184 

6293 

2307 

5403 

14003 

2007 2011 

75 

104 

181 

+ 

1559 

1595 

5254 

8408 

+ 
2079 

1. Fischer alapítvány, folyó kiadásokra . 30 P. 
2. Hering Lajos emlék alapítvány . . 64 P. 
3. br. Solymossy-Zichy alapítvány . . 200 P. 
4. lándori dr. Kéler Z. segítő alap . . 62 P. 
5. „ „ napidíj alapítvány 16 P. 
6. Itzés tanitó-képviseleti alapítvány . 41 P. 
7. Egyházmegyei könyvtár alap . . 137 P. 

1. Gróf Zichy J.-féle iskola alap 2 P 26 f. 

1. Monographia alap 
2. Missiói alap 
3. Lutheraneum alap 
4. Diakonissza alapítvány 
5. Sziráki Tanítókor ösztöndíj alap 
6. Több kisebb alap 

371 
3365 

30 
5038 

81 
2 

P. 
P. 
P. 
P. 
P. 
P. 

Összesen: 9437 P 26 f. 

+ 
1566 P 66 f. 



VI. Az egyházmegyei papi-segélyző intézetek kimutatása 1933. évről. 
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1 Fejérkomárom . . . 924 95 6 25 150 — 10 8 94 — 

2 Moson 237 — 1 á 50 50 — 14 — — — 

| 
3a Nógrád-Hont . . . 7260 <25 13 

3 á 60 P 
10 á 30 P 480 — — — — 278 

3b Bánóczy-alapitvány . 329 14 — — — — — — — — 

3c Beniczky-alapitvány . 323 13 — — — — — — — — 

Összesen . 9073 547 20 — 680 — 24 8 94 278 
1 
i 
c 

A mult évi kimutatás-
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Szórványgondozási 
segélyek 

i 

i 

t 

t 

t 

i 

t 

é 

i 

t 

i 

i 

S e g é l y e z é s e k . 

I. Szórvánvgončlozási és hiíokfaíási segéljek-

1. Bokodi lelkésznek dadi hitoktatásra — — — 50 P 
2. Csabdi-i lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipász-

tori gondozására — — — — — — 2 1 5 , , 
3. Csákvári lelkésznek szórványai gondozására — — 125 „ 
4. Gyúrói lelkésznek az alcsuti hitoktatásra — — 35 „ 
5. Komáromi lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — — — — "90 „ 
6. Nagyvelegi lelkésznek szórványai hitoktatására — — 125 „ 
7. Pusztavámi lelkésznek az árki és móri hitoktatásra — 85 „ 
8. Száki lelkésznek a császári és kömlődi hitoktatásra — 70 „ 
9. Szendi lelkésznek szórványai hitoktatására — — 70 „ 

10. Székesfehérvári lelkésznek szórványai hitoktatására és lel-
kipásztori gondozására _ _ _ _ _ 200 „ 

11. Detre L. slelkésznek a fgallai és bánhidai hitoktatásra — 70 „ 
12. Tordasi lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipász-

tori gondozására — — — — — — 175 „ 
13. Ferdinánd J. tanítónak az esztergomi hitoktatásra — 50 „ 
14. Bánki lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipásztori 

gondozására — — — — — — — 175 , , 
15. Pap J. tanítónak a szokolyai és diósjenői hitoktatásra — 60 „ 
16. Kotyinszky K. segédlelkésznek a bujáki és ordasi hitok-

tatásra — — _ _ _ _ _ _ 70 n 

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

18. Egyházasdengelegi lelkésznek szórványai hitoktatására és 
lelkipásztori gondozására — — — — — 215 

19. Szutorisz G. tanítónak a héhalmi hitoktatásért — — 35 „ 
20. Gyurka E. tanítónőnek a ptavarsányi hitoktatásért — 40 
21. Gutái lelkésznek szórványai hitoktatására — — 125 „ 
22. Kétbodonyi lelkésznek szórványai hitoktatására — — 125 
23. Kisterenyei lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — — _ — 175 „ 
24. Nagybátonyi hitoktatásért — — — _ 30 
25. Legéndi lelkésznek a nézsai hitoktatásért — — — 5 0 
26. Lucfalvai lelkésznek a nógrádmegyeri hitoktatásra — 50 
27. Ösagárdi lelkésznek a keszegi és kosdi hitoktatásra — 60 
28. Salgótarjáni lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — — _ 275 
29. Szécsényi lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipász-

tori gondozására — _ — _ 300 

» 

n 

n 

a 
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30. Szilvay Margit diakoniszának szórvány hitoktatásért — 120 P 
31. Szügyi lelkésznek az érsekvadkerti és ilinyi hitoktatásért 100 „ 
32. Lelkó András tanítónak szórványhitoktatásért — — 150 „ 
33. Matuz Pál lelkésznek a drégelypalánki hitoktatásra — 20 „ 
34. Nagybörzsönyi lelkésznek a vámosmikolaí hitoktatásra és 

Márianosztra lelkipásztori gondozására — — — 80 „ 
Összesen — 3790 P 

II. d vallás* és közoktatásügyi miniszter urrtak 1934- évi junius hé 
14.»én <55.154/1934 VI. ü. 0 . sz. rendeletével az állami elemi népiskolák-
nál működő lelkész- és íanitóhiíoktaíók dijazására rendelkezsre bocsá-

íolf 1 2 0 0 p e n g ő b ő l segélyben részesültek: 

1 . Horváth S. lelkész, mint csabdii hitoktató heti 4 óra után — 40 P 
2. Horváth S. lelkész, mint vasztélyptai hitoktató havi 2 óra után 40 „ 
3. Fadgyas A. lelkész, mint tóvárosi hitoktató heti 2 óra után 50 „ 
4. Bálintffy J -né tanítónő, mint érdi hitoktató heti 2 óra után 40 „ 
5. Podhradszky J. lelkész, mint martonvásári, diósdi és pázmándi 

hitoktató havi l - l óra után — — — — — 60 „ 
6. Piri Kató tanítónő, mint szendi hitoktató heti 6 óra után — 60 „ 
7. Bácz K. tanitó, mint hegyeshalmi hitoktató heti 2 óra után 20 „ 
8. Gross K. tanitó, mint hegyeshalmi hitoktató heti 2 óra után 20 „ 
9. Szűcs S. lelkész, mint magyaróvár-mosoni hitoktató heti 6 

óra után - - — — — — — — 60 „ 
10. Sziics S. lelkész, mint halászii és mosonszentjánosi hitoktató 

havi 2-2 óra után — — — — — — 80 „ 
11. Révész Alfréd lelkész, mint sziráki hitoktató heti 8 óra — 80 „ 
12. Teszák János tanitó, mint sziráki hitoktató heti 8 óra után 80 „ 
13. Markovich Vilmos tanitó, mint ecsegi hitoktató heti 4 óra — 120 „ 
14. Radnai János tanitó, mint lapujtői hitoktató heti 5 óra — 50 „ 
15. Sztrókay Dániel s. lelkész, mint zagyvapálfalvai hitoktató heti 

2 óra után — — — — — — — 40 „ 
16. Sztrókay D. s. lelkész, mint salgótarjáni hitoktató heti 2 óra 40 „ 
17. Sztrókay D. s. lelkész, mint somoskőújfalui hitoktató heti 1 óra 30 „ 
18. dr. Csengődi L. lelkész, mint salgótarjáni hitoktató heti 2 óra 20 „ 
19. Limbacher Z. lelkész, mint kisterenyei hitoktató heti 2 óra 20 „ 
20. Kiss Gyula igazgató, mint mátraszelei hitoktató havi 2 óra 50 „ 
21. Kiss Gyula igazgató, mint homokterenyei hitoktató heti 2 óra 30 „ 
22. Koch Samu tanitó, mint rétsági hitoktató heti 5 óra után — 100 „ 
23. Fábri M. lelkész, mint marcali hitoktató havi 1 óra után — 30 „ 
24. Szrna J. s. lelkész, mint márkházai hitoktató havi 2 óra — 40 „ 

Összesen — 1200 P 

Áll, elemi iskolai 
hitoktatók 
díjazása 
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III. (Jäóalapi segélyek 1033. évre. 
1. Fejérkomdromi esperesség: 3. Felsőpetény — — 650 P 

1. Bokod — — 70 P 4. Kétbodony — 60 „ 
2. Gyúró — — 90 „ 5. Legénd — - 650 „ 
3. Oroszlány — — 90 „ 6. Luczfalva - 650 „ 
4. Pusztavám — — 60 „ 7. Ösagárd — — 650 „ 
5. (Szák) 8. (Sámsonháza) 

Vérteskethely — 370 „ Szúpatak — - 370 „ 
680 P 9. Szirák — 90 „ 

10. Szügy — - 120 „ 
II. Nógrádi esperesség t • Csesztve — - 360 „ 

1. Bánk — — 420 P Ipolyszög — - 250 „ 
Nógrád — — 90 „ Mohora — - 190 p 

2. Bér — — 580 „ Patvarc — - 230 „ 
Bokor — — 370 „ 11. Terény — - 540 „ 
Kutasó — — 250 „ 6520 P 

Dr. Csengey Gy. 
felszólalása 

Úrvacsora iigyóben 

I. Fejérkomáromi esp. 680 P., Nógrádi esp. 6520 P. = 7200 P. 

IV. (avermelmevelési segélvek. 

Görög Ernő nagyvelegi lelkész 95 P., Piri Károly szendi lelkész 
64 P., Podhradszky János tordasi lelkész 64 P. Összesen 204 P. 

* * 
* 

Évi jelentésemet befejezvén, közgyűlésünk munkájához Isten szent 
áldását kérem s magamat a mélyen tisztelt közgyűlés további jóindula-
tába ajánlom. 

A közgyűlés — Laszkáry Gyula egyházmegyei felügyelő 
indítványára — az év minden eseményére kiterjeszkedő, gon-
dosan összeállított s a közgyűlés által mindvégig nagy figye-
lemmel meghallgatott jelentésért a püspöknek köszönetét fe-
jezi ki, a jelentésnek külön határozatot nem igénylő pontjait 
tudomásul veszi s azt egész terjedelmében jegyzőkönyvbe 
felvéteti. 

6 . (K.) A püspöki jelentéssel kapcsolatosan dr. Csengey Gyula 
galgagutai egyházfelügyelő szerint — anélkül, hogy vita tárgyává kí-
vánná tenni a püspöki jelentésnek ide vonatkozó részét — abban a kér-
désben, hogy kiszolgáltatható-e evangélikus lelkész által római katho-
likusoknak az Ur szent vacsorája, avagy nem; a protestantizmust jel-
lemző szabadelvüségnél fogva a legengedékenyebb álláspontra kellene 
helyezkednünk már csak azért is, mert ez által sok ilyen, nálunk urva-
csorához járuló római katholikus hivő közelebbi kapcsolatba jutna egy-
házunkkal. 

Dr. Sztranyavszky Sándor kerületi felügyelő a püspök részéről e 
kérdésben elhangzott főpásztori véleményt a maga részéről, mint egy-
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házkerületi felügyelő aláírja s szükségesnek tartja, hogy az egyházfelü-
gyelők részéről ebben a kérdésben állást foglalva, hozzátegye a követ-
kezőket: „az Úrvacsora élvezetében a mi oltárunk előtt csak evangélikus 
ember részesíthető, mert egyházunk alaptörvénye intézkedik arról, hogy 
evangélikus ember is csak kellő előkészület után járulhat ehhez a szent-
séghez. Első feltétel tehát, hogy ugyanazon hitközösséghez tartozzék, 
azon egyházban legyen hitében megkonfirmálva s azután következik csak 
az urvacsoravétel. 

Az Ur asztala és az Úrvacsora kiszolgáltatása nem vendéglátás, 
hanem hitünk legbensőbb és legdrágább tulajdona, melyet árú-cikknek 
nem tekinthetünk, azért ebben a szentségben csak az részesülhet, aki a 
„ház"-hoz, azaz evangélikus hitünkhöz tartozik. 

7. (D. Z.) Az elnökség előterjesztésére 
1. a hála meleg érzésével emlékezik meg arról a hat-

hatós támogatásról és jóakaratú megsegítésről, amellyel dr. 
Petri Pál és dr. Tóth István vall. és közoktatátásügyi minisz-
tériumi államtitkár urak a tatabányai evang. egyházat meg-
alakulásában nemes szivvel és megértő lélekkel támogatták 
s ezért nekik feliratban köszönetet mond; 

2. külön hálával adózik az egyházkerületi felügyelőnek 
azokért a kiválóan eredményes fáradalmakért, lelkes közben-
járásért és kitartó ügybuzgalomért, amelyekkel tatabányai 
küzködő evang. egyházunk ügyeit rendezte s megszervezését 
lehetővé tette; 

3. örvendező szivvel, meleg szeretettel és ünneplő lélek-
kel üdvözli püspökét születésének 70-ik évfordulója, valamint 
az Erzsébet tudományegyetem részéről tiszteletbeli doktorrá 
történt felavatása alkalmából. A haza és az egyház javára s 
egyben a szeretet szolgálatában kifejtendő további áldásos 
munkájára Istennek soha meg nem fogyatkozó áldását kéri; 

4. az őszinte örömnek és szeretetnek érzésével köszönti 
a Fejér-komáromi egyházmegyének immár tiz esztendeje pél-
dás ügybuzgósággal, lelkesedéssel és eredménuyel működő 
kiváló felügyelőjét dr. Händel Bélát s újonnan választott es-
peresét Podhradszky Jánost, valamint alesperesét Magyar 
Gézát. További egyházszolgálatukra a jóságos Istennek bő-
séges áldását kéri; 

5. ugyanezen meleg érzésekkel üdvözli Csatáry Eleket, 
a mosoni egyházmegye felügyelői tisztének elfoglalása alkal-
mából. Biztonságos érzéssel tekint az egyetemes egyházunk 
s egyházkerületünk minden komoly ügye iránt bensőségesen 
érdeklődő régi kiváló munkatárs magas egyházi tisztében ki-
fejtendő működése elé, mert tudja, hogy ő benne ott a nyu-
gati végeken irányt is mutató vezérlő egyéniség állt az élre, 

Elnökségi 
előterjesztések 

üdvözlések 



aki egyaránt éber őre lesz evangéliumi hitének s magyar 
nemzeti létünk biztonságának. 

6. Szekej András egyházasdengelegi lelkész 25. éves 
lelkészi évfordulója alkalmából elismeréssel emlékezik meg 
a közgyűlés a becsületes és eredményes munkában eltöltött 
negyedszázados egyházszolgálat értékéről. A jubilánst a test-
véri szeretet melegségével üdvözli s további életére Istennek 
áldását kéri. 

7. A négy évtizedet meghaladó buzgó és áldozatos lel-
készi munkálkodás után nyugalomba vonult hü sáfárnak ki-
járó tisztelet és nagyrabecsülés s az értékes és igaz magyart 
megillető testvéri szeretet őszinte érzésével búcsúzik a köz-
gyűlés érdemes és régi munkatársától, Balogh István volt 
Fejér-komáromi esperestől s kívánja, hogy becsülettel meg-
szolgált nyugalmának éveit árassza el az isteni kegyelem 
megelégedéssel, örömmel és boldogsággal! A kiérdemült es-
peres mindezekről jegyzőkönyvi kivonatban értesítendő. 

8. Igaz, őszinte és mély részvéttel osztozik a közgyűlés 
református testvéreink fájdalmában, amellyel egyetemes kon-
ventjük világi elnökének Dókus Ernő főgondnoknak tragikus 
elmúlását gyászolják. Testvéri együttérzéssel fájlalja a kivált-
ságos emberi tulajdonokkal megáldott, jellegzetes református 
magyarnak és vezéri polcra termett egyéniségnek sirbaszállását. 
A közgyűlés részvétéről a református konvent jegyzőkönyvi 
kivonattal értesitendő. 

9. Mélységes fájdalommal siratja a közgyűlés Meskó 
Károly galgagutai lelkésznek, a nógrádi egyházmegye főjegy-
zőjének fiatalon, munkabírása teljében váratlanul bekövetkezett 
halálát. Benne egyetemes egyházunk s egyházkerületünk lán-
goló lelkű, meg nem alkuvó magyart s magasztos hivatását 
hűen teljesitó papot veszített. Áldás emlékére! A közgyűlés 
gyászáról és részvétéről a gyászoló család jegyzőkönyvi ki-
vonatban értesitendő. 

10. A közgyűlés az őszinte tisztelet és testvéri szeretet 
érzésével közönti a Bethlen Gábor szövetségnek vezetőségét, 
annak nagyérdemű és méltán igaz tisztelettel körülövezett 
elnökét Tasnády Nagy Andrást, valamint a dunántúli testvér-
egyházkerületnek tetterőben és munkabírásban kimeríthetetlen 
kiváló püspökét Kapi Bélát és a szövetség megbízásából 
megjelent többi testvért. 

Hálás érzéssel örökíti meg jegyzőkönyvében azt a fel-
becsülhetetlen jó szolgálatot, amit a Bethlen Gábor szövetség 
a testvér protestáns egyházak megértése és összefogása ér-
dekében eredménnyel végez s azt a nagyértékü segitő mun-
kát, amit egyházkerületünknek és a balassagyarmati evang. 
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egyháznak javára a közgyűléssel kapcsolatban megrendezett, 
kiválóan magas színvonalú vallásos estjével kifejtett. 

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

A közgyűlés az adományt hálásan köszöni, azt egészé-
ben a biztosító intézet nevét viselő alapítványhoz csatolja s 
minderről a nemeslelkü intézetet jegyzőkönyvi kivonattal ér-
tesiti. 

12. A püspöki jelentéssel kapcsolatosan a közgyűlés 
helyeslő tudomásul veszi a 80 pengő svéd segélynek a kerületi 
Fiú-Árvaház alapja javára való fordítását, amellyel az Árva-
ház alapját gyarapitandó gyűjtést megindiija s egyben azt az 
egyházkerület híveinek áldozatos szeretetébe ajánlja. 

8. (Dr. Z.) Az elnökség előterjesztésére a közgyűlés megválasztja: 
1. Számvevőszéki egyházi elnöknek Magyar Gézát. 
2. A jogügyi és pénzügyi bizottság tagjaiul: Csatáry 

Eleket, Laszkáry Gyulát, Mihalovics Samut és Podhradszky 
Jánost. 

3. A püspöki birtokkezelő bizottságba: Hanzély Feren-
cet és Irányi Kamillt. 

9. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
lelkészek és egyházak államsegélyeire vonatkozó rendeletei, számszerint 
43, melyeknek kelte és száma a következő: 
1933 julius 31. 6129 sz. Pohánka S. lelkész kongruája. 

„ szept. 1. 6352 „ Fábri M. lelkész családi pótléka. 
„ „ 11. 6479 „ Csővári D. lelkész családi pótléka. 
„ „ 28. 6644 „ Sziráki egyház 1000 P rendkiv. segélye. 
„ nov. 8. 7055 „ Kirchner Rezső családi pótléka. 
„ „ 28. 7183 „ Limbacher Zoltán lelkész családi pótléka. 
„ decz. 7. 7325 „ Hoffmann E. lelkész I. évötödös korpótléka. 

1934 január 26. 4247 „ Meskó K. lelkész 200 P rendk. segélye. 
„ „ 26. 4176 „ Liska F. családi pótlékának beszüntetése. 
„ február 22. 4450 „ Pohánka S. lelkész családi pótléka. 
„ március 3. 4560 „ Matuz Pál lelkész családi pótléka. 
„ április 21. 5084 „ Králik E. lelkész kongrua túlélvezménye. 
„ „ 25. 5184 „ Kardos Gy. lelkész rendk. államsegélye. 
„ május 28. 5296 „ Farkas L. lelkész kongruája. 
„ junius 4. 5566 „ Meskó K. államsegélyeinek beszüntetése. 
„ julius 11. 6080 „ Schultz A. lelkész államsegélyei. 
„ „ 23. 6133 „ Farkas L. lelkész családi pótléka. 

1933 aug.—1934 auguszt. 6212, 6555, 6828, 7172, 7478, 4164, 4496, 
4743, 5101, 5323, 5712, 6450. szám alatt a 
lelkészek 1933 szept.—1914 szeptember havi 
államsegélyei utalványoztatnak. 

Köszönet az E. M. 
Á. B. Társas ignak 

Bizottsági tagok 
választása 

Államsegélyek 
rendeletek 
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E l . Dépisk. TOQ. 

min. rendelet 

Folg, és középisk. 
Yon. min. rendelet 

Vegyes 
min, rendelet 

1933 szept.—1934 auguszt. 6366, 6598, 6887, 7214, 7523, 4207, 4547, 
4811, 5149, 5477, 5754, 6265. szám alatt az 
egyházkerület 1933 szept. —1934 szeptember 
havi államsegélyei. 

1934 junius 12. 5692 sz. Az egyházkerület részére az 1934 I. felére 
330 P. rendkívüli segély utalványoztatott. 

Tudomásul szolgál. 

10. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek az 
elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei számszerint 5, melynek kelte 
és száma a következő: 
1933 okt. 3. 44561. sz. A gazdasági továbbképző népiskolák felügyelete. 

„ dec. 9. 70000. sz. Adatgyűjtés a nem állami elemi iskolák szük-
ségleteiről. 

1934 jan. 10. 60087. sz. Elemi iskolákban a középiskolai tanárok hos-
pitálhatnak. 

„ máj. 17. 53582. sz. Német továbbképző tanfolyam elemi iskolai ta-
nítók részére Baján. 

„ márc. 28. 69207. sz. Králik A. tanitó megválasztása szügyben. 
Tudomásul szolgál 

11. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek a 
polgári és középfokú iskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 6, me-
lyeknek kelte és száma a következő: 
1933 júl. 31. 76505. sz. Középfokú iskolák film-előadásai. 

„ szept. 15. 43748. sz. Polgári iskolai mellékdijak. 
„ okt. 16. 45193. sz. Középfokú iskolák fenntartási költségei. 
„ okt. 31. 45840. sz. Leány cserkészet részesedése a polgári iskolák 

testnevelési alapból. 
1934 márc. 28. 69207 sz. A magyar nyelv behatóbb tanítása a középfokú 

iskolákban. 
„ május 10. 40468 sz. Polgári iskolai tanárok minősítése. 

Tudomásul szolgál. 

12. (K) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek 
vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 20, melynek kelte és száma a 
következő: 
1933 szept. 5. 6344. sz. A rajkai ifjúsági egyesületek ellenőrzése. 

„ 27. 76800. sz. Népművelési előadások tartása. 
„ nov. 14. 77521. sz. Filmoktatási dijak visszatérítése. 
„ „ 17. 24680. sz. Köztisztviselők gyermekeinek ösztöndija. 
„ „ 21. 2696. sz. A névmagyarosítás propagálása. 

„ 24. 77670. sz. Rádió-hét az iskolákban. 
„ dec. 16. 7372. sz. A thelephon útján való intézkedések ellenőrzése. 

1934 jan. 20. 4219. sz. Havay Pál-féle anyakönyv kiigazítás. 
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1934 febr. 3. 29470. sz. Zenetanárok összeirása. 
„ febr. 19. 58017. sz. „Turuľ'vállalat könyvterjesztése. 
„ márc. 2. 4637. sz. Tartsányi-féle anyakönyv kiigazítás. 
„ „ 6. 69261. sz. Szerzetes tanítónők összeirása. 
„ „ 7. 4688. sz. Névmagyarosításnál az „Értesítők" díj és be-

lyegmentes kiállítása. 
„ „ 28. 79640. sz. Adatok a népgondozói és testnevelési kiren-

deltségeknek. 
„ 27. 40664. sz. Óvónők a tanítóképzőkbe fel flem vehetők. 

„ ápr. 5. 5000. sz. Közhatóságok által kiutalt összegeknek az adó-
kivető bizottságokkal való közlése. 

„ május 16. 5393. sz. Nagy József szülét, adatai nem találhatók. 
„ junius 7. 43126. sz. A szegedi szabadtéri játékok ajánlása. 
„ Július 5. 6014. Tiszti név és cimtár ajánlása. 
„ „ 6. 6039. Skita Anna áttérése. 

Tudomásul szolgál. 

13. (Dr. Z.) A Budapesten 1934 évi október hó 26. napján meg-
tartandó egyetemes közgyűlésre az elnökség előterjesztésére a közgyűlés 
kiküldi 

I. Megbízó levéllel: 1. a világiak közül dr. Händel Béla, Lasz-
káry Gyula, Csatáry Elek, Horváth Sándor, v. Purgly Lajos, 
dr. Kéler Bertalan, Hanzély Ferenc, Zelenka Ottó és dr. Ze-
lenka Frigyes; 2. a lelkészek közül dr. Kovács Sándor, Wenk 
Károly, Mihalovics Samu, Podhradszky János, Kardos Gyula, 
Magyar Géza, Irányi Kamii, dr. Csengődy Lajos és Kirchner 
Rezső közgyűlési tagokat. 

II. Jegyzőkönyvi kivonattal 1. a világiak közül: Prónay József, 
Vetsey Ede, Fabini Henrik, Kirchner Gyula, Melna Géza, 
Kondor Vilmos, Selmeczy Miklós, Bérezés Lajos és Antal 
Károly. 2. A lelkészek közül: Schrődl Mátyás, Péter Henrik, 
Piri Károly, Révész Alfréd, Csővári Dezső, Limbacher Zoltán, 
Pohánka Sándor, Posch Dezső, Szende Miklős közgyűlési 
tagokat. 

Egyet, gyűlési 
képviselők 
megválasztása 

14. (D. F.) A jogügyi bizottság javaslatára 
a) az egyházkerületi közgyűlés az 1848. évi XX. t. c. végrehaj-

tásának kérdését napirenden tartja. 
b) felterjesztést intéz az egyet, gyűléshez, hogy az államsegély 

felemelését és a lelkészi korpótléknak 100°/o-ban való folyó-
sítását a kormánynál szorgalmazni szíveskedjék. 

1848 : XX. t.-c. 
végrehajtása 

15. (K.) A tárgysorozat 10. pontjával kapcsolatosan a ker. pénz-
táros beterjeszti a következő kimutatást: 
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A magyarországi egyet, egyház lelkészi nyugdíjintézetének dunán-
inneni nyugdíjasai 1934 szeptember 1-én. 

1. Lelkészek: 
1. Ruttkay Sándor Szarvas — — — havi nyugdij 167 P 59 f 
2. Csővári Géza Kétbodony — — n 300 P - f 
3. Szimonidesz Lajos, Bpest, Mészáros-u. 66. n „ 233 P 33 f 
4. Dedinszky Aladár IpoJyvece — — n „ 253 P 50 f 
5. Balogh István Tóváros — — n 300 P - f 
6. Králik Ervin Vanyarc — — » „ 205 P 50 f 

11. Lelkész özvegyek: 
1. Binder Adolfné Felcsut — — — » n 81 P 92 f 
2. Gaál Mihályné Balassagyarmat — — » n 82 P 92 f 
3. Hering Lajosné Körmend — — n » 75 P 85 f 
4. Jankó Dánielné Tótkomlós — — n n 81 P 92 f 
5. Lanstyák Lajosné Balassagyarmat — n n 81 P 92 f 
6. Škrabák Gézáné Veszprém — — n n 69 P 78 f 
7. Kövessi Béláné Gödöllő — » v 83 P 12 f 
8. Belicza Andrásné Budapest — n n 76 P 69 f 
9. Bodnár Samuné Kispest — — n n r o P 55 f 

10. Horváth Sándorné Tokaj — — n n 83 P 12 f 
1 1 . Kótsch Mihályné Rákospalota — — 

n n 77 P 39 f 
12. Maróthy Emiiné Budapest — — n n 83 P 26 f 
13. Baltik Pálné Balassagyarmat — — n n 83 P 52 f 
14. Horeczky Aladárné, Budapest Vlll. ker. 

Szentkirályi-u. 49. — — — » n 162 P 50 f 
15. Lombos A. Jánosné Balassagyarmat — n n 162 P 50 f 
16. Kossaczky Mihályné Rákospalota — n » 83 P 12 f 

111. Kegydijasok: 
1. Petényi Györgyné Balassagyarmat — » n 81 P 92 f 
2. Drottner Samuné Békés — » » 81 P 92 f 

IV. Lelkész árvák: 
1. Belicza András Budapest — — » » 15 P 58 f 
2. Plachy Kálmán Aszód — — — » » 32 P 27 f 
3. Halmi árvák Hódmezővásárhely — n n 150 P — f 

Tudomásul szolgál. 

16. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy 
a) az egyetemes egyház mult évi vagyonmérlege 1932. 

évi december 31-én tőkékben és alapítványokban 655,367 P 
05 fillér vagyont mutat ki, ami az előző évi kimutatással 
szemben 55,458 P 79 fill. apadást jelent; 

b) mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 84-ik 
pontja szerint egyházkerületünk 1932. évi zárszámadásait 
számszerűleg helyesnek találta és jóváhagyta azzal, hogy a 

1932, évi 
számadások 

jóváhagyása 

Pénzügyi bizottság 
jelentése 
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jövőben az évvégi vagyonérték különbözet az E. A. 230. 
§-ának rendelkezései értelmében pontosan feltüntetendő; 

c) az elmúlt évben közigazgatási államsegély cimen 
egyházkerületünk pénztárába befolyt: az egyetemes egyháztól 
9139 P, közvetlenül a kultuszminisztériumból pedig 3310 P 
rendes és 300 P rendkívüli államsegély. Az egyet, egyháztól 
kapott segély összege fedi az e cimen előirányzott összeget, 
az államsegély azonban 300 P-vel az előirányzott összeg 
alatt maradt; 

d) az egyetemes közalap 1933. évi jövedelméből egy-
házkerületünk pénztárába befolyt: vallásoktatás céljaira 320 P, 
a kerületi missziói lelkész díjazására 250 P, a komáromi 
egyházközség részére 600 P állandó és végül a felsőgalla-
tatabányai egyházközség részére 100 P egyszersmindenkori 
segély; 

e) az egyházkerület 1933. évi számadásait megvizsgálta 
s azokat 61,151 P 90 fill. bevétellel, 54,100 P 75 fill. ki-
adással, 7,051 P 15 fill. pénztári maradvánnyal és 837 P 65 
fill. kezelési hiánnyal helyesnek találta. A számadási hiány 
az egyházkerület tartalékalapjából fedeztetett, mely a mult évi 
közgyűlés határozatából eszközölt hozzáirásokkal — a keze-
lési hiány levonásával — jelenleg 1,716 P 78 fill., ami az 
előző évi állapottal szemben 708 P 82 fill. szaporodási mutat. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését tudomásul 
veszi, az egyházkerület 1933. évi számadását jóváhagyja s a 
pénztárosnak az 1933. évre a szokásos fenntartások mellett 
a felmentvényt megadja. 

1 8 4 8 : XX. t . - c . 
alapján juttatott 
segély 

1933. évi 
számadások 
jóváhagyása 

1 7 . ( K . ) A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1935. évre szóló költ-
ségvetés tervezetét: 

1935. évi költség-
vetéstervezet 
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A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 
1935. évi köl tségvetése . 

N 
CO 
tu 

A tétel megnevezése 
1934. 
évre 

P 

1935. 
évre 

P 

A) Szükséglet. 

a) Személyi járandóságok. 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Püspök javadalmazása: A sárosdi földbirtok évi ha-
szonbére 560.45 q buza 
Tiszteletdíj 1 db. 10 K-ás aranyérme . 

Püspöki irodavezető fizetése 
Püspöki segédlelkész fizetése 
Pénztári tisztviselők tiszteletdija . . . . 
Főjegyző tiszteletdija és irodai átalánya 
Két jegyző „ „ „ á 25 P 
Ügyész „ „ 
Pénzügyi biz. előadó tiszteletdija és irodai átalánya 
Tanügyi „ 
Számvevőszéki egyh. elnök „ „ „ 
Püspöki hivatalszolga díjazására . . . . 

b) Közigazgatási tirhek. 

6000 
20 

3500 
720 
560 

50 
50 

100 
25 
25 
25 

120 

6000 
20 

3600 
720 
560 

50 
50 

100 
25 
25 
25 

120 

1 
2 
3 

Napidijak és útiköltségek 
Nyomtatványok és irodaszerek 
Püspöki hivatal bére (60 P), fűtése és világítása (70 P) 

c) Nyugdijintézeti terhek. 

600 
400 
130 

500 
400 
130 

1 
2 

Évi járulék a püspök 10.000 P nyugdíjigénye után 
,, „ az irodavezető 3.600 P „ „ 

d) Missziói egyházak fenntartására. 

400 
144 

400 
144 

1 A kisterenyei—pásztói missziói egyháznak 

e) Belmissziói célokra. 

400 400 

1 A szórványok hitoktatására és gondozására 

f) Egyházmegyék segélyezése. 

3300 3300 

1 Fejérkomárom 845 P, Moson 260 P, Nógrád 1300 P 

g) Jótékony célokra. 

2775 2405 

1 
2 

Szarvasi Luther Árvaháznak 
Luther Társaság segélye 

h) Vegyes és előre nem látható kiadások. 

150 
25 

100 
25 

1 Vegyes és előre nem látható kiadásokra . 110 180 I 
Összes szükséglet 19729 [ 19279 1 
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N 
C/5 

iE 
A tétel megnevezése 

1934. 
évre 

P 

1935. 
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 

1 Az egyházközségek évi adója 

d) Segélyek. 

280 280 

1 
2 

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

9139 
3910 

9139 
3610 

Összes fedezet 19729 19279 

C) Mérleg. 
Összes fedezet 
Összes szükséglet 

19729 
19729 

19279 
19279 

Maradvány — — 

A közgyűlés az egyházkerület 1935. évre szóló költség-
vetését a pénzügyi bizottság javaslatának elfogadásával álla-
pítja meg. 

18. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy közalapi segélyért a 
következő egyházközségek adták be kérvényeiket: a Fejérkomáromi egy-
házmegyéből: Székesfehérvár, Felsőgalla-Tatabánya és Tordas; a Mo-
soni egyházmegyéből: Oroszvár; a Nógrádi egyházmegyéből: Szécsény, 
Bánk és Ipolyvecze. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslata alapján Ko-
márom mellett állandó segélyre ajánlja Székesfehérvárt és 
Felsőgalla-Tatabányát, a többi kérvényeket pedig: Tordas, 
Oroszvár, Szécsény, Bánk, Ipolyvecze sorrendben pártolólag 
terjeszti tovább. 

19. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Álta-
lános Biztosító Társaság az 1933 évi tüzkárbiztositási dijak után jutalék 

4 

Közalapi segélyért 
folyamodnak 

Tüzkárbiztositási 
jutalék 
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Közgyűlési 
napidíjak 

cimén 628 P 87 fillért fizetett be egyházkerületünk pénztárába. Ennek 
25%-a, vagyis 157 P 21 f az egyházkerületet, 108 P 78 f a fehérko-
máromi, 62 P 20 f a mosoni és 300 P 68 f pedig a nógrádi egyház-
megyét illeti. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kerületet 
megillető 157 P 21 f összegű jutalékot az egyházkerület tar-
talékalapjához csatolni rendeli. 

2 0 . (K.) Tárgyaltatott a napidijak kérdése s a pénzügyibizottság 
előterjesztésére a közgyűlés 

az igényjogosult egyházkerületi közgyűlési tagok napi-
díját 5, az egyetemes közgyűlésre az első két helyen kikül-
döttek napidiját pedig 8 P-ben állapítja meg. 

Hadikölcsön 
charitatiY 

valorizálása 

Jelentés a ker. 
alapítványokról 

2 1 . (K.) A pénzügyibizottság a mult évi egyetemes közgyűlés 82. 
pontja értelmében jelenti, hogy az egyetemes egyház pénztárába az el-
múlt évben az illetékes minisztériumtól hadikölcsönök karitativ valorizá-
ciója cimén segély nem érkezett. 

A közgyűlés a jelentést sajnálattal veszi tudomásul s 
egyben felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez a hadi-
kölcsön — segélyek az államtól való rendszeres folyósítá-
sának a szorgalmazása iránt. 

2 2 . (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a kerület alapitványairól 
szóló következő jelentését: 

I. Gyorssegély alapítvány. 
Tőke 1933 január 1-én — — — 762 P 89 f 
Évi kamat 28 P 75 f 
Alapítványi tőke 1933 december 31-én — 791 P 64 f 

II. Iándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő alapítvány: 
Tőke 1933 január 1-én — — — 171 P 50 f 
Évi kamat 9 P 50 f 
Alapitvényi tőke 1933 december 31-én — 181 P — f 

III. Első Magyar Általános Biztosító Társaság alapítvány. 
Tőke 1933 január 1-én — — — 1518 P 01 f 
Évi kamat — — — — — 51 P 75 f 
Befolyt adomány — — — — 150 P — f 
Alapítványi tőke 1933 december 31-én — 1719 P 76 f 

IV. Laszkáry Gyula gyámintézeti alapítványa. 
Tőke 1933 január 1-én — — — 1872 P 30 f 
Évi kamat — — — — — 74 P 30 f 

1946 P 60 f 
Csákvár egyház segélye — — — 63 P — f 
Alapítványi tőke 1933 december 31-én — 1883 P 60 f 

Tudomásul szolgál, 
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2 3 . (K.) A pénzügyi bizottság bemutatja a Magyar Diákok Pro 
Christo Szövetsége Evangélikus Osztályának a kérvényét, amelyben diák-
missziói munkájához az egyházkerülettől anyagi támogatást kér. 

A közgyűlés a Szövetség missziói munkáját teljes mér-
tékben méltányolja, rokonszenvvel és elismeréssel kiséri, de 
azt fedezet hiányában anyagi támogatásban ezidőszerint leg-
nagyobb sajnálatára nem részesitheti. 

24. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a m. kir. Pénzügymi-
nisztérium 38.373—19 3—VIII. a. számú rendeletében kimondta, hogy a 
lelkészeknek a hivatásukkal kapcsolatosan közpénztárból felvett bármi-
lyen járandóságukról kiállított nyugtái a jövőben illetékmentesek. Ez a 
rendelkezés azonban még nem jelenti a lelkészek közszolgálati alkalma-
zottakká való minősítését. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

2 5 . (K.) A pénzügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés felhívja az egyházmegyéket évi közgyűlé-

seiknek lehetőleg minden év julius 15-ig való megtartására, 
hogy ily módon a felterjesztések minden év augusztus l-ig 
való megtételével szemben egy korábbi közgyűlési határozat-
ból fennálló kötelezettségüknek is eleget tehessenek. Ezzel 
kapcsolatban a közgyűlés elrendeli, hogy a jövőben a pénz-
ügyi bizottság előadói javaslatai kivonatosan, a költségvetés 
pedig egész terjedelmében a kerületi közgyűlés előtt legalább 
egy héttel közöltessenek a pénzügyi bizottság tagjaival is. 

26. (K.) A Baldácsy-alapitvány igazgatóságának jelentése az ala-
pítvány helyzetének romlásáról számol be. A haszonbér az előző évi 
6131.17 q búzáról 666.17 q-ra szállt le. A befolyt haszonbér az elő-
irányzatnak csak 36.5 ° /o -á t teszi, az előző évi 38.8 °/o-al szemben és 
több haszonbérlővel szemben peres és végrehajtási eljárást kellett foly-
tatni. A haszonbérhátrálék még mindég 122.1C8 P 76 f.-t tesz ki s az 
alapítvány jövedelmezőségének kedvezőtlen alakulását növelte az a kö-
rülmény is, hogy a haszonbérlők nem csak a haszonbért, hanem az adót 
sem fizetik, ugy hogy az alapítványnak a kishaszonbérlők helyett 15754 
P 61 f adót kellett viselnie, jórészben a megtérülés reménye nélkül. 

A folyó 1934 évi költségvetés 12 P-ős búzaár alapon s tekintélyes 
haszonbérhátrálék beállításával 198.665 P 71 f bevételt, 197.768 P 18 
f kiadást és 897 P 53 f maradványt irányoz elő s az igazgatóság az 
egyházkerületek osztalékát 6000 P-ben állapította meg fenntartással. 

A pénzügyi bizottság, bár a buza ára jelenleg magasabb az elő-
irányzott 12 P-ős árnál, mégis tekintettel arra, hogy a tetemes haszon-
bérhátrálékok a maguk egészében aligha fognak befolyni, azt javasolja, 

Pro Christo 
diákszöv, kérelme 

Lelkészek 
nyogtáinak 
illetékmentessége 

Esp. közgyűlések 
julius 15-ig 
tartandók 

Báró Baldácsy-
alapitvány 
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Rendkívüli 
Baldácsy-segély 

hogy a segélyek kiosztásánál csak 4500 P vétessék alapul, az esetleg 
befolyó többletből adassék 1000 P a püspöknek a javadalmazásában 
évek óta beállott nagymérvű csökkenés némi kárpótlására, az ezen felüli 
összeg pedig vitessék át a jövő év számlájára. Amennyiben pedig az 
osztalék netán kisebb lenne 4500 Pengőnél, a kiosztásra kerülő segé-
lyek százalékosan csökkentessenek. 

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

I. A pusztuló, ínséges és építkező egyházak kapnak: 
100 pengőjével: Ipolyszög, Nógrád, Kisbágyon, Mohora, 
Ipolyvece, Levél, Oroszvár, Szirák és Tordas. Kap tehát 9 
egyház együttvéve 900 P-t. 

II. A betegeskedő, gyermekeiket házon kivül nevelő és 
szórványhitoktatást végző lelkészek közül kapnak: 
200 pengőjével Görög Ernő és Podhradszky János; 
150 pengőt Limbacher Zoltán; 
100 pengőjével: Kalavszky Kálmán, Révész Alfréd, Ottmár 
Béla, Szende Miklós, Huszágh Gyula, Piri Károly, Nagy La-
jos, Irányi Kamill, Hoffmann Ernő, Droppa Samu, Pohánka 
Sándor és Matuz Pál. Kap tehát 15 lelkész együttvéve 1750 
P-t s a kerület püspöke jogfenntartás cimén 1 drb 10 koro-
nás aranyérmét. 

III. Leikészözvegyek közül egyenkint 70 Pengő segélyt 
kapnak: Binder Adolfné, Gaál Mihályné, Hering Lajosné, 
Jankó Dánielné, Lanstyák Lajosné, Kövesi Béláné, Škrabák 
Gézáné, Belicza Andrásné, Bodnár Samuné, Drottner Samuné, 
Petényi Györgyné, Horváth Sándorné, Maróthy Emiiné, Kótsch 
Mihályné, Baltik Pálné, Kossaczky Mihályné, Meskó Károlyné 
és 50 pengőt egyszersmindenkorra Horeczky Aladárné. Kap 
tehát 18 lelkészözvegy összesen 1240 pengőt. 

IV. Nyugalmazott lelkészek közül 70—70 pengő segélyt 
kapnak: Ruttkay Sándor és egyszersmindenkorra Králik Er-
vin. Kap tehát 2 nyug. lelkész összesen 140 pengőt. 

V. Lelkészárvák közül egyenkint 50 pengőt kapnak: 
Kótsch Mihály 2, dr. Halmi Béla 2, Meskó Károly 2, Belicza 
András 1, Plachy János 1 és Alexy János 1 árvája. Kap te-
hát 9 árva összesen 450 pengőt. 

27. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy rendkívüli Baldácsy se-
gélyben részesültek: Meskó Károly 100 P, Csővári Dezső 150 P, özv. 
Kossaczky Mihályné 70 P, Belák Piroska 45 P, Szende Miklós 60 P és 
Sommer Károly 50 P, összesen 475 Pengő. Rendelkezésre áll 25 P. 

Tudomásul vétetik. 
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38. (K) Adóalapi segélyben részesült egyházkerületünk 23 egy-
háza 7200 pengő összegben s ezen felül rendkívüli segélyezésekre ren-
delkezésre áll 2300 pengő. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kerület 
rendelkezésére álló 2300 pengőt a következőképen osztja szét: 

500 pengőjével kapnak: Tatabánya és Székesfehérvár. 
150 pengőjével kapnak: Kisterenye, Tatatóváros, Ko-

márom és Heréd. 
100 pengőjével kapnak: Bokor, Egyházasdengeleg, Szé-

csény, Dorogháza, Esztergom, Magyaróvár és Nagyveleg. 

39. (dr. Cs.) Kirchner Gyula az egyházkerületi számvevőszék 
1934 szeptember 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvét terjeszti be, 
amit 

a közgyűlés tudomásul vesz, a számadási felülvizsgálati 
jegyzőkönyv nyomtatványok indítványozott beszerzését elren-
deli és a jegyzőkönyvet függelékként kinyomatja. 

30. (dr. Cs.) Kardos Gyula előterjeszti a tanügyi bizottság jelen-
tését, mely az alábbiakban számol be az egyházkerület tanügyének 
életéről: 

Egyházkerületünk ianügje lassan hömpölygő folyóhoz hasonló, 
amely megszabott törvények szerint halad tova a saját magavájta med-
rében. Útjába tilalomfák merednek, szikla falak állnak, a trianoni sors-
nak ezernyi-ezer sziklája, de a folyam csak halad előre, útjában sokszor 
tajtékká töri vizét az útját álló szikla, visszaveti a szirt s mintha meg-
annyi könnycseppé törődnék, gyöngyözve hull alá a sóhajtva suhogó 
habokba. Néha-néha verőfény játszik a rohanó hullámokon, máskor sötét 
felhők árnyékolják be azt. A folyam csak folydogál tova. 

S midőn ma számot velünk egy esztendős útjáról, letelepszünk a 
folyó partjára s hallgatjuk, mit sóhajtanak a tovaszálló habok? 

Egyházkerületünk 58 iskolájában 4967 zsenge gyermekpalánta gon-
dozása és nevelése volt ez évi feladatunk. Hogy ezen feladatnak az egy-
házkerület 58 tanítója hogyan felelt meg, arról hűségesen beszámolnak 
az egyes esperességek tanügyi jelentései, melyeket összegezve megálla-
píthatjuk, hogy az 1933—34. iskolai év nem mult el eredménytelenül, 
általánosságban tanítói karunk megfelelt nehéz hivatásának s odaadó 
szorgalmas munkájával építette a magyar kultura templomát, a vallás-
erkölcsi evangéliomi nevelés drágagyöngyökkel ékesített szentélyét. Ösz-
szefoglalva az elért eredményeket, örömmel jelenthetem, hogy tanitóink 
607o-a kiváló, 30%-a jó s 10°/o-a megfelelő eredményt ért el. Olyan 
iskola, amelyben eredménytelenségről volna szó, egyházkerületünkben 
nincsen. A mult esztendőben kifogásolt bánki és ősagárdi iskolák ez 
évben megfelelő eredményt mutattak be. A tanév az egyházkerület összes 
iskoláiban rendes időben kezdődött és szabályszerű időben végződött. A 

Adóalapi segély 
szétosztása 

Ker. számvevőszék 
jelentése 

Tanügyi bizottság 
jelentése 
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tanítás kivétel nélkül minden iskolában zavartalanul folyt, sem járvány, 
sem fűtőanyag hiány — istennek legyen érte hála — nem akadályozta a 
tanítást. Az általános szegénység miatt sem iskolai épületeinkben, sem pedig 
az iskolák felszerelésében értékállományunkat nem gyarapítottuk. Sehol 
nem épült új tanterem, sem tanítói lakás. Sőt a meglévő iskolaépületeken 
is csak a legszükségesebb tatarozási munkákat tudtuk elvégezni. Épüle-
tek fenntartása cimén 8114 pengőt költöttünk el, mig a felszerelésre 
csupán 1665 pengő jutott. Sok nehézség merült fel a tankönyvek körül, 
mivel azok drágák, sok szegény szülő azokat beszerezni nem tudta. Vi-
szont az ugyn. iskolai tankönyv, kölcsönkönyvtárak nem fejlődtek a kí-
vánt mértékben, az egész egyházkerület iskoláiban csak 692 kölcsön-
könyvtári könyv van, ez évi szaporodás 126 drb. Ez nagyon kevés. 
Magyarázatát abban találom, hogy sok egyház, főképen Nógrádban a 
beiratási dijakat törvény ellenesen nem a kölcsönkönyvtárra fordította. 
Ugyanez mondható az Internátusi alapra beküldendő 50 f. járulékokról 
is. Egyházkerületünk is felemeli intő szavát ezen dijaknak legális fel-
használására nézve. A tanítói kar saját érdeke kivánja ezt, mert Inter-
nátusi alapból nyernek ösztöndíj jutalmakat a sok gyermekes tanítók, 
amit csak az Internátusi alap állagának növelése tesz lehetővé. 

A tanítás anyagát illetőleg tanítói karunk nagyrészben ragaszkodik 
az Egyetemes Egyház által elfogadott állami Tantervhez, amelyhez az 
Utasítás ez évben jelent meg, de súlyt helyez az ugyn. protestáns egy-
ségek feldolgozására is, mi által biztosítja és kidomborítja a protestáns 
szellemű nevelést. Ahol e téren hiányok mutatkoztak, az esperességek 
iskola vizsga bizottságai megtették a szükséges intézkedéseket. Szabály-
szerűen kidolgozott tanmenet most már minden iskolában van. Kívánatos 
volna egyházkerületünk összes iskoláiban, az időközben elkallódott, 
vagy elkopott külső és belső címertáblát, himnuszt, külső feliratot, nem-
zetiszínű és gyászzászlót pótolni s ezeknek szabályos használatát minden 
iskolára nézve kötelezővé tenni. Ne legyen egy iskola sem, amelynek 
külső falán ne hirdetné a felirat, hogy az „evangélikus" iskola s nem-
zeti és egyházi ünnepeken ne hiányozzék viszont az örömöt, vagy a 
gyászt hirdető lobogó. 

Kifogást kell tennem a 56 mindennapos és 73 ismétlő iskolai be-
iskolázatlan növendékre nézve. Amennyiben a benyújtott statisztikai 
adatok megbizhatók, ez oly nagy szám, amelyet a jövőben tűrnünk nem 
szabad. Egyházkerületünk hivja fel szigorúan az iskolaszékeket, hogy a 
lanév elején vegyék számba a törzskönyvileg nyilvántartott evang. növen-
dékek számát s ennek fonalán intézkedjenek, hogy egyetlen egy evang. 
gyermek se maradjon beiskolázatlanul. A mult évben mutatkozó 2 és 
fél százalékot el kell tüntetni. 

A mi az evang. iskolába járó más vallású növendékeknek arányát 
illeti azzal szemben, mennyi evang. növendék jár más felekezetű isko-
lába, ez az arány felette kedvezőnek mondható, mert mig evang. iskolába 
492 más vallású növendék járt, addig megfordítva más vallású iskolákba 



csak 85 evang. gyermek. Ez evang. iskoláink vonzó erejét és jó hírne-
vét mutatja, mely felett féltve kell őrködnünk. 

Szóvá kell tennem iskoláink nyelvi megoszlását is. Az 58 iskola 
közül 47 magyar tannnyelvü, c) typusu kisebbségi iskola van 3, a) typusu 
kisebbségi iskola (melyben minden tantárgyat kisebbségi nyelven taní-
tanak s a magyar csak mint tantárgy szerepel) 8 iskola. (Mosoni espe-
resség összes iskolái.) Anélkül, hogy a kisebbségi nyelv sérelmet szen-
vedne, arra hívjuk fel a kisebbségi iskolák tanítóit, szól ez főképen a 
mosoni tanítóknak, hogy a magyar nyelv jogát és hazafias szellemét 
minden tekintetben kidomborítani igyekezzenek. 

Az iskolai mulasztások száma is sokkal több, mint tavaly, amit 
azért kell helytelenítenünk, mert — amint már jeleztem, járványos be-
tegség sehol nem volt. Igyekezniök kell tanítóinknak arra, hogy a 29973 
félnapi mulasztás a jövőben csökkenjen. 

Ami végül iskoláink anyagi kérdéseit illeti, az összstatisztikai ki-
mutatás azt igazolja, hogy iskoláink fenntartásának 75°/o-a az államot 
terheli s csak 25%-a ered egyházi forrásból. S ha tekintetbe vesszük a 
Kultuszminisztérium legújabb rendelkezését a készpénzjárandóságok meg-
váltására, a felekezeti tanítók hátralékainak állami rendezésére, aggódni 
kell afölött, nem állunk-e teljesen közel iskoláink államosításához? 

Elismeréssel kell megemlékeznünk a Kultuszminiszter urnák azon 
törekvéséről, amellyel felekezeti tanítóinknak anyagi helyzetén javítani 
törekszik, illetve fizetését rendezni akarja. A készpénzfizetések megvál-
tására, illetve előlegezésére vonatkozó miniszteri rendelettel külön is 
foglalkozunk. Véglegesen nem oldja meg a kérdést. A terményjárandó-
ságok piaci áron történő megváltásával lehet csak véglegesen nyugvó-
pontra juttatni a kérdést s tanítóinkat nem szabad kizárni azokból a 
kedvezményekből és lehetőségekből, amelyekben az állami tanítóságnak 
része van, aminek egyik sérelmezett pontja, hogy már egyházi főható-
ságaink két év óta hiába szorgalmazzák a VII. fiz. osztályba a feleke-
zeti tanítók kinevezését is. 

Az egyházkerületi közgyűlés a buzgó tanítói karnak 
elismerését nyilvánítja és felkéri a mai nehéz időkben a 
további teljes helytállásra, hogy céltudatos munkával és 
nem lankadó lelkesedéssel emeljék iskoláink nívóját a legma-
gasabbra. Szigorúan meghagyja az iskolaszékeknek, hogy az 
összes evangélikus növendékek beiskolázásáról gondoskodja-
nak, iskoláik felszerelését okszerűen pótolják és gyarapítsák, 
a hiányzó Hymnus- és cimertáblákat, valamint a nemzeti 
zászlót szerezzék be. Különösen gondoskodjanak az iskolák 
homlokzatán iskoláink evangélikus jellegét kifejező külső fel-
iratokról is. A mulasztások számát csökkentsék és a beiratási 
dijakat a törvényes célra fordítsák, az iskolai kölcsönkönyv-
tárakat erőteljesebben fejlesszék. Kisebbségi iskoláinkban a 
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Konfirmációi 
oktatásról szóló 

jelentés 

Nem evang. iskolák 
s szórványok 

hitoktatása 

magyar nyelvet megillető s megfelelőbb használatát szorgal-
mazzák s a hazafias szellem érvényesítését még fokozottabb 
mértékben domborítsák ki. 

3 3 . (dr. Cs.) A konfirmációi oktatás az egész egyházkerületben az 
egyetemes egyház által megkívánt mérvben és formák között van be-
rendezve. Lelkészeink mindenütt a legnagyobb buzgalommal és fele-
lősséggel végzik azt. A mult évben egyházkerületünkben megkonfirmál-
tunk 688 növendéket, kik közül 356 fiu és 332 leány volt. Ezek közül 
14 éven fölüli csak 32. A konfirmációi oktatást az anyaegyházakban 
mindenütt a lelkészek végezték, a filiákban a tanítók segédkeztek. Ösz-
szesen 32 lelkész, 3 s. lelkész, 14 tanitó vett részt ebben a munkában. 
A tanítás időtartamát tekintve 27 egyházban volt 8 heti napi egy órai 
tanítással berendezve, a többi egyházakban 3 hónapra nyúlt a tanítás 
kisebb heti óraszámmal. Kevés az óraszám Csabdin és Hegyeshalmon. 
Az oktatás magyar nyelven folyik mindenütt, kivéve Pusztavámon, Orosz-
váron, Levélen, ahol a tanitás német és Hegyeshalomon, Rajkán, ahol német 
és magyar. Mindenütt engedélyezett tankönyvek vannak használatban, ki-
véve Kiss S. valamint Nagy L. és Kiss Konf. kátéja nincs máig sem az 
engedélyezettek között. Csákváron Luther kátéját használják. Helyesebb 
és alkalmasabb rendes konfirmációi káté bevezetése. Konfirmációi ünne-
pély különböző időpontokban, de mindég kiváló ünnepeken tartatik. A 
konf. vizsga külön van 9 helyen, az ünnepéllyel együtt 35 helyen. 

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul a konfir-
mációi oktatás szabályszerű berendezéséről szóló jelentést. 
Felhivja a csabdii és a hegyeshalomi lelkészeket, hogy a kon-
firmációi oktatás óraszámát 50-re emeljék fel ugy, hogy az 
oktatás 3 hónapon túl ne terjedjen Csákvár a Luther kis ká-
téja helyett alkalmas konf. kátét vezessen be. Kiss S. és a 
Nagy-Kiss káték az egyetemes gyűlés által történt engedélye-
zés után használhatók. 

3 3 . (dr. Cs.) Egyházkerületünkben az elmúlt iskolai évben 2077 
növendék járt nem evangélikus iskolákba. Ezek közül gimnáziumi ta-
nuló volt 177, polgári fiú- és leányiskolái növendék 179, elemi iskolai 
mindennapos 1419, ismétlős 192, kereskedelmi iskolai 5, tanitó- és ta-
nítónőképző intézeti növendék 4, iparostanonciskolai 101. 

A nem evangélikus iskolába járó növendékek hitoktatását az egye-
temes vallástanitási tanterv és főképen a szórványhitoktatást illetőleg az 
1929 évi kerületi gyűlésünk 87-ik pontjában foglalt határozat szabá-
lyozza. Ahol egy csoportban nagyobb evangélikus növendékszám van 
és helyben lakik a hitoktató, ez a hitoktatás semmi akadályokba nem 
ütközik. Kellő óraszámban, elismerésre méltó buzgósággal végzik hitok-
tatóink ezt a munkát. A beérkezett vizsgabiztosi jelentésekből örömmel 
állapitható meg, hogy a nem evangélikus intézetekben, szorgalmas, szak-
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szerű és lelkiismeretes munka folyik, aminek eredménye az ifjúság szé-
pen zsendülő vetésében látható. Ugy a vallástani ismeretek, valamint 
evangélikus öntudat tekintetében is gyermekeink az evangélium kincsei-
vel felékesítve lépnek ki az életbe. Főképen az annyira fontos közép-
iskolai hitoktatás példaszerű. Az évzáró vizsgákon a vizsgabiztosok je-
lenlétében mutatták be a tanitás eredményét. Tisztázandó volna azonban 
az a kérdés, hogy az évzáró hittanvizsgák az osztályozó konferencia 
előtt tartassanak meg s a vizsgabiztosnak alkalma legyen az eredmény 
és a jegyek cenzúrázására. Rendezendő a magánhittanvizsgák ügye is, 
amelyekben rendesen a gimnázium igazgatója vagy egyik tanára a cen-
zor s egyházi biztos jelenléte nélkül tartják meg a vizsgát. 

A leventék oktatása és az istentiszteleten való részvétele is fájó 
kérdés. Azokban az órákban foglalkoztatják őket, amikor az istentiszte-
let van s igy az istentiszteleteket nagyon sok helyen nem látogathatják. 

A katholikus tanulók többszöri gyónása alkalmából, amely 2—3 
napot vesz igénybe, a mi növendékeink — szünet lévén az iskolában 
— foglalkoztatás nélkül vannak. Mérlegelendő volna az a kérdés, hogy 
a mi növendékeink részére is valami foglalkoztatást tartsunk, előttük 
vallásos témákkal foglalkozzunk, bűnbánati vagy belmissziói csendes 
órákat tartsunk. 

Egyházkerületünkben a 2077 növendék közül 1167 növendék van, 
ahol a hitoktatók helyben laknak és teljes óraszámokkal a tananyag teljes 
feldolgozásával történik a tanitás. Alább leszek bátor részletesen is meg-
emlékezni erről a hitoktatásról. 

Ki kell azonban térnem azokra a növendékekre, akik szórványok-
ban/messze első helyeken laknak s a hitoktatóknak sok kilométer tá-
volságot kell megtenniök, hogy őket megközelítsék. Ilyen növendék volt 
egyházkerületünkben a mult esztendőben 910. Tekintélyes szám. Sajnos 
itt nem tudunk határozatainknak teljes érvényt szerezni s a legminimá-
lisabb hitoktatást berendezni. Legnehezebb helyzetben van e tekintetben 
Fehérkomárom. Már évek óta sürgetem két missziói segédlelkész beál-
lítását, azonban hiába. Ez évben is hitoktatás nélkül maradt Fehérko-
máromban, Cséven 1, Csolnokon 1, Pilismaróton 1, Dorogon 11 evang. 
növendékünket a dorogi református segédlelkész oktatja, a tokodi 11 
növendékünket pedig az esztergomi ref. lelkész. Ezen segíteni kell. Szé-
kesfehérváron a városban lévő növendékeink rendes hitoktatásban része-
sülnek, azonban a nagy kiterjedésű szórványokban 24 növendékünk ok-
tatás nélkül maradt. A lelkész csak Polgárdiban, Seregélyesen és Sza-
badbattyánban rendezhette be a hitoktatást. Tizenkét szórványában egy-
egy presbiter tanítja gyermekeinket. Missziói segédlelkész beállítása ve-
szély nélkül tovább nem odázható. Oroszlánon 67 növendéknek heti 
két óra kevés. Pusztavámon az elemi 13 és a moóri polgári iskola 16 
növendékének két hetenkint 4 óra szintén kevés. 

Egyébként a lelkészek szorgalmasan és szokszor áldozatok árán 
végzik a nagy távolságokban teljesítendő hitoktatást. 
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A vizsgabiztosok jelentései alapján részletesen is tmeg kell emlé-
keznünk a következő nem evang. intézetekben végzett hitoktatásról:] 

ßalassagvarmaion az ottani Balassi Bálint reálgimnáziumban 59, 
az áll. polg. leányiskolában 29 növendéket, az áll. el. iskolában 22 nö-
vendéket, az iparos tanonc iskolában 72 növendéket, gazdasági ismétlő 
iskolában 23 növendéket, összesen 215 növendéket oktatott Szilárd Gyula 
önálló hitoktató. A tananyag mindenütt elvégezve. Óraszám mindenütt 
megfelelő. A prot. öntudat mélyítésén szépen működik a Dévai B. Mátyás 
„Bibliai kör". Sajnos, a polgári iskolában a kath. növendékek „Eucha-
ristikus köré"-vel szemben nincs belmissiói szervünk. Eredmény meg-
nyugtató. 

Székesfehérvárott a város különböző jellegű iskoláiban összesen 
142 növendéket oktatott heti 27 órában Irányi Kamill lelkész, akinek 
segítségére volt ebben a munkában neje Irányi Kamillné, aki heti 4 órá-
ban tanította a községi elemi iskola ev. növendékeit. Tanítás egész év-
ben zavartalanul folyt. Évzáró hittanvizsga junius 11 és 14-én volt. 
Hoffmann Ernő vizsgabiztos a legnagyobb elismeréssel emlékszik meg 
a kiváló hitoktatásról. A helyi hitoktatás a lelkésznek minden erejét és 
minden idejét leköti. A szórványhitoktatásra fizikailag nem jut ideje. 

Komáromban és Taíaíóvároson Fadgyas Aladár lelkész oktatott 
összesen 79 növendéket heti 13 órában. Ugy a gimnáziumi, mint a pol-
gári iskolai növendékek a vizsgabiztosi jelentés szerint szép készültségük-
ről tettek tanúságot. Külön dicséretet érdemel a növendékeknek bibliai 
töiténetekben való jártasságga. 

^elsö-Galla Tatabánya összes iskoláiban Kalavszky Kálmán lelkész 
és Detre Lajos segédlelkész összesen 271 növendéket oktatott heti 44 
órában. A növendékek megoszlása a következő: a Kőszénbánya iskolái-
ban 237, Felső-Galla r. k. iskola 9, a felső-gallai községi polgári isko-
lában 17, a bánhidai r. k. elemi iskolában 11 tanuló. A hitoktatást az 
1930. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvében foglalt tananyagbeosztás 
szerint végezték. A tanulók egész éven át heti 1 órában egyházi-ének 
gyakorlatot végeztek. Minden vasárnap külön gyermekistentisztelet az 
evang. tanítók vezetésével. A negyedik év hitoktatásának meg volt a várt 
eredménye. A gyermekek kellő evangélikus öntudattal birnak. D. Kovács 
Sándor kiküldött vizsgabiztos félreértés folytán az évzáró vizsgán nem 
jelenhetett meg s igy jelentését sem külhette be. 

JSicskén Horváth Sándor csabdii lelkész 42 evangélikus növendé-
ket oktatott heti 10 órában. Csákváron pedig Fúria Zoltán 53 növendé-
ket heti 8 órában. Mórott Hoffmann Ernő 36 növendéket (17 polgári 
iskolai, 19 elemi iskolai) heti 3 órában. Szenden az áll. elemi iskolában 
Piri Katalin oki. tanítónő 76 evangélikus növendéket tanított heti 4 órá-
ban (kevés). Martonvásáron 7 növendéket Podhradszky János heti egy 
órában. Érden Bálintffy Józsefné 22 elemi iskolai, 3 polg. iskolai növen-
déket heti 4 órában. Podhradszky János Kajászószentpéteren 14 evang. 
növendéket heti két órában. Eredmény mindenütt jó. 
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Sszíergombcm az ottani különböző intézetekben igen nagy szor-
galommal és kiváló eredménnyel végezte Ferdinánd István hitoktató az 
összes növendékek hitoktatását. Növendékek száma 25, ebből 22 közép-
iskolai és 3 elemi iskolai. Dr. Kovács Sándor vizsgabiztos jelentése sze-
rint a sok évi meddőség után az evang. hitoktatás megszervezésének 
áldásos hatása évről-évre jobban jelentkezik. Nemcsak az ismeretanyag 
elsajátítása válik egyre nagyobb terjedelművé és intensivebbé, hanem 
láthatólag erősödik evang. öntudatuk is. Ferdinánd István hitoktató buz-
gósága, kitartása a legnagyobb elismerésre méltó. 

3Itagyaróváron Szűcs Sándor lelkész végezte a mult évben is a 
különböző iskolák evang. növendékei között a hitoktatást. Növendékei-
nek száma 126. Heti óraszám 12. A növendékszám visszaesése a mult 
évivel szemben arra vezethető vissza, hogy a ref. fiókegyház megalaku-
lásával a ref. növendékeket külön oktatták a vallástanra. Mivel hivatalos 
vizsgabiztos nem küldetett ki, a vizsgákon Csatáry Elek egyházfelügyelő 
és Frankendorfer Róbert, Mosonban Nagy Sándor helyi elnökök elnö-
költek a vizsgán. Vizsgabiztosi jelentés nem érkezett. 

Kegveshalmori az ottani áll. elemi iskolában Bácz Kálmán és Grosz 
Károly tanítottak 23 evang. növendéket heti 6 órában. Hittanvizsga jun. 
20-án esperes elnöklete alatt igen jó eredménnyel zárult, amennyiben a 
növendékek főleg a Kátéból és az egyháztörténetből kifogástalan felele-
teket adtak. 

Salgótarjánban az összes iskolák növendékeinek junius hó 3-án 
a templomban megtartott vallásvizsgáján mutattak be kiváló eredményt 
dr. Csengődi Lajos és Sztrókai Dániel. Növendékszám 226. Kieme-
lendő a hitoktatásnál az, hogy a növendékek mély vallásos érzésben 
neveltetnek. A vizsga alkalmával az Evangélikus Nőegylet uzsonná-
val örvendeztette meg az evangélikus gyermekeket s utána társasjáté-
kokkal szórakoztak a növendékek. Jókedvük, közvetlenségük és közlé-
kenységük megkapó volt. A vallásos nevelés minden tekintetben kiváló. 

Szécsén-pben az ottani állami és magán polgári iskolában 16 nö-
vendéket oktatott heti 2 órában Huszágh Gyula lelkész. A tananyagot 
elvégezték. A növendékeket egyházi énekekre Kaszner Olga szívességből 
oktatta elismerésre méltó szorgalommal. A vizsgabiztos a junius 13-án 
megtartott vizsga eredményéről megállapítja, hogy a hitoktató szép ered-
ményt ért el, a tanulók kitűnően feleltek. 

Pásztón az állami polgári iskolában 15 evang. növendéket heti 
két órában tanított Limbacher Zoltán lelkész szorgalommal és szép 
eredménnyel. 

Ezenkívül még nagyobb csoportokban a következő helyeken nyer-
tek megfelelő óraszámban és a tananyag teljes feldolgozásával oktatást 
evangélikus növendékeink: Szirákon 103 mindennapos és 46 ismétlő 
heti 14 órában. Hitoktatók Révész Alfréd és Teszák János. — Lapujtőn 
55 evang. növendéket oktatott heti 6 órában Radnai János levita tanitó. 
— Rétságon az ottani evang. jellegű állami iskolában 23 mindennapom 
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Y, K. M. rendeletei 
a felek, tanítók 

megsegítésére 

és 10 ismétlőst tanított Koch Samu állami tanitó. — Benczúrfalván a 
községi iskolában 18 mindennapos és 17 ismétlőst oktatott Huszágh 
Gyula szécsényi lelkész. A tananyagot nem végezte el. 

Örömmel emlékezem meg az egyházkerület ama nemes áldozat-
készségéről, mely szerint ebben az évben is a szórványhitoktatás céljaira 
3790 pengőt utalt ki. Ez 200 pengővel kevesebb, mint a mult évben, 
mégis lehetővé tette azt, hogy a hitoktatók fuvarköitségei megtérülhet-
tek. Az állami iskolák hitoktatóinak óradijaira 1200 pengőt utalt ki a 
VKM., melyet a püspök úr a megtartott órák aránya szerint osztott szét az 
állami iskolák evang. hitoktatói között. 

A bányatársulati iskoláknál működő hitoktatók nyertek még külön 
szerény díjazást. Evang. gyülekezeink sajnos a szórványhitoktatásra egy 
két eset kivételével nem áldoztak semmit. 

A kerületi közgyűlés a nem evang. iskolákban és szór-
ványokban végzett hitoktatásról szóló jelentést tudomásul veszi. 
Elismerését és háláját nyilvánítja azoknak a lelkészeknek, ta-
nítóknak és hitoktatóknak, akik egyházunk szeretetétől lelke-
sítve ezt a munkát sokszor önfeláldozással teljesitik. Örömé-
nek ad kifejezést, hogy ahol növendékeink nagyobb csopor-
tokban vannak s a hitoktató helyben lakik, teljesen szabályos 
és rendszeres hitoktatás folyik. Sajnálkozását fejezi ki, hogy 
főképen Fejérkomáromban (Dorog, Tokod, Székesfehérvár) 
leküzdhetellen akadályok merültek fel a hitoktatás minimális 
berendezésére is. Két missziói segédlelkészi állás okvetlen 
megszervezését kívánatosnak tartja. A leventéknek az isten-
tiszteleteken való részvétele ügyében felterjesztést intéz az 
Egyetemhez. Úgyszintén felirattal fordul az Egyetemes Köz-
gyűléshez aziránt, hogy az evang. középiskolák növendékei-
vel a katholikus gyónások alatti szünnapokon bűnbánati csen-
des órák megtartását tegye kötelezővé s rendezze a középis-
kolai magán hittanvizsgákon az egyházi képviseltetés kérdését. 

3 3 . (Dr. Cs.) Tanügyi előadó ismerteti a V. K. M. azon rendele-
teit, amelyeket a súlyos anyagi gondokkal küzdő felekezeti tanítók és 
iskolafenntartók megsegítésére az elmúlt közigazgatási évben kiadott. Az 
első rendeletben 250.000 P-t utalt ki egyszeri rendkívüli államsegély 
cimén azon egyházak és iskolafenntartók részére, amelyek a tanítóikkal 
szemben nem tudtak eleget tenni fizetési kötelezettségeiknek s nagy 
hátrálékaik állottak elő. A második rendeletben ugyanezek részére 250.000 
P kamatmentes kölcsönt (visszatérítendő) juttatott. S legutóbbi rendele-
tében pedig intézkedik aziránt, hogy a felekezeti tanítók készpénzjáran-
dóságaik — amennyiben azt az iskolafenntartók kérik, f. évi október 
1-től az állami illetményhivatal által fizettetnek ki, illetve előlegeztetnek. 
Ennek ellenében lekötendők és községi kezelésbe veendők az egyházi és 
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iskolai adók, az egyházi számadások a községnél bemutatandók s kompli-
kált kimutatásokkal igazolandó az igényjogosultság stb. 

A kerületi közgyűlés hálás szívvel veszi tudomásul a 
V. K. M. úrnak azon intézkedéseit, melyekkel a felekezeti ta-
nítóság anyagi helyzetén segiteni kiván. A jószándékot a fenti 
rendeletektől megtagadni nem lehet. Azonban a végleges meg-
oldás a felekezeti tanitók megsegítését illetőleg akkor fog be-
következni, ha nem csupán a készpénzjárandóságok megvál-
tására történik intézkedés, hanem a tanítói javadalmak túl-
nyomó részét képező terményjárandóságok megfelelő egység-
árban leendő rekompenzálása révén. Erre az egyházkerületi 
közgyűlés felhívja a miniszter ur figyelmét. 

34. (Dr. Cs.) Tanügyi előadó bemutatja a V. K. M. azon rende-
letét, mely az államsegélyes tanitói állások betöltésekor a választási ira-
tok hiánytalan felterjesztését irja elő. A rendeletben elő vannak sorolva 
mindazon okmányok, amelyek az államsegély elnyerése szempontjából 
szükségesek s főképen kiemeli a rendelet azt, hogy mindenkor vagy ere-
deti, vagy közjegyzőileg hitelesített okmányok terjeszthetők csak fel. 

Tudomásul szolgál. 

35. (Dr. Cs.) Olvastatott a segédtanítók előléptetésére vonatkozó 
kultuszminiszteri rendelet, mely szerint az 1932—33-ik közigazgatási év 
nem számit be szolgálati éveikbe s 3 éves segédtanítói működésük eset-
leg 4 évre terjed s csak ezután választhatók rendes tanítókká. 

Tudomásul szolgál. 

36. (Dr. Cs.) Tárgyaltatott a felekezeti iskoláknál kezdő tanerők 
alkalmazásának feltételeiről szóló miniszteri rendelet, mely szerint kezdő 
tanerők, akik most szerezték meg okleveleiket, régebbi okleveles taní-
tókkal szemben nem választhatók meg, mert a miniszter ur az államse-
gélyt ilyen esetben nem utalná ki. 

Tudomásul szolgál. 

37. (Dr. Cs.) Tanügyi előadó ismertette a Kultuszminiszter urnák 
azon rendeletét, amely eltiltja a tanintézetek vezetőit mindenféle üzleti 
hirdetések, plakátok kifüggesztésétől és publikálásától. 

Tudomásul szolgál. 

38. (D. Cs.) Tanügyi előadó előterjeszti az egyetemes felügyelő 
úrnak leiratát a felekezeti tanitók gyermeknevelési ösztöndij-segélye tár-
gyában. A Protestáns Internátusi Alapból 14000 pengő használtatott fel 
erre a célra s egyházkerületünkből a következő tanitók részesültek ösz-
töndíj segélyben: Bérces Lajos balassagyarmati igazgató-tanító 290 P, 
Kurcz Konrád Rajka 290 P, Matthesz Sándor Oroszvár 290 P, Kaján 
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„Erős v á r . . 
szövegének 

példányai 

Felekezeti tanitók 
¥11. fiz. o.-ból 
való kizárása 

Szendi iskolai 
sérelem 

József Legénd 290 P, Nádasdy József Mohora 290 P, Grosz Károly 
Hegyeshalom 183 P, Karner Jenő Nagyveleg 183 P, Gál János Patvarc 
183 P, Teszák András Bér 183 P. 

A kerületi közgyűlés hálás szívvel s örömmel veszi tu-
domásul tanitóink eme julalmazó segélyezését, melyben ki-
váló sokgyermekes s tanyákon működő tanitóink részesültek. 
De egyúttal felhívja az iskolafenntartó egyházakat, hogy a 
beiratási dijak 50°/o-át haladéktatanul és pontosan fizessék 
be az internátusi alapra, mert a jövőben ezen ösztöndíj se-
gélyek csak ez esetben lesznek rendszeresithetők. 

3 9 . (D. Cs.) Tanügyi előadó bejelenti, hogy az „Erős vár a mi 
I s t enünk . . . " hivatalos egységes szövegéből a nógrádi esperesség 14000 
példányt, a fehérkomáromi esperesség 4500 példányt s a mosoni espe-
resség 50 példányt igényel. 

A közgyűlés ezen igénylésünket az egyetemes egyház-
hoz felterjeszteni rendeli. 

40. (Dr. Cs.) Tárgyaltatott a nógrádi egyházmegye felterjesztése 
a felekezeti tanítóknak a hetedik fizetési osztályból való kizárása tár-
gyában. 

Tekintettel arra, hogy a felekezeti tanítóknak a hetedik 
fizetési osztályba való kinevezése folyamatban van a sérel-
mezett kérdést tárgytalannak tekinti. 

41. (Dr. Cs.) Olvastatott a legújabb szendi iskolai sérelemről szóló 
jelentés. Szenden három felekezeti iskola volt, a róm. kath. 47 növendék-
számmal, evang. 56 növendékszámmal és a ref. 28 növendékszámmal. 
Két és fél Révvel ezelőtt a takarékos rendelettel kapcsolatban, mint 
törpe iskolákat megszüntették és az állam a három felekezeti iskola 
helyett 2 tanerős állami iskolát létesített. A tanerők közül egy mindig 
katholikus, a másik pedig evangélikus, vagy református. Ezen rendelkezés 
után alig két és fél évre — dacára annak, hogy a növendékszám az előbbi 
állapottal szemben csökkent, meglepetésszerűen egy harmadik állami 
tanítót neveztek ki, aki katholikus vallású. A községben kivétel nélkül 
nagy méltatlankodással fogadták ezt az intézkedést. 

A kerületi közgyűlés a szendi ügyet sérelmesnek tartja 
és felkéri az egyházkerület elnökségét a szükséges lépések 
megtételére, esetleg a felekezeti iskolák visszaállítására. 

43. (dr. Cs.) Tanügyi előadó bejelenti, hogy október 31-én az 
egész egyházkerületben az összes egyházak egyházkerületünk határoza-
tai értelmében az ünnep napján nagy lelkesedéssel ünnepi istentisztele-
tekkel, vallásos estélyekkel ünnepelték meg. Csupán a mosoni esperes 
jelenti: a reformáció ünnepe mindig október 31-én, de azonkívül még 
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legközelebbi vasárnapon is megtartatik, Tanügyi előadó ezzel kapcsolat-
ban bemutatja a VKM. október 31-ének az iskolákban való korlátlan 
megünnepléséről szóló legújabb rendeletét. Minden iskolában úgy a ta-
nulók, mint a tanárok minden bejelentés nélkül szabadságolandók, hogy 
a templomi istentiszteleteken résztvehessenek. Ahol a növendékek 50°/o-a 
protestáns, az egész iskolai tanítás szünetel. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a reformáció ün-
nepének megtartásáról szóló jelentéseket és a miniszteri ren-
deletet. A mosoni esperességet felhívja, hogy ünneplési módja 
nem felel meg egyházkerületi határozatainknak. Felhívja ezek-
hez való szoros ragaszkodásra. Október 31-ét megelőző va-
sárnapokon lehet reformációi tárgyú istentiszteleteket tartani, 
melyeknek csúcspontja október 31, de az utána következő 
vasárnapon már a reformáció ünneplése mellőzendő. 

43. (dr. Cs.) Tanügyi előadó előterjesztésére 
az elemi iskolai vallástanitási tanterv revideált formája újból 
felterjesztetik az egyetemes közgyűléshez elfogadás végett. 

44. (Dr. F.) Dr. Händel Béla ismerteti a vallás és közoktatásügyi 
miniszternek az egyetemes egyházi és iskolai felügyelőhöz intézett leiratát, 
melyben közli, hogy a Kormányzó Úr Őfőméltósága 1934 évi május hó 
19-én kelt magas elhatározásával megengedte, hogy magyarországi egy-
házunk zsinata az előterjesztésben felsorolt tárgyak felett való tanács-
kozás és határozás céljából i 934 évi november 10-ik napjára Budapesten 
egybehívassák, ott megnyittassák és megtartassák. Ezzel kapcsolatban 
jelenti a 'jogügyi bizottság, hogy a Fejérkomáromi egyházmegye dr. 
Händel Béla egyházmegyei felügyelő és Podhradszky János esperes, a 
Mosoni egyházmegye Csatáry Elek egyházmegyei felügyelő és Schrödl 
Mátyás levéli lelkész s a Nógrádi egyházmegye Laszkáry Gyula egyház-
megyei felügyelő és Mihalovics Samu esperes személyében zsinati kép-
viselőiket megválasztották. Az egyházkerületi elnökség e pont tárgyalása 
közben felbontotta az elemi iskolai tanítóknak az E. A. 174. § -a értel-
mében egyházmegyénkint zárt borítékban beadott szavazatait és megál-
lapította, hogy az egyházkerület elemi iskolai tanítói egyhangúlag Bérces 
Lajos balassagyarmati igazgató-tanítót választották meg zsinati képvi-
selőjükké. A jogügyi bizottság javaslatára 

a közgyűlés kimondja, hogy a zsinat egyházkerületi 
tagjainak napidijai és illetményei, amennyiben e költségek 
nem fedeztetnének államsegélyből az egyetemes egyház által 
az egyházkerület tartalékalapjából fedezendők s a tagokat az 
útiköltségen felül 8 pengő napidíj illeti meg. A közgyűlés 
egyben elrendeli e határozatának felterjesztését az egyetemes 
egyházhoz tudomásulvétel és egységes eljárás bevezetése 
végett. 

El. isk. vall. tan. 
tanterv újbóli 
felterjesztése 

Zsinati képviselők 
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45. (dr. F.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerületi 
pénztár által a törvénykezési költségek fedezésére az egyházmegyéknek 
előlegezett összegek ügyében változás nincs. (Mult évi egyházkerületi 
kgy. jkv. 34 p.) 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az ügy to-
vábbi nyilvántartását elrendeli. 

46. (dr. F.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy a m. évi egyetemes 
közgyűlés (egyet. kgy. jkv 13 p.) az egyházkerületnek a püspöki java-
dalmi ingatlanra vonatkozó szabályrendeletét a következő módosítások-
kal hagyta helyben : 

Az 1. §. annak szövege végén a következő uj mondattal egészí-
tendő ki: „Az 'ingatlan telekkönyvi tulajdonjogát is ehhez képest az 
egyházkerület javára kell bekebelezni, de egyidejűleg telekkönyvileg be 
kell jegyezni az ingatlannak most emiitett célvagyon jellegét is." 

A 3. §. első bekezdésében az „adók" szó után beszúrandó a kö-
vetkező szó: „illetékegyenérték", a „közterhek" szó után pedig a „va-
lamint a birtokon emelendő épületek mindenkori tűzkárbiztositási dijai" 
szavak. Ugyanezen 'szakasznak ugyanezen bekezdésében hivatkozott 
„7. §" „10. §"-ra" igazítandó ki. 

Ugyanezen szakasz harmadik bekezdésében a „kapcsolatban" szó 
után beszúrandók a következő szavak: „— a 4. §. szerint alakuló tar-
talékalap terhére ugyanezen szakasz szerint teljesíthető és teljesítendő 
kiadások kivételével —" 

A 4. §. harmadik bekezdésében a „9. §"-ra való hivatkozás „16. 
§"-ra helyesbítendő. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s elrendeli a 
módosításoknak a szabályrendeletben való keresztülvezetését 
és a szabályrendeletnek a közgyűlésről felveendő jegyzőkönyv 
függelékeként való közzétételét. 

4 7 . (Dr. F.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy a régi osztrák és 
magyar koronára szóló tartozások és követelések rendezése tárgyában 
1928. évi május hó 26.-án Budapesten kelt magyar-csehszlovák egyez-
mény alapján, mely az 1930. évi XVII. t. c.-ben foglaltatik, a Magyar 
Kiegyenlítő Hivatalnál bejelentésre került a nógrádi egyházmegye özvegy 
és árvaintézetének 21,918*30 régi magyar korona értékű, ugyanezen egy-
házmegye Bánóczy alapjának 21.918*30 régi magyar korona értékű s 
ugyanezen egyházmegye közigazgatási alapjának megnevezetlen értékű 
és a csehszlovák nógrádi senioratussal szemben fennálló tartozása is. 
Minthogy az emiitett egyezmény körébe csak magánjogi tartozások és 
követelések tartoznak, a felsorolt tartozások azonban nyilvánvalóan köz-
jogi természetűek, az egyetemes felügyelő ur — a nógrádi egyházmegye 
hozzájárulása álapján — azzal a kérelemmel fordult a Magyar Kiegyen-
lítő Hivatalhoz, hogy az emiitett bejelentéseket a tárgyalások folyamán 
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az egyezmény tárgyköréből zárja ki, mert ezen tartozásokra vonatkozólag 
egyházközi likvidációnak van helye. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

48. (Dr. F.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy az 0 . F. B. 37178 — 
1932. sz. végzésével hitelesitette az egyházkerületnek juttatott ingatla-
nokra vonatkozó műszaki munkarészeket s 37178 — 1932. IV. Kb. sz. 
végzésében megtette a szükséges intézkedéseket saját hatáskörében az-
iránt, hogy az ingatlanok tulajdonjoga az egyházkerület javára bekebe-
leztessék. Ennek immár nincs is akadálya azon 108 h. 10 n.-ölre vo-
natkozólag, amely megváltás utján szereztetett özv. Weisz Bertholdnétól, 
azonban az ifj. gróf Esterházy Lászlótól vagyonváltság cimén igénybe 
vett 292 h. 533 n.-ölre vonatkozólag a tulajdonjog bekebelezése még 
nem eszközölhető, mert az 1600-1929 . P. M. sz. rendelet 24. §-ának 
2. bekezdésében emiitett igazságügyminiszteri rendelet még nem jelent 
meg. Minthogy e rendelet hiányában e területre vonatkozólag a tulajdon-
jog bekebelezése csak a pénzügyminiszter engedélyével eszközölhető, a 
bizottság indítványozza, hogy a közgyűlés intézzen felterjesztést a Kul-
tuszminiszter utján a pénzügyminiszterhez az engedély megadása és a 
szükséges utasítás kiadása iránt. 

A közgyűlés az indítványt elfogadja és utasítja az egy-
házkerület ügyészét a felterjesztés elkészítésére. 

Egyh. ker. ingatlan 
telekkönyvezése 

49. (Dr. F.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy a Fejérkomáromi 
egyházmegye egyházközségi beosztására vonatkozó tervezet (m. é. egy-
házker. jkv. 44. p.) felett az egyházmegye még nem határozhatott, mert 
az érdekelt egyházközségek az idő rövidsége miatt még nem tehették 
meg a vonatkozó szabályrendeletben megkívánt lépéseket. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

Fejérkomáromi 
egyházak 
beosztása 

50. (dr. F.) Olvastatott az 1933 évi egyetemes közgyűlésről fel-
vett jegyzőkönyv 7. pontja. A jogügyi bizottság javaslatára a közgyűlés 
a következő határozatot hozta: 

A közgyűlés a felolvasott határozatot tudomásul veszi 
és annak megállapítása mellett, hogy a tiszai egyházkerület 
részéről kezdeményező lépés nem történt, fenntartja az egy-
házkerület mult évi közgyűlésének azt a határozatát, (1933. 
évi egyházker. jkv 39. a) pontja), amelyben kimondta, hogy 
az egyházkerület elnökségének e kérdésben tanúsított maga-
tartását helyesli és a maga részéről kezdeményező lépés meg-
tételét szükségesnek nem tartja. Rámutat a közgyűlés egyben 
arra a körülményre, hogy a Tiszai egyházkerület egyházi el-
nöke egyházi elnöke az egyetemes közgyűlésnek is, a mely 
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Lelkészek, tanárok 
és tanítók 

napidijának 
kérdése 

Jóléti temetkezési 
egyesület 

megszervezése 

a felolvasott határozatot hozta s igy az egyetemes közgyűlési 
halározat végrehajtásának szempontjából a kezdeményező lé-
pés megtételére a Tiszai egyházkerület elsőbbsége kétségtelen. 

51. (Dr. F.) Ä jogügyi bizottság jelenti: Egyházkerületünk az 1933 
évben (egyházker. kgy. jkv. 40 p.) felterjesztést intézett az egyetemes 
közgyűléshez az iránt, hogy helyezze hatályon kivül 1932 évi határozatát, 
amellyel az egyetemes közgyűlés és bizottságai lelkész-, tanár- és tani-
tótagjainak napidijait megszüntette. A felterjesztés sikerrel járt, mert az 
1933. évi egyetemes közgyűlés (egyet. kgy. jkv. 8. p.) az egyetemes 
közgyűlés s annak bizottsági üléseire vonatkozólag a napidijat visszaál-
lította s napi 8 pengőben állapította meg. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

5 3 . (Dr. F.) Dr. Händel Béla ismerteti a jogügyi bizottság követ-
kező jelentését: 

Súlyos gazdasági viszonyaink között az elmúlt években hazánkban 
is sok helyen pénztáregyesületek alakultak, amelyeknek célja az, hogy 
tagjaik elhalálozása esetében a temetési költség fedezésére pénzbeli se-
gélyt nyújtsanak az igényjogosultaknak. Ez az akció különösen az utolsó 
évben erősödött meg s különböző formákban valósult meg egyházi téren 
i s : igy pl. a kath. püspöki egyházmegyékben, a ref. egyházkerületben s 
a bányai és tiszai evang. egykázkerületekben. A bányai egyházkerület a 
kérdést akként oldotta meg, hogy létrehozta az „Ág. Hitv. Evang. Egy-
házkerületek Jóléti Egyesülete" cimü egyletet, amelynek célja egyrészt az 
emiitett temetkezési segély nyújtása, másrészt a tagok egyéb biztosítási 
szükségleteinek kielégítése, illetve közvetítése. Aki belép a Jóléti Egye-
sületbe, a temetkezési segélyre nézve biztosítottá válik abban a tagcso-
portban, amelyet személyi és vagyoni viszonyainak megfelelően belépé-
sekor kiválasztott. Az elhalálozáskor a Jóléti Egyesület fizeti ki a segélyt. 
A Jóléti Egyesület célját úgy éri el, hogy szerződést kötött a „Turul 
Magyar Országos Biztosító R.-T." budapesti céggel, amely magára vál-
lalta az egyesületnek mindazon anyagi kötelezettségeit, amelyek ezt tag-
jaival szemben terhelik s vállalta az egyesület biztosító osztályának ad-
minisztrációs költségeit. 

A Jóléti Egyesület f. évi július havában alakult meg és felhívta 
egyházkerületünket az akciójához való csatlakozásra. 

A „Turul" már a Jóléti Egyesület megalakulása előtt a temetkezési 
gyorssegély megvalósítása érdekében ajánlatot nyújtott be az egyházke-
rület püspökénél is, aki előleges elnöki engedélyt adott a „Turul-"nak 
arra, hogy egyházkerületünkben temetkezési segélyre vonatkozó biztosí-
tásokat köthessen híveinkkel. E szerződések száma f. évi július hó l - ig 
329-re szaporodott. 

A „Turul" ajánlatát követte az „Első Magyar Általános Biztosító-
társaság" és a „Gazdák Biztosító Szövetkezeté-"nek ajánlata. 
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A közgyűlésnek tehát 2 kérdésben kell döntenie: 1. indokoltnak 
tartja-e az akciót s ha igen, 2. melyik ajánlat elfogadásával kívánja a 
temetkezési gyorssegély tervét megvalósítani? 

Az „Első Magyar Általános Biztosítótársaság" az akciót saját szer-
vezetével bonyolítaná le olyképen, hogy bevonná abba a lelkészek által 
megnevezendő evang. híveket, akiket munkásságuk eredményének meg-
felelő honoráriumban részesítene. 

A „Gazdák Biztosító Szövetkezete" egy országos evang. temetke-
zési segélyiroda felállítását ajánlja, amely a szövetkezet költségén tar-
tatnék fenn. E segélyiroda az egész országra kiterjedő hatáskörrel bírna. 
Az egyes gyülekezetekben maga a lelkész irányítaná a taggyüjtést, el-
lenőrizné a tagsági dijak beszedését s e munkásságáért nemcsak hono-
ráriumot kapna a segélyirodától, de a lelkész vagy nejének elhalálozása 
esetében a segélyiroda gyorssegélyt is nyújtana a lelkész családjának és 
pedig a nélkül, hogy ezért külön díjfizetést kívánna. 

Tarifális szempontból a 3 biztosító társaság ajánlata közt lénye-
ges eltérés nincs. 

A biztosítási módozatok szempontjából azonban egy lényeges el-
térés van egyrészt az „Első magyar Általános Biztosító Társaság" és a 
„Gazdák Biztositó Szövetkezete" s másrészt a „Turul" ajánlata között. 
Az első két intézet ugyanis csak a személyenkénti biztosítást ismeri, 
mig a „Turul"-nak van egy olyan tagcsoportja is, a melyben a tagnak 
egész családja van biztosítva. 

A bizottság nézete az, hogy a kérdés legjobban volna megoldható 
az „Ág. hitv. evang. egyházkerületek jóléti egyesületéihez való csatla-
kozással, mert 1. az egyesület köti meg tagjaira nézve a biztosítási szer-
ződést a biztositó társasággal s igy híveink érdekét az egyesület védi 
meg s nem állanak egyedül a biztositó társasággal szemben s mert 2. 
az egyesülettel szerződéses viszonyban álló „Turul" bevezette a családi 
biztosítást is, amely módozat nagy előnyt jelent azokkal az ajánlatok-
kal szemben, melyek csak a személyenkénti biztosítást ismerik. 

Megjegyzi még a bizottság, hogy a „Gazdák Biztosítási Szövetke-
zetének ajánlata ma már tulajdonképen nem is vehető figyelembe, mert 
abból a feltevésből indul ki, hogy a segélyiroda az egész országra ki-
terjedő hatáskörrel birna, ez pedig már nem valósitható meg, mert a 
bányai egyházkerület már szerződést kötött a „TuruľMal. 

A bizottság javaslata a következő: mondja ki a közgyűlés, hogy 
indokoltnak tartja az akciót, legmegfelelőbbnek találja az „Ágost. hitv. 
evang. egyházkerütetek jóléti egyesületé ihez való csatlakozást és meg-
bízza az egyházkerületi elnökséget a további lépések megtételével. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a javaslatot 
elfogadja. 

5 3 . (Dr. F.) A jogügyi bizottság bemutatja a székesfehérvári egy-
házközség, valamint dr. Hajicsek Gyula székesfehérvári egyházközségi 

Székesfehérvári 
kérelem az 
Úmcsorai külön 
kehely tárgyában 
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Indítványok a 
reverzálisról szóló 
1894: XXXII. t.-c. 
hatálytalanítására 

másodfelügyelő és 12 székesfehérvári egyháztag kérelmét annak az 1932 
évi egyetemes közgyűlési határozatnak (egyet. kgy. jkv. 36. p.) hatály-
talanítása iránt, amely az úrvacsorai külön kelyhek használatát megtiltja. 

A közgyűlés a kérelmet felterjeszti az egyetemes köz-
gyűléshez azzal, hogy a székesfehérvári egyházközség kérel-
mét annak indokainál fogva megfontolás tárgyává tenni szí-
veskedjék. 

5 4 . (dr. F.) A közgyűlés dr. Händel Béla egyházkerületi ügyész 
előadásában tárgyalta dr. Csengődy Lajos salgótarjáni lelkésznek, Lasz-
káry Gyula nógrádi egyházmegyei felügyelőnek és a szécsényi egyház-
községnek a reverzális kérdésben beadott indítványait. 

Dr. Csengődy Lajos indítványa a következő volt: Mondja ki a 
közgyűlés, hogy az egyetemes közgyűlés utján a közös protestáns bi-
zottságot azzal a kéréssel keresi meg, hogy forduljon a magyar törvény-
hozás mindkét Házához és a m. kir. kormányhoz, hogy tétessenek meg 
a szükséges lépések az 1894 évi XXX11. t. c. hatályon kivül helyezése 
tárgyában és az 1868. évi Lili. t. cikknek a gyermekek vallását szabá-
lyozó rendelkezései léptessenek életbe. Ugyancsak határozza el a köz-
gyűlés, hogy mindaddig, mig a felterjesztés eredményes nem lesz, éven-
kénti közgyűlésén e határozathozatalát megismétli. Végül mondja ki a 
közgyűlés, hogy felkéri a püspököt, hogy az egyházkerület lelkészeihez 
intézendő köriratban hivja fel a parochusok figyelmét az Articuli Schmal-
kaldici IX. cikkelyében lefektetett és a megtévelyedetteknek a hitbeli kö-
zösségtől való távoltartására vonatkozó rendelkezésre, azzal, hogy ezt az 
egyházunk kárára reverzálist adókkal szemben is alkalmazzák. Ezen 
püspöki intézkedés az egyházkerület szószékeiről kihirdetendő. 

Laszkáry Gyula az egyetemes egyház utján a m. kir. kormányhoz 
és a törvényhozás mindkét házához intézendő felterjesztést indítványo-
zott olyan imperativ rendszabályok életbeléptetése iránt, amelyek lehe-
tetlenné teszik a reverzálisok körül tapasztalható visszaéléseket. 

A szécsényi egyházközség indítványában az 1894 évi XXX11. t. c. 
módosítását és az 1868. évi Lili. t. c. megfelelő rendelkezéseinek újból 
való hatályba lépését tartja szükségesnek és ennek szorgalmazására kéri 
az egyetemes közgyűlést. 

A jogügyi bizottság javaslatára a közgyűlés a következő határoza-
tot hozta: 

Az egyházkerület 1934. évi junius 28-án Budapesten 
tartott rendkívüli közgyűlésében már elhatározta, hogy az 
1894 évi 32. t.-cikk hatályon kivül helyezése és az 1868 évi 
53. t.-cikk 12. §-ának hatályába való visszaállításával a ko-
rábbi jogállapot helyreállítása céljából felterjesztést intéz az 
egyetemes közgyűléshez, hogy az egyházegyetem ebben az 
irányban tegye meg a kezdeményező lépéseket a m. kir. 
kormánynál. A közgyűlés a rendkívüli közgyűlésnek ezt a 
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határozatát magáévá teszi, annál inkább, mert az egyházunk 
kárára mind sűrűbben előforduló esetek miatt immár elkerül-
hetetlennek tartja, hogy az egyházegyetem a kérdésnek a jel-
zett értelemben való gyökeres megoldása érdekében a m. kir. 
kormánynál ujabb lépést tegyen. Ennek a lépésnek ismételt 
elodázását a közgyűlés veszedelmesnek tartaná, mert az elo-
dázás könnyen járhat azzal a következménnyel, hogy az egy-
ház önvédelemből olyan rendszabályok alkalmazására kény-
szeríttetik, amilyenek a lutheri álláspontot kifejező Schmalkal-
d e n 9. cikkben foglaltatnak. A közgyűlés figyelmét nem ke-
rülte el ilyen egyházi fenyíték alkalmazásának a hatályban 
levő tételes magyar törvénnyel (1895:43. t.-c. 4. §.) való 
összeütközése s éppen ennek elkerülése végett sürgeti a kér-
dés megoldását a fent jelzett egyedül lehetséges módon. A 
törvénytisztelet készteti tehát a közgyűlést a kérdés törvényes 
megoldásának szorgalmazására, az a törvénytisztelet, amely 
ellenfeleinknél a codex juris canonici és a magyar törvény 
összeütközésénél nem jut mindig kifejezésre. 

5 5 . (D. K.) D. Kovács Sándor egyházi főjegyző előterjeszti az 
egyházkerületi missziói munkáról szóló jelentését. 

Missziói jelentés 

a) ßocsarlapujiö a salgótarjáni 'gyülekezet és lelkész gondozása 
alatt áll; évente 6-szor tart istentiszteletet; egyéb alkalommal a helybeli 
lévita tanitó, Radnai János végzi, aki egyúttal a vallást is tanítja. A 
tanulók száma 41 (április 16.) A farsangon volt egy műkedvelő előadás 
a salgótarjáni ifjúság közreműködésével és külön hittanvizsga ünnepély. 
5 fiú és 2 leány részesült a konfirmáció áldásában. Ha Salgótarjánban 
egy második segédlelkészi állás szerveztetnék, e missziói pont lelki 
gondozása elevenebbé és hatásosabbá válhatnék, azonban e gondolat-
nak egyelőre szárnyát szegi Lapujtő erőtlensége és a gondozó anyaegy-
ház erejének elégtelensége, holott vasút hiján — a fuvarköltség is tete-
mes összeget igényel. A kezdeményezésnek mégis Salgótarjánból kell 
kiindulnia, ha a gazdasági helyzet valamelyest javulni fog. 

b) Kisterén?®—Pásztó nagy területen, két megyéből, mintegy négy 
járás községeit foglalja magában. A lelkész részletes jelentéséből a kö-
vetkező tájékoztató s jellemző adatokat sorolom fel. 

A születések száma 13, (törvénytelen nincsen), úrvacsorával élt 322; 
egyházi esketés volt 2, egy tiszta, egy vegyespár; .utóbbi pár gyerme-
keit az evang. vallásban neveli. Egyházunk nyeresége az áttérés révén 
2, veszteség 1. Külön élő házastársak, vadházasságban élők nincsenek. 
Az istentiszteleteket magyar nyelven tartják a következő helyeken: Kis-
terenye (minden vasárnap délelőtt), Pásztó, Selyp, Jánosakna, Mizserfa. 
Mátraszele, Dorogháza, Mátranovák, Horthy-telep. Külön ünnepek voltak: 

1. Nógrádi egyházmegye. Fógrádi6speresség 
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március 15., a hősök napja, István király napja, anyák- és halottak 
napja, volt egy bűnbánati nap, templomavatás emlékünnepe, sajtó- és 
biblia-vasárnap, Luthet születésének 450-ik évfordulóján, általában min-
den ünnepet megtartott, mely egyházunk liturgikus rendjében fel van 
véve, vagy a felsőbb hatóság elrendelt. Pásztót kivéve a hívek buzgón 
jártak istentiszteletre; olvasnak vallásos iratokat, a szegényeket segélyezik; 
fogoly vagy letartóztatott egyén a hívek között nem akadt. 

Anyagi helyzete a következő képet mutat ja: Bevétele 5750 P 42 
f., kiadása 5737 P 51 f., pénztári maradványa 12 P 91 f. Felhasznál-
ható alapok összege 2323 P 51 f. Vagyonváltság földre tartozása 2355 
P 72 f. Adósságából törlesztett 192 P 92 f. Javításokra, beszerzésekre 
fordított 239 P. Segélyei: az egyházkerülettől állandó fenntartói segély 
400 P. Gusztáv Adolf-egyleti segély 200 P. Adóalapi segély 350 P. 
Baldácsy segély 100 P. Kisterenye község adománya 100 P. Egyes hí-
vek adománya 42 P. Különféle gyűjtések eredménye 211 P 80 f. Per-
selypénz az egész gyülekezet területén 112 P 90 f. Összesen 1516 P 
70 f. — Adakozásai: Gyámintézetnek 68 P 30 f. Nyomorék gyermekek 
otthonára 4 P., Ukrániai evangélikusoknak 10 P., Biblia-Társulatnak 
(11 P 08 f. + 3 P 79 f = ) 14 P 87 f. Reformációi emlékalapra 3 P 
30 f. Egyházfinak 30 P, sajtóra 7 P, fogházmisszióra 2 P 23 f, pogány-
misszióra 8 P 45 f., pásztói harang és imaház javára 2 P 50 f., orgona-
harmónium alapra 573 P 63 f., a dorogházi fiókegyháznak 150 Pengő, 
kultuszalapra 280 P. Összesen 1401 P 98 f. Vagyis kevés hiján vissza-
adta a köznek azt, a mit a köztől kapott. E tulajdonságával szinte pá-
ratlanul áll az egész hazai evang. egyházban. Az evangelikus közszel-
lem erejét tanúsítja, hogy a szekták a mi híveink közül nem hódítanak. 

A belső misszió, hiterősitő, egyházépitő munka terén szintén pél-
dául szolgálhat e szétszórva élő, de lelkében egy missziói gyülekezet. 
Gyermekistentiszteleteket tartanak a központban és a szórványokban; 
karácsonykor karácsonyfaünnepély volt ajándékosztással. A gyermekek-
kel való foglalkozás megtermi gyümölcsét abban, hogy öntudatos evan-
gélikusokká nevelődnek és a gyámintézet javára 68 P 30 f-t gyűjtöttek. 
A felnőtt egyháztagokkal a heti bibliaórákon, előadásokon, vallásos es-
téken, kedélyes összejöveteleken foglalkozik a lelkész. Októberben he-
tenként kétszer könyörgés volt, a melynek keretében Luther kátéját is-
mertette részenkint haladva; a heti előadások tárgya: történelmi nagyjaink 
életrajza, kiváltképen kedvező alkalmul kínálkozott Luther élete és re-
formációi munkássága, a melyet a gyülekezet külön istentisztelettel és 
díszközgyűléssel is megünnepelt. Vízkeresztkor a külső misszió hősei 
szolgáltak tárgyul. Március havában hetenként háromszor volt könyör-
gés az ágostai hitvallás olvasásával és magyarázatával. Böjti előadás-
sorozat volt Kisterenyén és Pásztón. A nagyhét minden napján volt esti 
istentisztelet a központban. Az anyák napjának alkalmán 50 példány 
kelt el Kapi: „Lányok, anyák, nagyanyák" c. füzetéből; az iratterjesztés 
általában szép sikereket ért e l : Luther-naptár (80 drb), biblia, vallásos 
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tárgyú képek, Harangszó (szép számú előfizető és 62 P. gyűjtés) állandó 
kereslet tárgya. Közvetlen cél a missziói központban egy orgcnaharmó-
nium beszerzése és a templom megújítása (uj padozat, festés). A nagy 
közönség számára rendezett tea-est 255 Pengő 37 fillért jövedelmezett 
erre a célra. 

c) Dorogháza, Hevesmegyében, a kisterenyei lelkész gondozása 
alatt. A hitélet elevenen lüktet; a hivek bibliát, kátét tanulmányoznak, 
istentiszteletre szorgalmasan járnak. Az áttérésnek útjában áll, hogy az 
áttérők kenyerüket kockáztatják. A gyülekezetnek harangra s imaházra 
volna szüksége, mivel sem istentiszteletre nem hív, sem halottat nem 
kisér harangszó, az istentiszteleti helyül szolgáló szoba pedig nem felel 
meg a célnak, mert szűk és alacsony, nagyobb termet bérelni nem lehet 
az „Actio Catholica" mozgalom miatt. Az uj gyülekezet a kerületi gyám-
intézettől 50 P-t kapott. 

II. Fehér-komáromi egyházmegye. 
A fehér-komáromi egyházmegyének missziói köreit vidékenként 

összefoglalva ismertetem. 
a) A csabdi egyház felügyelete és lelki gondozása alatt áll jelenleg : 

Bicske, Felcsút, Dorog és Tokod. 
ßicske tőszomszédságában van az anyaegyháznak és egyre gyara-

podóban, emelkedőben van. Népesebb az anyaegyháznál s mint vasútj 
csomópont, népesedésénél és vagyonosodásánál fogva hivatva van arra? 

hogy a gyülekezet súlyponlja ide helyeződjék át. Az idei kultúrest 1000 
P-vel gyarapította az imaház-alapot. A község által adományozott 
templomtelek már a fiókegyház nevére van telekkönyvezve. A hívek 
példás áldozatkészséget tanúsítanak s a hitbuzgóság évről-évre hódítóbb 
erővel jelentkezik. A gyülekezet minden egyes tagjának az imaházépítés 
sarkgondolata és legfőbb vágya. 

Telcsúton a hívek gyarapodását a ref. elemi iskolába járó evang. 
gyermekek számának emelkedése mutatja s mely szükségessé teszi, hogy 
a lelkész havonta többször szálljon ki tanítás és a családok látogatása 
végett. A mult éven két istentiszteletet tartott a lelkész. 

Dorog és TokoE, földrajzi szemmel mérve távoleső s Budapesten 
át nehezen gondozható misszióterülete a csabdi evang. egyházközség-
nek, amelynek lelkésze eddig nagy áldozatkészséggel és fáradsággal 
végezte a lelkipásztori gondviselést. A helyzet megérett arra, hogy Esz-
tergom, Dorog és Tokod önálló misszió körré szerveztessék, különben 
a hívek zsákmányául esnek, az újabb időben nagyobb erővel megindult 
s gátak közé nem szorítható lélekhalászatnak. E terv megvalósulása a 
hittanitást is intenzivebbé tehetné. 

b) Sszíergom. D. Kovács Sándor egyetemi tanár gondozása és 
irányítása alatt. A missziói egyházra az elmúlt esztendőben részint a lé-
lekszámapadás, részint az egyre súlyosodó anyagi válság miatt nehéz 
napok virradtak. A h i t próbája azonban nemcsak el nem csüggeszti, h a -

Fehérkomáromi 
missziói jelentés 
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nem inkább új áldozatokra sarkalja, hogy élő hitéről bizonyságot tegyen. 
A vallástanitást Ferdinánd István végezte hét iskolában, 25 tanulóval; 
ugyanő végezte az 5 konfirmandus oktatását teljes sikerrel. A konfirmáció 
ünnepe június 10-én volt a gyülekezet tagjainak s más vallásuaknak 
nagy részvételével. Az administratornak az istentiszteletek végzésében se-
gédkeztek dr. Szuchovszky Lajos és Szuchovszky Gyula vallástanárok, 
Keken András, Rutkay-Miklian Géza, Blatniczky Jenő segédlelkészek, a 
nyári hónapokban Rimár Jenő vallástanár. Az egyházközség 100 pengős 
adományban részesült az egyházkerülettől. Az évi számadás 76 fillér 
fölösleggel végződött, az 1934 évi költségelőirányzat azonban már 100 
pengőt meghaladó hiánnyal zárul, amit részint segélyből, részint gyűjtés 
útján kell fedezni. A templom-alap vagyona 77 P 80 fill. kamatgyara-
podással 1647 P 63 fillér. Két vallásos ünnepet [tartottunk, az egyiket 
ősszel Luther Márton születésének 450-ik évfordulója alkalmán, a mási-
kat tavasszal, március hóban. Mind a két alkalommal D. Kovács Sán-
dor tartott ünnepi előadást; a műsor többi számai énekből, szavalatok-
ból álltak. Köszönettel emliti a jelentés Makár János ref. segédlelkész úr 
épületes biblia magyarázatait, továbbá Rimár Jenő áhítatos és tartalmas 
nyári biblia-óráit. Az ünnepek színhelye a ref. kulturház terme, az isten-
tiszteleteket a ref. templomban tartottuk. Elismerésre méltó a nőegylet 
buzgósága; anyagi áldozatok árán gondoskodott az istentiszteletek meg-
tartásáról, a vendég lelkészek ellátásáról; emléklappal, új testámentom-
mal ajándékozta meg a konfirmandusokat; biblia-órákat tart ; viselte a 
vallástanítás terheinek nagy részét, mintegy 300 pengőt, látogatta a be-
tegeket. Általában áldásosán hat a hitélet ápolására s buzgóságára sok 
tekintetben pótolja a lelkész munkáját. 

Bevétele a mult évi maradvány betudásával 1708 P 51 f., kiadása 
623 P 05 f. Vagyona 1085 P 46 f. Adományok: a vármegyei inségak-
cióból 300 P, Csanády László másodfelügyelő 200 P, dr. Divéky Ist-
vánná édesanyja emlékére a templom-alapra 50 P, Rimár Jenő a nyári 
istentiszteletek után járó útiköltséget, mintegy 25 P-t a templom-alapnak 
ajándékozta. Berenc Györgyné, Jancsó Gyuláné, dr. Glatz Gyuláné 
10—10 Pengő. A nőegylet elnöke Lang Györgyné, akit lelkes vezérkar 
támogat. 

A gyülekezetnek van házi könyvtára. Rendszeresen áldoz a Gyám-
intézet, Luther-Társaság és egyéb közhasznú célok oltárán. Ifj. Rimár 
Jenő theol. a soproni Theol. Otthon javára 30 P összeget gyűjtött a 
hivek között. Alakulóban van a leányegylet, illetőleg a konfirmált ifjú-
ság egyesülete. 

c) Ta ta -Tóváros bemutatja a komáromi egyházközséggel kötött 
egyességet, mely lehetővé teszi a jövendőben kellő megerősödés esetén 
bekövetkezhető önállósulást vagy különválást. Mivel Tata-Tóváros szer-
vezése igy egyelőre nyugvópontra jutott — a missziói helyek nyilván-
tartásából törölhető volna — mivel azonban fürdőhely jellege a nyári 
hónapokban egyre több idegent vonz Tóvárosra, másrészt a második 
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plébánia alapítása az Actio Catholica uj előnyomulását jelenti, tanácsos 
külön'figyelemmel kisérni. A gyülekezet hitélete egyre élénkül; vallásos 
estéket, .bibliaórákat tart, gyarapította az istentiszteletek számát, a nő-
egylet buzgón végzi munkáját, gondozza a szegényeket, karácsonyfát 
állit, egyházi lapokat járat. Reformáció ünnepén Kalavszky Kálmán tata-
bányai lelkész vetített képes előadást tartott Luther életéről. Hangver-
senyt rendezett, amelynek fő vonzó ereje Basilides Mária operai tag 
énekművészete volt. 

d) ÜfHór Szentháromság vasárnapján tartotta a konfirmációi ünne-
pélyt 7 növendékkel. A hivek nagy területen szétszórva laknak. Össze-
tartásuk sok akadályba ütközik. A fiókegyház megalakítása erősítené az 
evang. öntudatot, de megkönnyítené a lelkipásztori gondozást is. Az 
Egyetemes Gyámintézettől 50 P segélyt kapott énekeskönyvekre. 

e) A csákvári anyaegyházhoz tartozó gcmfi bányatelepen havonként 
van istentisztelet, amelynek fuvarköltségét a hívek fedezik. A hitélet egyre 
bensőségesebbé válik. 

f) Tor Has szórványaiban megindult a szervezkedés. Egyik fejlődés-
nek indult központja Érd, mely lélekszámra már Ercsit túlszárnyalja és 
fiókegyházzá alakult. Felügyelője, Szentágotay Vilmos ny. százados ki-
tartó közbenjárására a „Tusculanum" Szövetkezet igazgatósága 330 négy-
szögölnyi templomtelket ajándékozott a fiókegyháznak. A templomalap 
gyűjtése kitartó erővel folyik. Istentisztelet kéthetenként van; a főbb ün-
nepek másodnapján van urvacsoraosztás. A 25 ev. gyermeket Bálintfy 
Józsefné áll. isk. tanítónő oktatja vallásra dicséretes szorgalommal és 
szép eredménnyel. 

3Uaríortvásároit a régi rend szerint felváltva tartják az istentiszte-
leteket a református testvérekkel. A temptomlátogatás kifogástalan volt. 
A vallástanitást a lelkész végezte. (1 gyermek) 

A legközelebbi teendő Puszta-Szabolcs szervezése. 
A kerületi közgyűlés az előadó előterjesztése alapján 
c) örvendetes tudomásul veszi az egyházkerületi missziói 

munkáról szóló jelentéseket; a gondozó lelkészeknek, hitok-
tatóknak, vallásos ünnepeken közreműködő előadóknak, első-
sorban Basilides Mária énekművésznőnek, vendégszónokok-
nak, adakozóknak, kiváltképen Csanády Lászlónak, Divéky 
Istvánnénak, az érdi Tusculanum-Szövetkezetnek és Rimár 
Jenőnek elismerő köszönetét nyilvánítja; 

b) külön kiemeli Limbacher Zoltán kisterenye—pásztói 
missziói lelkésznek, az esztergomi nőegyletnek és elnökének 
az élet szükségeihez alkalmazkodó, célszerű és kitartó mun-
kásságát ; 

c) Komárom és Tata-Tóváros egyességét, mely a két 
társegyház viszonyát ideiglenesen rendezi és a két egyház 
különválását kellő megerősödés esetén lehetővé teszi, jóvá-
hagyja azzal a záradékkal, hogy az egyesség hatálya Tata-
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Luther Társaság 
javaslata 

hitvédelmi iratok 
kiadására 

Ker. gyámintézeti 
közgyűlés 

jegyzökönyve 

Ker. levéltáros 
jelentése 

Tóváros anyaegyházzá alakulásával minden jogi következmény 
nélkül, tehát Komárom hozzájárulása nélkül is megszűnik; 
egyúttal elrendeli az egyességnek a kerületi jegyzőkönyv füg-
gelékében való kinyomatását; 

d) helyesli Esztergomnak, Dorognak és Tokodnak egy 
missziói egyházközséggé való egyesítését s ennek tervezetét 
a jövő évi közgyűlésre elvárja s elkészítését az előadóra bízza; 

e) Dorogháza ügyét állandó figyelemmel kiséri s mihelyt 
fedezettel rendelkezik, énekes-, imádságoskönyvek, bibliák s 
egyéb vallásos iratok szétosztásáról gondoskodni fog; 

f) a jövő évi közgyűlésre a móri fiókegyház szervezésé-
ről szóló jelentést elvárja. 

5 6 . (D. K.) A missziói jelentéssel kapcsolatban a mult évi kerületi 
közgyűlési jegyzőkönyv 42. pontjára való utalással az előadó jelenti, 
hogy a Luther-Társaság készségét nyilvánítja, részint új hitvédelmi ira-
tok kiadására s általában épületes célt szolgáló kiadványainak a szór-
ványgondozás céljára kedvezményes áron való árusítására, sőt anyagi 
erejéhez s a pártolás arányához mérten ajándékkönyvekkel is szolgál a 
lelki táplálék nélkül leginkább szűkölködő vidékek népének. A testvér-
kerületekhez a püspök a kerület múlt évi idevonatkozó határozatát meg-
küldötte. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi; egyúltal felhívja kerüle-
tünk gyülekezeteit, hogy az egyházi év utolsó vasárnapján, esetleg más 
alkalmas vasárnapon és ünnepen délelőtti istentisztelet, esetleg külön 
vallásos este alkalmával a cél kellő ismertetésével kapcsolatban, továbbá 
az iskolákban gyűjtést rendezzenek s a begyült összegek az esperesi hi-
vatalok utján részletes kimutatással a kerületi pénztárba küldjék be. 

A püspököt pedig felkéri az adakozás megindítására és irányítására. 

5 7 . (D. F.) Podhradszky János esperes ismerteti az egyházkerü-
leti gyámintézeti közgyűlés jegyzőkönyvét. (1. Függelék.) 

Tudomásul szolgál. 

5 8 . (Dr. F.) Kardos Gyula ker. levéltáros jelenti, hogy az elmúlt 
közigazgatási évben a levéltár anyagában változás nem történt; megis-
métli jelentését arról, hogy a levéltári szekrény megtelt és ennek pótlá-
sára intézkedést kér. Elnökség felhívta a ker. levéltárost, hogy szerezzen 
be megfelelő költségvetést, hogy ehhez képest az egyházkerület a levél-
tári szekrény pótlásáról gondoskodhassék. 

Ugy a levéltáros jelentését, mint az elnökség felhívását 
az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi. 

Ker. lelkészi 
értekezlet 

jegyzökönyve 

5 9 . (Dr. Z.) A kerületi lelkészértekezletről szóló jelentést a 
közgyűlés tudomásul veszi s jegyzőkönyvét függelékként ki-
nyomatja. 
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6 0 . (Dr. Z.) A kerületi tanitóértekezletről szóló jelentést a 
közgyűlés tudomásul veszi. 

6 1 . (Dr. Z.) Kardos Gyula alesperes beterjeszti az 1933 — 1934. 
közigazgatási évben a fogházakban és kórházakban végzett lelkipásztori 
munkáról szóló következő jelentését: 

ßalassagvarmati fogház és kórházi gondozás. A balassagyarmati 
Fogház letartóztatottjainak lelkigondozása az eddigi szokások szerint — 
rendszeresen folyt ebben az esztendőben is. Az evangélikus és refor-
mátus letartóztatottak csekély száma lehetővé teszi, hogy közösen vehes-
senek részt az istentiszteleteken és így mód van arra, hogy a református 
lelkésszel együttesen működve, evangélikus rabjaink minden héten ré-
szesüljenek az igehirdetés lelketépitő áldásaiban. A letartóztatottak min-
denkor nagy figyelemmel hallgatják az igehirdetést, általában teljes 
számban jelennek meg azon. A lelki ellátáson kivül, amennyiben erre 
szükség van, a Nőegyletek anyagi támogatásban is részesitik a kiszaba-
dulókat, hogy az új életkezdet első nehézségein könnyebben keresztül-
jussanak, hogy a nyomorúság újabb bűnre ne vigye őket. Adventben 

r 

és böjtben minden rab Urvacsorát vesz; megkeményedett szívű, aki azt 
elutasítaná nincsen- A nőegyletekben alakult „fogházmisszió" hölgytagjai 
karácsonykor külön ünnepélyes áhítat keretében ajándék-bibliákat, kis 
szeretet-ajándékokat osztanak szét, bizonyságot téve a Krisztus bűnbo-
csátó kegyelméről és szeretetéről, amely nem feledkezik meg az élet ele-
settjeiről sem. Létszám változó, de Istennek hála, nagyon csekély: 5—10 
között van. 

Kórházi lelkipásztori gondozás. A balassagyarmati „Mária Valéria" 
közkórházban aránylag elég sűrűn fordulnak meg gyógyulást kereső 
evangélikus betegek, az egyházmegye egész területéről. Számuk átlag 
25—30 között váltakozik. A betegeket minden héten meglátogatják. A 
Diakonissza-testvér a hét meghatározott napjain valamennyi evang. be-
teget felkeresi, kívánságaikat meghallgatja s közöttük vallásos iratokat 
oszt szét. Aki Úrvacsorát akar felvenni, annak akkor, amikor akarja 
és ahányszor kívánja, minden időben az illetékes lelkészek rendelke-
zésére állanak. Időnként külön istentisztelet van a kórház dísztermében 
a járnitudó és lábadozó betegek részére; adventben és böjtben közös 
Úrvacsoraosztással. Az elhunytakat minden esetben evang. egyházunk 
szertartásai szerint, akadálytalanul bocsájtják örök pihenésre. Lelki szem-
pontból sok kísértésnek és nagy katholikus hatásnak vannak kitéve 
evangélikus betegeink a kórházban, ahol az ápolást katholikus apácák 
végzik. Ennek ellensúlyozását szolgálja az a szétosztásra kerülő 5 pél-
dány „Harangszó" és 5 példány „Jöjjetek énhozzám," melyet a balas-
sagyarmi Evangélikus Nőegylet járat külön a kórházi betegek részére. 

A közgyűlés a jelentést megnyugvással veszi tudomásul 
s úgy az illetékes lelkészeknek, valamint a nőegyleti misszió 

Kerületi 
tanitóértekezlet 
jegyzökönyve 

Fogházi és 
kórházi 
lelkipásztori 
gondozás 
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tagjainak s a diakonissza testvéreknek eredményes fáradozá-
sukért elismerését nyilvánítja. További munkájuk elé biza-
kodó reménnyel tekint s amennyiben annak eredményességét 
illetéktelen beavatkozás akadályozná, a konkrét eseteknek a 
kerületi elnökséghez való bejelentését kéri, hogy szeretetmun-
kájukban támogathassa. 

Laszkáry Gyula 
indítványa a 

segélykérvéuyek 
segélyek 

hOYáforditasa 
tárgyában 

6 2 . (Dr. F.) Laszkáry Gyula egyhm. felügyelő indítványára 
a) a közgyűlés kimondja, hogy a gyámintézeti és egyéb 

segélyosztásnál csakis azon segély iránti kérvények fognak 
figyelembe vétetni és tárgyaltatni, amelyek a rendszeresített 
űrlapon az egyházmegyei számvevőszékek által hitelesítve ér-
keznek b e ; e célból a püspök utján a szükséges számú ür-

Dr. Farkass Béla 
indítványa 

E. A. 267—68. §. 
kiegészítése iránt 

lapok beszerzése iránt intézkedés történik; 
b) kimondja a közgyűlés, hogy a segélyek kiutalásakor 

a segélyezett felhívandó a segélyösszeg hovaforditásának és 
felhasználásának legkésőbben április hó végéig okmányokkal 
való igazolására is, aminek elmulasztása az érdekeltnek a jö-
vőbeli segélyosztásnál való mellőzését fogja maga után vonni; 

c) azon indítványra, mely szerint a kerületi gyámintézeti 
közgyűlés minden esetben az istentisztelettel kapcsolatban tar-
tassák, elnöklő felügyelő kijelenti, hogy az elnökség időbe-
osztásbeli és különösen egyházi közérdekű más szempontok 
mérlegelése mellett igyekezni fog az inditványnyal elérni szán-
dékolt — egyébként helyesnek elfogadott célt a lehetőséghez 
képest elérni vagy megközelíteni. 

63. (Dr. F.) Az egyházkerületi közgyűlés dr. Farkass Béla egyház-
kerületi jegyző indítványára a következő határozatot hozta: 

A ker. közgyűlés megkeresi az egyetemes közgyűlés és 
a zsinati bizottság utján a f. évi nov. hó 10.-ére egybehívott 
zsinatot az Egyh. Alk. 267 és 268 §§-ainak oly értelmű 
kiegészítése iránt, amely szerint mondja ki a zsinat, illetve 
az Egyh. Alk. felhívott vagy újként felveendő szakasza ki-
fejezetten azt, hogy az egyházközség által alkotmányszerüen 
kivetett egyházi adók és felekezeti szolgáitatások — a mellett, 
hogy ezek közadók módjára hajthatók be, valóságos közadók 
is — és mint ilyenek sem az egyháztagoknál, sem az egy-
házközségnél, sem közigazgatási sem kir. bíróság által el-
rendelt végrehajtási uton, sem magán — sem köztartozás 
fejében az egyházközség netáni hitelezői által le nem foglal-
hatók és le nem tilthatók, azaz a végrehajtás alól ki vannak 
véve és ennélfogva még a végrehajtást szenvedő egyházköz-
ség beleegyezésével sem foglalhatók le; az egyházközségnek 
közgyűlési hatáskörébe tartozó azon joga, hogy az egyház-
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község tagjaira kivethető és azoktól behajtható, illetve be-
hajtott adókat — saját pénztárából — esetleges tartozásainak 
fedezésére, vagy biztosítására előzetesen leköthesse, továbbra 
is változatlanul megmarad. 

64. (Dr. F.) Csatáry Elek mosonyi egyházmegyei felügyelő beter-
jeszti azon indítványát, hogy a közgyűlés keresse meg a minisztert, hogy 
az egyházkerületi egyetemes közgyűlésre, az egyetemes gyámintézetre 
kiküldött, továbbá zsinati képviselőkül megválasztott egyházi és világi 
tagok részére az eddigi 33°/O helyett 50%-os vasúti kedvezményt enge-
délyezzen. 

Mivel a különféle mezőgazdasági és ipari kiállításokra 
utazók 50°/O-os vasúti kedvezményben részesülnek, mivel 
egyházi közigazgatási és zsinati gyűléseink szentesitett törvé-
nyen alapuló közjogi jellegű gyűlések és nem alkalmi össze-
jövetelek, a közgyűlés az indítványt elfogadja és felkéri az 
elnökséget, hogy az egyetemes egyház elnökségével egyetértve 
járjon közben a kereskedelmi miniszternél a kérés teljesítése 
érdekében. Egyúttal hasonló tartalmú felterjesztéssel fordul 
az egyetemes közgyűléshez. 

Indítvány 
egyházi gyűlések 
50% vasúti 
kedvezményére 

6 5 . (Dr. Z.) Minthogy a közgyűlésnek több tárgya nem volt, a 
püspök a közgyűlés összes tagjainak nevében hálásan megköszöni a ke-
rületi felügyelőnek a közgyűlés magas színvonalú, bölcs és tapintatos 
vezetését. 

A felügyelő szeretettel viszonozza a neki szóló köszönetet s azt 
elsősorban elnöktársára, a püspökre, másodsorban pedig az összes köz-
reműködőkre és jelenvoltakra hárítja. Egyben az egyház javáért kivánja, 
hogy az egyháztagoknak a kerületi közgyűlése iránti érdeklődése évről-
évre növekedjék, mert csak akkor lehet a közgyűlés munkája eredményes. 

A közgyűlés a püspök hálaadó imájával ért véget. 
Kmf. 

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

D. Kovács Sándor sk., Dr. Zelcnka Frigyes sk., 
egyházkerületi egyh. főjegyző. egyházkerületi világi főjegyző. 

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

Kirchner Rezső sk., 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Hitelesítjük: 
Budapesten, 1934. évi október hó 4. napján. 

Purgly Lajos sk., Prónay József sk., Irányi Kamill sk., 
Kirchner Gyula sk., Dr. Händel Béla sk., Laszkáry Gyula sk., 

Podhradszky János sk., 
a hitelesítő bizottság tagjai. 

Közgyűlés 
berekesztése 
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I. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV, 
felvétetett Balassagyarmaton 1934. szeptember hó 12-én a dunáninneni 

ág. hitv. evang. egyházkerület számvevőszékének ülésén. 

Jelen voltak: Kirchner Gyula világi elnök, Kirchner Rezső, Magyar 
Géza, Szűcs Sándor és Sréter Ferenc számvevőségi tagok. 

1. Világi elnök üdvözli a számvevőszék tagjait s az ülést megnyitja. 
A jegyzőkönyv vezetésére Sréter Ferenc számvevőszéki tagot kéri fel. 
Megilletődéssel emlékezik meg Meskó Károly elnöktársának váratlanul 
történt elhunytáról. Elköltözése nemcsak egyházmegyéjének, de nagy 
vesztesége kerületünk számvevőszékének, amelynek ügyeit tizennégy éven 
keresztül példás ügybuzgósággal vezette. 

A számvevőszék Meskó Károly elhunyt egyházi elnöké-
nek érdemeit jegyzőkönyvileg megörökíti. 

2. Sréter Ferenc jelentést tesz a fejérkomáromi egyházmegye 1933. 
évi közigazgatási és a lelkészsegélyző egyesületi pénztár zárszámadási 
okiratainak felülvizsgálatáról. Mindkét pénztár számadását ügy alakilag 
mint számszerűleg kifogástalanoknak találván, azokat elfogadásra ajánlja. 

A számvevőszék az előadó javaslatát magáévá teszi. 
3. Világi elnök a mosoni egyházmegyei pénztár és lelkészsegélyző 

intézetének számadásairól tesz jelentést. Mindkét pénztár számadásait el-
fogadásra ajánlja. 

A számvevőszék mindkét pénztár számadását jóváhagyja. 
4. Magyar Géza előterjesztést tesz a nógrádi egyházmegye közigaz-

gatási-, Bánóczy-, Beniczky- és lelkésznyugdijintézeti pénztárainak, vala-
mint az esperességi birtok 1933. évi számadásának és az 1934. évi költ-
ségvetési előirányzatoknak felülvizsgálatáról. Valamennyi pénztár zárszám-
adásának, vagyonleltárának és költségvetéseinek jóváhagyását javasolja. 

A számvevőszék az előadó javaslatát elfogadja. 
5. Elnök jelenti, hogy a számadás felülvizsgálati jegyzőkönyv nyom-

tatványok elfogytak. Javaslatára 
a számvevőszék kéri a kerületi közgyűlést, hogy e hiányzó 

felülvizsgálati jegyzőkönyv kinyomatásáról gondoskodni szí-
veskedjék. 

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

Vitéz Sréter Ferenc sk., Kirchner Gyula sk., 
jegyző. világi elnök. 
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n. FÜGGELÉK. 

SZABÁLYRENDELET, 
az egyházkerületi tulajdont képező püspöki javadalmazásra szolgáló föld-

birtok kezeléséről. 

1. §. A Sárosd község határában fekvő és hozzávetőlegesen 400 
(négyszáz) kath. hold térmértékű ingatlanok az egyházkerület tulaj-
donát képezik, de ezek jövedelme kizárólag az egyházkerület hiva-
talban levő, mindenkori püspökét illeti meg. Az ingatlan telekkönyvi 
tulajdonjogát is ehhezképest az egyházkerület javára kell bekebelezni, de 
egyidejűleg telekkönyvileg be kell jegyezni az ingatlannak most emiitett 
célvagyon jellegét is. 

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

Az ingatlanok jövedelmei az egyházkerület rendes költségvetésébe 
évenkint beállitandók. 

3. §. Az ingatlan mindazon terhei, amelyek annak használatából 
folynak, vagy a használattal összefüggenek, úgyszintén az összes adók, 
illetékegyenérték és mindennemű közterhek, valamint a birtokon eme-
lendő épületek mindenkori tüzkárbiztositási dijak a haszonélvező püspö-
köt, illetve a 10. §. esetében ennek jogutódait terhelik. 

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

Az egyházkerület az ingatlan kezelésével kapcsolatban a 4. §. sze-
rint alakuló tartalékalap terhére ugyanezen szakasz szerint teljesíthető és 
teljesítendő kiadások kivételével semminemű költség, vagy kiadás nem 
terhelheti. 

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

Tekintettel arra, hogy a szóbanforgó ingatlanon lakház és gazda-
sági épületek, tehát oly építmények, melyeknek karbantartása a fent em-
iitett 100/o tartalékolását indokolttá tenné ez idő szerint még nincsenek 
és az ingatlan haszonbérbeadásánál a haszonbér azért állapíttatott meg 
aránylag kisebb összegben, mert a haszonbérlő a szükséges építkezések 
elvégzését magára vállalta, a tartalékolás, illetve a tiszta jövedelem 10 
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° / o - á n a k az egyházkerület pénztárába való befizetése csak az építkezés 
megkezdése után veszi kezdetét és pedig a 10°/o-nak olyan arányában, 
amilyen arányban az elvállalt építkezés értéke a befejezett építkezés ér-
tékéhez viszonylik. Az arány, illetve a befizetendő összeg megállapítása 
a 16. §-ban emiitett és ellenőrzéssel megbizott pénzügyi bizottság vélemé-
nyező jelentése alapján az egyházkerületi közgyűlés hatáskörébe tartozik. 

5. §. Az egyházkerület tulajdonát képező ingatlanra vonatkozó 
minden intézkedést az egyházkerület közgyűlése utján tesz meg. 

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

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

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

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

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

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

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

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

12. §. Ha a püspöki állás megüresedése után az egyházkerület 
közgyűlése kimondaná, hogy a püspöki állást valamely előre nem lát-
ható okból egyelőre nem tölti be, ebben az esetben a határozat kimon-
dásának napjától, az utód beiktatásának napjáig terjedő időre eső tiszta 
jövedelem az elhúnyt püspök özvegye, illetve törvényes leszármazói ré-
szére a 10. §-ban biztosított jog sérelme nélkül — 25° /o -a az egyház-
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kerületi lelkészözvegy-árvaintézet, ilyennek nem létében az egyetemes 
nyugdíjintézet alaptőkéjéhez csatolandó, 25°/o-a a 4. §-ban emiitett célra 
tartalékolandó, 507o-nak mikénti felhasználása tekintetében pedig az 
egyházkerületi közgyűlés határoz. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 
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m. FÜGGELÉK 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett a dunáninneni ág. hitv. Egyházkerület G. A. Gyámintézetének 
1934 szeptember hó 11-én Balassagyarmaton tartott közgyűlésén. 

Jelen vannak: Laszkáry Gyula világi és Podhradszky János egy-
házi elnök elnöklete alatt D. Kovács Sándor egyetemi tanár, dr. Händel 
Béla egyházmegyei felügyelő, Kirchner Rezső püspöki titkár, dr. Zelenka 
Frigyes, Irányi Kamill, dr. Csengődy Lajos, Szelényi Gyula stb. 

1. Podhradszky János egyházi elnök szívből jövő imádságban kéri 
Isten lelkének segitségét. 

2. Laszkáry Gyula világi elnök a Gyámintézet támogatására buz-
dító beszéddel nyitja a közgyűlést és üdvözli a megjelenteket. Ennek 
során meleg szavakkal fordul Podhradszky János egyházi elnök felé és 
őt uj munkakörébe való elhívása alkalmából, a fejérkomáromi esperesi 
székben szívélyesen üdvözli, A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Händel 
Béla és dr. Zelenka Frigyes közgyűlési tagokat kéri fel. 

3. Podhradszky János egyházi elnök köszönetet mond az őt ért 
üdvözlésért hangoztatva, hogy a Gyámintézetnek készséggel marad to-
vábbra is hűséges szolgája, előterjeszti elnöki jelentését. Nagyhatású 
gondolatsorban ismerteti a Gyámintézet mult évi munkájának egyes je-
lenségeit, a németországi Gusztáv Adolf egylet életének lüktetését, majd 
igy folytatja: „Ebben a próbás időben áll rendületlenül a mi Gusztáv 
Adolf Gyámintézetünk, az inség, a szükség nem töri meg segítő erejét, 
sőt inkább fokozza sokaknak felemelésére, támogatására. Ez azonban 
ne szolgáljon kényelmetadó megnyugtatásunkra, hanem inkább arra, 
hogy minden evangélikus hivő összetartással fokozottabb mértékben 

- tegye meg Gusztáv Adolf Gyámintézetünk iránt tartozó kötelességét, 
hogy mindegyikünk élvezze az Ur parancsának „adjatok" ! megtartásával 
együtt járó áldást: „nektek is adatik"! Ezzel köszöntöm gyámintézeti 
közgyűlésünk minden egyes tagját s áldást esdve munkánkra jelentése-
met a a következőkben a d o m : 

a) Jelenti, hogy a Magyarhoni G. A. Gyámintézet m. é. közgyű-
lésének jegyzőkönyvét a rendelkezésére bocsátott példányok alapján az 
egyházmegyei G. A. Gyámintézetek egyházi elnökeinek szétosztásra 
megküldötte. E jegyzőkönyv ad számot azokról a segélyekről, melyek-
ben egyházkerületünk támogatásra szoruló gyülekezetei részesültek, azért 
azok felsorolását mellőzi, csupán a közgyűlés ama kérését ujitja meg, 
hogy azok a gyülekezetek, melyek a németországi G. A. Egylet vagy 
magyarhoni G . A. Gyámintézetünk támogatását a múltban élvezték, 
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tartsák hittestvéri kötelességüknek örömmel, készséggel, tőlük telhetőleg 
áldozni a Gyámintézet céljaira. 

b) A m. é. közgyűlésünk határozatából a gyüjtőiveket elkészíttette 
és pedig összesen 1000 darabot, melyből a fejérkomáromi egyházm. 
Gyámintézetnek 200, a mosoninak 100, a nógrádinak 500 darabot kül-
dött s 200 drb. pedig az ő őrizetében van. 

c) A magyarhoni G. A. Gyámintézet egyházi elnökének értesítése 
szerint a m. é. közgyűlés óta a németországi G. A. Egylet részéről a 
következő gyülekezetek részesültek kerületünkben segélyben: Kisterenye 
100 RM. (Hannover), Tatatóváros 50 RM. (Anhalt), Levél 750 RM. 
(Centrálvorstand) és Székesfehérvár 50 RM. (Dresden), teljes és részle-
tes kimutatást csak a következő közgyűlés alkalmával tud nyújtani. 

d) Isten iránti hálával, tartozó kötelességérzettel emlékszik meg ama 
napról, melyen Isten kegyelméből az egyházkerület apostoli ihlettséggel, 
szelid lelkűséggel, atyai jóságos szívvel megáldott főpásztora, D. Kiss 
István püspök űr születésének 70-ik évfordulóját érte meg s melyen az 
egyházkerület intézményei, gyülekezetei, valamint a Püspök űr meghitt 
barátai és jóakarói ünnepelték az ünneplőt. E helyről, a közgyűlésből is 
hódolatteljes és mélységes tisztelettel köszönti, mint Gyámintézetünknek 
erős oszlopát, ki mindenkor legéberebb figyelemmel és legmelegebb ér-
deklődéssel viseltetett Gyámintézetünk iránt. Legyen az Egyházkerület G. 
A. Gyámintézetének köszöntése esdő ima: aki őt eddig vezette és meg-
áldotta, ne vonja meg ezután sem tőle áldó kegyelmét, ruházza fel erő-
vel, egészséggel, hogy még számos éven át érezhesse Gyámintézetünk 
az ő segitő és támogató jobbját. 

e) A nógrádi egyházmegyei Gyámintézetnek pontos és lelkiismere-
tes pénztárosa, Bánki Károly egyházkerületünkből eltávozott, helye Péter 
Henrik nagybörzsönyi lelkésszel töltetett be. A számvizsgáló bizottság 
tagja, Balogh István bokodi esperes-lelkész nyugalomba vonult, helye 
betöltésre vár. 

A közgyűlés az egyházi elnök jelentését elismeréssel tu-
domással veszi, D. Kiss István püspök urat 70-ik évfordulója 
alkalmából melegen üdvözli, köszönetet mond Bánki Károly 
és Balogh Istvánnak a Gyámintézet volt hűséges és meleg-
szívű barátainak, Péter Henrik gyámintézeti pénztáros szá-
mára kéri Isten szent lelkének segitő erejét. 

4. A magyarhoni G. A. Gyámintézet egyházi elnökének felszólí-
tására a közgyűlés az 1903-ik évben jóváhagyott alapszabályokon a kö-
vetkező változtatásokat kívánja eszközöltetni: 

a) Gyámintézetünk neve: „Magyarhoni Gusztáv Adolf 
Gyámintézet." 

b) A Gotteskasten helyett mindenütt annak neve „Martin 
Luther Bund." teendő. 

c) A gyámintézet jövedelmi forrásainál kiemelendő: „min-
den felekezeti iskolában legyen egy külön gyámintézeti gyűj-
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tőpersely. A jövedelmi források közé felveendő," a központi 
gyűjtés, melyre a gyámintézeti elnökség az egyházaknak 
azon tagjait hivja fel, akik különös megértéssel viseltetnek a 
Gyámintézet iránt s akikhez gyűjtőív nem jut el. 

d) A Gyámintézet szervezete 1 3. §-ba felveendő, hogy 
minden fokozaton a gyámintézeti közgyűlés prédikációs gyám-
intézeti istentisztelettel kötendő össze. 

e) Gyámintézet jog és hatásköre (6. §.) megváltozta-
tandó: „a németországi G. A. Egylet főgyűlésén magát kép-
viselteti, valamint lehetőség szerint a „Martin Luther Bund" 
főgyűlésén is. 

f) A jegyzők teendőjében törlendő, hogy" a jegyző kö-
telezően a hivatalos közlöny „Gyámintézet"-nek szerkesztője is. 

g) A gyámintézeti tőkék kezelése kibővitendő azzal, hogy 
„amennyiben nagyobb tőkéről van szó, az lehetőleg ingat-
lanba fektetendő." 

5. Egyházi elnök jelenti, hogy a számadásokat a számvizsgáló bi-
zottság felülvizsgálta s azoknak jóváhagyását kéri. 

6. Dicsérettel emlékszik meg arról, hogy a gyámintézeti munka 
mindenütt serényen folyt, amiről a következőkben számol be. 

Fejérkomáromi egyházmegye gyámintézete gyűjtött: 
Szabadrendelkezésre 254-86 P 
Nagyszeretet adományra 72*18 „ 
Gusztáv Adolf Egyletnek 3T0 

Összesen: 330 14 P 
Mosoni egyházmegye gyámintézete: 

Szabadrendelkezésre 132-60 P 
Nagyszeretet adományra 19-95 n 

Összesen: 152-55 P 
Nógrádi egyházmegye gyámintézete: 

Szabadrendelkezésre 536-80 P 
Nagyszeretet adományra 160-48 » 
Gusztáv Adolf Egyletnek 4-21 » 

Összesen 701-49 P 
Összesítés: 

Szabadrendelkezésre 924-26 P 
Nagyszeretet adományra 252-61 y> 
Gusztáv, Adolf Egyletnek 7-31 n 

Összesen . 1184-18 P 
A Laszkáry Gyula ker. gyámint. alapítvány tőkéje 1933-ik év de-

cember 31-én 1883-60 P, kamata 62 P, a kamat 10%-a a tőkéhez csa-
tolandó, azaz 7 P, marad a ker. Gyámintézet rendelkezésére 55 P. 

A ker. Gyámintézet a szabadrendelkezésre befolyt összeg 924*26 P 
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fele részével rendelkezhet, mely összeg 462 26 P-t tesz ki. Indítványozza, 
hogy segélyre fordíttassák 420 P, költségre 42 26 P. 

A ker. Gyámintézethez segélyért folyamodik: Bicske, Székesfehérvár, 
Tatabánya-Felsőgalla, Csákvár, Komárom, Tatatóváros, Levél, Oroszvár, 
Legénd, Rétság, Bánk, Szirák, Kétbodony, Mohora, Dorogháza, Ipoly-
vece, Nógrád, Felsőpetény, Ösagárd, Kisbányon, Szarvasi Luther-árvaház. 

Egyházi elnök javaslatára a közgyűlés 50—50 P segély-
ben részesiti: Bicske, Székesfehérvár, Tatabánya-Felsőgalla, 
Oroszvár, Rétság, Bánk, Szirák egyházakat és 20 P segélyben 
a szarvasi Luther-Árvaházat. A „Laszkáry Gyula alapítvány" 
segélye 55 P Kétbodonynak adatott. 

A magyarhoni G. A. Gyámintézethez folyamodó gyülekezetek a 
következő sorrendben ajánltatnak segélyre: Székesfehérvár és 
Tatabánya, Felsőgalla a nagy szeretetadományra, más se-
gélyre : Bicske, Székesfehérvár, Tatabánya, Felsőgalla, Kiste-
renye, Dorogháza, Esztergom, lpolyvece, Nógrád, Komárom, 
Bánk, Szirák, Rétság, Bocsárlapujtő, Tatatóváros, Tordas, 
Kétbodony, Felsőpetény, Legénd, Ipolyszög, Gyúró, Ösagárd, 
Lucfalva, Egyházasdengeleg, Nagybörzsöny. 

A németországi Gusztáv Adolf egylethez: Kisterenye, 
Székesfehérvár, Tatatóváros, Levél — régiek. — Tatabánya, 
Felsőgalla, Oroszvár, Kétbodony és Felsőpetény — ujak. 

6. A magyarhoni G. A. Gyámintézet közgyűlése, miután az egy-
házi elnök megbízatása lejárt, felhívja az egyházkerületeket, hogy az 
egyházi elnökre adják le szavazatukat. 

A közgyűlés egyházi elnök előterjesztésére kitörő lelke-
sedéssel Ziermann Lajos kormányfőtanácsos, soproni lelkész, 
eddigi egyetemes gyámintézeti elnökre adja egyhangú sza-
vazatát. 

7. Egyházi elnök indítványára 
a közgyűlés elhatározza, hogy a jövőben a segélyért 

folyamodó gyülekezetek a rendelkezésükre bocsátandó s a 
gyülekezetek viszonyait feltüntetendő kérdőivet tartoznak ki-
állítani, azt az egyházmegyei számvevőszékkel láttamoztatni 
és a segélykérvényhez csatolni. E kimutatás nélkül a kér-
vény figyelembe nem vétetik. 

8. Egyházi elnök azon bejelentése alapján, mely szerint a segélyt 
élvező gyülekezetek a nyert segélynek mikénti felhasználásáról 
jelentést tenni elmulasztanak, a közgyűlés kimondja, hogy 
a segélyezettek a kerületi Gyámintézet Elnökségének elszámo-
lást tartoznak beterjeszteni arról, hogy a segélyt a megjelölt 
célra fordították. 
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9. Egyházi elnök közli, hogy a gyámintézeti istentisztetet offer-
toriuma 84'26 pengő, mely összeg a nagyszeretet adomány növelésére 
fordittatik. 

Örvendetes, tudomásul szolgál. 
10. Egyházi elnök előterjesztésére 

a közgyűlés hálás köszönetet mond a gyámintézeti istentisz-
telet szónokának Magyar Géza száki alesperes-lelkésznek 
sziveket áldozatra buzdító igehirdetéséért, a balassagyarmati 
egyháznak vendéglátásáért, a gyámintézet munkásainak ál-
dozataikért. 

11. Laszkáry Gyula világi elnök javaslatára 
a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy a kerületi gyám-
intézeti közgyűlés a jövőben a gyámintézeti istentisztelet ke-
retében tartandó meg s ennek lehetővé tételére felkéri az 
egyházkerületi Elnökséget. 

Több tárgy nem lévén Laszkáry Gyula világi elnök megköszöni 
a megjelentek szives érdeklődését, a közgyűlést berekeszti, amely Podh-
radszky János egyházi elnök buzgó hálaimájával ért véget. 

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

egyházi elnök. világi elnök. 

Dr. Csengődy Lajos sk., 
jegyző. 

Hitelesítjük: 
Dr. Händel Béla sk., Dr. Zelenka Frigyes sk., 
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IV. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV 

Felvétetett Balassagyarmaton, a dunáninneni ág. h. ev. egyházkerületi 
lelkészértekezlet 1934. szeptember hó 12-én tartott ülésén. 

Jelen vannak: D. Kiss István püspök elnökiele alatt Wenk Károly, 
Mihalovics Samu, Podhradszky János esperesek, Kardos Gyula, Magyar 
Géza alesperesek, Limbacher Zoltán, Kalavszky Kálmán, Huszágh Gyula, 
Irányi Kamill, Fadgyas Aladár, Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, Révész 
Alfréd, Matuz Pál, Fábry Mihály, Ottmár Béla, Szende Miklós, Péter 
Henrik, Csőváry Dezső lelkészek, Kotyinszky Károly, Szrna János, Som-
mer Károly s. lelkészek, Kaján József és Bérces Lajos igazgatók és még 
számosan. 

1. A „Jövel Szentlélek Ur Isten" eléneklése után elnöklő püspök 
imádkozik. Ezután szeretettel üdvözölve a megjelent testvéreket, fájda-
lommal emlékezik meg a hirtelen elhunyt Meskó Károly lelkésztestvérről, 
kit az élet és halál Ura pár nappal azután a bensőségesen kedves ün-
nepség után szólított magához, amelyen hivei s tisztelőinek nagy serege 
lelkészi működésének 25-ik évfordulóját tartotta. Sajnálattal jelenti to-
vábbá, hogy Balogh István esperes, lelkészértekezletünk alelnöke, 43 évi 
lelkészi működés után nyugdíjba vonult. A hű és szolgálatban fárad-
hatatlan testvérnek a jól megérdemelt nyugalom éveire jó egészséget 
kiván és életére Isten áldását kéri. Szeretettel köszönti Szekej András 
testvér lelkészi működésének 25-ik évfordulója, Podhradszky Jánost es-
peressé, Magyar Gézát alesperessé történt megválasztása alkalmából. — 
Végül a megjelenésben gátolt dr. Csengődy Lajos lelkészértekezleti jegyző 
helyettesítésére Magyar Gézát kérve fel az értekezletet megnyitja, 

2. Szűcs Sándor magyaróvári lelkész a 127 zsoltár 1. verse alapján 
nagy figyelemmel hallgatott, mélyreható írásmagyarázatot tartott. Hiába 
a legodaadóbb tevékenység, a leglázasabb munka, a siker, az áldás 
Isten kezében van. A legnagyobb áldás Isten segitő erejének megérzése, 
megtapasztalása. Az áldás feltétele az engedelmesség. Isten csak azokat 
áldja meg, akik néki akarnak szolgálni. Isten áldása alatt nemcsak anyagi 
javakat kell érteni, áldás az ő kezében a megpróbáltatás, a kereszt is. 

A figyelmet mindvégig lekötő, értékes irásmagyarázatért az érte-
kezlet köszönetet mond. 

3. Limbacher Zoltán kisterenyei lelkész a zsinati törvényjavaslat 
alapján ismertette a presbitérium intézményének a felsőbb közigazgatási 
fokozatokon való bevezetését és az egyházi képviselőtestület intézményét, 
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A presbitériumok szervezetének ismertetésénél kifogásolja, hogy a 
kerületi presbitériumoknak hivatalból csak egy esperes a tagja és hogy 
a választandó tagoknál nincs biztosítva az egyházi és világi elem közti 
paritás. Szükségesnek tartja, hogy a választott tagoknál necsak a „szak-
szerűség", de a valláserkölcsi feltétel is hangsulyoztassék. Hatásköri vi-
ták elkerülése végett szükségesnek tartja, hogy vagy a presbitérium, vagy 
a közgyűlés hatásköre részletesebben vétessék fel a törvénybe. A pres-
bitériumok által kiküldendő bizottságoknak önálló intézkedés jogával 
felruházását nem tartja helyesnek. Feltehető, hogy a jegyzőkönyvnek 24 
órán belül való elkészítése és hitelesítése kivihetetlen, azért helyesebbnek 
tartaná ezt a fogalmazást: „a jegyzőkönyv az ülés befejezése után nyom-
ban elkészítendő és hitelesitendő." Kívánatos volna, ha e presbitérium 
belmissziói és egyházirodalmi magasabbrendű intézmények ügyeivel is 
foglalkoznék s működését erős szociális szellem hatná át, irányítást adna 
világnézeti kérdésekben is. Általában belső erőink országos szervezését 
kellene a presbitériumok hatáskörébe utalni. Ne csak kisebbségi sérel-
mekkel foglalkozzunk, hanem kíséreljük meg a presbitériumok révén a 
lüktetőbb szervező munkát. 

Az egyházi képviselőtestületek szervezésénél ne lohasszuk le a hí-
vek nagy tömegének az egyház ügyei iránli érdeklődését. 5000 felüli 
gyülekezetekben a képviselőtestületi tagok számát 300-ra emelné. A vá-
laszthatóság feltételei közé a „feddhetlen életű" jelző után beiktatandó 
„és vallásos" jelző is. 

Az E. A.-ban hiányzó hitelvi alapok felsorolásánál magáévá teszi 
dr. Csengődy Lajosnak az Ev. Élet 31—32. számában megjelent módo-
sító indítványát. 

A zsinati javaslatokat helyes megvilágításban ismertető 
dolgozatot az értekezlet hálás köszönettel vette. 

4. Magyar Géza ismertette ezután az egyházmegyei lelkészi érte-
kezletek 1934 évi munkásságát. A fejérkomáromi egyházmegyében Ka-
lavszky Kálmán Róm. 1.17 alapján írásmagyarázatot tartott. Fúria Zoltán 
a székesfehérvári egyházközségnek a külön kehely használata érdekében 
az egyetemes egyházhoz benyújtott kérvényét ismertette s annak felter-
jesztését javasolta. Hoffmann Ernő a zsinati bizottság törvénytervezetét 
ismertette s tette meg észrevételeit. — A mosoni egyházmegyei lel-
készi értekezlet a zsinati javaslatokkal s a liturgia egységesítésének 
kérdésével foglalkozott s sürgette a lelkészi fizetések rendezését. — 
A nógrádi egyházmegyében dr. Csengődy Lajos Fii. 3. 12—21. alapján 
az egyház etimologiai fogalmát és a sola fide-t fejtegette. A személyi 
ügyek letárgyalása után Horeczky Béla előadást tartott az uj vallásos 
elmélyedési irányzatokról, melyek egyházunknak s tagjainak megújhodá-
sát tűzték ki célul. Ismertette a Magyar Evang. Ker. Diákszövetséget, a 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületet, a Bethániát, a Fébét, az evang. lelké-
szek. tanítók, presbiterek Baráti Mozgalmát. Az értekezlet kívánatosnak 
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tartja, hogy ez uj vallásos, elmélyedési irányzatok komoly munkája il-
lesztessék be a hivatalos egyház kereteibe. Ajánlja vezérfonalul D. Kapi 
Béla betmissziói programmját. — Majd Csengődy Lajos terjesztette elő 
zsinati javaslatait, mit az értekezlet elfogadott. — Augusztus hó 24-én 
megtartott folytatólagos ülésén Fábri Mihály szügyi lelkész tartott Írás-
magyarázatot, Kardos Gyula alesperes: „Kinek szolgáltatható ki az Úr-
vacsora" cimen értekezett és Szekej Andor egyházasdengelegi lelkész az 
uj liturgiát ismertette előadásában. 

A kerületi lelkészi értekezlet a jelentést tudomásul vette. 
Végül az értekezlet elnöklő püspök buzdító szavai s hálaadó imád-

sága után berekesztetett. 
Kmf. 

Magyar Géza sk., D. Kiss István sk., 
h. jegyzé. ért. elnök. 



A kerületi tisztviselők és bizottsági tagok 
névjegyzéke. 

Tisztviselők: 
Slnökség : Dr. Sztranyavszky Sándor (Budapest, II. Zita királyné-út 

17. sz., Balassagyarmat és Nógrádmarcal) egyházkerületi felügyelő; dr. 
Kiss István püspök (Sámsonháza, Nógrádvármegye.) 

9egvzők: D. Kovács Sándor egyházi főjegyző (Budapest, V. ker. 
Hold-u. 29.), dr. Zelenka Frigyes világi főjegyző (Budapest, XI. ker . 
Eszék-u. 13 -15.), dr. Kéler Bertalan (Budapest, IV. ker. Veress Pálné-u. 
15. sz.) és dr. Farkass Béla (Budapest, IX. ker. Erkel Ferenc-u. 12. sz.) 
világi jegyzők; Kirchner Rezső (Sámsonháza, Nógrádvármegye) és dr. 
Csengődy Lajos (Salgótarján, Nógrádvármegye) egyházi jegyzők. 

Pénztáros: Szelényi Gyula (Budapest, IV. Deák Ferenc-tér 4. sz.) 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas, Fejérvármegye.) 
Sllenőr-főkönyvelő: Keszler Gyula (Budapest, IV. Deák F.-tér 4.) 
Ügyész j Dr. Händel Béla (Budapest, IX. Ráday-u. 15. sz.) 
Tiszteletbeli ügvész : Dr. Petrovics Rezső (Balassagyarmat.) 
Cevélíáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat.) 
Missziói lelkész és püspöki titkár : Kirchner Rezső. 

Törvényszék: 
Slnökség: A kerületi felügyelő és a püspök. 
Segvző: Dr. Farkass Béla. 
E i rák : a) az 1935 évi kerületi rendes közgyűlés napjáig: Csatáry 

Elek (Magyaróvár), Laszkáry Gyula (Romhány, Nógrádvármegye), Zelenka 
Ottó (Salgótarján), Irányi Kamill (Székesfehérvár), Wenk Károly (He-
gyeshalom, Mosonvármegye) és Csengei Gyula (Oroszlány, Komáromvm.) 

b) az 1938 évi kerületi közgyűlés napjáig: Dr, Kéler Bertalan, dr. 
Zelenka Frigyes, Huszágh Gyula (Szécsény, Nógrádvárm.), Limbacher 
Zoltán (Kisterenye, Nógrádvárm.), Podhradszky János és Bérces Lajos 
(Balassagyarmat). 
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Bizottságok-: 
1. Tanügyi bizottság : Előadó : Kardos Gyula. Tagok : Bérces Lajos, 

Csatáry Elek, Draskóczy Lajos, (Budapest, XI. Kende-u.), Laszkáry Gyula 
és Zelenka Frigyes. 

2. Sog- és alkoímán?üg?i bizottság: Horváth Sándor, Kardos 
Gyula, Mihalovics Samu, Podhradszky János, Wenk Károly, Csatáry 
Elek, Laszkáry Gyula, vitéz Purgly Lajos s a kerületi ügyész: Händel 
Béla. 

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

4. Cevélíári bizottság: Kardos Gyula, Horváth Sándor, Huszágh 
Gyula és Kondor Vilmos. 

5. állandó lelkészválaszíási bizottság: Laszkáry Gyula és Kar-
dos Gyula elnöklete alatt Csatáry Elek, dr. Händel Béla és D. Kovács 
Sándor. 

6. Kerületi £uíher Szövetség : Dr. Csengődy Lajos és Horváth 
Sándor elnöklete alatt Limbacker Zoltán jegyző és dr. Szentgyörgyi Zol-
tán pénztáros. 

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

8. Püspöki birtokkezelő bizottság : A kerületi felügyelő elnöklete 
alatt Irányi Kamill és Hanzély Ferenc. 
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