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A DUNÁNINNENI 

ÁG.H1TV. EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZKERÜLET 

1940. évi október hó 4-ik napján Balassagyarmaton D. Kovács Sándor 

püspök és Laszkáry Gyula egyházmegyei felügyelő elnöksége alatt tartott 

rendes évi közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

Jelen voltak: 

I. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi tisztviselők: 

1. Jegyzők: Kardos Gyula egyházi és dr. Zelenka Frigyes világi fő-
jegyző, Kirchner Rezső és dr. Csengődy Lajos egyházi, Lándori 
Kéler Bertalan dr., dr. Farkass Béla, dr. Gyapav Ede világi 
jegyzők és Bérces Lajos tb. jegyző. 

2. Pénztáros: dr. Bellusi Baross József. 
3. Számvevő: Podhradszky János. 
4. Ellenőr: vitéz Purgly Lajos. 
5. Ügyész: dr. Farkass Béla. 
6. Levéltáros: Kardos Gyula. 

II. Hivataluk alapján, mint az egyházkerületi presbitérium 
tagjai: Laszkáry Gyula, Podhradszky János, Bérces Lajos, dr. Csen-
gődy Lajos, Fadgyas Aladár, dr. Farkass Béla, dr. Gregersen Nils, 
dr. Jánossy Lajos, Jánossy Károly, Kardos Gyula, Kirchner Rezső, 
Kuszy Emil, Magyar Géza, Nedeczky-Griebsch Viktor, Osztroluczky 
Pál, Ottmár Béla, vitéz Purgly Lajos, Schrődl Mátyás, Székej András, 
Szűcs Sándor és dr. Zelenka Frigyes. 

III. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi törvényszéki bírák: 
Bándy Endre, Bérces Lajos, Draskóczy Béla, Fadgyas Aladár, Horváth 
Sándor, Irányi Kamill, dr. Jánossy Lajos, Lándori Kéler Bertalan dr., 
Limbacher Zoltán, Szalontay Oszkár és Zelenka Ottó. 
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IV. Hivataluk alapján, mint egyházmegyei és iskolai képviselők: 

1. Az egyházmegyék elnökei: 

a) A fejér-komáromi egyházmegyéből Podhradszky János espe-
res és Magyar Géza alesperes; 

b) A moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 
Csatáry Elek felügyelő és Schrődl Mátyás esperes. 

c) A nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 
Laszkáry Gyula felügyelő, Horváth Sándor másodfelügyelő, Kardos 
Gyula esperes és dr. Csengődy Lajos alesperes; 

2. Az egyházkerületi tanítóegyesület elnöke: Bérces Lajos. 

V. Választás alapján, mint az egyházkerülethez tartozó egyház-
megyék küldöttei és a szabályrendelet értelmében választott elemi nép-
iskolai taní tók: 

1. A fejér-komáromi egyházmegyéből: 

a) megbízólevéllel: Magyar Géza, Németh Géza, Nagyjókai Far-
kass Jenő; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: Illés Sándor, br. Malcomes Albert, 
Molnár Gyula, Nedeczky-Griebsch Viktor, Saskó Gyula, Fadgyas Ala-
dár, Irányi Kamill. 

2. A moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 

a) megbízólevéllel: Wel t ler Ödön; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Stadtrucker Gyula. 

3. A nódrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 

a) megbízólevéllel: dr. Gregersen Nils, Zorkóczy Ede, vitéz 
Purgly Lajos, Mihalovics Samu, Kuszy Emil, Révész Alfréd; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Csőváry Kálmán, dr. Sztra-
nyavszky-Madách Sándor, Ottmár Béla, Szende Miklós, Váczy János, 
Osztroluczky Pál, Melna Géza, Frenyó Győző, Wiesinger Károly, Schultz 
Aladár, Limbacher Zoltán, Eiler József, dr. Gyapay Ede, Matúz Pál, 
Kovács Gyula, Fábry Mihály, dr. Kirschner János, Fenyves János, Ka-
ján József, Gerhát Sándor, vitéz Tanády András és Hanzély Ferenc. 

4. Az egyházkerületi népiskolai tanítók képviseletében: Kozár László 
oroszlányi és Ormosi Lajos tordasi tanító. 

N 
VI. Mint vendégek: Pályi Pál ny. főispán, dr. Vannay Béla pol-

gármester, Antal Zoltán, Schreiner Jenő, Péter Henrik, Rónay Zoltán, 
id. Gál János, Csővári Dezső, Droppa Dániel, Gartai István, Animin-
ger Ferenc, Kirner Lajos, Králik Aladár, Benyik Béla, Kajos János, 
Makovinyi Pál, Pohánka János, i f j . Gál János és többen a balassa-
gyarmati hittestvérek közül. 

Távolmaradásukat kimentették: dr. Händel Béla, dr. Reimann Ernő, 
ifj . dr. Heinrich Antal, dr. Kubinyi György, Prónay József, dr. Pataky Ernő. 
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A g y ű l é s . 

1. (Dr. Z.) A közgyűlés megnyitása. 

A közgyűlési (agok a balassagyarmati egyházközségnek ehhez 
az alkalomhoz illően fenyőfalombbal és virággal feldíszített templo-
mában a püspök áhítatos imájával kezdték meg a városháza tanács-
termében megtartott közgyűlést. Buzgó imádságukban áldást kértek 
nemcsak tanácskozásukra s közgyűlésük minden munkájára , de Isten-
nek megsegítő, megáldó és megtartó kegyeiméi, fájdalmasan nélkülözött 
vezérükre, mesterségükre, a betegen fekvő egyházkerületi felügyelőre is. 

A tanácskozásokon egybegyűlt közgyűlési tagoknak a püspök 
szomorodott szívvel és fá jdalmas érzéssel jelenti, hogy az egyházkerü-
let közszeretetében s megkülönböztetett nagyrabecsülésében álló fel-
ügyelőjét, a haza és egyház önzetlen és lelkes szolgálatában tanítómes-
terünket és tündöklő példaképünket az isteni Gondviselés fá jdalmas 
megpróbáltatásnak vetette alá s éppen ezekben a napokban, amelyek-
ben az egyház szolgálatára nagy lelkigyönyörre! és munkaszándékkal 
készült kínos betegágyhoz kötötte. Minthogy pedig egyházi alkotmá-
nyunk közgyűléseinken a kettős elnökséget rendszeresítette és megkí-
vánja, felkéri Laszkáry Gyulát, mint a jelenlevő rangidősebb egyház-
megyei felügyelőt, hogy a közgyűlés világi elnöki székét elfoglalni szí-
veskedjék. 

Laszkáry Gyula elfoglalva az elnöki széket, megemlékezik a ke-
rületi felügyelő tízesztendős sikerekben és eredményekben gazdag fel-
ügyelői működéséről. Megemlíti ,hogy a püspök felkérésére mai köz-
gyűlésünkön az egyházkerületben működő egyházközségi s egyház-
megyei felügyelők nevében üdvözölni készült a kerületi felügyelőt s 
megköszönni neki azt a nemes példaadást, amellyel a világi hittestvére-
ket belevonta az egyházi szolgálatba s nemcsak egyházkerületünkben, 
hanem egyetemes egyházunkban is megvalósítani igyekezett az egye-
temes papság magasztos eszméjét. S mert lelkes példaadását nemcsak 
az egyházhoz való hűséges ragaszkodás, hanem egyben a hazának lán-
goló szeretete is hevítette, abból áldás nemcsak az egyházra, hanem 
a honra is áradt. Bensőséges öröm és boldogság, bizakodó remény és 
megnyugvás az i f jabb nemzedéknek az egyház készséges szolgálatába 
történő belekapcsolódása, mert az biztosítja az egyházszerctetnek és 
szolgálatnak folyamatosságát. S mert ennek a kiválóan nagy erkölcsi 
értéknek minden áldását elsősorban és kiválóképpen szeretet egyház-
kerületi felügyelőnk nevelő példaadásának, önzetlenül lelkes munkás-
ságának férf ias helytállásának soha meg nem alkuvó, de mindig ge-
rinces síkraszállásának s áldozatos hűségének köszönhetjük, indítvá-
nyozza, hogy a kerületi közgyűlés Őt táviratilag üdvözölje, szeretetéről 
és ragaszkodásáról biztosítsa. 

A közgyűlés az elnöki megemlékezést megilletődött szívvel hall-
gatta, helyesléssel kísérte s az indítványt egyhangú lelkesedéssel ha-
tározattá emelte. A világi elnök ennek megállapítása után a közgyűlést 
megnyitja s felhívja a világi főjegyzőt, hogy a közgyűlés megalakulására 
vonatkozó előterjesztését tegye meg. 
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2. (Dr. Z.) A közgyűlés megalakulása. 

A világi főjegyző jelenti, hogy az egyházmegyék kiküldöttei s a 
közgyűlésnek hivatalból való tagjai a közgyűlésen határozatképes szám-
ban vannak jelen, hogy a benyújtott megbízóleveleket s igazolványo-
kat a jegyzői kar átvizsgálta s rendbenlévőknek találta s hogy mind-
ezek alapján a közgyűlés szabályszerű módon megalakulhat. 

A világi elnök ennek a bejelentésnek alapján a közgyűlést sza-
bályszerűen megalakultnak és határozatképesnek jelenti ki. 

3. (Dr. Z.) A közgyűlés üdvözlése. 

Dr. Vannay Béla Balassagyarmat közönsége és sa já t maga ne-
vében is mély tisztelettel s meleg szeretettel köszönti a közgyűlést. 
Hálásan köszöni azt a vonzalmat, amellyel a dunáninneni evang. egy-
házkerület közgyűlésének színhelyéül ismét Balassagyarmatot válasz-
tot ta . A szeretetnek a megnyilatkozását látja ebben a választásban vá-
rosa, de egyben az egyházkerületi felügyelő kiváló személye iránt is, 
akit múlt jának sok kedves emléke fűz e városhoz s akit e város büsz-
keséggel magáénak tart . Ezt a szeretetet őszinte, igaz érzéssel viszonozza 
a város közönsége s annak szószólójaként kívánja, hogy a közgyűlés 
minden tagja magát Balassagyarmaton jól és otthonosan érezze! 

A püspök válaszában hangsúlyozza, hogy Balassagyarmatot a 
dunáninneni evang. egy házkerület valóban igazi otthonának tekinti, ahová 
gyakran s mindig erőgyűjtés szándékával jön, úgy, miként Antheus 
mindig a földhöz fordult , valahányszor ereje gyarapításának szükségét 
érezte. Örül, hogy az elhangzott üdvözlésből a szeretet melegének ki-
sugárzását érezzük s megállapíthatjuk, hogy Balassagyarmat iránt érzett 
szeretetünk itt őszinte viszonzásra talál. Isten áldása legyen a váro-
son, annak minden lakóján és intézményén! 

Pályi Pál a drégelypalánki református egyházmegye s a balassa-
gyarmati református gyülekezet nevében szeretettel üdvözli az evan-
gélikus testvéreket. Különös örömmel vártak és készültek erre a talál-
kozásra, mert bizton remélhették, hogy ez a találkozás örvendetes alka-
lom lesz részükre arra, hogy Sztranyavszky Sándort szivük szerint 
ünnepeljék. Ügy érzik, joguk van az ünneplésre azért, mert »Sztra-
nyavszky Sándort ők is a magukénak ta r t j ák és tudják, de úgy érzik, 
hogy kötelesek is ünnepelni Sztranyavszky! s benne a protestáns érde-
keknek meg nem alkuvó bajnokát , az egyetemes magyar értékek isten-
áldotta letéteményesét s a református egyháznak kipróbált jóakaróját 
és hűséges barát já t . Mindezekért a kimagasló erényekért a drégely-
palánki református egyházmegye, a balassagyarmati református gyü-
lekezet és sa já t nevében is mély tisztelettel, bensőséges, meleg szere-
tettel és hűséges ragaszkodással üdvözli Sztranyavszky Sándort s egy-
házkerületének itt ülésező közgyűlését s reá juk Istennek megsegítő 
gazdag áldását kéri! 
i A püspök a közös eredet szeretetének érzésével köszöni a re-
formátus testvérek köszöntését. Ha református testvér szemébe tekint, 
úgy érzi, hogy a nap tükröződik a tó tiszta vizében, mert hiszen nem-
csak az eredetünk, de százados szenvedéseink, küzdelmeink, örömeink 
és fá jdalmaink is közösek. Olyanok vagyunk, mint a baráthegyi szilfa 
két ikertörzse. Gyökérzetük egy és ugyanaz, törzsük külön-külön tör 
az ég felé, de lombkoronájuk ismét egybeolvad. Ölelkezzünk mi is össze, 
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őszinte és igaz testvéri szeretetben s amit egyikünknek szive dobog, 
érezze át azt a másik testvéri szív is. Kössünk vérszövetséget a to-
vábbi közös munkára! Istennek áldása legyen a református testvéreken 
s gyülekezeteiken! 

Kardos Gyula a balassagyarmati evangélikus egyházközség ne-
vében ha j t ja meg annak hótiszta lobogóját az egyházkerületi közgyűlés 
és annak elnöksége előtt. Teszi ezt azzal a bensőséges szeretettel, hála-
érzéssel és hűséggel, amelyet a gyülekezetben s annak minden egyes 
tagiában az az évtizedes kapcsolat szült, amelyik ket tőjük viszo-
nyát olyan meleggé és meghitté fejlesztette. Erre emlékeztet a kerület 
egykori nagynevű püspökének, D. Baltik Frigyesnek sír ja a balassa-
gyarmati temetőben s erre a Verebélyi-klinikának az a betegágya, ame-
lyen a kerületnek közszeretetben álló felügyelője, a balassagyarmati 
egyházközségből kiröppent és magasan szárnyaló sas, Sztranyavszky 
Sándor szenved. Volt idő, nem is olyan régen, amikor Baltik püspök 
innét utazott a kerületi közgyűlésre Pozsonyba s iine, most a pozsony-
megyei testvérek jöttek a kerületi közgyűlésre Balassagyarmatra. Ügy 
érzi valamennyiünket éltet a boldogító remény, hogy nincsen messze az 
az idő, amikor egyházkerületünk elnökségének hívó szavára kerületünk 
közgyűlése ismét Pozsonyban ülésezik. 

Köszöni az elnökségnek, hogy egyházközségét tisztelte meg láto-
gatásával s reméli, hogy a balassagyarmatiak szeretetének szívdobogása 
testvéri viszonzásra talál a közgyűlési tagoknál s áldóan tölt be min-
den kebelt! 

A püspök válaszában újra hangoztatja, hogy a kerületi közgyű-
lés Balassagyarmatra mindig hazajön s itt minden alkalommal boldo-
gan gyönyörködik nemcsak a város, hanem egyben az evangélikus egy-
háznak közhasznú munkájában is. Örül, ha a balassagyarmati evangéli-
kus gyülekezet életsugarakat kap a kerülettől, de el kell ismernie s 
örömmel hirdeti is, hogy viszont a kerület is ér tékgyarapodást nyer a 
gyülekezetektől általában s a balassagyarmatitól különösen. Ez a 
kölcsönös fejlődés és tökéletesedés fokozza annak a nemzetépítő mun-
kának sikerét, amelyre mindketten törekszenek s amelyre Istennek 
bőséges áldása szálljon! 

A szíves üdvözlést szeretettel köszöni s szíve teljes melegével 
viszonozza. 

Világi elnök a gyűlést 5 percre felfüggeszti. 

4. (Dr. Z.) Jegyzőkönyvhitelesítők. 

A közgyűlésnek újból történt megnyitása után az elnökség indít-
ványára a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen és 
a jegyzői karon kívül Podhradszky János, Kuszy Emil, dr. Jánossy La-
jos, Jánossy Károly, Nedeczky-Griebsch Viktor, vitéz Purgly Lajos, 
Zorkóczy Ede, Osztroluczky Pál, Fadgyas ^Aladár és dr. Gregersen 
Nils közgyűlési tagokat küldte ki. 

5. (Dr. Z.) Tanító képviselők bejelentése. 
A püspök jelenti, hogy az egyházkerület tanítói vitéz Pataky 

Sándor bokodi, Boros Béla alsószelii, Kozár László oroszlányi és Or-
mosi Lajos tordasi tanítót küldték ki a közgyűlésre képviselőkül. 

Tudomásul szolgál 
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6. (Dr. Z.) Püspöki jelentés. 

A püspök felolvassa a legutóbbi közigazgatási évről szóló je-
lentését. 

Főtisztelendő Egyházkerületi közgyűlés! 
Lukács evang. 21, 23. v. Az ég és 

a föld elmúlnak, de az én beszédim 
semmiképpen el nem múlnak. 

Idvezítőnknek ez igéje úgy hat reánk a környékező világferge-
tegben, mintha fülemiledal hangoznék a szélvészek harcában, vagy mint 
a haragos fellegtábor rései közt feltündöklő szivárvány. Az általános 
pusztulás, a rombolás ösztönének kielégülése közepett, tört remények 
szomorú romjain, a mulandóság lélekrázó jelenségei között az elmul-
hatatlanság fenséges himnusza, mely fölemel és vígasztal akkor is, 
ha száz halálnak törne ránk hatalma. Jézus üdvözítő evangéliumát sem-
miféle országtörmelék el nem temetheti, sem az emberi önzésnek hegy-
csúcsokon fölül csapó lángnyelvei hamuvá nem égethetik. Ha eltűn-
nék a föld színéről az utolsó papírosfoszlány, amire az Igének egyetlen 
sora volt írva, ha elnémulna minden emberi ajk, mely valaha igét hir-
detett ; ha bezárulna minden szív, mely az Ige előtt, ha csak egyetlen-
egyszer is fel tárta belsejét, hogy befogadja, amint befogadja az asszu-
föld a porhanyító május i esőt; vagy ha — gondoljunk a legrosszabbra, 
— a szeretet igéje helyett a gyűlölség magvát hintené szerteszét a vi-
lágon, — Isten igéjét a napok és csillagok hirdetnék: Mi az élő, örökké-
való szeretet követei, izenethozói vagyunk a végtelenségből; a szeretet 
Istenének angyalai e szűnös-szünetlen esendő világban! És ha a napok 
és csillagok, a föld ékességei mind semmivé lennének, a világtérben ott 
élne és hatna, mint életsarjasztó elv és életszabályozó törvény az Isten 
szeretete. Az örökkévaló mindenható Istené, aki egyszülött fiát emberi 
testbe öltöztette, kínos halálra adta, hogy megtartsa, ami már elveszett 
vala. Ez a mindenható szeretet száz ú j világot teremthet száz szét-
robbant világ helyett. Az embernek a földrengésnek bizonytalanságai 
közepette egyedül Istenben lehet bizodalma, mert isteni Üdvözítőnk 
tanítása szerint az ég és föld elmúlhatik, de az ő igéje el nem múlik 
soha 

E tanítás akkor hangzott el isteni ajkáról , amikor a tanítványok 
a Mester t a megáldoztatás ú t ján sejtelmekbe borult lélekkel kísérve, a 
világ végének jeleit tudakolták tőle. A felsorolt jelek mintha a mi em-
beröltőnk korá t rajzolnák szemriasztó ecsetvonásokkal. »Akkor lesz-
nek jelek a napban, holdban és a csillagokban«, a földön néprémület a 
kétségbeejtő tengerzúgás miatt. Nép nép ellen; ország ország ellen tá-
mad; földindulás, éhínség, embervész, egyéb rémséges jelek lesznek. 
A vér megfagy az erekben a félelem s a föld kerekségét érő események 
vártán, mert a világ hatalmai megrendülnek. — Városok romhalmaza, 
országok összeomlása, mind csak kísérő jelensége a belső békétlenség-
nek és zivatarnak, mely láthatatlanul dúl az emberek lelkében s mely 
életünket imbolygóvá teszi. Megkísérti az Ür az egyes embert, megkí-
sért emberöltőket, megkísért nemzeteket bűneikért, de hitük ereje vé-
gett is. Kezében lángostor, szemében villám, tekintetében halálos zord-
ság. Üldözés, árulás, halál környékez. De az állhatatos tűrő hit legyőz 
minden kísér tést és a tusában megnyeri az életet. 

Evangélikus egyházunkat, nemzetünket egyiránt a kísértés tüze 
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perzseli. A hatalmi versengések e tükörkorában azok ara t ják le a vi-
lági babért, akik e földnek urai akarnak lenni s ez ábrándért mindent 
eltipornak, virágot, kalászt, műremeket, emberéletet. Mellőzés, félre-
tolás, kifosztás a sorsuk azoknak, akik a szolgálatot, Isten szolgálatát, 
emberek védelmét, elesettek fölemelését vallják hivatásuknak. A hata-
lom örökké éhes és örökösen martalékra les. Kielégíteni soha nem le-
het. Az önzés, e minden bűnök ősanyja, mindent sa já t tulajdonának 
vall és hirdet, a természetet, az élők egész világát is. A szolgálat népe 
alázatos és önfeláldozó, önmagát eszköznek véli Isten kezében az em-
beriség boldogítására — az önzés népe, helyesebben tábora önmagát 
tekinti célnak s épp ezért türelmetlen azokkal szemben, akik nem akar-
nak akaratlan vak eszközeivé alaesonyulni. Két külön világ, amelyeket 
mély szakadék választ el egymástól. Kibékíthetetlen ellentét ez; az 
alázatos istenfélőt a két szembenálló szélsőséges harcos egyiránt ellen-
ségének tekinti és ostromolja, míg meg nem hódoltatja. Ez a sors jutott 
osztályrészül az evangélium egyházainak, ez a sors a magyar nemzet-
nek egyaránt. Keresztet hordozva s a keresztért vérezve, hittel s az 
igazság szeretetével felvértezetten állják a harcot, várva Istennek igaz-
ságszolgáltatását. Századok történelme, élő hagyománya a tanúbizony-
ság mellettünk. A föld népei s a világ szolgái hajótöröt tek módjára 
kapaszkodnak az utolsó gerendába s az életösztön parancsára mint el-
lenségek egymást lökik, ha bír ják a reménytelen hullámsírba. A mi élet-
gerendánk Isten kegyelnie, ebbe fogódzunk és nem félünk, ha égig érné-
nek is a hullámhegyek, mert a Seregeknek Ura velünk van és az Erős 
Isten a mi várunk. 

Ez a hangulat uralkodik ma nemzetünk és egyházunk lelkén. Bár 
időnkint hosszas küzdelmünk jutalmául ránk-ránk mosolyog egy-egy 
örömnap, a biztonság érzetének hiánya bénítja az akaraterőt . De ez 
inkább csak a lelki életben jelentkezik. Maga a nemzet ri tka önfegyel-
met tanúsít, mint történelmünk válságos napjaiban mindig tanúsított . 
E számra kicsiny népet ez a tulajdonsága tartotta meg a századok vér-
zivatarjai közt. A köznek önzetlen szolgálata, mely abban az elvben 
csúcsosodik: a magánérdek csak addig érvényesülhet, ameddig a köz-
érdeknek kárára nem szolgál, a nemzet és egyház létét próbáló kor-
szakokban az életnek és jövendőnek alapfeltétele. Igaz hazafi és igaz 
egyházi szolga sem a haza, sem az egyház szolgálatát nem tekintheti 
üzletnek, sem puszta kenyérkeresetnek. A béres, akinek nem tulajdonai 
a juhok s aki a fa rkas t látva elfut, a gondtalan életfecsérlés napjaiban 
nemcsak hiszi, de vallja is a fentidézett tétel viszáját : a közérdek csak 
addig érvényesülhet, ameddig a magánérdeket nem sérti. A pásztor 
és béres eszményének örök harca ez, amiből mindig a pásztornak kell 
győzelmesen kikerülnie. 

Hazánk életének két legfontosabb eseményéről emlékezem, ame-
lyek kapcsolatban \ annak egymással. Ez év tavaszán ülte meg nemze-
tünk Horthy Miklós 20 éves kormányzói jubileumát. S az ősz kezde-
tén éppen az ő böics vezérlete alatt jutot tunk el hazánk ú j területgya-
rapodásához, nemzetünk ú j erőforrásához a keleti végeken. Hálát adunk 
a Mindenható Istennek, aki a legválságosabb időben megtekintette az 
ő népét s a legigazibb, leghűségesebb, legbölcsebb, legáldozóbb lelkű 
férfi t adta nékünk vezérül. A szülői házból két nagy érzést hozott ma-
gával a nemzeti közéletbe: a törhetetlen magyar hazafias érzést, mely 
nemzedékek rendjén át erősödött cselekvő hatalommá s a mély vallá-
sosságot, mely lelkét elcsüggedni sohasem engedte. Amidőn nemzete, 
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mint a roncsolt hajó szétzilált népe, a csüggedés zsákmányaként a halál 
félelmével küzdött a tornyosuló hullámok száguldó ruhama ellen, ő mint 
próféta erős hitét átplántálta nemzete lelkébe s a mardosó kétség helyét 
az életvágy s életakarás, a tettrekészség, a nemzetmentes szent szándéka 
foglalta el. Megérezte, hogy Isten csak próbálja az ő népét s mint a 
szántóvető nem azért hasogatja fel ekével földje keblét, hogy fájdal-
mat okozzon, hanem, hogy megtisztítva, minél több és minél gazdagabb 
kalász teremjen a hantokon, Isten atyai feddése sem halálos büntetés, 
hanem nevelés az ő szent országa felé. Szentül hitte és hirdette is, hogy 
Isten igazságszolgáltatása megindul történelmi út ján s elsöpör minden 
emberi önzéssugallta béketákolmányt. És most, amidőn az isteni igaz-
ságszolgáltatás irama valósággal meg is indult, szivünk hálaáldozata 
száll Istenhez, az igaz hódolat Kormányzónk fenkölt személyisége felé 
s buzgó imádságunk kéri a Mindenség Urát s népünk pásztorát , hogy 
gondviseléssel virrasszon tovább is nemzetünk s annak az igazi törté-
nelmi nagyságok szintjéig emelkedett vezére felett. Amidőn az elsza-
kított Erdély szinte könyörögve nyúj t ja felénk kezét, hogy egyesítsük 
azokkal, akik már felszabadult karokkal és felszabadult lélekkel bo-
rulhatnak keblünkre, most is abban bízunk, akinek bölcs vezérlete, hig-
gadtsága és bölcsessége a jobb jövendő kárp i t já t felszakította előttünk. 
Fény nevére, áldás életére! 

Javaslom, hogy egyházkerületünk mai közgyűléséből táviratban 
jelentsük hódolatunkat nemzetünk újraépítőjének, Kormányzó Urunknak. 

Hálával az isteni kegyelem iránt, köszönet érzetével azon állam-
férf iak iránt, akikre akarata végrehaj tását bízta, idézem emlékezetbe 
hazánk ú j területgyarapodását a keleti végeken, amelyet nemzetünk 
csak részleitörlesztés gyanánt fogadhat el azon szolgálatért, ame-
lyet önfeláldozó harcaival évezred folyamán a keresztyén világnak s 
a nyugati közműveltségnek tett. E gyarapodás egyházunknak, neveze-
tesen a tiszai kerületnek hat anyaegyháza s két leányegyházat adott 
vissza. E gyarapodás nemzetünkre is, egyházunkra is ú j kötelességeket 
ró. A tiszai kerület munkájá t testvéri szeretettel támogatjuk, örömé-
ben, gondjában is osztozunk. Nem csupán anyagi segítségről van szó, 
hanem a lélek felemeléséről, esüggedésének eloszlatásáról. Visszave-
zetéséről a régi barázdákra. Mintha ,a baby lőni fogságról térnének 
vissza Kánaán földjére; az utolsó évek keserű emléke tusát vív ben-
nök a boldogabb jövendő reménységével. A reménység fog győzni 
minden bizonnyal. A nemzeti közörömben egyházkerületünk gyülekezetei 
is méltó módon vettek részt. Két körlevélben fordultam híveinkhez e 
fontos időben: hálaadásra és adakozásra hívtam fel őket, hogy a cse-
kélyből is, amit nékik töredelmes munkájuk után Isten juttatott , juttas-
sanak a még szegényebbeknek, imádsággal és áldással gazdagítva a 
a kéz adományát. 

. A nemzet közvéleményét elsősorban a külső gyarapodás ered-
hiényei és a visszatérőknek a nemzeti életbe való beillesztése foglal-
kozta t ják; a belső élet kérdései pillanatnyilag hát térbe szorulnak. 
E miatt enyhült a felekezetközi feszültség, bár akadnak nyugtalanító 
jelenségek. Felsőpetényben három év óta törölte a miniszterközi bi-
zottság az evang. iskola községi segélyét. Egy más községünkben, 
ahol a evangélikusok viselik az iskolafenntartás túlnyomó részét, híveink 
nem birnak evangélikus tanítóhoz jutni. Mintha a XVIII . század álla-
mának szelleme újult volna fel modernebb formában. 
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Annál örvendetesebb az a testvéri viszony, mely a református 
és az evangélikus egyházat fűzi egymáshoz. Nem érdekszövetség ez, 
melv buborék módján támad és enyészik, hanem a múlt emlékeiből táp-
lálkozó vérszérződés, mely egymás megértésére szeretetére és támoga-
tására kötelez. Ennek a viszonynak megható visszhangot adott a ko-
máromi ORLE-gyülésen Ravasz László, kerületünk püspökének üdvözlő 
szavaira adott válaszában. A testvéregyházak jogviszonyának betető-
zésére szolgál a közös közigazgatási bíróság, amely immár életbe 
lépett. E helyütt is meg kell jegyeznünk, hogy a jogszabály magában 
véve holt betű; a szellem az, ami éltet. 

Egyházunknak, ha fenn akar maradni, építő egyházzá kell válnia; 
e nélkül nem bírja a versenyt s üres keretté válik, mely elveszti vonzó 
erejét. Kert lesz, amiben ki vannak jelölve a virágágyak, a gyümölcs-
fasorok, csak éppen a virágok, az üde pázsit s a termő fák hiányoznak. 
Az egész egyháznak meg kell újulnia, hogy termékeny és cselekvőképes 
közösség legyen. Az egyház megújulásának feltétele az egyház tagjainak 
megújulása. Mindenkinek új já kell születnie Krisztus szellemében, az 
ő életét élnie, hogy tanítása, a megváltottság és megújhodás életében 
tiszta lánggal tükröződjék. Azonban e megújhodást megszervezni, mint-
egy külön szervezet feladatává tenni nem lehet. Részint mert ezzel az 
egyházat megfosztanánk legfontosabb feladatától s azt a hiedelmet 
keltenénk, hogy egyházunk ezt a feladatát nem teljesítette, vagy nem 
akar ja és nem tudja teljesíteni, — ezzel mintegy okot, iirügyöt szol-
gáltaivá egyházunk elhagyására, vagy iránta való közönbösségre, ré-
szint azért, mert ilyen módon könnyen külsővé, gépiessé, divattá válik az, 
ami a lélek legbensejének titka. A divatos álmegtérők a jkán egy ú j 
nyelv képződik, mely csak nyelv és stílus marad anélkül, hogy a lélek-
nek egyetlen árva hullámrezdülése kísérné. Az egyén újjászületése Isten 
kegyelmének műve, ő adja a hit a jándékát , a szeretet a jándékát . Az ő 
szolgáinak hivatása, hogy felébresszék a vágyat a hit és új jászületés 
után. Ez a lelkipásztor igazi hivatása, az egyéni élet egyes eseményei-
ben fölismertetni Jézus hívó szavát, hogy térjen meg és legyen egészen 
az övé, vegye föl kereszt jét , az ő ú t já t jár ja . Az újjászületés kezdete 
szent titok, mint Pálé a damaszkuszi úton. Augustinusé, vagy Lutheré a 
kolostor mélyében. Isten küldötte szónokok eszközök lehetnek egy-egy 
esetben, amint eszköz lehet egy csecsemő ajak gügyögése, egy rügypatta-
nás, egy árnyékvető felhőfoszlány. Az új jászületést éppúgy nem lehet 
megszervezni, mint az égi háborút, vagy harmathullást. 

A lelkipásztorok és egyházvezérek tiszte, hogy megvizsgálják és 
megpróbálják magukat, vájjon bennök is él-e Krisztus szelleme és tud-
nak-e az egyházban jelentkező törekvések élére állni, a mozgalmakat 
helyes mederben tartani és irányítani. A pusztán hivatalnok, a pusztán 
prédikátor lelkésztípus felett átcsapott az idő ár ja és mindinkább hom-
loktérbe lép a szolgáló lelkipásztor ideálja, aki élethivatásának nem a 
megélhetést, a kenyérgondok elűzését tar t ja , hanem a rábízott nyájér t 
való önmegtagadást. »A jó pásztor életét adja a juhokért«. Szükség 
van a lelkésznevelés reformálására, amely egyrészt kizár ja a törvény-
szerű vallásosságot, amiben a termékenyítő erő vajmi kevés, másrészt 
önmagunkba és az evangéliumba való mélyedésre késztet. E mellett 
szükséges a tudományos képzés, mivel e nélkül a lelkipásztort éppúgy 
nem képzelhetjük el, mint a szőlőmívest kapa, az aratót kasza njélkül. 
Ezért szükséges a parochiális és a gyülekezeti iskolai könyvtárak szer-
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vezése. Őseink e téren messzelátóbbak voltak. Helyenkint csodálatra-
méltó gazdag könyvtárak alakultak és mi kénytelenek vagyunk beis-
merni, hogy clhanyatlottunk. A Luther-Társaság nemsokára egy könyv-
tári szövetség tervezetet bocsát ki, mely hivatva van arra, hogy ezen 
a hiányon segítsen és a művelődésre szomjazó híveket és gyülekezete-
ket a nagy cél szolgálatára tömörítse. 

A népművelésnek egy ú j eszköze tör az érvényesülés íclé: a 
külföldi, főleg finn mintára szervezett népfőiskola, helyesebben nép-
művelő iskola, aminek első példája Nagy-Tarcsán, második formája 
Orosházán alakult és kezdte meg munkáját . Célja az, hogy kiképzett 
vezetőket neveljen a falvak élére. Hatása természetesen még nem jclent-
kezhetik, azonban addig is, míg neveltjei az élet versenyterére jutnak, 
népszerű népművelő tanfolyamokkal el tud juk érni azt, hogy híveink 
érteim ességük, tudásuk révén a községi élet vezetőivé váljanak. A nép-
művelő iskola sem a lelkészt, sem a tanítót nem menti fel a munka 
alól, csak harcoló sereget nevel számukra. Sereg is, munkatábor is 
egyszerre. 

Fontos feladat, hogy egyházi tisztségcinkre szintén neveljünk 
megértő, cgyházias gondolkodású, az evangélikus szellemet nem csu-
pán érző, de egyszersmind éreztető nemzedéket, hogy idővel átvegye a 
lassan kihunyó idősebb nemzedék örökségét. Az i f júság becsülje meg 
azt a hagyatékot, amit apái díszül őriztek, viszont az idősek, a ta-
pasztaltak vegyék szárnyaik alá az i f jaka t és vezessék maguk az önkor-
mányzatba, hogy mellettük tanulják meg a vezetés művészetét. E cél 
érdekében szükségesnek tartom minden egyes gyülekezetben másod-
felügyelők, leány- és fiókgyüiekezetekben felügyelők választását, a bi-
zottságoknak kiegészítését. Meg vagyok győződve arról, hogv rövid 
időn belül eleven hadsorok vonulnak fel egyházi közgyűléseinken. Az 
if jabb nemzedék rövid időn belül meggyőződik arról, hogy az egy-
házi élet kitűnő nevelő iskolája az ország közéletének. A protestáns 
önkormányzat szabad teret nyit a tehetségeknek és jellemeknek, mert 
a kötelességteljesítés, a hűség sehol sem talál másutt oly őszinte elis-
merésre, mint éppen az egyházi élet mezején, ahol az érvényesülés nem 
szorul külső, a tehetséghez és jellemhez méltatlan eszközökre. 

Az egyházkerület közigazgatásában ú j változás küszöbén állunk. 
Az 1939. január hó 11-én tar tot t rendkívüli közgyűlés az egyházkerületi 
presbitérium javaslata alapján a ,pozsonymegyei esperességből visz-
szakerült egyházközségeket egyesítette a csonka mosoni egyházmegyé-
vel, azoi reményben, hogy a két csonka egyházmegyéből életképesebb 
egyházmegye válik. E remény azonban nem teljesült. A nyelvi kü-
lönbözőség, a földrajzi távolság, a közlekedés nehézsége meggátolta 
a különböző elemekből álló s külön történelmi hagyománnyal biró 
gyülekezetek eggyéolvadását, ami az építő munka feltétele. Békésebb 
időkben talán sikerült volna, a jelenkor válságai inkább elidegenedést 
idéznének elő, holott az egyházépítő közakarat megteremtése a cél, fő-
képpen akkor, amidőn a vallás ellen általános ostromra indulnak az 
ellenséges hatalmak. Az egyházmegyei gyűlések elnéptelenedtek, mert 
az érdeklődést közönbösség váltotta fel. Ezen jelenségek indították 
az egyházmegye ezidőszerinti elnökeit, Csatáry Elek felügyelőt és 
Schroedl Mátyás esperest arra, hogy a kettéválasztás érdekében a 
mozgalmat megindítsák. A kerület püspöke a gyülekezeteket felhívta 
nyilatkozásra. Valamennyi moson- és pozsonymegyei gyülekezet a kii-
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lönválás mellett nyilatkozott, ennek következtében az egyházmegyei 
közgyűlés is egy szavazat ellenében valamennyi szavazattal szintén a 
különválás mellett döntött s határozatának megerősítését kéri az egy-
házkerületi közgyűléstől. 

Mivel e határozat következtében a pozsonymegyei gyülekezetek 
sorsa kérdésessé vált, a gyülekezeteket a kerület püspöke nyilatkozásra 
szólította fel. Dunaszerdahely arra való utalással, hogy a csallóközi 
községeket a kormány különben is Komárom vármegye törvényható-
ságához csatolta s így az állami közigazgatás és egyházi beosztás 
egységes volta az ügyek intézését megkönnyíti, azt javasolta, hogy a 
pozsonymegyei gyülekezetek ideiglenesen a fejér-komáromi egyházme-
gyéhez csatoltassanak. Az egyházközségek közül három (Alsószeli, Fel-
sőszeli, Dunaszerdahely) a fejér-komáromihoz való csatlakozás mel-
lett, egy pedig (Somorja) külön egyházmegyévé alakulás mellett nyilat-
kozott. Ezen véleménynyilvánítások után a kerület püspöke felhívta a 
fejér-komáromi egyházmegyét, vájjon befogadná-e a pozsonymegyei egy-
házközségeket. Mivel az egyházmegye már régebben megtartotta köz-
gyűlését, a fejér-komáromi esperes az egyes gyülekezetekhez fordult 
a kérdéssel. Ä gyülekezetek kivétel nélkül a befogadás mellett nyi-
latkoztak s a pozsonymegyei testvéreket igazi szeretettel lá t ják az 
egyházmegye kebelében. Ezen előzmények után a presbitérium a kü-
lönválasztást s a pozsonymegyei gyülekezeteknek 'ideiglenes jogha-
tállyal a fejér-komáromi egyházmegyéhez való csatolását javasolja. A 
végső döntés joga természetesen az egyházkerületi közgyűlésé. Ideje 
volna, hogy szervezetünkből e tövist a kerület határozata eltávolítsa 
és ú j ra meginduljon az építőmunka, az i f júság nevelése a Krisztusi 
ideál szerint. Minden perc, amit e téren mulasztunk, szinte helyrehoz-
hatatlan kár t jelent, amit maradékaink százszoros mértékben éreznek 
és siratnak meg. 

Egyházkerületünk életében tovább folyt a missziói munka, noha 
an jag i eszközeink elégtelensége miatt nem folyhatik oly lendülettel, 
mint a szükség kívánná. Esztergom már céljához közeledik; misszio-
náriusa Molnár Gyula rendkívüli fáradozása megtermette az óhaj-
tott sikert és a gyülekezet a közel jövőben anvaegyházzá alakulhat. 
Szinte reményfelen vállalkozás volt 1924-ben az első evangélikus isten-
tisztelet megtartása; az első misszionáriusnak sok nehézséggel kellett 
megküzdenie, de e téren is igazolódott az a régi tapasztalás, hogy az 
ugartörés nehéz, testtörő munka, de végre is teremtőmunka. Az első ige-
magvak talán útfélre, sziklára és tövis közé hullanak, de végre meg-
porhanyul a föld s az Ige százszoros gyümölcsöt terem. Immár háza 
és telke van a gyülekezetnek s esztendő ilyenkorra már állni fog a 
templom a Simon-utcában. Esztergomot nemsokára Érd követi, ame-
lyet Prodhradszky János fejér-komáromi esperes gondoz egy missziói 
segédlelkész segédkezésével. 

Üj munka indult meg Mátyus-földjén, a felszabadult Pozsony-
megvében, ahol körülbelül 1000—1200 evang. lélek él a bécsi vasút 
mentén. Legfontosabb községei: a) Nemes-Kajal, 250 lélekkel, templom-
mal, iskolával, jómódú gyülekezetek, amelynek a gazdag termékeny-
földön néhány holdnyi birtoka és háza van a lelkész számára. E köz-
séget szemeltük ki a missziói gvülekezet központjául ; b) Taksonyfalva, 
150 lélekkel, iskolával, kis imaházzal; c) Galánta járási székhely, mint-
egy 80 hívővel; d) Diószeg, mintegy 130 hívővel; e) Réte, mintegy 
70; f ) Szene, amelynek gimnáziuma, kereskedelmi iskolája van, mint-
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egy 150 lélekkel, ezenkívül még több kisebb lélekszámú község. Az 
utolsó két község a határon túl eső Magyar-Gurab tartozéka volt, — 
azonban az anyaegyházak mindenütt átengedik a missziói kör meg-
alakítása végett a tőlük távol eső leányegyházakat és szórványhelye-
ket . Remélem Isten segítségével a jövő esztendőre már többet je-
lenthetünk. Szervezkedésre alkalmas területek még a béri gyülekezet-
nek hegyen túli része, Bokor, Kutasó, Cserhátszentiván vidéke, 
amelyet anyagi erő híjján nem tudtunk eleddig missziói egyházzá 
szervezni; a nógrádi völgy, ahol a nógrádi leányegyház természetes köz-
pontul kínálkozik; Ipolyság és vidéke, továbbá Fülek és vidéke. Szó-
val az aratni való gabona sok, az aratómunkás viszont kevés. Igazi 
jelentős eredményről akkor számolhatunk be, hogyha a szórványgon-
dozás szüksége, mint elodázhatatlan és feltétlenül megvalósítandó fel-
adat gyökeret ver az egyházi köztudatban. 

A szórványgondozás másik eszköze a visszacsatolt községek cél-
szerű egyházi beosztása. Sok községet kaptunk vissza, amelynek anya-
egyháza a jelenlegi határon túl maradt, vagy pedig az anyaegyházköz-
ség tér t haza, de az erősítő és tápláló leányegyházak nélkül. Ily ese-
tekben a lelkészi javadalomnak nagyobb kiegészítésére van szükség, 
mivel hiányzik az a hozzájárulás, amit az elszakított leány és fiók-
egyházközségek szolgáltattak a lelkész fizetéséhez. A községek beosz-
tásánál a döntő szempont a lelkipásztori gondviselés lehetősége, a 
közlekedés könnyűsége és csak másodsorban a történelmi kötelék. 
Bármily tiszteletre és ápolásra méltó a mult hagyománya, ez a köteles-
ségünk nem érvényesülhet annyira, hogy egyházunk jövőjét veszélyez-
tesse. A püspöki hivatalban elkészült a szórványterület beosztása, — 
ezt a tervezetet hozzászólás végett lebocsátjuk az érdekelt egyház-
megyékhez s a jövőévi kerületi közgyűlés már jogerőre emelheti. Ter-
mészetesen részint a nagy távolságok, részint a nem magyar anyanyel-
vűek lelki gondozása végett ú j segédlelkészi állások szervezésére lesz 
szükség. 

A lefolyt éven egy templomot szenteltem fel. Kicsi kis templom, 
ha terjedelmét, befogadóképességét nézzük, de nagy templom, ha arra 
nézünk, mily nagy buzgóság, áldozatkészség vés ki tar tás hozta létre 
Dorogházán, egy kis hevesmegyei magyar faluban, Kisterenyc l'iókegy-
házában. A falu végén emelkedő dombot ékesíti a kis templom, mel-
lette a harangláb, kis harangjával, amely előbb Kisterenyén hívta ige-
hallgatásra híveinket. A templomtelek néhai báró Solvmossy Jenő ado-
mánya; az elhunyt örököse, báró Solymossy Tibor követte az áldozat-
készségben nagybátyja példáját . Elől jár a buzgóságban s példaadása 
lankadatlanul buzdítja híveinket az egyházszeretetre. A mindössze 
70—80 lelket számláló kis nyáj lelkésze Limbacher Zoltán önzetlen, 
odaadó munkásságával versenyre kelt, hogy csodát műveljen. Isten 
szent Telke áthatotta a sziveket, adakozásra, munkára indította a leg-
szentebb célért, hogy Isten igéje az avarnak hitt földön gazdag gyü-
mölcsöt teremjen és ú j területet hódítson Isten országának. A kisded 
hívősereg, a Gusztáv Adolf egylet, a Gyámintézet s egyházkerületünk, 
a Baldácsy-alapítvány áldozatából épült templomát s az önmagát 
építő gyülekezetet továbbra is ajánlom közegyházunk jóindulatába és 
híveink szeretetébe. 

Nemcsak Dorogházán, de egész kerületszerte tapasztaltuk az 
egyházszeretetnek áldozatokban való megnyilvánulását. Alig akad egy-
házközség, mely újabb adományokat ne jelentene. Az ősi forrás ime 
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nem apadt még el; csak érinteni kell a sziklát a mózesi hit vesszejével 
és nyomban megnyílik, megered az üdítő buzogás. Minden nagy cél 
tudott áldozókat gyűjteni oltára köré. A Luther-szobor, felvidéki vé-
reink segélyezése, a finn testvérek hősies küzdelme, az árvízkárosultak 
megsegítése, az erdélyi kifosztott s agyonsanyargatott magyarság gyá-
molítása híveinket sor jában rendkívüli áldozatokra lelkesítette. Ami 
kevés a földiekből osztályrészül jutot t nékik, megosztották azokkal, 
akik ínséget láttak. Egyházkerületünk is 1000 pengőnyi adományban ré-
szesült 1939. év folyamán. Az adakozók közt első helyen áll az Első 
Magy. Ált. Biztosító Társaság, mely megszokott évi adományát nemcsak 
megújította a félszázadosnál régibb frigy pecsétjéül, hanem föl is emelte 
350 pengőre. Az alapítvány ezzel oly összegre emelkedett, hogy 1941-
ben megkezdheti áldásos működését. Az alapító levél szövegének meg-
állapítása a tárgysorozat fonalán napirendre kerül. Isten áldása legyen 
a nemeslelkű adakozón és kegyes adományán! 

Egyházkerületünk életének egyik örömnapja volt a tordasi minta-
falu felavatás.a. A Hangya Szövetkezet néhai elnöke, Almási Balogh 
Elemér emlékének megörökítésére a legcélszerűbb módot választotta: 
egyes falvakban, amelyeknek vezetői és lakosai a szövetkezeti moz-
galom iránt kiváló érdeklődést tanúsítot tak s annak rendkívüli nép-
mentő hivatását fölismerték, a szövetkezeti cél szolgálatára alkalmas, 
minta intézményeket létesít: hitelszövetkezeti és fogyasztási, érté-
kesítő szövetkezeti házakat, kultúrtermet, olvasó- és társalgótermet, 
könyvtári helyiséget, szolid s ellenőrzés alatt álló vendéglővel kap-
csolatos vendégszállót, szövetkezeti gabona- és egyéb árúgyűj tő tárhá-
zat, sertéshizlalót, mintabaromfitelepet, orvosi rendelőt, napközi gyer-
mekotthont, körzetfelügyelőséget. A Hangya igazgatósága az első minta-
falunak egy evang. községet, a fejérmegyei Tordas t szemelte ki erre 
a célra s a tervezett épületeket majdnem teljesen fölépítette már s dí-
szére válnak a községnek. A központi épület utcai kertes előterében ott 
áll Balogh Elemér szobra. A felavató ünnepség 1939. november hó 5-én 
folyt le, — a Hangya és a szövetkezeti élet egész vezérkarának, a vár-
megye, az egyházak képviseletének, környékbeli községek népének rész-
vételével. Egyházkerületünk képviseletében az elnökség jelent meg, mert 
oly fontosnak tar tot ta az eseményt, hogy érezte, ez ünnepen jelen kell 
lennie. A szoborra a kerület püspöke koszorút helyezett. Ez eseményt 
meg kellett említenem, mert a kitüntetés nemcsak evangélikus népünket 
érte, hanem annak érdemes lelkészét, Podhradszky Jánost is, aki 
évtizedek óta dolgozik szerényen, de példás eredménnyel népe gazda-
sági erősítésén s a szövetkezeti mozgalom terjesztésén. A lelki szolgá-
latot össze tudja egyeztetni a hívek anyagi támogatásával anélkül, hogy 
az elsőt a legcsekélyebb csorba érhetné. Amidőn néki itt a kerület színe 
előtt köszönetet mondok azért, hogy szorgalmas, értelmes népünknek és 
lelkészi karunknak fáradhatat lan munkásságával oly megbecsülést szer-
zett, tisztelettel hajolok meg a Hangya igazgatósága, Bernát István 
elnök, dr. Wünscher Frigyes vezérigazgató, Posch Dezső vezérigaz-
gató, Dömötör László és Wet ts te in András igazgatók előtt emelkedett 
gondolkodásukért, mely a falu népének gondozását oly eszményi ma-
gasságra emelte s az első mintafalu megteremtéséül éppen Tordas t 
választotta. Jellemző a Hangya egészséges közszellemére, hogy az evan-
gélikus falu elsősége ellen az .alapító közgyűlésen jelenlevő előkelő 
katolikus egyházférfiak közül senkisem szólalt fel s a választás egy-
hangúlag történt. Az ünnepség óta is jártam Tordason és meggyőződ-
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lem arról, hogy a Hangya a l'alu szépítésére taní t ja a lakosságot, fáka t 
ajándékoz, minden üres helyre fá t ül te t : gyümölcs-, vagy akácfákat , 
hogy a verítékező munkásnépnek az élet szépségét és áldását megmu-
tassa. Ez az igazi nemzetépítés és falugondozás, nem azoké, akik egy 
vasárnap vagy munkasziinetes nap délutánján lerándulnak valamelyik 
faluba, ott a fa lunak leadják a névjegyüket s talán szót is váltanak 
egy csendesen üldögélő gazdával, aztán öles cikkeket í rnak a falusi élet-
ről, a ía lumentés programjáról . A falusi földmüvesnép anyagi és er-
kölcsi nevelése, mely vallásos alap nélkül el nem képzelhető: az igazi 
nemzetépítés. A föld művelésében a természet szeretetében megedzett 
s erkölcsi egyéniséggé kris tályosodott gyermek t isztább életfelfogással 
indul el ú t ján s alkalmas arra , hogy a meggyengült középosztályt megerő-
sítse, hogy a nemzet, de egyházunk jövőjének is élő oszlopsorává váljék. 

Erre annál nagyobb szükség van, mert az élet sok gondja, a 
viszontagságok, csalódások, mindennapi küzdelmek zúhatagszerű ost-
troma elcsüggedést szül azok lelkében, akik a nép művelésére, lelkének 
irányítására küldet tek. Az eszmények diadalában való hit erőt ad a 
lelkésznek, a vereség elcsüggeszti k a r j á t is, lelkét is. A legfőbb jó, a 
»summum bonum« megváltozott; a mai nemzedék másban keresi, mint 
a tegnap vagy tegnapelőtti nemzedék. A hanyat lás kórsága még csak a bőr 
felületét izgatja, nem hatolt az erekbe, mégis lá t juk a bomlasztó hatás 
jeleit. Rohamosan apad a theologusok száma, pár év alatt majdnem 
50o/o-nyira. Ez a jelenség a lelkészi pálya vonzó erejének csökkenését 
mutat ja . Lassan-lassan kihalnak az ároni családok. Ezelőtt 30—40 év-
vel még Nógrád paróchiáit ároni családok sar ja i foglalták el, akik 
magukkal hozták tudományuk mellé az örökölt ősi hagyományt s mint-
egy az egyházi jogfolytonosságot képviselték. Ma a kerület 75 lelkésze 
közül csupán 17 származik lelkészi családból, 15 tanító családból, a 
többi megoszlik különböző életpályák között . A lelkészekre, taní tókra, 
tanárokra vár az a szép hivatás, hogy a tehetséges, ép erkölcsű tanu-
lók figyelmét a lelkészi pálya szépségére, függetlenségére irányítsák s 
egyházunknak élő sövényt neveljenek belőlük. Nyomoznunk kell az 
elnéptelenedés okát s ha igazán nyomozunk, meg is talál juk. Az egyik 
ok bizonyára az, hogy a lelkésznevelés a világháború óta tetemesen 
megdrágult ; ezelőtt 25—30 évvel Pozsonyban 25—30 i f jú tanult majd-
nem teljesen ingyen, egy-egy kerület 5—6 s majdnem minden egyház-
megye 1 — 1 i f jú t neveltetett. De nehézzé lett az élet s a mindennapi 
gond szűkebbre szabta az áldozat mértékét. Az összegyűjtöt t adatok sze-
rint az egyházkerület területén működő összes 14 középiskolában érett-
ségizett i f j ak közül egy sem választotta a theológiai pályát; demégfe lö t -
!őbb az, hogy a beiratkozott hallgatók közül sokan 1 —2 félév mul vaj jobbára 
anyagi okok miatt más pályára lépnek. Az idén még hat i f jú kérte fel-
avatását , jövőre még lesz kettő, — azután már egy sincsen. Ez az apadás 
megakaszthat ja a szórványgondozás munkájá t , amihez végre is ember, 
és pedig munkásember szükséges. Ideje volna ismét az ingyenes helyek 
alapításának, hogy a tehetségesek előtt felnyíljék az érvényesülés so-
rompója. Az igazi tehetség alkotni akar, a köznek használni s mint 
a vízár a töltés lazább részét, keresi a mesgyét, amelyen leghamarább 
céljához juthat . 

A mult esztendő történetéből meg kell említenem a soproni evang. 
lyceumi Magyar Tá r saság 150 éves jubílumát. Kiss János alapította 
Magyar Nyelvművelő Társaságnak »az /egyiptomi sötétség korszaka-
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ban«, ahogy maga Kiss János a korszakot magyar nemzeti szempont-
ból elnevezte. 40 évvel előzte meg a Magyar Tudományos Akadémia 
alakulását, amely Széchényi országgyűlési felszólalása s alapítványa 
után 5 évre következett be. E társaság nem csupán az ország nyugati 
végein éreztette áldásos hatását ; egyetemes törekvése, lankadatlan buz-
gósága országos hírt szerzett nevének. Kazinczy büszkén vallotta ma-
gát levelező tagjának. Kiss János Magyar Társasága nevelte a magyar 
irodalomnak Berzsenyit, Döbrenteyt, Pákh Albertet, Torkos Lászlót, 
Lehr Zsigmondot és Albertet, Dóczy Lajost, Csengey Gusztávot, Csu-
kássi Józsefet, Gombocz Zoltánt; a nagy tudósok, szónokok egész sorát; 
tagja volt rövid ideig Székács József és Eötvös Károly is. Szép könyv-
tárt gyűjtött a magyar nemzeti szellem terméséből és az i f júságnak 
igazi öntudatos vezetője lett. Jelen voltam, mint theológus a 100 éves 
jubileumon, mely országos ünnep számba ment s neves költők lantja 
zengte dicsőségét. Isten kegyelme megengedte, hogy mint egykori mun-
kás tag, jelen lehettem a másfélszázados örömünnepen is dolgozatommal. 
Jelentősége ami időnkben már iskolai határok közé szorult, de múlt-
jáért, annyi kiváló jelesünk felneveléseért megérdemli kerületünk tisz-
teletadását. 

Jóval jelentősebb évforduló a Károli Biblia megjelenésének 350 
éves fordulója. Az öreg, ősz gönczi prédikátor és esperes Károli Gáspár 
a legnagyobb ajándékot adta nemzetének és egyházának a magyar 
Bibliával Göncz és Vizsoly, ahol a sajtóműhelyben a r i tka kincs ké-
szült, mint két ikercsillag tündöklik a magyar égboltozaton. Kicsiny 
falvak városainkhoz képest, azonban mennyei sugár szállt reájuk, hogy 
ott nyíljék meg teljes egészében a magyarság számára az Élet-könyve. 
Isten lelke vezette a fordító -lelkét, hogy híven tolmácsolja, ami reá 
bízatott s üdvösség for rásá t nyissa meg vergődő nemzete számára. Nem-
csak tartalma szerint volt életkönyve nemzetünknek, hanem ős magyar 
n) elve is állandó forrása volt a magyar irodalomnak, mely talán soha-
sem emelkedett volna mai magasságig; éltető forrása nyelvünknek, mely 
nélküle az idegenlelkű századokon talán nyom nélkül tűnt volna el. Meg-
őrizte nyelvünk erejét, sajátosságait , a nyelv erejével és sajátosságaival 
a nyelvnek és a magyarságnak lelkét. Az egyszerű bibliafordító prédiká-
tor neve a magyar égboltozaton egyszerre jelenik meg a Rákóczi-család 
nevével. Rákóczi Zsigmond több főúri társával fedezte a bibliakiadás 
költségét; a Rákóczi-család ter jesztet te el a könyv példányait szerte az 
országban, szekérszámra küldözte a török hódoltság lelkisivárságot tük-
röző vidékeire, az ige-éhező híveknek. A két név: Rákóczi és Károli a 
társadalmi fokmérő szerint nagy távolságot jelent, de a lelkek építésé-
ben, a magyar és keresztyén szellem ápolásában felbonthatatlan egység. 
\ ajha az az igazi nemzeti egység — amint a múltban, örökös válságtermő, 
pusztító századokban megtartott — szent szeghetetlen frigykötésképpen 
támadna fel napjainkban is, hogy segítsen ú j ra élő hatalommá tenni nemze-
tünket. A reformáció magyar egyházai külön emlékünnepen adnak há-
lát Istennek a magyar Biblia ajándékozásában nyilvánult kegyelemért és 
méltat ják az évforduló jelentőségét. A Bethlen Gábor-Szövetség az 
idei Protestáns napok sorozatában folytat ja a Biblia-ünnepet a nagy 
közönség számára rendezett előadásokban. Felhívom erre az egész 
egyházkerület és híveinek figyelmét. 

Még egy évfordulóról kell megemlékeznünk, 1940. szeptember 
havában mult 200 éve annak, hogy Kermann Dániel superintendens, 
Rákóczi Ferenc lelkes híve és követe XII. Károly svéd királyhoz, a po-
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zsonyi börtönben, evang. hitének vértanújaképpen meghalt. Nagy tudós, 
hatalmas egyházszervező, bátor hitvalló, aki szellemének erejével, jel-
leme tisztaságával lenyűgözte kortársai t s a legnagyobb, elnyomás 
évei alatt is élni, a jövőért dolgozni tanította. Perének minden mozza-
natát felderítette már a tudományos kutatás és 200 év távolából büsz-
kén tekinthetünk rá, aki igaz evangélikus és igaz magyar tudott 
lenni s akit az idegen érdeket szolgáló hatalom, mint félelmes ellen-
séget leszorított az élet küzdő teréről. Életrajzát Zsilinszky Mihály írta 
meg. E mii adatait a forrás-nyomozás újabb adatokkal egészítette ki. 
Gondoljunk reá kegyelettel, őrizzük emlékét szívünkben! A vértanúk 
sorozata egyházunknak egyik életadó kincse, amiből mindig erőt me-
ríthet a hűségre, ú jabb küzdelmekre. 

Folytassuk a kegyeletes emlékezést s említsük fel azok nevét, 
akiket Isten akarata az elmúlt közigazgatási éven szólított el so-
raink közül. 

A legelső báró Prónay Dezső, — egyetemes egyházunknak 35 
éven át munkálkodó felügyelője, közéletünknek az utolsó félszázad-
ban legjellemzőbb alakja, akinek hatalmas erkölcsi egyénisége nélkül 
ez időszak történelme csonka volna. Nem állt az ország kormányrúdjánál ; 
a hatalom, amivel eszméit megvalósíthatta volna, sohasem jutott osz-
tályrészéül, élete mégis termékeny volt és halála percéig osztatlan tisz-
telet környezte. Ügy tűnik fel, mint fáradhatat lan magvető, aki vet 
és vet szüntelenül, noha lelkében érzi a bibliai igét: más a magvető, más 
az arató. A hit oly eleven erő volt benne, hogy egyrészt alázatossá tette 
lelkét Istennel szemben, másrészt függetlenné a világtól, aminek minden 
kísértését diadalmasan visszaverte, »Az én hitem, az én váram« — val-
lotta életének irányelvéül. A kitüntető bizalmat, amellyel egyháza min-
dig több és több s egyre nagyobb felelősséggel járó helyre hívta, a 
szolgálat és hűség pecsétjének tekintette, amelyet megtörnie nem sza-
bad. Hű evangélikus, igaz magyar, akit meghajolni senki sem látott a 
világ hatalmasai előtt s aki meg tudta látni a szegényt és elesettet 
Bármennyire csábítana az alkalom, az ő egyéniségének méltatását hagy-
juk azon emlékünnepre, amelyet elköltözése évfordulóján rendez köz-
egyházunknak erre hívatott szerve, a Luther-Társaság. Áldás emlékére! 
(1940. április 7.) 

Második halottunk a patriarchai életkorban Prónay Dezsőnek 
társa, Frint Lajos, a romániai zsinat-presbiteri evang. egyház superin-
tendense, aki 1940. július hó 19-én halt meg Aradon 90 éves korában. 
A szomorú trianoni békekötés idegen, ellenséges állam alattvalójává 
tette; meg kellett hajolnia a kényszerűség előtt, de nemzeti érzelmét fel 
nem áldozta soha. Lélekben igaz magyar evangélikus maradt s titkon 
ápolta, élesztette hívei lelkében a szent tüzet, aminek nem volt szabad 
kÜaludnia. Élvezhette volna az ú j hatalomnak kitüntetéseit, ha meg-
tagadja magyar voltát s az ú j hatalomnak gyújt béresszolga módjára 
a Biberachok példája szerint hódoló szövétneket. De ő inkább viselte a 
hatalom megalázó csapásait, zúgolódás nélkül, még azokat is, amelyek-
kel a gyűlölet a családi fedél alatt súj tot t reá. 

Más államban, kisebb hatáskörben lett a magyar nemzeti ügynek 
vértanúja , az elvadult szenvedélyes üldözés áldozata, Fábry Viktor, 
eperjesi lelkész. Hajl í thatat lan oszlopként állott őrállóhelyén és temp-
lomi szószékét nem engedte felhasználni a fajgyűlölet dobogójául. Elvé-
hez, lelkeeszményéhez híL maradt mindhalálig. Jánosi szelídségű lelke 
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nem tudta megmenteni az ellenség ádáz üldöző haragjától . Példája mél-
tán sorolható Halmi Béla és Jánossy Lajos példája mellé, akiket ugyan az 
erénygúnyoló lcor lenézhet megalkuvást nem ismerő s a régi magyar er-
kölcshöz méltó jellemükért, de el jő az idő, amikor egy tisztább és emelke-
dettebb nemzedék a kegyelet adóját leróni jár el sírdombjukhoz. Megil-
letődéssel adom hírül Okályi Gusztáv Adolf ny. pozsonyi lelkész elhunytát, 
aki ezelőtt 30 évvel lépett a nagynevű Trsztyénszky Ferenc esperes örö-
kébe. Nehéz feladat a nagyoktól örökölt munkamezőn munkálkodni, ú j 
barázdába vetni magot, vagy tovább építeni azt, amit az előd megkez-
dett. Okályi Adolf nemes vezető egyénisége rövid idő alatt meghódította 
Pozsony közönségét, mely benne megtalálta a megpróbáltatások korába 
illő lelkipásztort. Szellemének, lelkének fénye, mint a szelíd pásztor-
tüzek világa messziről magához hívta az éjszakában bujdoklókat és föl-
melegítette gémberedett lelküket. Mint a theol. akadémián a gyakor-
lati theológia tanára gazdag útravalóval bocsátotta az élet küzdőterére 
tanítványait. Változhatott körülötte a világ, ő megmaradt egyenes szálfá-
nak, se nem hajlott , se nem törött, habár lelkét tövisek és nyilak vérezték. 

Dr. Sztehló Kornél, az egyetemes egyház egykori ügyésze., aki 
az első zsinatnak egyik előkészítője 'és kiváló munkása volt. 1940. 
febr. 20-án halt meg 91 éves korában. A protestáns autonómia védelme, 
a protestáns testvéregyházak szövetségének és együttes munkájának, 
továbbá az evangélikus törvényhozás rendszerének kiépítése terén vég-
zett munkájá t nem csupán egyházunk ismerte el, hanem az egész ma-
gyar protestáns világ, amelynek közéletében állandóan részt vett. A 
jogi és ügyvédi munkálkodással szerzett hírnévnél maradandóbb és 
igazibb babér jutott osztályrészéül élete alkonyán, mint történetírónak 
240 év az egyház szolgálatában c. munkájáér t , amelyben családja tör-
t éne té t ' í r t a meg alaposan eleven történelmi érzékkel. Aroni családból 
származott, pap ősei a Kárpátoktól .az alsó Dunáig kisebb-nagyobb 
gyülekezetekben szerte munkálkodtak az Űr szőllejében. E munka for-
májá ra családtörténet, de a család történetében mindenütt tudja érez-
tetni a kor lelkét, az egymást felváltó nemzedékek törekvéseit. For-
rásmű is, feldolgozás is egyszerre. Egyéb munkáit, amelyek inkább a 
gyakorlati életszükség kielégítésére szolgáltak, túl fogja élni e tudomá-
nyos értékű könyve, mert gazdag anyagot tár t olvasói elé és minden 
lapja elárulja történetírói tehetségét. 

Dr Szigethy Lajos, lelkész és középiskolai tanár, Isten kegyel-
méből való oktató és lelkész egy személyben. A szülői ház, a paróchia szel-
leme irányította élete útján. Lelkész és nevelő volt tanítványai között, 
lelkész és nevelő volt, mint író. Egyház- és hazaszeretete a tanítványok 
szeretetével párosulva, — magát a lemondás erényében gyakorolva, if jú-
sága emlékeire visszagondolva, — amit életében munkájával, takarékos-
ságával egybegyűjtött, a tanulóif júságnak hagyta, mintegy 50.000 pen-
gőt. Nevét oda írta Telekiné Pióth Johanna, Zay Amália, Hunfalvy 
Pálné neve mellé i f júságunk jótevőinek emléklapjára. Vajha akadná-
nak követői! A dunántúli kerület szülötte volt, ott nevelkedett, a hála 
minden csatja hozzáfűzte, azonban ez a kötelék nem gátolta szemha-
tára szélesedését, szívvel-lélekkel átérezte az egyházegyetem jelentő-
ségét s törekvései mindinkább az egyetemesség felé ragadták. 

Altdörfer Viktor, az országos hírű zeneművész, a soproni gyü-
lekezet orgonistája és karigazgatója, szintén elköltözött körünkből. Kora 
i f júságától fogva a zenének, legfőképpen az egyházi zenének élt s a 
nemzedékek egész sorát nevelte fel az egyházi zene művelésére. Egy-
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házunk Luther óta az egyházi zene klasszikus egyháza; a nagy zene-
költők egész sorával ajándékozta meg az emberiséget, Bachtól fogva. 
Altdörfer azt érezte, hogy bűn volna hant alá temetve hagyni a leg-
parányibb tehetséget is, mely akár a legkisebb egyháztagban elrej tet t 
sugárképpen lappang, mert Isten dicsősége, az emberi élet szépsége 
kívánja meg, hogy a bimbó rózsává nyíljék s a kis cserjécske sudárba 
szökkenjen. 

Akikről eddig szóltam, az egész egyházegyetem halottai. Hadd 
szóljak most kerületünk halottairól. Lévai egyházközségünket kettős 
gyász érte egy rövid hónap alatt. Elhunyt dr. Karafiáth Máriusz orvos, 
volt egyházfelügyelő, aki egyszersmind az élettörekvések kohóinak rej-
telmeibe látó kultúr- és szociálpolitikus volt. Nem pártember, akinek 
lá tásá t megzavarhatja a kötelék, amelybe tartozik, hanem a nemzeti 
élet műhelyének munkása, aki szilárd meggyőződésképpen érzi, hogy 
minden jelentéktelen rög megművelni, minden kis fűszál, vagy növen-
dékfa nevelni való tárgyképpen, sáfárságra adatott minékünk. Mint 
orvos a testet nevelte; nem pusztán a betegségek gyógyítására töre-
kedett , mint inkább az egészség védelmére. Érezte, hogy nemzetünk pró-
batétele közeledik s azt akarta, hogy a nemzetet ez a próbatétel egész-
ségesen és készen találja. Azt hirdette, hogy egészséges test, egész-
séges lélek a győzelem feltétele. Nem érte be az iskola nevelő munká-
jával, az egész társadalmat nevelni akarta az e célra alapított Re-
viczky-Társaságban. Jó korán fölismerte, hogy a német nemzet harcra-
termettsége a történelem folyamát ú j irányba fordí t ja ; megérezte és 
vallotta, hogy a magyar nemzet nem lehet súlytalan porszem a hatal-
mak versenyében. 

Kriek Jenő ny. tanítóképző intézeti igazgató, aki őt hamar kö-
vette az elmúlásba, kiegészítette Karafiáth munkáját . Az élet célját 
közös szemmel látták, közös veríték hullott a barázdába s közös 
ábránd gyújtot ta lángra lelkökct. Közös munkamezejük volt az evang. 
egyház is, mely évtizedeken át /a szétrombolt magyar intézmények 
helyett a magyar nemzetnek tűzhelye gyanánt világított és melegített. 

Meleg rokonérzéssel emlékezünk meg a testvér református egyház 
halottjairól. 

Darányi Kálmán ny. miniszterelnök, a Képviselőház elnöke, a 
pápai főiskola világi gondnoka s a dunántúli ref. egyházkerület tanács-
bírája 1939. nov. 2-án elhúnyt, közhasznú élet után, de korán ahhoz, 
hogy művét befejezhette volna. Ahová Isten akarata állította, minde-
nütt helyén volt s örökké éber hivatástudattal munkálkodott . Hív 
jellemzését megtalál juk abban a tömör gyászjelentésben, amelyet egy-
házkerülete és a pápai főiskola adott ki elhunytáról. »Halálát az egész 
ország gyászolja, mert nemzetünk legjobbjai közé tartozott. A mi vesz-
teségünk még fájdalmasabb, mert közelről ismerhettük őt. Válságokkal 
teljes évtizedeken át fáradhatat lanul dolgozott intézményeink érdeké-
ben. Országos gondjai között mindig volt ideje és kedve a szakadat-
lan szolgálatra, a nehézségek elhárítására, a jobb jövő építésére. Kiváló 
volt a tanácsadásban, erős a teherhordásban, első az áldozatkészség-
ben és mindenek felett példaadó református hitünk megvallásában. Vi-
lágító életéért Istent magasztaljuk, emlékét kegyelettel őrizzük.« »E jel-
lemzést mi kiegészítjük azzal, hogy családja nemes hagyományát kö-
vetve híven őrizte és ápolta a közös tűzhelyen az ősi protestáns testr 
vériség, megértés és együttműködés lángját. Ä szakadatlan emésztő mun-
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kában életerejét megőrölve korábban dőlt ki a sorból, de egy munka-
vértanú emlékét hagyta maga után örökség gyanánt. 

Alig tértünk vissza a mult őszön losonci kerületi gyűlésünkről, 
váratlanul verte föl lelkünk csendjét dr. Sörös Béla dunáninneni püspök 
halálának híre. Még nem némult cl a visszhang, melv keblünkben meleg 
üdvözlő beszéde nyomán támadt s már elnémult az ajk, ahonnan ki-
szállott s megállt a szív verése, mely sugallta. Nem csupán a püspö-
köt gyászoljuk benne, aki a közbizalomnak a földi élet Skyllái és Cha-
ribdisei közt bölcs előrelátással evezve, minden örvényt kikerülve, fé-
nyesen megfelelt, hanem egyszersmind a tudóst, aki az első kapavá-
gást tette a magyar liturgia történelmének töretlen ugar ján. Mint a 
puszta szigetre kivetett Robinson, szent életakarattal megkezdte egy új 
magyar protestáns Sión építését, amelynek homlokzatára rá lehetett 
volna vésni a régi, sokat jelentő és mindig időszerű szállóigét: »Praesens 
imperfectum, — perfectum futurum.« Hű magyar, megértő testvér volt, 
igaz kegyelet őrzi emlékét a földi elmúlás után. 

D. Csikesz Sándor, debreceni hit tudománykari professzort , hosz-
szas sínylődés próbatétele után olyankor szólította Isten magához, ami-
kor még joggal várhat tuk tőle az alkotások és eredmények egész soro-
zatát. Tel jes lélekkel egyházának s a debreceni egyetemnek élt. Mun-
kás életében talán egy percnyi üres időre sem akadnánk, amelyet vala-
mely nemes elgondolásnak, eszményi törekvésnek ne szentelt volna. A 
multat búvárolva, annak épületköveiből egy szebb, tisztább, tökélete-
mely a múlt dicsőséges hagyományait, a jelen küzdelmeit, a jövendő-
düledékei fölé. A kollégium volt az ő igazi családja: az a kollégium, 
mely a múlt dicsőséges hagyományait, a jelen közdelmeit, a jövendő-
ről szőtt tündöklő álomképeit egyiránt magában foglalja. A kollégium 
az ő szemében nem intézmény volt, hanem élő személyiség, tápláló édes-
anya és dédelgetett gyermek egyszerre, érezte melengető kar ja i t és 
szíve dobogását. Fáradhatat lan főt i tkára volt az Országos Ref. Lelkész 
Egyesületnek, rendezője közgyűléseinek, alapítója, szerkesztője, kiadója 
a Theol. Szemlének, tiszteletbeli doktora a soproni evang. hittudo-
mányi karnak. Párat lan szorgalmú könyvgyűjtő, kiváltképpen a magyar 
protestáns irodalom régibb századbeli emlékeit nyomozta utolérhetetlen 
buzgósággal. Rendkívüli elnyűhetetlen szellemi frissességgel vett részt 
minden protestáns mozgalomban. 

Végül hadd említsem meg a férf iak mellett egy nőveszteségün-
ket, Kardos Gyula esperes és egyházkerületi főjegyző feleségét, aki 
t ragikus szerencsétlenség áldozata lett (1939. dec.^ 15.). Igazi feleség, 
igazi anya, igazi papné, igazi nő sohasem hal meg oly későn, hogy be-
fejezetlen munkát ne hagyna maga után. Nemcsak a kéz dolgozik nála, 
hanem a lélek, az agy is, de legfőképpen a szív, mely szeretne minden 
könnyet letörölni, minden sebet bekötözni, minden sírót megvigasztalni. 
Kardos Gyulánéban igazi papnét vesztettünk el, a szegények, árvák gond-
viselő anyját . Nyaratszaka megálltak a parókia előtt, hogy legalább a 
nyitott ablakon át hall ják meleg, vigasztaló hangját . A nőegyletnek 
valóságos lelke, ösztönző szelleme volt. 

Hódoljunk az elköltözöttek emlékének tiszteletadó felállással, 
örökítsük meg érdemeiket, nevüket jegyzőkönyvünkben s fejezzük ki 
részvétünket a gyászoló családoknak- és gyászoló intézményeknek. 

Az elköltözöttek koporsójától t é r jünk vissza az élő munkások-
hoz, akik Isten kegyelméből, mint régi idők tanúi i t t vannak közöttünk, 
együtt éreznek velünk. Bándy Endre, lévai lelkész, volt barsi esperes, 
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múltévi november hó 26-án az egész társadalom részvétele mellett ünne-
pelte egyházi szolgálatának félszázados fordulóját . A 20 éves babyloni 
fogság, — amikor a költőként az eltiport magyarnak még magát ki-
sírnia sem volt szabad, az ő lelkén is mint féktelen zivatar süvöltött 
végig, — de az évről-évre ismétlődő jégverés sem tudta elpusztítani lel-
kének a régibb, szebb korból megmaradt eszményeit. A bensőséges 
örömünnepen résztvettem Kardos Gyulával, a nógrád-hont-barsi egy-
házmegye esperesével s Isten igéjének elfáradt szolgáját a kerület 
nevében üdvözöltem. Isten áldása kísér je őt végig az életúton és ke-
gyelme virrasszon léptei felett. Javaslom, hogy a kerületi közgyűlés 
fejezze ki örömét és áldáskívánatait a nagyérdemű és ki tar tó hűségű 
egyházi szolgának a ri tka szép évforduló alkalmán. 

Visszatekintve arra a néhány esztendőre, mely idő óta a ke-
rület közigazgatását intézem, azt a megfigyelést kell megállapítanom, 
hogy az egyes egyházmegyék közt inkább jogi kapcsolat áll fenn, mint 
érzelmi kötelék. Mindegyik külön éli a maga világát s egymás belső 
életéről alig tudnak valamit. Szükségesnek tartanám, hogy az egyház-
megyék kiküldöttek út ján látogassák egymás g)űléseit , hasonlóképpen 
a kerületek is. Szentül hiszem, hogy ennek megteremne áldásos gyü-
mölcse. Az egyházkerületben az irányadó tényezők, az egyházat szol-
gáló családok alig tudnak egymásról valamit. Elődeink korában szebb, 
harmonikusabb élet lüktetett . Tőlünk függ, hogy felúj í tsuk, ami a régi 
világban érték és összekötő kapocs volt. Egyelőre megkíséreljük a hi-
vatalos körlevelek mellett oly értesítő kiadását , mely a kerületbeli fon-
tosabb eseményeket is közölné a gyülekezetekkel. 

Jelentésemet azzal fejezem be, amivel megkezdtük számadó köz-
gyűlésünket, hogy világi elnökünk sajnálatos baleset miatt nincsen kö-
zöttünk. — Érezzük, hogy gyűlésünk csonka az ő jelenléte nélkül s 
távolléte annál fájdalmasabb, mert éppen üdvözölni akar tuk gazdag 
eredményű 10 éves munkájának fordulóján. Sztranyavszky Sándor azon 
kivételes egyéniségek közé tartozik, akikkel szemben mindenkinek állást 
kell foglalnia, vagy követnie, vagy ellene szegülnie, de közömbös nem 
maradhat . Minden téren, ahol valamely munka elvégzésére megjelent, 
nyomban magára irányította a közfigyelmet, mert szigorúan az alkot-
mányos rend elvét képviselte, mely az építőmunka lehetőségét bizto-
sít ja. Bátor hitvalló, egyházvédő (defensor fidei) jelleme a közegyház 
tiszteletét és ragaszkodását szerezte meg számára. Adakozásai a leg-
sürgősebb cél javára szolgálnak; igazi világi pap, aki nem csak a 
közgyűlésekre jár jogokat gyakorolni, hanem jó templomba járó, hogy 
énekben, imádságban megfürössze fáradt lelkét. Az ősök méltó utóda, 
aki nem csak a jogokat követeli, hanem előljár az áldozatban és a 
kötelességteljesítésben. Isten tartsa meg őt nékünk sokáig és hozza 
őt vissza minél előbb közénk! 

Következnek a részletes adatok és kimutatások. 



I. Változások a tisztviselők sorában. 

' a ) ,Az egyházmegyékben: 

Megválasztat tak: Kardos Gyula a nógrád-hont-barsi ideiglene-
sen egyesített egyházmegye esperesének, dr. Csengődy Lajos a nógrád-
hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegye aiesperesének. 

b) Változások a lelkészi karban: 

Nyugalomba vonult: Droppa Samu oroszlányi lelkész. 
Megválasztat tak: Szepessi Károly Oroszlányban, Milán János 

Csánkon, Fenyves János Kiscsalomján. 
• » 

c) Önálló vallástanító lelkész: 

Rónay Zoltán Losoncon. 

d) Segédlelkészi alkalmazás": 

Bányai Sándor Révkomáromban, Aranyi József a mátvusföldi 
missziói körben, Amminger Ferenc Balassagyarmaton, Kajos János 
Szügyben, Makovinyi Pál Béren, Moravek Sámuel Léván. 

e) Változások a felügyelői karban: 

Lemondtak: Fáradi Veress Imre Szécsényben, Lehoczky Pál Fa-
kóvezekényben, Bartha Pongrácz Ede és vitéz Molnár Gyula Esz-
tergomban. 

Meghalt: Hanzély Gyula szügyi felügyelő. 
Megválasztatott : vitéz Barsi Leidenfroszt Pál felügyelővé és Illés 

Sándor másodfelügyelővé Esztergomban, Laszkáry Gyula Legénden, dr. 
Kardos Károly Kiscsalomján, Selmeczy János másodfelügyelővé Ma-
gyaróvárott ; a Mátyusföldi misszióban felügyelőkké: Takács Sándor Ka-
jaion, Wölfel László Galántán, Czabán János Szencen, vitéz Zergényi 
András Diószegen és Pavlov János Urföldön. 

f ) Változások a tanítói karban: 

Nyugalomba vonult: Karner Jenő: Nagyvelegen. 
Távoztak: Elek Teréz és Bondor László alsószelii, Forgács Géza 

felsőszelii, Bukovinszky Emil herédi tanító. 
Megválasztattak: Szlávik Adolf Fakóvezekényben, Rakitovszky 

Viktória Galgagután, Selmeczi László Erdőszelestyénben, i f j . Gál János 
Kiscsalomján és Tóth Sándor Felsőszeliben. 



II. Az egyházkerület népmozgalmi kimutatása az 1939. évről. 
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III. Istentiszteleti adatok az 1939. évről. 
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IV. Belmissziói adatok az 1939. évről. 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai 1939. évben. 

Az esperességileg kezelt 
alapítványok neve, célja, 

összege 

1. Fischer-alapitvány 
íolyó kiadásokra 37'32 P 

2. Hering L. emlék-
alapítvány 79'29 „ 

3. Báró Solymossy-

1 Fejér-
Zichy 214 85 „ 

1 Fejér- 4. lándori dr. Kéler 
Komárom 2.803 2.746 57 2.955 Z. segitőalap 76'31 „ 

5. lándori dr. Kéler Z. 
napidijalapitvány 20'57 „ 

6. Itzés Zs.-íéle tanitó-
képviseletialapitv. 50'60 „ 

7. Egyházmegyei 
könyvtáralap 168 76 „ 

2 Moson- 767 652 115 1.433 1. gróí Zichy-alap 2'— P 
Pozsony 254 107 147 

gróí Zichy-alap 2'— P 

Nógrád- 1. Monográfia-alap 466 48 P 
Hont-
Bars 2. Missziói alap 3.362'93 „ 

3 a) közigazg. 3. Diakonissza-
pénztár 10.556 10.432 124 11.364 alapitv. 5.881 '23 „ 

b) Birtok- 4. Szirák-köri tanítók 
pénztár 10.235 10.226 9 6.006 ösztöndijalap 97'40 „ 

Összesen: 24.615 24.163 452 21.758 10.45774 P 

A multévi + + — + 
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VI. Az egyházmegyék egyházainak anyagi viszonyai az 1939. évben. 
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39.350 
50.421 

117.974 

35 045 
44.579 

4.305 
5.842 — 

13 
7.569 

1.777 
7.633 

7.811 
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VII. Az egyházmegyék papi segélyző intézeteinek kimutatása az 1939. évről. 
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VIII. Adományok az egyházkerület részére. 
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság adománya a szer-

ződésszerű jutalékon felül alapítványa gyarapítására 350.— P. A püs-
pök adománya 520.— P. 

IX. Segélyek. 
a) Kivételes és rendkívüli állomsegélyben részesültek: 

Lelkészek: Fúria Zoltán csákvári lelkész 300.— P., Bánd}7 Endre 
lévai lelkész 250.— P., Marczy István ny. lelkész 150.— P., Fúria Zol-
tán csákvári lelkész 350.— P., Kertész Ferenc vanyarci lelkész 240.— 
P., Németh Géza csabdi lelkész 100.— P., Ottmár Béla legéndi lel-
kész 300.— P., Milán János csánki lelkész 300.— P., Kuszy Emil lo-
sonczi lelkész 300.— P., Nagy Lajos gyúrói lelkész 260.— P. 

Egyházközségek: Agárd, Yanyarc, Kisterenve 300—300 P., Duna-
szerdahely 2.688.— P., Sámsonháza 300.— P., Vanyarc 300.— P. 

b) Szórványgondozás és vallástanítás címén kiutalt segélyek: 

1. Bokodi lelkésznek a dadi vallástanítás címén 30.— P. 
2. Csabdii lelkésznek a bicskei és szórványbeli vallástanításért 60. 
3. Csákvári lelkésznek szórványbeli vallástanítás címén 90.-
4. Az esztergom-dorogi vallástanításért 90. 
5. A gyúrói lelkésznek a váli és göbölyjárási vallásoktatásért 40. 
6. A komáromi lelkésznek a szórványbeli vallástanításért 50. 
7. Mátis J . nyűg. tanítónak a dunaalmási vallástanításért 30.-
8. A nagyvelegi lelkésznek szórványai gondozásáért 90. 
9. A pusztavámi lelkésznek a móri és árkipusztai vallás-

taní tásér t 50.-
10. A száki lelkésznek a császári vallástanításért . 50.-
11. A szendi lelkésznek szórványai lelkigondozásáért 90.-
12. A székesfehérvári lelkésznek szórványai gondozásáért 90. 
13. A tatabányai lelkésznek a felsőgallai vallástanításért 25.-
14. A tordasi lelkésznek szórványai gondozásáért 90.-
15. A hegyeshalmi lelkésznek a mosonsztjánosi vallástanításért 35.-
16. Az alsószelii lelkésznek az alsóbatári vallástanításért 50. 
17. A dunaszerdahelyi lelkésznek a dunatőkési vallástanításért 50. 
18. Csibi Klára tanítónőnek a patonyréti vallástanításért 50.-
19. Aranyi J . s. lelkésznek a szenei és galántai vallástanításért 80.-
20. Kirner L. s. lelkésznek a dunakeszi és bátorfalusi vallás-

tanításért 75.-
21. A bánki lelkésznek szórványbeli vallástanítás és lelki-

pásztori gondozás címén 110.-
22. Pap J . nógrádi tanítónak a szokoiyai és diós jen ői vallásta-

nítás címén 70.-
23. A béri s. lelkésznek a bujáki vallástanításért 50.-
24. Kindrusz A. tanítónak a szórványbeli vallástanításért 130. 
25. Patócs Géza tanítónak a kiskéri vallástanításért 50.-
26. Fenyves Pál lelkésznek a fakóvezekényi vallástanításért 50.-
27. Kiss Kálmán lelkésznek az alsópetényi vallástanítás címén 25.-
28. A füleki lelkésznek szórvány vallástanításért 50.-
29. A galgagutai lelkésznek szórvány vallástanításért 80. 



30. Dr. Pap Jánosnénak a becskei vallástanításért 25.-
31. Az egyházasdengelegi lelkésznek az erdőtarcsai vallás-

tanítás és szórványgondozásért 100. 
32. A kétbodonyi lelkésznek szórványai vallástanításáért 100.-
33. A kiscsalomjai lelkésznek a leszenyei és nagycsalomjai 

vallástanításért 75.-
34. A kisterenyei lelkésznek szórványai vallástanítása és lelki-

pásztori gondozása címén 180.-
35. A legéndi lelkésznek a nézsai vallástanításért 50.-
36. Moravek S. s. lelkésznek a lévai vallástanításért 25.-
37. Révész L. s. lelkésznek a gácsi és rapi vallástanításért 50.-
33. Az ősagárdi lelkésznek szórványbeli vallástanításért 50.-
39. A salgótarjáni lelkészi hivatalnak szórványgondozásra 170.-
40. Dani I. bocsárlapújtői tanítónak szórványbeli vallástaní-

tás címén 70.-
41. Molnár P. s. lelkésznek a kisbárkányi vallástanításért 25.-
42. A szécsényi lelkésznek szórványai gondozásért 215.-
43. Kirner L. s. lelkésznek a felsőzellői vallástanításért 30.-
44. Králik J . tanítónak a szécsénykovácsi vallástanításért 50.-
45. A sziráki lelkésznek szórványai vallástanítása címén 75. 
46. A szügyi lelkésznek szórványbeli vallástanítás címén 30.-
47. A terényi lelkésznek szórványbeli vallástanítás címén 60.-
48. Az ipolyvecei lelkésznek az ipolysági vallástanításért 50.-
49. A nagybörzsönyi lelkésznek Mária-nosztra gondozásért 50. 
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Összesen: 3.300.— P. 

c) Állami elemi iskolai vallástanításért utalványozott segélyek. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1939. évi j ú l i u s 23-án 
kelt 92.238/1940. VI. főoszt. számú rendeletével az állami elemi nép-
iskoláknál működő vallástanítással megbízott lelkészek és tanítók dí-
jazására rendelkezésre bocsátott 1.370 P-ből segélyeztettek: 

1. Németh Géza lelkész, mint csabdii vallástanító (heti 4 óra) 50.— P, 
2. Németh Géza lelkész mint vasztélypusztai vallástanító 

(havi 1 óra) 25.— ,, 
3. Moinár Gyula s. lelkész, mint csévi vallástanító (heti 1 óra) 25.— ,, 
4. Fadgyas Aladár lelkész, mint tatai vallástanító (heti 2 óra) 40.— ,, 
5. Piri Margit tanítónő, mint szendi vallástanító (heti 6 óra) 75.— „ 
6. Piri Károly lelkész, mint szentmihálypusztai vallásta-

nító (havi 2 óra) 25.— „ 
7. Nagy Tibor s. lelkész, mint martonvásári vallástanító 

(heti 1 óra) 20.— „ 
8. Teke Zsigmond s. lelkész, mint velencei vallástanító 

(havi 1 óra) 25.— ,, 
9. Mesterházy Ferenc segédlelkész,v mint érdi vallástanító 

(heti 6 óra) 75.— „ 
10. Mesterházy Ferenc segédlelkész, mint ercsii vallástanító 

(heti 4 óra) 30.— „ 
11. Mesterházy Ferenc segédlelkész, mint tárnoki vallástanító 

(heti 1 óra) 25.— 
12. \ \ eltler Rezső lelkész, mint hegyeshalmi vallástanító 

(heti 4 óra) * 50.— „ 



13. Szűcs Sándor lelkész, mint magyaróvári-mosoni vaílásta-
nitó (heti 8 óra) " 90.— 

14. Kirner Lajos s. lelkész, mint gvarmatújfalusi vallástanító 
(heti 2 óra) " 30.— 

15. Kiss József tanító, mint rétsági vallástanító (heti 4 óra) 50.— 
16. Kindrusz András tanító, mint ecsegi vallástanító (havi 1 óra) 25.— 
17. Limbacher Z. lelkész , m i n t kisterenyei vallástanító 

(heti 1 óra) 20.— 
18. Limbacher Z. lelkész, mint pásztó-hasznosi vallástanító 

(heti 1 óra) 30.— 
19. Limbacher Z. lelkész, mint mátraszelei vallástanító 

(havi 2 óra) 25.— 
20. Kiss Gyula igazgató, mint homokterenyei vallástanító 

(heti 2 óra) 25.— 
21. Kiss Gyula igazgató, mint jánosaknai vallástanító 

(heti 2 óra) ' 25.— 
22. Kotulyák Géza tanító, mint losonci vallástanító (heti 2 óra 25.— 
23. Révész László s. lelkész, mint apátfalvi ' vallástanító 

(heti 4 óra) 50.— 
24. Salgótarjáni I. — III. körzeti vallástanítónak (heti 2—2 óra) 75.— 
25. Zagyvapálfalvai vallástanítónak (heti 2 óra) 25.— 
26. Somoskőújl'alusi és zagyvai vallástanítónak (héti 1 — 1 óra) 30.— 
27. Dani István tanító, mint bocsárlapújtői vallástanító 

(heti 4 óra) 50.— 
28. Kovács Gyula lelkész, mint petői vallástanító (heti 1 óra) 25.— 
29. Révész Alfréd lelkész, mint sziráki vallástanító (heti 6 ó.) 75.— 
30. Teszák János tanító, mint sziráki vallástanító (heti 6 óra) 75.— 
31. Gábri Mihály lelkész, mint marcali vallástanító (havi 1 óra) 20.— 
32. Matuz Pál lelkész, mint palásti vallástanító (havi 1 óra) 30.— 
33. lic. Fizély Ödön lelkész, mint somorjai vallástanító (évi 60 ó.) 30.— 
34. Sós Béla tanító, mint erdőszelestényi hitoktató (heti 2 ó.) 35.— 

Összesen: 1.330 P. 

d) Adóalapi segélyek: 

I. Fejérkomáromi esperesség : Kutasó 240 P 
i d i j /?r o 3. Felsőpetény . . . 625 „ 

P o k o d g? P 4. Kétbodony . . . . 60 „ 
2. Gyuro . 85 „ . 5. Legénd . . . 625 „ 
3. Oroszlány . . . . 85 „ 6 L u c z í a I v a . . . . 625 
4. Pusztavam . . . . bO „ y Ősagárd 625 
5. (Szák) Vérteskethely _ 3 5 5 P Sámsonháza (S,upatak) 355 I 

650 P 9. Szirák 85 „ 
10. Szügy . . i . . 115 „ 

II. Nógrád-Honi-Barsi ideigl. Csesztve . . . . 345 
egyesített esperesség: Ipolyszög . . . . 240 

1. Bánk . . i . . . 405 P Mohorn . . . . . 180 „ 
Nógrád 85 „ n £ a t v a r c 220 „ 

2. Bér 555 „ U - T e r e n y • • • • • 520 
Bokor 355 „ J M I 

I. Fejérkomáromi esp.: 650 P 
II. Nógrádi esp.: 6260 P 

Összesen: 6910 P 
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e) Közalapi segélyek: 
Komárom 600 P., Székesfehérvár, Egyházasdengeleg, Oroszvár, 

Bánhida, Nagyveleg, Érsekújvár, Dunaszerdahely, Ipolyvece, Szécsénv, 
Érd és Esztergom 100—100 P = 1.700 P. 

f ) Gyermeknevelési segélyek: 
a) Lelkészek : 

Görög Ernő lelkész, Nagyveleg 2 gyermek után 56 P 
Kalavszky Kálmán lelkész, Tatabánya 2 56 » 
Magyar Géza lelkész, Szák 2 56 

» 
Piri Károly lelkész, Szend 2 56 » 

Összesen : 224 P 

b) Tanítók a Protestáns tanítói internátusi alapból: a dunán-
inneni egyházkerületből 160 P segélyben részesült: Thomka Károly 
vanyarci tanító; 120—120 P segélyben részesültek: Nagy Gyula ipoly-
szögi, Loós János rajkai, Kurz Konrád, Grosz Károly hegyeshalmi, 
Ormosi Lajos tordasi, Polcz Lajos gyúrói, Szügyi Géza egyházasdenge-
legi, Gál János patvarei, Gáspár István bánki, Kaján János legéndi, 
Mihalovics Pál szécsényi tanító. Összesen: 1.480 P. 

A dunáninneni evang. egyházkerület püspökének munkarendje 
az 1939—40. évben. 

(1939. szeptember 1. — 1940. szeptember 30.) 

1939. évben. 
Szeptember. 

3. Laszkáry Gyula egyházfelügyelő beiktatása Legénden. 
12. Értekezés Léván, a lévai egyházközség presbitériumával. 
17. Esztergomban egyházi közgyűlés és felügyelőválasztás. 
30. Okt. 1. Részvétel Sopronban a tanévnyitáson és a Schneller 

emlékünnepen. 

Október. 
3. Értekezés Szűgyön az egyházközség vezetőivel. 
4 A nógrádi egyházmegyei elnökség beiktatása Balassagyar-

maton. 
5. Részvétel Losoncon dr. Sörös Béla ref. püspök temetésén. 
6. Részvétel a prot közös bizottság ülésén Budapesten. 
8. Oltáravatás Sámsonházán. 

13. Kerületi jegyzőkönyv hitelesítése Budapesten. — Kerületi tör-
vényszék ülése. 

28—31. Prot, napokon való részvétel Budapesten. 
30. Részvétel Budapesten a szabályrendelet szerkesztőbizottság 

ülésén. 

31. Beszéd a Bethlen Szövetség reformációi emléklakomáján. 

Nov ember. 
2. Részvétel az egyetemes énekügyi bizottság ülésén Budapesten. 
5. Tordason részvétel a »Minta-falu« felavatásán. 
6.—9. Részvétel az Egyetemes Egyház bizottsági ülésein. 

3 
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10. Egyetemes közgyűlés. — Az Országos Luther Szövetség Lu-
ther-emlékünnepén részvétel. 

20.—22. Sopron. Előadások. 
25.—26. Részvétel Bándy Endre tb. esperes, lelkész 50 éves lel-

készi szolgálati örömünnepén. 
28. Értekezés a fejér-komáromi esperessel a révkomáromi egyház 

ügyében Budapesten. 

December. 
2. Előadás a kelenföldi Nőegylet teaestéjén. 
7. Lelkészképesítő vizsgálat Budapesten. 
8. Segédlelkészek konferenciája Budapesten. 

10. Részvétel a felügyelő-iktatáson Esztergomban. — Ádventi-est 
Dorogon. (Előadás: Magyar ádvent.) 

20. Oroszlányban értekezés a lelkész nyugdíjazása tárgyában. 
Konferencia Budapesten a Testvéri Szolgálat szervezése 
ügyében. — Részvétel a Prot. Irodalmi Társaság közgyűlésén. 

1940. évben: 
Január . 

4. Részvétel Esztergomban Frey Vilmos főispán beiktatásán. 
15. Püspöki konferencia Budapesten. 
21. Részvétel a Prot . Irodalmi Társaság budapesti Bach hang-

versenyén. 
Február . 

5. Beszéd a Luther Társaság finn-ünnepén Budapesten. 
7. —15. Sopronban előadások a Hittudományi Karon. 

23. Részvétel a Bethlen Szövetség választmányi ülésén Buda-
pesten. 

25. Részvétel a budai Mária Dorottya ünnepen. 
29. A Petőf i -Társaság közgyűlése. 

Március. 
1. Részvétel a Kormányzó úr jubileumának ünnepén Budapesten. 
8. Részvétel az Országos Bethlen Gábor Szövetség közgyűlésén 

és Serleg lakomáján. 
10. A Petőfi Társaság nagygyűlése. Beszéd az emléklakomán. 
11. Elnöklés a Luther Társaság debreceni Kollégiumi ünnepén. 
13. Előadás a budai ref. egyház böjti sorozatában. (Protestáns 

nemzeti költészet.) 
14. Részvétel a prot. árvaház Mehnert ünnepén. Imádság. 
17. Előadás Salgótarjánban. (A magyar nemzet ''szomorú hus-

Vétjai.) 
Április. 

7. Elnöklés az esztergomi-dorogi egyházközségek évi közgyű-
lésén. 

9. Részvétel Ácsán báró Prónay Dezső temetésén. 
16. Előadás. Sopronban a Hittudományi Karon. 
18. A Báró Baldácsy-alapítvány közgyűlése és a közös prot. bi-

ság ülése. (Részvétel.) 
19. A Líceumi Diákszövetség emlékestje Sopronban. Előadás. 

20. Részvétel Sopronban a Líceumi Magyar Társaság 150 éves 
emlékünnepén. Előadás. 
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25. Budapesten részvétel až Egyházegyetem világnézeti konfe-
renciáján. 

26. Részvétel Budapesten a MELE konferenciáján. 
30. Értekezés Komáromban a komáromi egyházközség vezetőivel. 

Május. 
4. Rákospalotán a Bethlen Szövetség ünnepén előadás. (Po-

zsonyi emlék.) 
7. Értekezés Komáromban az óvárosi egyház vezetőivel. 

10. Az egyházkerületi elnökségek konferenciáján részvétel. 
11. Presbitériumi ülés Komárom-Óvárosban. 
12. Istentisztelet, igehirdetés, úrvacsoraosztás Komáromban. 
13. Konfirmáció a beteg lelkész helyett Tordason. 
14. —16. Szigorlaton részvétel Sopronban. 
26. Templomszentelés Dorogházán. 
29.—31. Szigorlat és alapvizsga Sopronban. 

Június. 
9. Rákospalotán a Bethlen Szövetség közgyűlésén előadás. 

14.—15. Szigorlat és alapvizsga Sopronban. 

Július. 
3. Egyházmegyei gyűlés Losoncon. 
1. Értekezés Magyaróvárott az elnökséggel. 

Augusztus. 
2.—3. Sopronban értekezés a lelkészképesítő vizsga ügj'ében. 

24. Részvétel az ORLE gyűlésén Komáromban. Üdvözlő beszéd. 
Szeptember. 

26. A számvizsgáló bizottság ülése Budapesten. 
28. Presbitériumi ülés Budapesten. 

A közgyűlés a püspök évi jelentését nagy figyelemmel és 
érdeklődéssel hallgatta, Bándy Endre indítványára egész 
terjedelmében jegyzőkönyvébe vétette és elhatározta, hogy a 
hívek között külön lenyomatképpen szétosztatja. 

7. (Dr. Z.) Elnöki előterjesztések. 

A közgyűlés a püspöki jelentésben foglalt következő 
elnöki előterjesztéseket emeli határozati erőre: 

a) A közgyűlés a püspöki jelentésben foglalt indítványt elfo-
gadva, hálájáról, hűségéről, tiszteletéről és szeretetéről bizonyságot tevő 
hódolatát távirati úton a Kormányzó úr őfőméltósága elé terjeszti s 
életére, nemzetmentő és országgyarapító munkájára Istennek gazdag 
áldását kéri. 

b) Hazánk új területgyarapodását örvendetes tudomásul veszi, 
a testvér tiszai kerületet a gyarapodás alkalmán igaz szeretettel üd-
vözli és építő munkájában készségesen támogatja. 

c) A közgyűlés a Luther-Társaságnak könyvtár alapítással kap-
csolatos tervezetét örömmel veszi tudomásul s pártolását a hívek és 
gyülekezetek jóindulatába ajánlja. 

d) A közgyűlés Isten iránt való hálával emlékezik meg a teljes 
magyar Bibliáról s Károli Gáspár emlékét, érdemeit jegyzőkönyvében 
megörökíti. 

3* 
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e) A 200 éves forduló alkalmán kegyeletes szívvel emlékezik 
meg egykori püspökéről, Kerman Dánielről. 

f ) A püspök jelentésével kapcsolatban, hálával emlékszik meg 
az adakozókról, elsősorban az Első Magyar Általános Biztosító Társa-
ságról s az adományokért köszönetét fejezi ki. 

g) Örömmel veszi tudomásul a püspök jelentését Dorogháza 
templomának felszenteléséről s az adakozó Solymosy Tibornak köszö-
netet mond. 

h) Örömmel veszi tudomásul a püspök jelentését a tordasi 
Hangya-intézmények létesítéséről s a Tordas iránt tanúsított jóindu-
latért a Hangya igazgatóságának köszönetét, Podhradszky János espe-
resnek a nép javát célzó munkálkodásért elismerését fejezi ki. 

i) Szükségesnek ta r t ja a theológusok hathatós segélyezését s 
errevonatkozólag a pénzügyi bizottságtól javaslatot vár. 

j ) Jóváhagyja a püspöknek a mátyusföldi misszió szervezésére 
vonatkozó intézkedéseit és felhatalmazást ad a szükség szerint és a 
fedezet korlátai között ú j missziói körök létesítésére. 

k) A visszacsatolt terület községeinek ú j beosztásáról szóló ter-
vezetet hozzászólás végett lebocsátja az egyházmegyékhez és jelentésü-
ket a jövőévi közgyűlésre elvárja. 

I) Az egyházkerületi közgyűlés mély fájdalommal emlékezik 
meg D. báró Prónay Dezső tiszteletbeli egyetemes felügyelő elköltö-
zéséről, közhasznú, áldásos életéről, az ; egyháznak és hazának tett 
szolgálatairól. Emléke előtt tisztelettel hajol meg, elmúlhatatlan érde-
meit jegyzőkönyvébe iktat ja , részvétnyilatkozatát közli az elhunyt csa-
ládjával. Egyben tudomásul veszi, hogy végtisztességén a kerületi elnök-
ség résztvett s már ott fejezte ki az egyházkerület bensőséges rész-
vétét s az egyetemes evangélikus egyházat ért nagy veszteség felett 
érzett mély fá jdalmát . 

m) Az egyházkerületi közgyűlés a püspöki jelentés alapján 
mély részvéttel értesül Frint Lajos, romániai zsinatpresbi-
teri superintendens, Okályi Gusztáv Adolf pozsonyi, 
Fábry Viktor eperjesi lelkész, dr. Sztehló Kornél, dr. Szi-
gethy Lajos, Altdörfer Viktor, dr. Karafiáth Máriusz, 
Kriek Jenő, dr. Darányi Kálmán képviselőházi elnök, ref. 
főiskolai gondnok, dr. Sörös Béla református püspök, dr. 
Csikesz Sándor egyetemi tanár és Kardos Gyuláné elhuny-
táról, emiéköket, érdemeiket jegyzőkönyvébe iktat ja s ha-
tározatáról az elhunytak családját értesíti. 

n) Az egyházkerületi közgyűlés Bándy Endre tiszteletbeli espe-
rest félszázados egyházi szolgálata örömünnepén 

meleg szeretettel üdvözli és életére Istennek gazdag áldá-
sát kívánja. 

8. (Dr. Z.) Az egyházkerületi presbitérium jegyzőkönyve. 

A püspök jelenti, hogy az egyházkerületi presbitérium a 
legutóbbi közigazgatási évben két ülést tartott . Az azokon 
letárgyalt ügyeket mai közgyűlésünkön az illetékes előadók 
ter jeszt ik elő s ezért az ülések jegyzőkönyveinek a köz-
gyűlés jegyzőkönyvében függelékként való közlését indít-
ványozza. 
A közgyűlés ilyen értelemben határoz. 
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9. (Dr. Z.) Választások. 
A püspök jelenti, hogy az egyházkerület ügyésze, dr. 

Händel Béla tisztéről lemondott. Indítványára a kerü-
let ügyészi teendőinek ellátására a közgyűlés megvá-
laszt ja : dr. Lányi Mártont jogügyi tanácsadónak az elnök-
ség által megállapított esetekben, dr. Farkass Béla, a ke-
rület eddigi ügyésze mellé dr. Kéler Bertalant és dr. Bo-
rostyánkőy Lászlót ügyészeknek azzal, hogy az egyház-
kerületi presbitériumnak hivatalból való tagja dr. Kéler 
Bertalan, miután dr. Farkas Béla ügyész egyébként is tagja 
a presbitériumnak. Az ügyészek egyéb teendőire vonat-
kozó munkamegosztást a kerületi elnökségre bízza. Ugyan-
csak a püspök előterjesztésére a közgyűlés megválasztja 
az egyházkerületi presbitériumba póttagnak Boros Bélát, 

a missziói bizottságba vitéz dr. Leidenfrost Pál t ; 
a jogügyi bizottságba vitéz Eöttevényi Olivért; 

kerületi törvényszéki bírónak a Karner Jenő lemondásá-
val megüresedett helyre az 1941. évi kerületi közgyű Lésig 
vitéz Pataky Sándort s az 1944. évi kerületi közgyűlésig, 
a törvényszéki bírói tisztéről szintén lemondott dr. Kéler 
Bertalan helyére vitéz Száky Jenőt. 

A múltévi kerületi közgyűlésen törvényszéki bírónak meg-
választott Draskóezy Béla a bírói esküt a közgyűlés színe 
előtt letette. 

Dr. Nagy Vilmos és dr. Kovács János, vitéz Pataky Sán-
dor és vitéz Száky Jenő törvényszéki bírák eskütétele a 
következő közgyűlésre, vagy a legközelebbi törvényszéki 
ülésre maradt. 

Dr. Kéler Bertalan ügyészi esküt tett. Dr. Borostyánkőy 
László ügyészi eskütétele szintén a jövőre maradt. 

10. (K. R.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
a lelkészek és az egyházak, valamint az egyházkerület államsegélyeire 
vonatkozó rendeletei, számszerint 45, melyeknek kelte és száma 
következő: 

1939. Augusztus. 
14. 9.765 sz. Kisterenye segélyezése tárgyában véleményt kér. 
18. 9.495 „ Welt ler Ödön lelkész családi pótléka. 

Szeptember. 
22. 9.900 „ Péter Henrik lelkész családi pótléka. 
26. 10.267 „ Harmati Béla lelkész családi pótléka. 

Október. 
17. 10.393 „ Fúria Zoltán lelkész 300 P rend. segélye. 
18. 10.623 „ Kovács Gyula lelkész családi pótléka. 
18. 9.804 „ Németh Géza lelkész családi pótléka. 

November. 
9. 11.212 „ Agárd, Vanyarc, Kisterenye 300—300 P rendk. 

államsegélyei. 
11. 9.648 „ Hering Lajosné lekészözvegy 150 P segélye. 
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December. 
1. 9.865 

18. 9.571 
19. 10.969 
29. 12.212 

1940. Január . 
15. 6.159 
27. 6.271 

Február. 
1. 167.305 
7. 11.547 
9. 10.780 

28. 12.228 
Április. 

15. 7.908 
Március. 

2. 11.910 

Április. 
19. 7.959 

Június. 
1. 8.587 
6. 8.616 

10. 9.015 

11. 9.288 
13. 8.586 

Július. 
1. 8.433 
2. 7.753 

12. 9.725 
25. 9.931 

Augusztus. 
12 9.934 
17. 9.977 

1939. aug. 25 — 
8.127, 8.873. 

>J 

Felvidéki lelkészek államsegélye 1940. I. 1-től. 
Bándy Endre lelkész 250 P rendk. segélye. 
Az egyházkerület felemelt államsegélye. 

A lelkészi korpótlékok felemelése 1940. I. 1-től. 
A felemelt államsegélyek utalványozása. 

Az egyházak istentiszteleti nyelvének megosztása. 
Kalavszky Kálmán lelkész I-ső korpótléka. 
Váczi János lelkész családi pótléka. 
Weinberger Gusztáv lelkész I-ső korpótléka. 

Marczy István ny. lelkész 150 P rendk. segélye. 

Dunaszerdahelyi egyház 2.688 P rendk. álllamse-
gélyének elszámolása jóváhagyatott. 

Németh Géza lelkész családi pótléka. 

Fúria Zoltán lelkész 350 P rendk. segélye. 
Csővári Dezső lelkész családi pótléka. 
Kertész Ferenc lelkész 240 P. — Németh Géza lel-
kész 100 P rendk. államsegélye. 
Ottmár Béla lelkész 300 P rendk. államsegélye. 
Gerhát Sándor Jelkész családi pótléka. 

Sámsonháza 300 P rendkívüli segélye. 
Vanyarc 300 P rendk. államsegélye. 
Milán János lelkész 300 P rendk. államsegélye. 
Wel t ler Ödön lelkész családi pótléka. 

j) Fenyves János lelkész kongruája . 
„ A lévai lelkészi állás tiszta jövedelme: 756 ar. 

Kor. 04 ar. fillér. 
1940. július 25. 9.672, 10.311, 10.987, 11.341, 11.978, 

9.554 sz. alatt a lelkészek. 
1939. augusztus — 1940. 
segélyei. 

Tudomásul szolgál. 

augusztus havi állam-

i k (K. R.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek a 
népiskolákra vonatkozó rendeletei számszerint 35, melyeknek kelte és 
száma a következő: 

1939. Szeptember. 
1. 83.070 sz. Iskolakötelesek tanévközi iskolaváltoztatása. 
5. 100.477 „ Szügyi iskola 8.000 P építési államsegélye. 

Október. 
17. 101.095 „ Balogh Géza tanító átminősítése. 
24. 100.450 ,, Wolf Józsefné tanító átminősítése. 
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24. 91.999 sz. Iskolaépítési államsegélyek utalványozásának 
rendje. 

November. 
3. 137.096 ,, A népiskolai tanítók részvéte a népösszeírásban. 
9. 102.406 ,, Kövesi Géza tanító átminősítése. 
9. 102.446 ,, Hasák Lajos tanító átminősítése. 
9. 102.405 „ Vaskó Lenke tanítónő átminősítése. 
9. 102.402 ,, Szuh Lajosné tanítónő átminősítése. 

15. 101.095 „ 
23. 100.964 „ 
29. 102.901 „ 

December. 
21. 152.609 „ 

1940. Február. 
5. 110.064 „ 

27. 99.491 „ 
Március. 

11. 112.230 „ 
12. 110.206 „ 
14. 111.228 „ 

1940. Április. 
3. 114.300 „ 

12. 168.561 „ 
Május . 

9. 113.609 „ 
30. 169.316 „ 

Június. 
5. 101.530 „ 
9. 115.906 „ 

11. 105.683 „ 
12. 112.595 „ 
12. 102.881 „ 
21. 106.846 „ 
21. 102.740 „ 

Július. 
5. 90.002 „ 
5. 117.097 „ 

12. 100.449 „ 
19. 15.449 „ 

Augusztus. 
9. 116.745 „ 

12. (K. R.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
vegyes tartalmú rendeletei számszerint 33, melyeknek kelte és száma 
a következő: 
1939. Október. 

19. 71.585 sz. Tanítási szünet okt. 31-én és november 2-án. 
30. 136.743 „- Filmelőadások a középfokú iskolák tanulóinak. 

Halmos István tanító megválasztása. 
Rátz Teofil tanító előléptetése. 
Rakitovszky Viktória tanítónő megválasztása. 

Bondor László tanító ideigl. alkalmazása. 

Pfandler Nándor tanító előléptetése. 
Boros Béla tanító átminősítése. 

Ipolyszögi iskola tanszer adománya. 
Varga Géza tanító megválasztása. 
Tóth Sándor tanító megválasztása. 

Nem igazolt tanerők elhelyezkedésének megaka-
dályozása. 
Népiskolai tanerők részvétele a népösszeírásban. 

Bartos László tanító megválasztása. 
Tanítói továbbképző-tanfolyam rendezése. 

Juhász István tanító átminősítése. 
Boros Béla tanító szolgálati idejének újabb meg-
állapítása. 
Patóes Géza tanító átminősítése. 
Szlávik Adolf tanító átminősítése. 
Selmeci László tanító megválasztása. 
Bánszky Jenő tanító átminősítése. 
Göttl János tanító átminősítése. 

Oroszvári iskola beíratási díjainak felhasználása. 
Enyedi Erzsébet tanító segélydíja. 
Benyik Béla tanító átminősítése. 
Karner Jenő tanító nyugdíjazása. 

Gál János tanító megválasztása. 

Tudomásul szolgál. 
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November. 
10. 11.414 sz. Lelkészek személygépjárműveinek motalkó 

ellátása. 
December. 

1. 137.556 ,, Melléktárgyra képesített tanárok nem oszthatók be 
főtárgyak tanítására. 

5. 145.054 „ Iskolatejakció. 

1940. Január . 
7. 244.196/B. M. sz. Óvónők fizetése 1940. I. 1-től. 

23. 167.291 sz. Hulladékok gyűjtése egyes iskolákban. 
Február . 

1. 58.257 j» Kereskedelmi szakkönyvtár létesítése az isko-
lákban. 

7. 6.813 >> Komáromi Nőegylet alapszabályai. 
17. 167.556 >> Polgári iskolai tanulók felvétele a gimnáziumokba. 
19. 7.062 >> Bánki egyház egyik ingatlanának átírása. 
29. 167.932 >> Képesített ra jz tanárok névjegyzéke. 

Április^ 
3. 247.249 B. M. sz. kisdedovónők szabadsága május 24—28. 

11. 167.815 sz. Zsidó tanulók felvétele a gimnáziumokba. 
23. 168.433 t Zsidó tanulók pünkösdi ünnepe. 

Május . 
1. 168.904 >> Gimn. tanárok leventeparancsnokképző tanfolyam. 

> 3. 85.288 >> Felsőszelii állami isk. épület ovódai célokra való 
átengedése. 

6. 8.618 j> Internátusok cukorszükségletének összeírása. 
10. 137.687 >> Bene Valéria szavaló-estje. 
22. 168.664 Osztálylétszám a polgári iskolákban. 
22. 169.315 >> Hulladék anyagok gyűjtése a nyári szünetben. 
25. 169.402 Honosító érettségi vizsgálatok tárgyai. 
29. 61.251 Testnevelési tanárok jutalmazása. 
31. 169.519 j> Külföldi diáklevelezés. 

Június. -

13. 9.324 h Kovács-féle anyakönyv kiigazítások. 
Július. 

19. 252.735 j» Kisdedóvók üdülési szabadsága. 
Június. 

28. 61.921 >> Fejlődési törzslapok a középiskolákban. 
Július. 

3. 170.055 >j Iskolai tantermek átengedése közélelmezési cé-
lokra. 

4. 251.913/B. M. sz. Kisdedóvók szünetének felfüggesztése. 
8. 169.579 sz. Hadiárvák tandíjkedvezménye. 

11. 169.170 ,, Polgári isk. Rendtar tás értelmezése a magánta-
nulók ének és testgyakorlási vizsgáinál. 

Augusztus. 
3. 170.887 „ Testnevelési órák a gimnáziumokban. 

17. 170.803 „ A népiskola VI—VIII . oszt. tanulóknulóinak fel-
vétele a polgári iskolákba. 

Tudomásul szolgál. 
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13. (Dľ. Z.) Kerületi képviselők az egyetemes közgyűlésen. 
A Budapesten 1940. évi november hó 8-ik napján tar tandó 
egyetemes közgyűlésre az elnökség előterjesztése alapján a 
közgyűlés a következőket küldte ki: 

1. Megbízólevéllel: 
a) A világiak közül: Laszkáry Gyulát, Csatáry Eleket, Horváth Sán-

dort, vitéz Purgly Lajost, Zorkóczy Edét, Jánossy Ká-
rolyt, Osztroluczky Pált, Nedeczky-Griebsch Viktort és 
dr. Zelenka Frigyest. 

b) A lelkészek közül: Podhradszky Jánost , Kuszy Emilt, Bándy Endrét , 
Kirchner Rezsőt, dr. Csengődv Lajost , Szűcs Sándort , Fad-
gyas Aladárt , dr. Jánossy Lajost és dr. Wiczián Dezsőt. 

c) Az egyházkerület elemi népiskolai tanítóinak képviseletében meg-
bízólevéllel Bérces Lajost . 

2. Jegyzőkönyvi kivonattal: 
a) A világiak közül: dr. Gregersen Nüst, Prónay Józsefet , i f j . dr. Hein-

rich Antalt, dr. Reimann Ernőt, dr. Farkass Bélát, dr. Ké-
ler Bertalant, Antal Károlyt, Lehoczky Brúnót, Törs Ti-
bort, Försfer Kálmánt, Kubinyi Györgyöt, Draskóczv Bélát, 
Szkok Pált, Gölner Aurélt, dr. Sólyom Lajost, dr. Gya-
pay Edét, Frenyó Győzőt, Boros Bélát, Benyik Bélát, dr. 
Kirchner Jánost , dr. W iczián Károlyt, Eiler Józsefet, Han-
zély Ferencet, Saskó Gyulát, Pető Istvánt, vitéz Száky 
Jenőt, Schreiner Rezsőt, dr. Csőváry Kálmánt, dr. Stranszky 
Jánost és báró Malcomes Albertet. 

b) A lelkészek közül: Szekej Andrást , Révész Alfrédet, Szalontai Osz-
kárt , Schrődl Mátyást , Fúria Zoltánt, Stadtrucker Gyulát, 
Piri Károlyt, Szende Miklóst, Kovács Gyulát, Mátis Ist-
vánt, Péter Henriket és Ottmár Bélát. 

14. (K. R.) Az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet pénztárosa beterjeszti 
a dunáninneni egyházkerület nyugdíjasainak kimutatását az 1940. októ-
ber 1-ei állapotnak megfelelően: 

AJ A régi nyugdíjintézet ellátottjai: 
I. Lelkészek: 

Ruttkay Sándor, Szarvas. 186.77 P. 
II. Lelkészözvegyek: 

Baltik Pálné, Balassagyarmat, Rákóczi-u. 84. 
Belicza Andrásné, Budapest, I., Hegyalja-út 5. 
Bodnár Samuné, Kispest (Városi gyámpénztár). 
Gaál Mihályné, Balassagyarmat, István-u. 
Hering Lajosné, Körmend. 
Horváth Sándorné, Tokaj . 
Kossaczky Mihályné, Rákospalota, Iskola-u. 58. 
Kótsch Mihályné, Rákospalota, Andrássy-u. 23. 
Maróthy Emiiné, Ungvár. 
Škrabák Gézáné, Veszprém, Ányos-út. 
Petényi György né, Bánk. 

93.40 P. 
83.73 „ 
57.29 „ 
93.43 „ 
98.81 „ 
93.42 „ 
93.42 „ 
85.99 „ 

" 93.42 „ 
78.62 „ 
91.41 „ 

III. Lelkészárvák: 
Belicza András. 15.29 P. 
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Alexy Ilona, Diósgyőr, Görgey Artur-u. 36.15 ,, 
Belák Emma, Csót. " 18.08 „ 
Plachý Kálmán, Aszód. 36,15 ,, 

B) Az újonnan szervezett nyugdíjintézet ellátottjai: 
I. Lelkészek: 

Balogh István, Tata . 
Szimonidesz Lajos, Budapest, Mészáros-u. 66. 
Wenk Károly, Győr, Zrinyi-u. 14. 
Zimmermann János, Rajka . 
Droppa Samu, Tata . 

II. Lelkészözvegyek és lelkészleányok: 
Csővári Sárolta, Kéthodonv. 
Dedinszky Aladárné, Balassagyarmat. 
Iloreczky Aladárné, Budapest, Szcntkirályi-u. 49. 
Horváth Sándorné, Csabdi. 
I luszágh Gyuláné, Balassagyarmat. 
Jánossy Lajosné, Sopron. 
D. Kiss Istvánné, Sámsonháza. 
Králik Ervinné, Vanvarc. 

1 V 

Lombos A. Jánosné, Balassagyarmat. 
Meskó Károlyné, Alsópetény. 

III. Lelkészárvák: 
Horváth Sándor 2 árvája, Csabdi. 
Lombos A. János árvája, Balassagyarmat. 
Dr. Halmi Béla árvája. 

Tudomásul szolgál. 

15. (K. R.) Előadó beterjeszt i jelentését az egyet, lelkészi nyugdíj-
intézetről. 

E jelentés szerint a négy egyházkerület nyugdíjintézeti hátra-
lékainak összege 1939. dec. 31-én: 339.569 P 62 f-t tett ki. E tetemes 
hátralékokból a dunáninneni egyházkerülethez tartozó lelkészeket és 
egyházakat mindössze 10.351 P 17 fill. terheli ugyan, mindazáltal ismé-
telten fel kell hívnunk az esperesek figyelmét arra, hogy a nyugdíj-
intézeti járulékok behajtása — a nyugdíjintézeti szabályrendelet szerint 
— hivatalos kötelességeik közé tartozik és az Egyházi Alkotmány 226. 
szakasza értelmében a hiányos ellenőrzés és felülvizsgálat okozta káro-
kér t felelősek és kártér í téssel tartoznak, miért is a még fennálló hátra-
lékok mielőbbi behajtása tárgyában általuk további lépések teendők. 

2. A visszatért egyházak lelkészei 1939. évi január 1-i jogha-
tállyal a nyugdíjintézet kötelékébe felvétettek. Az ezen időtől számí-
tandó tagdíjak, felvételi dí jak és alapítási járulékok részleteinek és az 
ezek után járó 6°/o-os kamatoknak kiegyenlítésére az érdekeltek 1941. 
dec. 31-ig halasztást kaptak. 

Az érdekelt lelkészek 1939. előtti szolgálati idejének beszámítása 
tekintetében az egyetemes egyház tárgyalásokat folytat a kormánnyal, 
amely kedvező eredménnyel kecsegtet. 

3. A visszatért nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek ellátási 
díjai 1940. szeptember 1-től kezdve ugyanolyan összegben lesznek fo-

300.— P. 
223.33 „ 
300.— „ 
291.48 „ 
298.50 „ 

150.— 
150.— 
150.— 
150.— 
1 5 0 . -
150.— 
566.66 
150.— 
150.— 
150.— 

»> j» 
JJ 
» 

JJ 

JJ 

JJ 

JJ 

.JJ 

25.— P. 
12.50 „ 
41.66 „ 
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lyósítva a kormány által, mint a csonkaország nyugdíjasainak és özve-
gyeinek ellátási díjai. 

A közgyűlés az előadói jelentés alapján: 
a) ismételten felhívja a kerület espereseit, hogy a nyugdíjintézeti 

hátralékok behajtását továbbra is hathatósan szorgalmazzák; 
b) felhívja a visszatért egyházak lelkészeit, hogy a nyugdíjinté-

zetbe való felvételükért sürgősen nyúj tsák be az egyet, lelkészi nyug-
díjintézet szabályrendelete szerint kellően felszerelt kérvényeiket a püs-
pöki hivatalhoz; 

c j felkéri a püspököt, hogy a visszatért nyugalmazott lelkészek 
és lelkészözvegyek igazoltatását sürgősen foganatosítani és a nyug-
díjak és ellátási di jak sürgős folyósítása tárgyában lépéseket tenni 
szíveskedjék. 
16. (K. R.) vitéz Purgly Lajos pénzügyi előadó előterjeszti az egy-
házkerületi pénzügyi bizottság jelentését, mely szerint: 

a) az egyetemes egyház vagyonmérlege 1938. dec. 31-én tőkében 
és alapítványokban 776.817 P 69 fül. , mely a megelőző évi 721.413 P. 
17 f-rel szemben 55.404 P 52 Pill, gyarapodást mutat ; 

b) az egyházkerület 1938. évi számadásait a múltévi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyve 75. pontjában némi kiegészítésekkel jóváhagyta. 
A helyesbített számadásokat az egyházkerületi számvevőszék megvizs-
gálta s azokat helyben hagyta. Az 1938. évi számadás és vagyonmérleg 
a helyesbített alakban terjesztendő az egyetemes számvevőszék elé. E 
szerint a bevétel 34.366 P 22 fill., a kiadás 22.197 P 86 rill., a marad-
vány 12.138 P 36 fill., amiből 11.605 P a Földhitelintézet folyószám-
láján, 532 P 76 fill. pedig a Postatakarékpénztár csekszámláján van el-
helyezve. — A vagyon 166.467 P 10 fill., a teher 12.138 P 36 fill. tiszta-
vagyon az 1938. év végén 154.328 P 74 fillér. 

c) az 1939 év folyamán a következő államsegélyek folytak be a 
kerület pénztárába: a) az egyetemes egyháztól 9139 P 32 fill., b) a mi-
nisztériumtól közvetlenül 3.300 P. Ezenkívül érkezett a gyülekezetek 
visszacsatolásával kapcsolatos kerületi közgyűlési és bizottsági ülések 
költségeinek fedezésére rendkívüli segélyképpen 400 P; 

d) az egyházkerület egyházközségeire az egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyve 79. pontja szerint az 1939. évre lelkenkint 2—2 fillért ve-* 
tett ki. Ellenben a kivetés 70.000 lélekszám után történt, holott kerü-
letünk lélekszáma a nyilvántartás szerint csak 51.276. A sajnálatos és 
nyilvánvaló tévedés a püspök megokolt kérelmére az egyetemes köz-
gyűlés utólagos jóváhagyása reményében — 1.400 P-ről 1.024 P-re helyes-
bí te t te tek; 

e) a közalapadóból a múltévi egyet, közgyűlés jegyzőkönyve 80. 
pontja szerint egyházkerületünknek vallásoktatás céljaira és missziók 
segélyezésére 1.000 P, a kerületi missziói lelkész dí jazására 250 P, az 
újkomáromi egyháznak állandó segély címén 600 P, a székesfehérvári, az 
egyházasdengelegi, az oroszvári, a bánhidai, a nagyvelegi, az érsek-
újvári, a dunaszerdahelyi egyházak részére 100—100 P egyszeri rend-
kívüli segély folyósít tatott ; 

f ) a számvizsgálóbizottság megvizsgálta az egyházkerület 1939. évi 
számadását, amely szerint a bevétel 49.967 P 77 fill., a kiadás 42.553 P 
91 fill., a maradvány 7.113 P 86 fill., mely a Földhitelintézetnél a folyó-
számlán van elhelyezve. A vagyon 154.796 P 57 fill., amely a megelőző 
évvel szemben 467 P 83 fill. gyarapodást mutat ; 

g) a számvevőszék előterjeszti a bevétel az 1938. évi áthozattal 
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együtt 21.972 P 65 fill., a kiadás 11.388 P 88 fill., a pénztári maradvány 
10.583 P 77 fill., amit a körülmény magyaráz meg, hogy a kerület püs-
pökét megillető járandóság felvétele az 1940. évre maradt. 

Az egyházkerület közgyűlése az 1938. és 1939. évi számadásokra 
vonatkozó jelent ést tudomásul veszi, a számadásokat jóváhagyja, a 
pénztárosnak — a szokásos fenntar tással — a felmentést megadja és 
a számadásoknak és vagyonleltáraknak az egyetemes közgyűléshez való 
fel ter jesztését elrendeli. 

17. (K. R.) A pünzügyi bizottság bemutatja a közalapi segélyért be-
adott kérvényeket. 

A közgyűlés állandó segélyre ajánl ja Esztergom-ot, rendkívüli 
segélyre: a bánki, a csánki, szécsényi, legéndi, a cserhátsurányi,, az 
egyházasdelegi, az érdi, a komáromi, a tatai, a tordasi, az érsekújvári 
a révkomáromi, a székesfehérvári, a tatabányai, a nagyvelegi és az 
oroszvári anya-, illetve leányegyházakat. 

18. (K. R.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magv. Ált. Bizto-
sító Társaság az 1939. évről egyházkerületünk pénztárába 621 P 60 fill. 
tűzkárbiztosítási jutalékot fizetett be, amiből 25<>/o, azaz 155 P 40 fill. 
az egyházkerületet, 75o/o, azaz 466 P 20 fill. az egyházmegyéket illeti. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elrendeli, hogy 
az egyházkerületet illető 155 P 40 fill. a missziók gondo-
zására fordí t tassák. Egyszersmind utasí t ja az egyházkerü-
leti pénztárt , hogy a fejér-komáromi egyházmegyének 90 P 
25 fillért, a moson-pozsonyi egyházmegyének 71 P .97 fillért, 
a nógrád-hont-barsi egyházmegyének 303 P 98 fillért fi-
zessen ki. 

19. (K. R.) A pénzügyi bizottság beterjeszti jelentését a napidíjakra 
vonatkozólag. 

A közgyűlés- az előterjesztést elfogadva kimondja, hogy na-
pidíj címén az egyházkerületi közgyűlés igényjogosult tag-
jait 5 P, az egyetemes közgyűlésre az első három helyen-
kiküldött tagokat pedig 8 P napidí j illeti meg. 

20. (K. R.) A pénzügyi előadó bemutat ja a kisterenyei egyházközség-
nek fenntartói segélyért benyújtot t folyamodványát. 

A közgyűlés a kerületi költségvetés keretében az eddig jut tatot t 
400 P segélyt az 1941, évre is megadja. 

21. (K. R.) A pénzügyi bizottság benyújt ja jelentését az egyházkerület 
alapítványairól. Ez a jelentés következő képet muta t ja : 

J. Gyorssegély alapítvány: 

Tőke 1939. január 1-én 917.— P. 
Évi kamat (33 P 29 fill. — 3 P 29 fill.) 30.— „ 
Alapítványi tőke 1939. dec. 21-én 947.— P. 

II. Dr. lándori Kéler Zoltán alapítványa. 
Tőke 1939. január 1-én 217.— P. 
Évi kamat 10.— „ 
A tőke állaga 1939 dec. 31-én 227.— P. 



45 

III. Első Magyar Ält. Bizi. Társaság alapítványa. 
Tőke 1939. január 1-én 2.980.— P. 
Kamat (108 P 25 fill. — 3 P 25 fill. költség) 105.— „ 
A tőke állaga 1939-én 3.085.— P. 

IV. Laszkáry Gyula gyámintézeti alapítványa. 
Tőke 1939. január 1-én 1.924.80 P. 
Laszkáry Gyula adománya 100.— „ 
Évi kamat 67.50 „ 

Összesen: 2.092.30 P. 
Legéndi kifizetett segély 54.— ,, 
Tőke állaga 1939. dec. 31-én 2.038.30 P. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi azzal, hogy a Laszkáry 
Gyula-gyámintézeti alapítvány 1941. január 1-ével a Hangyánál helyez-
tetik el gyümölcsözés végett. 

22. (K. R.) Nedeczky-Griebsch Viktor, a sárosdi földbirtok gazdasági 
ellenőre jelenti, hogy a sárosdi pusztatemplomi püspöki birtok az elmúlt 
gazdasági évben a vízkár miatt sokat szenvedett. 

A téli, átlagosan 1 méter magas hótömeg, mely a birtok egész 
területét, néhol még magas hófúvást is okozva, beborította, a hirtelen 
bekövetkezett olvadás következtében a mélyfekvésű rétet, de a szántó-
föld jórészét is vízzel elöntötte és még jelenleg is elöntve tar t ja . A 
kár fokozásához hozzájárult a túl bő csapadékos tavasz és nyár, úgy-
hogy a gazdálkodás nehézzé és körülményessé vált. A birtokon ke-
resztülvezető kanális vize felduzzadva, oly erős volt, hogy a legerő-
sebben megépített át járóhidat , mely betonból épült gőzeke számára 
alkalmas módon, elvitte, széttörte és alapjaiban is tönkretette. Ennek 
újjáépítése mindezideig lehetetlen volt, mivel az állandó vízfolyásban 
alapot lerakni nem lehetett, viszont a víz elzárását a felsőbb fekvésű 
partbirtokon sokan nem engedélyezték. Ennek az á t járónak az épí-
tését a jövő év nyara előtt megkezdeni most már nem lehet. Az; ú j á t járó 
hasonló erősségű megépítése a bérlő érdekében áll, mivel a birtok 
több mint felét nem tudná máskülönben gőzekével megművelni. 

A birtok termése közepes mennyiségű, de gyenge minőségű volt 
dacára annak, hogy a bérlő teljes gazdai okszerűséggel és gondossággal 
jár t el a gazdaság földjei megművelésében. A gyengébb eredmény a 
kedvezőtlen időjárásra vezethető vissza. A birtok talajának erőben-
tartása biztosítva van, nemcsak azért, mert tőkeerős bérlő gazdálko-
dik, hanem azért is, mert mint volt tulajdonos, aki mindég csak ebben 
a minőségben gazdálkodott, ezt a leadott birtokrészt oly szeretettel és 
pontossággal kezeli, mint a mellette fekvő sajá t földjét . Az időjárás kö-
vetkeztében és egyéb körülmények miatt a püspöki birtok gazdasági 
kultúrállapota éppúgy romlott, mint minden birtoké, de az átlagosnál 
nem jobban, dacára annak, hogy kedvezőtlenebb viszonyok közé jutott . 

A gazdaság major ja a szokásos tatarozási munkákat megkapta 
az előírásnak és szerződésbeli kötelezettségnek megfelelően, ezért ér-
tékállaga nem változott. Új építkezés és átalakítás nem történt. 

A közgyűlés a jelentést tudomásulveszi és a birtok gaz-
dasági ellenőrének kifej tet t önzetlen és szakszerű munká-
jáért köszönetét és elismerését fejezi ki. 
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280.— P. 
2.400.— „ 

5 2 0 . - „ 

1.000.— P. 
2 5 0 . - „ 

10.470.— 
4.100.— 
1.370.— 
1.460.— 

150.— 
1.020.— 

9.150.— 

II. Szükséglet. 

A) Személyi járandóság: 

1. Püspök tiszteletdíja 
1 db. 10 kor. aranyérem 

2. Püspöki t i tkár fizetése 1.800 P. 
Egyéb szolgálataira 1.800 P. 

20. 

3.600.— 
3. Püspöki segédlelkész fizetése és lakbére 720. 
4. Főjegyzők átalánya 100. 
5. Jegyzők átalánya (2x25) 50. 
6. Ügyész átalánya 50. 
7. Számvevőszéki egyházi elnök tiszt, díja 30. 
8. Pénzügyi biz. előadó tiszteletdíja i 30. 
9. Tanügyi biz. előadó tiszteletdíja 30. 

10. Pénztáros tiszteletdíja 120. 
11. Missziói lelkésznek az cgyházegyetem 

határozata szerint 250. — P. 

B) Közigazgatási terhek 

12. Napi dí jak és útiköltségek 
13. Püspöki hivatal szükséglete 

a) személyi szükséglet 1.500.— P. 
h) dologi szükséglet 800.— ,, 

14. Pénztári hivatal dologi szükséglete 
15. Nyomtatványok, írószerek 

800.— P. 

2.300.— „ 
5 0 . - „ 

1.200.— P. 

3.200. 

23. (K R.) A pénzügyi előadó előterjeszti az egyházkerületnek a pénz-
ügyi bizottság által megvizsgált és általa elfogadásra ajánfott 1941. 
évi költségvetését. 

Költségelőirányzat 1941. évre. 

I. Fedezet. 

A) 1. Folyószámla kamatjövedelme 
2. Egyházközségek, megyék járulékai 
3. Adományok 

B) Egyetemes egyházi közalapból: 

1. Missziói segélyekre 
2. Missziói lelkésznek 

C) Államsegélyekből: 

1. Közigazgatási államsegély 
1848. XX. t.-c. 

2. Kerületi vegyes államsegély 
3. Állami iskolai vallástanítási segély 

D) Missziói célokat illető jutalékok 
E) Váratlan, előre nem látott bevételek 
F) Egyházmegyék közalapi járuléka 
G) Adóalapi segélyek 

Összes fedezet: 

1.250. 

15.940.— 
1.460.— 

150.— 
1 . 0 2 0 . — 
9.150.— 

32.170.— P. 

5.000. 

4.350.— 



47 

Áthozatal: 9.350 P. 
C) Nyugdíj intézeti terhek 

16. Évi járulék a püspök 10.000.— P. 
nyugdíjigénye után 400.— P. 

17. Évi járulék a püspöki t i tkár 
3.600.— P nyugdíjigénye után 144.— P. 544.— P. 

D) Missziói célokra. 

18. Szórványgondozásra és vallástanításra 3.400.— P. 
19. Kisterenye egyházközség évi segélye 400.— ,, 
20. Előre nem látott missziói szükségletekre 800.— P. 4.600.— P. 

E) Egyházmegyéknek közigazgatási segély 
21. Fejérkomáromnak 900.— ,, 
22. Pozsonymegyének 150.— ,, 
23. Mosonnak 250.— „ 
24. Nógrád-Hont-Barsnak 1.400.— P. 2 .700 . - P. 

F J Egyházi intézmények segélyezése 

25. Árvaházak, árvák segélyezése 200.— P. 
26. Luther-Társaságnak tagdíjhátralékok 

leírása 100.— ,, 
27. Keresztény If júsági Egyesületi 

t i tkár fizetéséhez hozzájárulás 200.— „ 
28. Előre nem látható rendkívüli kiadások 100.— P. 600.— P. 

G) Vegyes kiadások 
29. Protestáns saj tótudósítónak 220.— P. 

30. Előre nem látható vegyes kiadások 446.— P. 666.— P. 

II) Közterhek 

31. Állami beruházási hozzájárulás 
J) 32. Közalapi járulék 
K) 33. Adóalapi segély 
L) 34. Állami iskolai vallástanítóknak 

2.170.— P. 12.170.— P. 
1.020.— P. 1.020.— P. 
9.150.— P. 9.150.— P. 
1.370.— P. 13.710.— P. 

szükséglet: 32.170.— P. 

24. (K. R.) A Baldácsy-alapítvány .-igazgatóságának az 1939. évről 
szóló jelentése az alapítvány helvzetének újabb romlásáról számol be. 
A haszonbér hátralékok 6.317 P* 62 f.-el ismét emelkedtek s az 1939. 
év végén már 47.077 P 61 fillérre rúgtak. A hátralék legnagyobb része 
a kishaszonbérlőkre esik. Az alapítvány pénzügyi helyzetének ez a 
nyilt sebe nem akar begyógyulni s a mai törvényes rendelkezések mellett 
nem is fog, mert ma a kishaszonbérlők törvényes kötelezettségeinek 
elmulasztása nem von., maga után a mulasztó ellenében törvényes kö-
vetkezményeket. A kishaszonbérlők hátraléka nőttön-nő, holott sem 
rossz termésről nem lehet beszélni, sem elemi csapásról. 

Az alapítvány 1939. évi bevétele 139.759 P 27 fill., kiadása 139.431 
P 7 fill., pénztári maradványa 338 P 20 fill. volt. A függőkölcsön tör-
lesztésére 10.000 P, beruházási hozzájárulásra 13.984 P fordít tatott . A 
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kerületeknek a költségvetésben megállapított 6.500 P osztalék teljes 
egészében kifizettetett . 

A folyó évi költségvetés 20 P búzaáralapon 136.013 P 16 fill. be-
vételt és ugyananyi kiadást irányoz elő b az igazgatóság az egjdiáz-
kerületek osztalékát az 1940. évre az előző évi 6.500 P-vel szemben 6.000 
P-ben állapította meg. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság ezen jelentése alapján a 
folyó évi segélyek kiosztásánál 5.000 P-t vesz alapul, a 
püspök útiátalányára 1.000 P-t szavaz meg. 

25. (K. R.) A Baldácsy-alap 1940. évi osztalékából rendelkezésre álló 
5.000 P-t a segélyosztó-bizottság javaslata alapján a következőkép 
osztja szét: 

1. Pusztuló, ínséges és építkező egyházak kapnak: 

200 pengőt: Oroszvár. 
150 pengőjével: Bánk, Esztergom, Érd. 
100 ,, Legénd, Zagyvapálfalva, Egyházasdengeleg, Cserhátsu-

rány, Kétbodony. (= 1150 P.). 

II. Betegeskedő, gyermekeiket házonkívül nevelő és szórványhitoktatást 
végző lelkészek közül kapnak: 

200 pengőjével: Jacobi Viktor, Fúria Zoltán, Podhradszky János, Révész 
Alfréd és Limbacher Zoltán. 

150 pengőjével: Görög Ernő, Szende Miklós, Ottmár Béla, Kertész Fe-
renc, Milán János és Németh Géza. 

100 pengőjével: Szűcs Sándor, Szepessi Károly, Schultz Aladár és Kiss 
Kálmán (2.300 P.). 

III. Lelkészözvegyek közül kapnak: 

80 pengőjével: Kótsch Mihályné, Kossaczky Mihályné, Baltik Pálné, Gál 
Mihályné, Biszkup Béláné, Holuby Vilmosné, Liptay Andrásné. 

60 pengőjével: Hering Lajosné, Petényi Györgyné, Belicza Andrásné 
és Maróthy Emiiné. 

50 pengőt kap: Škrabák Gézáné. 
100 pengő marad a püspök rendelkezésére rendkívüli segélyekre (= 950). 

IV. Nyugalmazott lelkészek közül kap: 

100 pengőt: Marczy István ( = 100 P.). 

V. Lelkészárvák közül kapnak: 

80 pengőjével: dr. Halmi Béla 1, Plachy János 1, Alexy János 1, Jankó 
Dániel 1 és Kótsch Mihály 1 árvája. 

50 pengőjével: Belicza András 1 és Ferenczi Samu 1 árvája (= 500). 

26. (K. R.) Adóalapi segélyek: 
Az előadó jelentése szerint rendes adóalapi segélyben részesült 

egyházkerületünkből 23 egyház 6910 P összegben, a rendkívüli segé-
lyekre rendelkezésre áll: 2240 pengő. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a rendelkezésre álló 
2240 P-t a segélyosztó bizottság javaslatára a következőkép osztja szét: 
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500 pengőt kap: Vanyare. 
300 „ „ Szák. 
230 „ ,, Kisterenye. 
200 pengőjével kapnak: Csákvár, Szécsény. 
100 ,, „ Tordas , Nágyveleg, Székesfehérvár, Oroszlány, 

Bánhida, Bocsárlapújtő és Heréd. 
110 pengőt kap: Nemeskajal ( = 2.240 P.). 

27. (K. R.) Felvidéki egyházak rendkívüli segélye: 
Előadó jelenti, hogy az egyetemes egyház közgyűlése (jkv. 82 p.) 

a visszacsatolt egyházak segélyezésére 2.000 P-t bocsátott a kerület 
rendelkezésére, amelyet a közgyűlés a segélyosztó bizottság javasla-
tára a következőkép oszt szét: 

500 pengőt kap : Érsekújvár és Csánk. i 
300 ,, „ Dunaszerdahely. 
250 pengőjével kapnak: Alsószeli és Révkomárom. 
200 pengőt kap: a Mátyusföldi misszió. 

Összesen: 2.000 P. 

28. (K. R.) Kirchner Rezső előadó jelenti, hogy az 1939. évi január 
hó 11-én tar tot t rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvének 12. pont jában 
foglalt határozat szerint a hazatért egyházközségek 1938. évre egy-
házkerületi és közalapi járulékot nem fizetnek; 1939. évben az egyház-
kerületi és közalapi járulékok kivetése az egyházkerületi és egyetemes 
közgyűlési határozatok szerint történt, mégpedig a közalapi járulék 
az eddigi általános jogszokás és törvényesen megállapított rend sze-
rint a lélekszám alapján. Az egyházkerületi járulék kivetése az 1938. 
évi közgyűlés 19. pontja szerint kerületünkben nem a lélekszám alap-
ján történik, hanem az állami alapadók (föld, ház és kereseti adó) 0.5°/o-a 
alapján. A régi gyülekezetek kerületi adójának részletes kimutatása a 
jegyzőkönyv 19. pont jában található. Mivel az állami adóalap a vissza-
csatolt területen az 1939. évi közgyűlésig nem volt hitelesen megállapít-
ható, a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az egyházkerületi járulékok 
fizetése 1939. évre kivételesen lélekszámarány szerint történjék. E ren-
delkezésnek megfelelően a gyülekezetek a köteles járulékot az egyház-
kerületi pénztárba befizették. 

Az 1940. évre azonban már a visszacsatolt gyülekezetekre is az 
állami adó alapján való kivetés érvényes. A felhívásra a gyülekezetek 
túlnyomórésze beküldte a hiteles állami adókimutatásokat. Három gyü-
lekezet halasztást kért . 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul vévén a kerü-
leti járulékokat a következő összegekben állapítja meg: 

I. Fejér-Komáromi egyházmegye. 

Érsekújvár 6.284 P. állami adó után 31.42 P. 
Révkomárom 12.000 „ „ ,, ,, 60.— „ 
Ö s s z e s e n 1 8 ľ 2 8 4 P. állami adó után 91.42 P T 

II. Moson-Pozsonyi egyházmegye. 
Alsószeli 16.784 P. állami adó után 83.92 P. 
Dunaszerdahely 4.786 „ „ „ - „ 23.93 „ 
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Felsőszeli 
Somorja 5.519 „ „ „ „ 27.59 
Nemeskajal 2.113 „ „ „ „ 10.56 
Taksonyfalva 3.291 „ „ „ „ 16.45 
Visszacsatolt szórványközségek 
Összesen: 32.493 P. állami adó után 162.45 P. 

III. Nógrád-Hont-Bars i egyházmegye. 
Csánk 3.474 P. állami adó után 17.37 P. 
Fakóvezekény 4.625 „ >> ff ff 23.12 „ 
Farnad 4.340 „ >> ff ff 21.70 „ 
Kiscsalomja 4.314 „ » ff ff 21.57 „ 

r Losonc 27.036 „ ff ff 135.18 „ 
Százd 1.618 „ >j ff ff 8.09 „ 
Ipolyszakállos 1.020 „ >> ff ff 5.10 „ 
Balassagyarmat 
Ipolyvidéki 
misszió 6.043 „ ff ff 30.21 „ 
Léva 
Ipolyság 4.000 „ ff ff ff 2 0 . - „ 
Összesen: 56.470 P. állami adó után 282.34 P 

Egyszersmind felhívja a közgyűlés azon egyházközségeket, 
amelyek a hiteles állami adó kimutatást még nem küldöt-
ték be, hogy kötelességüknek sürgősen tegyenek eleget, 
Végül felkéri a kerület a pénztárost, ellenőrt és számvevőt, 
hogy az adatok beérkezte után ezen egyházközségek ke-
rületi járulékát ideiglenesen állapítsák meg. 

29. (K. R.) A magyaróvár-mosoni egyház a múltévi kerületi gyűlésen 
kerületi adójának helyesbítését kérelmezte. A közgyűlés az ügyet ki-
vizsgálás végett a kerületi pénztárosnak adta ki (jkv. 22. p.). Miután az 
adóhivatal ú jabb jelentése csak »hozzávetőleges számítással« állapítja 
meg az adóalapot 11.500-ben, másfelől ja lelkész — bár tévesen — 
34.244 P-re tette az adóalapot első jelentésében 

a közgyűlés elrendeli, hogy Magyaróvár-Moson egyenes 
állami adóalapja a helyszínen állapíttassák meg. 

A számvevőszék jelentése. 

30. (Dr. Cs.) Az egyházkerületi számvevőszék jelenti, hogy az egy-
házmegyék beterjesztet t számadását és költségvetését jóváhagyta. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a számvevőszék 
jegyzőkönyvét a jegyzőkönyv függelékeként kinyomatja. 

Tanügyi jelentés. 

31. (K Gy.) Kardos Gyu'ia egyházkerületi tanügyi előadó beterjeszti a 
következő tanügyi jelentését: 

Mint általában a magyar oktatásügynek, úgy egyházkerületünk 
tanügyének is legfontosabb megoldás előtt álló problémája a VIII osz-
tályú népiskola, illetve az eddigi VI osztályú népiskolának VII—VIII 
osztályúvá való kifejlesztése. Ennek a kérdésnek megoldását úgy az 
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egyházi, mint az állami vezető tanügyi férf iak már régen elöntő jelentő-
ségűnek mondották az ősi magyar kultúra kifejlesztése és elmélyítése 
szempontjából, sőt közel egy évtizede a Kormányzó Úr őfőméltósága is 
kellő súllyal és nyomatékosan kifejezte óhaját a VI I I osztályú elemi 
iskolai törvény megalkotására és ennek a magasabb iskola-típusnak meg-
szervezésére. A bizonytaVn és zavaros idők azonban, amelyekben ma 
is élünk eddig a kérdésnek megoldását lehetővé nem tették, mert a 
nemzet életében sorsdöntő jelentőségek merültek fel s az erőfeszíté-
seket más területeken kellett megtenni. Bölcs intézkedése volt a magyar 
kormánynak, hogy a felszabadult Felvidék területein az ott már beve-
zetett VII I osztályú iskolákat meghagyta s az 1940. évi XX. t.-c.-ben 
az egész ország területére kötelezőleg kimondotta, hogy minden jel-
legű iskolánál a VII .—VIII . osztály kifejlesztessék. Egyházkerületünk 
tanügyi vezetőit ez arra készteti, hogy nézzenek szembe ennek a kér-
désnek gyakorlati megoldásával s határozzák meg azokat a teendőket, 
melyek az egyházkerületre várnak a tekintetben, hogy evangélikus isko-
láinkat VI I I osztályúvá fejlessze. Egyházkerületünk 83 elemi népisko-
tája közül 33-ban van már a VIII . osztály megszervezve, 26 a felszaba-
dult területen, 8 a mosoni esperességben s B.gyarmaton az iskola fenn-
tartó egyház önként megnyitotta múlt évben a VII. s a fol}ó tanév kez-
detével a VIII . osztályt. Dicsérettel és elismeréssel kell megemlítenünk 
ezeket az iskolákat, ahol az erre vonatkozó törvény bevárása nélkül 
— megoldásig jut ta t ták a kérdést . Kiemeljük általában Egyetemes Evan-
gélikus Egyházunknak azt a tényét, hog); mindenkit megelőzve az ú j 
Evangélikus Tanterv kiadásával kapcsolatban már számolt a fejlődés-
sel, teljesen szabatosan kidolgozta a VII. és VIII . osztály tananyagát, 
sőt a tanmenetek kidolgozására is megtette a szükséges rendelkezé-
seket. — Még csupán a tankönyvek hiányzanak s addig is míg ezek 
elkészülnek, az eddigi Kapi—Somogyi-féle V.—VI. osztályú Olvasó- és 
Tankönyv anyagát dolgozzák fel kellő bővítéssel a VII .—VIII . osztá-
lyokban. 

Tekintettel arra, hogy a VII .—VIII . osztály szerves kiegészítője 
a VI osztályú evangélikus népiskolának, célja is azonos az I—VI. 
osztály célkitűzéseivel. Feladata az, hogy kibővítse, elmélyítse és a 
mindennapi élet jelenségeire való alkalmazás út ján megrögzítse az 
V.—VI. osztály anyagát. Az ismeretszerzés (és nevelés ezekben az 
osztályokban is párhuzamosan halad. Minthogy a nevelésnek legbiz-
tosabb alapja a vallásos nevelés, a VII .—VIII . osztályban is a nevelői 
munka központjába a vallásos érzés fejlesztését kell állítani. Ezen 
az alapon egyházkerületünkre más feladat nem vár, mint az, hogy az 
eddigi tanítói létszám és tantermek meghagyásával az Új Egyet. Evang. 
Tanterv alapján a Kapi—Somogyi-féle Tankönyv és Olvasókönyv anya-
gának kimélyítésével a fennálló törvény szerint nyissa meg a folyó 
s most kezdődő, tanév elejével a VII., jövőre pedig a VIII . osztályt. Az 
egyházkerület tanítói kará t pedig kér je fel, hogy eddig is tapasztal t 
buzgóságát terjessze ki a VII .—VIII . osztályokra is s a most beálló 
tanév tananyagbeosztását már az Új Tanterv fonalán a VII .—VIII . 
osztályra is terjessze ki s megerősítés céljából nyújtsa be, úgy az 
egyházi, mint az állami tanügyi hatóságokhoz. Természetes, hogy a 
vallásos nevelés szempontjából rendkívül fontos az, hogy minden tan-
tárgynak a tanítását átszőjje a vallásos érzés és gondolat s s 
vallásos nevelés ne koriátoztassék csupán a hit tanórákra. A VII I osz-
tályú iskola megszervezésével — természetszerűleg megszűnik az eddigi 
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ismétlő, vagy továbbképző (gazdasági) iskola. Remény van arra, hogy 
evangélikus iskoláink, amint a múltban, úgy most is elemiiskolai tan-
ügyünk döntő fordulójánál helyt fognak állani s a VIII . osztály kifej-
lesztésével úgy az egyháznak, mint a hazának az általános nevelés 
szintjének emelésével hasznos szolgálatokat fognak tenni. Azokkal az 
átmeneti intézkedésekkel, amelyeket az erre vonatkozó 171.005/940. sz. 
miniszteri rendelet előír, külön pontban foglalkozunk. 

Ami az egyházkerület iskoláinak az 1939/40. évi tanügyi ered-
ményeit illeti, azokról a beérkezett és gondosan áttanulmányozott egy-
házmegyei jelentések alapján megállapítható, hogy tanítói karunk 
eddigi tradícióihoz híven-hűséggel és lelkiismeretesen végezte munká-
ját és általában elismerésreméltó szép eredményt ért el. A nagy 
időkhöz méltó erőfeszítéssel és önfeláldozással arra törekedtek taní-
tóink, hogy ennek a letiport nemzetnek mennél több ismeretekben gaz-
dag, hitében erős s nemzeti öntudatában megingathatatlan kis pol-
gár t neveljenek. Az iskolai munkát a nevelés kellő mértékben egészí-
tette ki, vallásos és hazafias ünnepségek és előadások tartásával mélyí-
tette a kis gyermekszivek nemes érzéseit. Ki keli emelnem itt az Ifjú-
sági Vöröskereszt Egylet áldásos működését, amely főképpen Balassa-
gyarmaton a charitatív munkásságban kiváló eredményeket ért el. A 
tanítás menetét több helyen megzavarták a katonai behívások, a tan-
termeknek katonai célokra való lefoglalása s egy-két helyen beteg-
szabadság és szénszünet. Ezekben az esetekben is a tanítás folytonos-
sága helyettesítéssel és osztályösszevonással lett biztosítva. Általános-
ságban a tanév rendes időben kezdődött és végződött. Tanítóink részt-
vettek a kötelező semináriumi és átképző tanfolyamokon. Az együtt-
érzés kifejezésére kívánatos volna a lelkészi karnak is élénkebb érdeklő-
dése a tanítók ügyei iránt. A tanítók közgyűlésein minél több lelkész 
vegyen részt s főképpen tanítói gyűlések alkalmával evang. istentisz-
teletről mindenkor az illetékes lelkésznek gondoskodnia kell! Gyüle-
kezeteink nagy áldozatot hoztak iskoláik fenntar tására és zavartalan 
munkája erdekében. Igyekeztek pótolni a felszerelési hiányokat, segé-
lyezték a szegény tanulókat, növelték a könyvtárakat. Az évzárók és 
vizsgák mindenütt ünnepélyes keretek között a szülők és tanügy-
barátok élénk érdeklődése mellett folytak le. A nehéz gazdasági hely-
zetre való tekintettel több iskola kérte és megkapta az egyhavi tanév 
rövidítését. A tanítóknak katonai szolgálatra való bevonulásával kap-
csolatban a lelkészek önként vállalták a tanítást (Lucfalva, Ősagárd, 
Sámsonháza). A nógrád-hont-barsi tanügyi esperes bevezette az ösz-
szes iskolák tanulóinak összpontosításával azoknak ellenőrző meglá-
togatását s villámkérdésekkel ellenőrizte az eredményt. Ugyanebben 
az egyházmegyében ú j dekanátusok alakultak a nagy területek miatt 
(lévai és ipolymenti). A fejérkomáromi egyházmegyében Karner Jenő 
igazgatótanító/ aki egyházkerületünknek is kiváló munkása volt, be-
tegség címén nyugdíjazását kérte, helyét az iskolai bizottságban vitéz 
Pataky Sándor foglalta el. 

Megnagyobbodott egyházkerületünk 83 el. népiskolájában az elmúlt 
isk. évben összesen 5.074 növendéket oktattunk. Ezek közül minden-
napos volt 3.979. 1.095 továbbképzőbe járt . Vallás szerint 4.627 evang. 
563 más vallású (köztük róm. kat. 273. Anyanyelv szerint 3.443 ma-
gyar, 792 német, 839 tót. Az egyházkerület 'statisztikai íve jelenté-
semhez csatolva van. 



Az egyházkerület közgyűlése elismerését és köszönetét 
nyilvánítja a kerület buzgó tanítói karának nehéz, lélek-
próbáló idők helytállásáért és a szép tanügyi eredmé-
nyért, melyek az elmúlt esztendőben is iskoláikban elér-
tek. Elismerését nyilvánítja azon iskolafenntartó egyházak 
iránt is, amelyek a VI I I osztályú iskolatípust már beve-
zették. Elrendeli a most kezdődő tanévben a fennálló tör-
vények értelmében minden iskolában a V II., majd a \ III. 
osztályok megszervezését, a tananyagbeosztásoknak az ú j 
Evang. Tanterv szerinti kidolgozását és hatósági megerő-
sítését. Felhívja az egyházmegyék tanügyi espereseit (elő-
adóit), hogy a VII .—VIII . osztályok munkáját kellő ellen-
őrzésben részesítsék. 

32. (IV. G.) Jelentés a konfirmációi oktatásról. 
Egyetemes közgyűlésünk határozata értelmében a konfirmációi 

oktatásnak legkevesebb 8 héten át kell tartania, napi egyórás okta-
tással. Ez óraszámban 48 órát jelent. Hangsúlyozottan kimondotta az 
egyet, közgyűlés azt is, hogy engedélyezett tankönyvekből és lehetőleg 14 
éves korban történjék a tanítás, hogv a növendékek érettebb korban job-
ban megértsék a tanítás anyagát. Ez a kérdés most a VII I osztályú 
elemi iskola bevezetésével különös fontosságot nyer s a 12 éves életkor 
a konfirmációnál fenn nem tartható azért sem, mert akkor az elemi 
oktatás befejezése előtt konfirmálnák gyermekeinket. Ezt a mérté-
ket alkalmazva egyházkerületünk konfirmációi oktatására, megállapít-
hat juk, hogy túlnyomórészben az oktatás időtartama, valamint a 
konfirmáció ünnepélyes volta teljesen megfelelő. A lelkészek át-
érezve az oktatás fontosságát, igyekeznek a zsenge gyermeklel-
kekbe evangélikus hitünk igazságait - úgy becsepegtetni, hogy ni-
hilünkhöz mindhalálig hívek maradjanak. Egyes helyeken az oktatás 
két hónapnál hosszabb időre nyúlik, de akkor a heti óraszám keve-
sebb; filiákban és szórványhelyeken pedig a körülményekhez képest 
kevesebb óraszámmal. A VI I I osztályú elemi iskola megszervezésével 
mérlegelendő volna, hogy a konfirmációi korhatár 12 életkorról 14-re 
tétessék át. Indítványozom, hogy ezt hangsúlyozottan mondja ki a 
közgyűlés s a kérdésnek általános megoldása szempontjából intézzen 
felterjesztést az egyetemes közgyűléshez is. 

A kerületi közgyűlés elismeréssel és hálával veszi tudo-
másul a konfirmáció hűséges buzgalommal végzett munká-
járól szóló jelentést s úgy a lelkészeknek, valamint se-
gítőtársaiknak a s. lelkészeknek és tanítóknak köszönetet 
mond. Határozatilag kimondja, hogy ezentúl a VIII osz-
tályú elemi iskola kifejlesztésével csak 14 éves korú gyer-
mekeket lehet a konfirmációhoz felvenni, minek az lesz 
a közvetlen hatása, hogy egy-két évig egyes helyeken nem 
lesz konfirmáció. A kérdésnek egyetemes rendezése céljá-
ból fel ter jesztést intéz az egyetemes közgyűléshez. 

33. (K. Gy.) Nem evang. iskolákban és szórványokban végzett hitok-
tatásról szóló jelentés. 

Diasporális egyház vagyunk. Kisebbségben lévő híveinknek lelki-
gondozása teljes mértékben kidomborodik a szórványokban élő gyer-
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inekeinknek hitoktatásában is. Ha evang. elemi népiskoláinkban 5.074 
növendék nyert oktatást, úgy jól számon kell tartanunk, hogy nem evan-
gélikus iskolába 2.959 tanuló jár t a múlt esztendőben. Ez a nagy 
szám is mutat ja , hogy ezt a munkát a legnagyobb szorgalommal és cél-
tudatossággal kell végeznünk. Fokozza éberségünket az a tudat, hogy 
az egész csonka egyházkerület területén nincs egyetlen evangélikus 
középiskolánk, gimnáziumunk, polgári iskolánk, tanító, vagy tanítónő-
képzőnk, tehát a jövendőbeli középosztály tagjai, akik hivatva lesznek 
egykor egyházunk életében és kormányzatában tevékeny résztvenni, 
nemcsak a jövendőbeli lelkészek, hanem ifelügyelők s más egyházi 
tisztséget betöltők a középiskolai tanulmányaikat nem evang. intéze-
tekben végzik, ahol igen gyakran egyházunk szellemének és tanításá-
nak megnemfelelő oktatást nyernek. Ebből világos, hogy itt hitokta-
tóinkra milyen nehéz és egyúttal felelősségteljes munka vár, melynek 
végzése nagy akadályokba ütközik és önfeláldozással jár. A nagy 
távolságok, a fuvardí jak elégtelensége, a szégyenteljesen kicsi óradíj, 
ami az állami iskolák hi toktatásáért jár, a nagy szórványterületek, 
próbára teszik hitoktatóink munkájá t és hűségét. Kezeim között van-
nak az összes egyházmegyei jelentések, valamint a kiküldött vizsga-
biztosok relációi s örömmel jelenthetem, hogy ez a munka az egész 
egyházkerület területén az erre vonatkozó határozataink előírása sze-
rint nagy szorgalommal, lelkesedéssel, önfeláldozó lélekkel folyik. Hiá-
nyos a munka a barsi nagy szórványterületen, valamint Esztergom, 
Komárom és Érsekújvár szórványterületein. Nagy haladást jelent e 
téren a püspöknek elismerésreméltó azon intézkedése, hogy Balassa-
gyarmat vidékén, valamint a folyó évben a Csallóközben missziós 
segédlelkészi állásokat szervezett s ezzel ennek a két nagy szórvány-
területnek lelki ellátását és hi toktatását megoldotta. Több helyen a 
hófúvások, katonai beszállásolások, szénhiány miatt meg volt zavarva 
a tanítás, a tananyagot csak alapos összevonással lehetett feldolgozni. 
A nagyobb központokban végzett hi toktatásról a beérkezett esperes-
ségi jelentések alapján a következőkben számolok be: 

Balassagyarmaton Szilárd Gyula vallástanító-lelkész oktatta az 
összes balassagyarmati nem evangélikus intézetben evangélikus nö-
vendékeinket. Az összes növendékek száma: >159, heti óraszám: 22, 
csoportszám: 17. Kardos Gyula vizsgabiztos jelentése szerint az előírt 
tananyagot elvégezték s az évzáró összefoglaláson a tanulók szép ké-
szültségről tettek bizonyságot. Akadály volt az oktatásnál, hogy az 
ú j tantervhez ú j tankönyvek nem jelentek meg. A tanulók nemcsak 
vallásos készültségről tettek bizonyságot, hanem < az egész éven át 
vasárnaponkint és hétköznap hetenkínt háromszor if júsági istentisz-
teleteken vettek részt. Az ádventi és böjti úrvacsora alkalmával a ta-
nulókkal csendes napokat tar tot tak. 

Székesfehérvárott 182 evang. növendéket oktatott Irányi Kamill 
lelkész és Teke Zsigmond segédlelkész 34 csoportban heti 37 órában 
(vidéken 28 tanulót havi 16 órában. A vizsgabiztos pontos és lelki-
ismeretes munkáról számol be. A nagyszámú tanulósereg tudással és 
öntudattal tett bizonyságot a hitoktatók ^áldásos tevékenységéről. A 
szokatlanul kemény tél miatt az iskolákban nagyon sok volt a szén-
szünet, mely a tanítást hátrál tat ta . Vasárnapi iskolával és külön ifjú-
sági és gyermekistentiszteletekkel mélyült a hikoktatás. Eredmény min-
den tekintetben kiváló. 
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Révkomáromban (Duna balpart) Bányay Sándor hitoktató ok-
tatta a város különböző iskoláiban evang. gyermekeinket, összesen 75-öt 
(közs. elemi isk. 24, polgári isk. 19, tanítóképző 3, kat. gimnázium 19, 
iparostanonc 10) 8 csoportban heti 13 órában. Vasárnapi iskola, 
»csendes< napok erősítették a tanulók vallásosságát. Fadgyas Aladár 
vizsgabiztos elismeréssel nyilatkozik az eredményről. Révkomárom nagy 
szórványterületén végzendő hitoktatásról jelentés nem érkezett. 

Komáromban (Duna jobbpart) Fadgyas Aladár lelkész oktatott a 
városban összesen 20 növendéket, Ta tán 28 növendéket 9 csoportban 
heti 8 órában. A tananyagot minden fokon elvégezték, vasárnapi iskola, 

vkü!ön gyermekistentiszteletek voltak. Magyar Géza vizsgabiztos jelen-
tése szerint a tanulók dicséretes feleletei a hitoktató lelkiismeretes 
és eredményes munkájáról tettek bizonyságot. < Örvendetes jelenség, 
hogy a tanulók kezében a tankönyv mellett ott van állandóan a biblia is. 

Érsekújvári a nem evangélikus intézetekben Jacoby \ iktor Ró-
bert lelkész tanított 10 tanintézetben heti 17 órában. Érsekújváron: 29 
középiskolai és 12 elemi isk., Nagysurányban 7 gimnáziumi és 2 elemi 
isk., Margó-pusztán 3 elemi isk. tanuló. Érsekújvár nagy szórványterü-
letén végzett hitoktatásról jelentés nem érkezett. A nagysurányi szlovák 
nyelvű áll. gimnáziumban a szlovák nyelvű hitoktatást Jacobyné Ör-
ményi Etelka polg. isk. tanár és Dubovszky László nagysurányi polg. 
isk. h. tanár végezték. A hitoktatásnál sok nehézséggel kellett meg-
küzdeniük. A cseh megszállás alatt rendes vallástanítás nem volt, az 
i f júság elszokott a vallástanítástól és az istentiszteletek látogatásá-
tól. Üjjánevelés vált szükségessé. A vizsgabiztos ennek dacára az ered-
mény tekintetében igen jelentős emelkedést állapít meg. Az előírt anya-
got nem tudták elvégezni, amit azonban elvégeztek, alapos tárgyi isme-
retről tettek bizonyságot. 

Magyaróvári Szűcs Sándor lelkész oktatta nagy szorgalommal 
és odaadással növendékeinket, éspedig összesen 134 gyermeket heti 
15 órában és 9 csoportban. A szigorú tél és katonai beszállásolások 
itt is megzavarták az oktatást . ,A hitoktató nagy buzgalmat tanúsí-
tott a gyermekek vallásos érzésének mélyítésére, vallásos ünnepélyek 
rendezésével és külön if júsági istentiszteletekkel. Eredmény kiváló. 

Esztergomban Molnár Gyula missziói segédlelkész oktatott a 
különböző iskolákban Dorogon és a környéken összesen 79 evang. 
növendéket 13 csoportban heti 11 órában. A hittanórákon kívül a kö-
zépiskolai Diákszöv.-ben és a vasárnapi iskola óráin foglalkozott az 
if júsággal. A vizsgabiztos jelentése szerint úgy Esztergomban (56 növ.), 
valamint Dorogon és vidékén (23) növendék vizsgázott nagyon szép 
eredménnyel. Mindkét helyen a nagyszámban megjelent szülők és egy-
házi elöljárók őszinte elismerését váltotta ki az i f jú lelkésznek nagy 
hivatásérzettel teljesített munkája. Különös elismerést érdemel az ifjú-
ságnak a biblia ismeretében és olvasásában való jár tassága. 

Bicskén és Csabáin Németh Géza lelkész oktatott 40 növendé-
ket heti 7 órában. Csákváron Fúria Zoltán 41 növ. heti 5 órában, Mórot t 
és Árki-pusztán Weinberger Gusztáv 19 növendéket heti 2—2 órában, 
Szenden Piri Margit 50 növ. heti 6 órában, Tordas-filiáiban (Érd, Tár-
nok, Pusztaszabolcs) Mesterházi Ferenc és Nagy Tibor segédlelkészek 
oktat tak 55 növ. heti 11 órában, Dunaszerdahelyen az ottani állami 
gimnáziumban Stadtdrucker Gyula lelkész 20 növ. heti 4 órában, a 
somorjai áll. polg., rk. elemiben Lic Fizély Ödön 45 növendéket heti 
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4 órában. Tatabányán és Felsőgallán Kalavszky Kálmán lelkész és Ben-
czúr Zoltán segédlelkész 270 növ. heti 32 órában, Hegyeshalmon az 
elemi és polg. iskolákban 36 növ. Wel t ler Rezső leik. heti 6 órában, 
Szirákon Révész Alfréd és Teszák János 149 növ. heti 14 órában 6 
csoportban, Kisterenyén Limbacher Zoltán lelkész 35 növ. 6 csoport-
ban heti 4 órában, Lapújtőn Dani István tanító 43 növ. heti 3 órá-
ban, Rétságon Kiss József áll. tanító 30 növ. heti 4 órában. A hit-
oktatás mindenütt komoly és lelkiismeretes s az eredmény megnyugtató. 

Az egyházkerület közgyűlése a nem evang. iskolákban és 
szórványokban végzett hitoktatásról szóló részletes jelen-
tést megnyugvással és elismeréssel veszi tudomásul, 
az összes hi toktatóknak lelkiismeretes munkájukér t köszö-
netet mond. Felkéri a püspököt a hitoktatói tiszteletdí-
jaknak és fuvarköltségeknek lehetőleg karácsonyelőtti ki-
kiutalására. Nyomatékkal elrendeli a középiskolai hitokta-
tásnak úgy a nyilvános, mint a magánvizsgákon való inten-
zívebb ellenőrzését. Felhívja a pozsonyi csonka- és a fehér-
komáromi egyházmegyét az érsekújvári nagy terület szór-
vány-hitoktatásnak, valamint a Révkomárom környékén élő 
evang. szórványnövendékek oktatásának megszervezésére. 

34. (K. Gy.) Tanügyi előadó bejelenti, hogy az elmúlt tanévben a 
kerület költségvetéséből 3.300 pengőt fordított a hitoktatók tisztelet-
és fuvardí ja i ra , a V. K. M. az állami iskolák hitoktatóinak óradíjaira 
1.370 pengőt utalt ki. Ezen összeg a hitoktatóknak kifizettetett. 
A nódrád-hont-barsi egyházmegye tekintettel arra, hogy az áll. hit-
oktatói óradíjak úgy is nagyon csekélyek s főképen nehézségek van-
nak a nagyobb távolságban végzett oktatásnál, fel terjesztést intéz az 
egyházkerülethez, tegyen lépéseket az egyet, gyűlés révén a hitoktatási 
fuvardí jaknak a megtérítésére is. 

A közgyűlés tudomásul veszi a jelentést. A püspököt 
felkéri a hitoktatói t iszteletdíjaknak lehetőleg karácsony-
előtti kiutalására. A fuvardí jaknak az állam által leendő 
kiutalványozása végett az egyetemes közgyűlés ú t ján fel-
ter jesztést intéz a V. K. M..-hoz. 

35. (K. Gy.) Jelentés a reformáció napjának az évforduló napfán való 
megünnepléséről. 

Egyházkerületünk 1933. évi közgyűlésén elhatározta, hogy a gyü-
lekezetektől megkívánja, miszerint a reformáció ünnepét az évforduló 
napján október 31-én méltó ünnepélyességgel ünnepeljék meg s szün-
tessék meg azt a régi szokást, hogy a reformáció jelentőségéről csak az 
évforduló napjához legközelebb eső vasárnapon emlékeznek meg. Az 
összes egyházmegyékből beérkezett jelentések alapján az előadó öröm-
mel jelenti, hogy a filiákban is okt. 31-én ünnepi istentiszteletekkel, vallá-
sos estélyekkel áldoztak a nagy nap emlékének, mely ünneplésben részt-
vettek híveink nagy számban a hivatalok képviselői, a katonák és a 
tanulóif júság. Nógrádban és Pozsony-megyében volt egy-egy .gyüleke-
zet, ahol nyilván elnézésből nem haj to t ták végre a határozatot. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
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Miniszteri rendeletek. 

36. (K. Gy.) Tanügyi előadó bemutat ja és ismerteti a V. K. M.-nek 
következő rendeleteit: 

a) Tanítók leventeoktatói elfoglaltsága rendes tanítói munká-
jukat nem befolyásolhatja. E rendelet szerint tanárok és tanítók csak 
olyan mértékben vállalhatnak leventeoktatói megbízást, amennyiben az 
tanítói (tanári) munkájukat lényegesen nem befolyásolja, vagy éppen 
teljesen lehetetlenné nem teszi. Ahol az illető katonai parancsnokság az 
iskola vezetőjével megegyezni nem tud, a tankerületi főigazgató tárgya-
lásai alapján az egyházi főhatóság dönt. Rend. száma: 137.007/939. 

b) Visszakerült iskolák könyvtárainak felülvizsgálata. Rendelet-
szám: 137.192/1939. Ezen rendelet értelmében a visszacsatolt területi 
iskolák tanítói és tanári-if júsági könyvtárai, felülvizsgálandók és azok-
ból mindazok a könyvek eltávolítandók, amelyek magyar nemzeti 
szempontból kifogásolhatók, sőt romboló hatásúak. Ezt a selejtezést 
az iskola igazgatója által megbízott tanerők végzik s az eltávolított 
könyveket külön csomagolva, jegyzékkel ellátva kell készen tartani, 
hogy az iskolalátogatások alkalmával a könyvek elszállíthatok legyenek. 

c) Újabb keletű oklevéllel biró tanítók alkalmazásának felté-
teleiről szóló rendelet. Száma: 112.500/1940. Ezen rendeletével a V . K . M . 
hatályon kívül helyezi e tárgyban kiadott 63.030 1934. sz. rendeletét, 
mely szerint a felekezeti iskoláknál megválasztott férfi- tanerők közül 
csak azoknak engedélyezett fiz. kieg. államsegélyt, akik legalább két 
évvel előbb szerezték meg oklevelüket. Mivel az állástalan okleveles 
tanítók már nagyrészt állásokhoz jutottak, az 1940 41. tanévben min-
den akadály nélkül választhatók meg 'azok a férfi-tanerők, akik a 
legújabb keletű oklevéllel rendelkeznek. Továbbra is fennáll azonban 
a miniszter azon rendelkezésre, hogy a pályázati hirdetménybe nem 
szabad a helyi jelölt érdekében • olyan kitételeket használni, melyek 
elriasztanak a pályázattól. Ez a tanítóválasztás megsemmisítését és az 
államsegély megtagadását vonná maga után. 

d) Leventeköteles tanulók templomba járása. Rend. száma: 
169.393/1940. Előfordult, hogy leventeparancsnokok az iskolába járó 
leventéket is levente-kötelékben való templombajárásra köteleztek. Ez 
a rendelet intézkedik aziránt, hogy az iskolába járó leventék temp-
lombajárását és templombajárásuk ellenőrzését az iskola hatáskörébe 
utalja. 

e) Vallási adatok bejegyzése a beiratkozásnál. Rend. száma: 
169.702 1940. Bár a különféle »Utasítások« és »Rendtartások« szigorúan 
előírják, hogy az iskolába való felvételkor a tanuló adatait , nevét, val-
lását a szabályszerűen kiállított születési anyakönyvi kivonat alapján 
kell bejegyezni, ismételten előfordult, hogy iezeket a rendelkezéseket 
nem vették figyelembe. A miniszter újabb rendelettel felhívja az ille-
tékeseket az idevonatkozó rendeletek legszigorúbb betartására, az igaz-
gatókat személyükben teszi felelőssé az esetleges tévedésekért. 

f ) A tanszemélyzet ideiglenes minőségben teljesítendő szolgá-
latára vonatkozó 2.000/1940. sz. min. rendelet. Ezen rendelet szerint 
a »segédtanító« elnevezés megszűnik s helyette a »helyettestanító« elne-
vezés alatt vezettetik be. A helyettestanítói kinevezés vagy alkalma-
zás előtt a tanerő »próbaszolgálatot« teljesít, melynek tar tama alatt 
segélydíjat kap. A népiskolai segélydíjas tanító segélydíja 100 pengő. 
A próbaszolgáiatra bocsátott tanító hivatali fogadalmat tesz, a segély-
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díj ennek letételétől jár. A próbaszolgálat tartama rendszerint egy év, 
melynek letelte előtt nem lehet senkit helyettes tanítóvá alkalmazni. Meg-
felelő minősítés alapján egy próbaév letelte után az egyházi hatóság 
helyettes tanítóvá választja meg, illetve lépteti elő. 

A kerületi közgyűlés az a), b), c ) , d ) , e ) , f ) alatt ismer-
tetett rendeleteket tudomásul veszi és tudomásul adja. 

37. (K Gy.) Tanügyi előadó ismerteti a VII I osztályú elemi iskola 
megszervezésére vonatkozó 1940. évi XX. törvénycikket, amely kimondja, 
hogy a VIII oszt. elemi népiskola mindenütt a közelgő tanévvel meg-
szervezendő. Tudvalévő, hogy a felszabadult Felvidéken a kultusz-
kormány meghagyta a már meglévő VI I I osztályú elemi iskolákat s 
egyúttal rendeletileg kimondotta, hogy az eddigi ország területén is, 
ahol a viszonyok megengedik, tér jenek át a VI. osztályú elemi iskolatí-
pusról a VI I I osztályúra. Ez meg is történt. Körülbelül 100 VII I osz-
tályú iskola létesült az országban önkéntes elhatározások alapján. A 
V. K. M. 3.304/1937. sz. rendeletével meg is alkotta a VII .—VIII . osz-
tályok tananyagát, munkarendjét . Evangélikus Egyetemes Egyházunk 
pedig az ú j elemi iskolai tantervvel kapcsolatban 1937-ben adta 
ki a nyolc osztályú elemi iskola tantervét és hozzá az utasí tást 
is. Tekintet tel arra, hogy a legtöbb esetben az ú j iskolatípus sem 
tanteremszaporítással , sem pedig a tanerők számának emelésével nem 
jár, — ez csak ott következik be, ahol eddig is egy vagy többtanerős 
zsúfolt iskola van, — az egyházkerületnek meg kell tennie azokat az 
intézkedéseket, amelyek a most kezdődő tanévvel kapcsolatban a VII., 
illetve a VIII . osztály megnyitásához szükségesek. 

Ezeket az intézkedéseket a V. K. M.-nek 171.005/1940. sz. ren-
delete szabályozza az állami iskolákra nézve s amelyeket, mint átme-
neti intézkedéseket az 1940/41. tanévre bátran elfogadhatunk. Ezek a 
rendelkezések a következők: 

Mindazokban a népiskolákban, ahol az elmúlt iskolai évben a 
VII. és VI I I I . oszt. már működött , ezek további működésüket az előző 
évihez hasonlóan folytat ják. Azokban az iskolákban, ahol az elmúlt 
iskolai évben csak a VII . oszt. működött , ott a VIII . osztály felállí-
tását biztosítani kell. Olyan iskolákban, ahol eddig csak hat osztály 
volt és a tanulók száma és a tantermek megengedik, hogy ezek szapo-
rítása nélkül lehetővé teszi az iskola további fejlesztését, a VII. osztály 
megnyitható. Az 1940/41. tanévben a népiskola szorgalmi ideje az 
iskola valamennyi osztályában azonos az előbbi iskolai szorgalmi idő-
vel. Ahol a VII .—VIII . osztály megnyílt, a továbbképzőiskola osztályai 
megszűnnek. Ahol a népisk. VII . osztálya csak az 1940/41. isk. évben 
nyílik meg, a továbbképzőiskola működését folytat ja. Az 1940/41. isk. 
évben az Egyet. Egyház által kiadott ú j »Tanterv« és »Utasítás« az irány-
adó, amely magában foglalja mind a VII. osztály anyagát és órarend-
jét stb. Minden olyan VI I I osztályú elemi népiskolánál, ahol két tanerő 
működik, az osztályokat úgy keli megosztani, hogy az alsó tagozatot 
(I.—IV. oszt.) a tanulók létszámára való tekintet nélkül az egyik, a felső 
tagozatot (V.—VIII.) pedig a másik tanító lássa el. Egy tantermes két-
tanerős iskolánál váltakozó tanítással kell az előbbiek szerint a VI I I oszt. 
népisk. működését lehetővé tenni. Olyan VII I oszt. iskolánál, ahol a fiúk 
és a leányok közös oktatásban részesülnek, a felső tagozatot a férfi 
tanító tartozik ellátni. A teljesen osztott iskolákban s ahol fiú és leány-
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osztályok vannak, a felső tagozatban a fiúkat a férfi-tanító, a leányo-
kat a nőtanító tanítja. 

Az egyházkerületi közgyűlés úgy a VI I I osztályú iskola 
megszervezésére vonatkozó rendelkezést, valamint a most 
beálló tanévre vonatkozó átmeneti rendelkezéseket tudo-
másulvéve, azokat határozati időre emeli. Felkéri a püs-
pököt, hogy a szükséges intézkedéseket megtenni s az 
iskolaszékeket a szükséges teendőkről > Körlevél«-ben tájé-
koztatni méltóztassék. 

Kardos Gyula tanügyi előadó a következőkben ismerteti az ú j 
Tanítóválasztási Szabályrendelettervezetet: 

Egyetemes Egyházunk 1895-ben alkotta meg utolsó »Tanitóvá-
laszlási Szabályrendeletet, melyben összefoglalta XIII . fejezetben s 44. 
§-ban a tanítók alkalmazásáról szóló szabályokat. Azóta majdnem 
egy félszázad múlt el s a tanügy terén mérhetetlen változások állottak 
elő, úgyhogy az ú j E. T. kapcsolatban alkotandó Szabályrendeletek 
között talán a legsürgősebben elkészítendő szabályrendelet éppen a 
Tanítóválasztási Szabályrendelet volt. Ez a szabályrendelet a sok kö-
zött elsőnek készült el s 122 §-ba foglalva és XXVII. függeléki pontot 
alkotva az egyházkerület elé lett lebocsátva, hogy az őszi egyetemes 
közgyűlés a megjegyzések figyelembevételével határozati erőre emelje. 
A javaslat, illetve szabályrendelettervezet »terjedelmességének« az oka 
az, hogy az esztendők során egyházi tanítóválasztási autonómiánk — 
hovatovább mind érzékenyebb és nagyobb sérelmet szenvedett s így 
az állami kormányzat mind nagyobb befolyást biztosított a tanítóválasz-
tásoknál magának. Mivel evangélikus iskoláink fenntar tásának évi 
költségei most már több, mint 60o/e-ban az államsegélyekből fedez-
tetnek, beleszámítva a személyi és dologi kiadásokat , — érthető, hogy 
az államhatalom a tanítóválasztásokra mindig nagyobb és nagyobb 
befolyást gyakorolni iparkodik. Ma már autonómiáról alig is beszél-
hetünk, mert annak csak a maradványai vannak meg. Ez azért fontos 
a Tanítóválasztási Szabályrendelet megalkotása szempontjából, mert az 
egyházi szabályrendelet alapján megválasztott tanítót csak úgy accep-
tálja az állam, ha az ő általa kiadott s a tanítók alkalmazására vonat-
kozó rendeleteknek a választó egyházközség minden tekintetben ele-
get tett. Ilyen rendelet pedig igen nagy számban jelent meg, sőt a vál-
tozó viszonyok szerint egyik rendelet kiegészíti, módosít ja, eltörli a 
másiknak intézkedéseit és előírásait. Az idők változásának és bizony-
talanságának képe visszatükröződik a tanügyi rendeleteknek sokaságá-
ban és változásaiban. Ezért nehéz olyan szabályrendeletet alkotni, amelybe 
bele van foglalva az egyházi választási eljárás, de egyúttal bele van 
dolgozva a ma érvényben levő miniszteri rendeleteknek hatalmas tö-
mege is. Az előttünk lévő Tanítóválasztási Szabályrendelettervezet úgy 
van feldolgozva, hogy abba bele van foglalva úgy az egyházi, mint 
az állami íanítóválasztásra, illetve alkalmazására vonatkozó szabályok 
összessége. Ezért oly terjedelmes a szabályrendelettervezet, de azért 
oly komplikált is. De a legnagyobb baj mégis az, hogy már azóta is, 
amióta a tervezet megjelent, a tanítók alkalmazására vonatkozólag 
annyi módosító miniszteri rendelet jelent meg, hogy a tervezetnek és 
főképpen a függelékeknek egy jó részét, — mint idejét multat törölni 
kell a tervezetből. Teljesen megváltoztatandó a 96—117. §-ig ter jedő 
rész, amely a »segédtanítóról, »helyettestanítóról«, »kisegítőtanítóról«, 
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szól, elhagyandók a függelékekből azok a miniszteri rendeletek, me-
lyek a tanítók alkalmazására vonatkoznak, melyek egy utóbbi rende-
lettel — a féríi-tanerőre nézve — teljesen hatályon kívül helyeztetnek. 
Tekintet tel arra a körülményre, hogy a miniszteri rendeletek állan-
dóan változnak s így időről-időre a tanítóválasztási rendelet is mó-
dosul, mérlegelés tárgyává kellene tenni azt a kérdést, vájjon nem volna-e 
célszerűbb a tanítóválasztási szabályrendeletet úgy kidolgozni, hogy abba 
csak a tanítóválasztásnak »egyházi joghatóság alatti része« vétessék fel 
úgy, amint az a régi Tanítóválasztási Szabályrendeletben volt s a kor-
mányt és az államhatalmat illető rész pedig az egész a Függelék közé vé-
tetnék fel. Ezzel a szabályrendelet egyszerűbb, világosabb és állandóbb 
lenne s a kultuszminiszteri rendeletek változásaival könnyebben lehetne 
számolni »Függelékben« , maga a »Tanítóválasztási Szabályrendelettcr-
vezet« alapos és gondos munka eredménye. A benne foglalt egyházi in-
tézkedések mind helyesek, főképpen a »jelölésre« vonatkozó §§-ok, ame-
lyek szerint a jelölési jog az egyházmegyei bizottság elé van utalva. 
Többi részében a tervezet a régi Szabályrendelet anyagát korszerű és 
helyes módosításokkal tartalmazza, amelyek elfogadhatók minden meg-
jegyzés nélkül. A régivel szemben a módosítások a közei félszázad le-
szűrt tapasztalataiból erednek és nagyon helyesek. Ha sikerülne eze-
ket a miniszteri rendeletek változó tömegétől megszabadítani és azok-
ból kihámozni, akkor volna — nézetünk szerint »egyházi szempontból« 
egyszerű és világos a Tanítóválasztási Szabályrendelet. Javaslatom 
tehát a következő: 

A dunáninneni egyházkerület közgyűlése gondosan áttanulmá-
nyozva az Egyházegyetem által véleményadás végett lebocsájtott Ta-
nítóválasztási Szabályrendelettervezetet, — általában (véve helyesnek 
tar t ja , mert alapos és gondos munka eredménye. Helyesen vannak fel-
dolgozva a régi Szabályrendelet egyes pontjai — az újabb idők által 
megkövetelt módosításokkal. Különösen helyesli a kerületi közgyűlés 
a tanítójelölésnek az egyházmegyei isk. bizottság elé utalását s helyesli 
azon részeknek terjedelmes, minden esetre ki ter jedő kidolgozását, me-
lyekből eddig perek származtak. Azonban az egyházkerületi közgyűlés 
aggodalmának is ad kifejezést amiatt, hogy a tanítóválasztási eljárás-
nak az a része, amely ' az államkormány hatáskörére vonatkozik, a 
miniszteri rendeletek gyakori változása, módosítása, törlése miatt — 
komplikálttá, változóvá, szövevényessé válik. Már a tervezet megje-
lenése óta is a 96—113. §§-ok teljesen átdolgozandók — a közben meg-
jelent miniszteri rendeletek miatt, úgyanígy a függelék sok része elha-
gyandó, mert már idejét multa. Ezért az egyházkerületi közgyűlés elfo-
gadja a Tervezetnek azt a részét, amely az egyházi hatóságok intézke-
déseit tartalmazza, — az autonómiánkon túl eső állami intézkedéseket, 
az erre vonatkozó miniszteri rendeleteket — a tervezet §§-aiból ki-
emelve, a »Függelékben« ta r t ja elhelyezendőknek. Ezzel lesz a tervezet 
állandóbb, egyszerűbb és világosabb. 

A közgyűlés a javaslatot határozati erőre emeli. 
39. (Dr. F.) A jogügyi bizottság javaslatára: 

a ker. közgyűlés határozati! ag kimondja, hogy az 1848. évi 
XX. t.-c. végrehaj tásának kérdését továbbra is napiren-
den tar t ja . 

40. (Dr. F.) Dr. Farkass Béla ügyész jelenti, hogy az egyházkerület 
által előlegezett perköltségek végrehajtása a ker. törvényszék ítélete 
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alapján foganatosíttatott letiltások következtében folyamatban van és 
az év végéig mintegy 1.500—1.800 P összeg folyik az egyházkerület 
pénztárába, mely letétképpen kezeli. 

Tudomásul szolgál. 

41. (Dr. F.) Dr. Farkass Béla egyházkerületi ügyész ismertette »A 
magyarországi evang. egyházegyetem szabályrendelete a lelkészválasz-
tásról« tervezetét s ezzel kapcsolatban az egyházkerületi presbitérium-
nak az 1940. évi szeptember hó 27. napján tar tot t ülésén hozott hatá-
rozatát és a presbitérium által el nem fogadott, de a jogügyi bizott-
ság által helyesnek tar tot t előadói javaslatot utalván az egyházkerületi 
presbitérium vonatkozó üléséről felvett jegyzőkönyvben foglaltakra. 

Mihalovics Samu esperes — a szab. rend. tervezet 4. §-nak 
az előadó által javasolt kihagyása mellett foglalt állást és a maga ré-
széről a ker. presbitérium és jogügyi bizottság által javasolt módosító 
indítványokon felül még az alábbi, a jogügyi bizottság által szintén elfo-
gadott és javasolt módosítások elfogadását ajánl ja . 

a) Az egyházmegyei felügyelőnek és a kerületi elnökségnek a 
választási el járásban való közreműködése kizárólag azokra az esetekre 
szoríttassék, amelyek az E. T.-ben részükre biztosítva vannak. 

b) A lelkészi állásnak két módon egyhangú meghívás, vagy pá-
lyázat út ján való betöltés közé feltétlenül szükséges a »jelölés« út ján 
való betöltés közbeiktatása. 

e) A meghívást is, a jelölést is ne a presbitérium, hanem köz-
vetlenül a közgyűlés eszközölje. 

d) Ha ennek dacára, megmaradna a tervezetben kontemplált 
eljárás, úgy a 24. §-ban, talán annak 3. bekezdésében, »expressis verbis« 
kimondandó, hogy csak egyházi adójukkal hátralékban nem lévő presbi-
terek határozhatnak. 

e) A 13. §. c) pontja elhagyandó, mert a módosítás alatt hí-
veink legnagyobbrésze hiványcsonkítást ért, illetőleg azt magyarázza 
bele. E helyett kimondandó, hogy az esperes az érvényben lérő díj-
levelet terjeszti elő az általa netán szükségesnek tar tot t módosításokkal 
pl. a régi űrmértékek helyett a törvényesek bevezetésével. 

f ) A 34. §. c) pont jába okvetlenül felveendő, hogy az, aki a 
másik szolgálati nyelvet nem birja, nem jelölhető az esetben sem, h a ' 
olyan tartalmú nyilatkozatot állít ki, hogy azt bizonyos időn belül elsa-
ját í t ja . 

g) A 38. §. helyett visszaállítandó a régi gyakorlat, hogy a t. i. 
az egyházközség három pályázót jelölhessen, az esperes pedig egyet. 

Az egyházkerületi közgyűlés a presbitérium javaslatát az 
1. pont kivételével, vagyis a tervezet 4. §-ának kihagyá-
sával, amelyet törlendőnek tart, a jogügyi bizottság ki-
egészítő és módosító javaslataival együtt elfogadja és azo-
kat az egyetemes közgyűlés elé való fel ter jesztését el-
rendeli. 

42. (Dr. K. B.) Tárgyal ta tot t az egyházkerületi közgyűlésre küldendő 
népiskolai tanító-képviselők választása tárgyában az 1895. évi aug. 



62 

hó 21 és 22. napján megtartott egyházkerületi közgyűlésen alkotott 
szabályrendelet módosítása iránt az egyházkerületi presbitérium ré-
szérői előterjesztett indítvány. 

A közgyűlés a szabályrendelet 2. §-nak a) pont já t hatá-
lyon kívül helyezi és annak helyébe a következő rendel-
kezést ik ta t ja : 

a) Az egyházkerület egyházmegyéi a következő csoportba so-
roztatnak: 

I. Nógrád-hont-barsi egyházmegye. 
II. Fejér-komárom-mosoni egyházmegye. 
Mindegyik csoport évenkint két (2) népiskolai tanítót választ-

és küld az egyházkerületi közgyűlésre. 

43. (Dr. K. B.) T|árgyaltatott Mihalovics Samu tb. esperes indítványa 
egyházkerületi szórványgondozási alap létesítése tárgyában. 

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy ú j 
terhek viseléséről és vállalásáról van szó, — az indítványt 
hozzászólás és véleményezés céljából az egyházmegyékhez 
leküldi. 

44. (Dr. K. B.) Tárgyal ta tot t a Nógrád-Hont-Bars ideiglenesen egye-
sített egyházmegye fel terjesztése folytán, a visszacsatolt egyházak lel-
készi és tanítói hiványainál a pengő és a cseh korona különbözte-
tésébői származó hiányok pótlása, illetve mikénti fedezése tárgyában 
az egyházkerületi presbitérium részéről előterjesztett indítvány. 

Az egyházkerületi közgyű'és fel terjesztést intéz a m. kir. vallás 
és közoktatásügyi miniszterhez, hogy a visszacsatolt egyházak lelkészi 
és tanítói hiványainál és javadalmazásánál a pengő és cseh korona 
különbözetéből származó hiányokat a károsul tak részére pótolni, illetve 
fedezésükre megoldást találni méltóztassék. 

45. (Dr. K. B.) Tárgyal ta tot t az 1939. évi augusztus hó 31. napján meg-
tar tot t egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 31. pontjában fog-
lalt utasí tás egyes rendelkezéseinek módosítása és kiegészítése tár-
gyában az egyházkerületi presbitérium részéről előterjesztett indítvány. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes szabályrendelet el-
készültéig az egyházi adózás tekintetében útmutatásul a következő 
határozatokat lépteti életbe: 

1. Az 1934—1937. évi VII . egyházi t.-c.-ben megállapított adó-
rendszer életbeléptetése az egyházkerület területén 1940. évi január 
hó 1 napjától kezdve kivétel nélkül minden egyházközségre nézve 
kötelező, aminek ellenőrzésére felügyelni az egyházmegyének esperesei 
és a számvevőszékek elnökei tartoznak. 

2. Az adó kivetése csupán a tényleges és valóságos szükséglet 
arányában történhetik meg (E. A. 243. §.). A tényleges szükséglet 
50%-a személyi adóképpen, 50o/o-a az állami adó alapján vethető ki. 
Személyi adót csak abban az egyházközségben szabad az egyháztag 
terhére kivetni, amelyben állandó lakhelye van. 

3. Személyi adó kivetése azon egyháztagokra kötelező, akik azon 
politikai község területén laknak, — akár belső területén, akár tanyá-
kon vagy pusztákon, — amely községben az egyházközség központja, 
temploma, lelkészi hivatala és iskolája van, továbbá azokra, akik bár 
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a község határán túl, de 5 kilométernél nem nagyobb távolságra laknak. 
4. Az egyházközség a személyi adó fizetésére kötelezhető egy-

háztagok jegyzékét az E. A. 34. §-ának figyelembevételével s a törvé-
nyes jogorvoslatok fenntartásával maga állapítja meg a közvetlen fel-
sőbb hatóság jóváhagyásának feltétele mellett. 

5. Azon egyháztagok, akik nem magában a község területén lak-
nak, csupán az állami alapadók (ház, föld és kereseti adó) alapján 
egységes és az anyaegyházközségével teljesen azonos kulcs és szá-
zalék szerint adóztathatók meg, szigorúan ügyelve arra, hogy ugyan-
az az adótárgy csak egy helyen lehet egyházi adó kivetésének alapja. 
A szórványterületen lakó egyháztagok önkéntesen és szabad elhatáro-
zásuk alapján, személyi adó formájában is résztvehetnek az egyház-
község fenntartásában. 

6. Az egyházközségi tagok anyagi erejének és teljesítő képes-
ségének kímélése érdekében, a rendkívüli kiadások, nevezetesen a sze-
mélyi pótlékok és a hiványoktól eltérő javadalom emelése és ehhez 
hasonlók, nem pusztán a költségvetési előirányzat keretében, hanem 
külön részletesen megokolt fel ter jesztés alapján az egyházmegyei 
presbitérium hozzájárulásával az egyházkerületi presbitérium jóváha-
gyása után történhetnek meg és csak azután vehetők fel az egyház-
község költségvetésébe. 

7. A jelen határozat hatálybalépése előtt javadalom emelések, 
amennyiben a felsőbb hatóságok részéről ezideig még külön jóvá nem 
hagyattak, jóváhagyás végett, illetve felülvizsgálás céljából az ille-
tékes hatósághoz utólag időhaladék nélkül fel terjesztendők. 

8. Tekintet tel arra a körülményre, hogy az egyházi adózás csak 
ugyanazon fokú lelki gondozás mellett bir erkölcsi alappal, a szór-
ványterületeken lakó egyháztagok mindennemű egyházi szolgáltatásá-
nak fele része a szórványgondozásra fordítandó. 

9. Az egyházkerület területén levő anya-, leány-, valamint fiók-
egyházak egyházi vagyonkezelés, adózás és általában összes jogviszo-
nyaik tárgyában és szabályozása végett tar toznak egymással szerző-
dést kötni, mely szerződések szabályszerű jóváhagyás, illetve meg-
erősítés végett az egyházmegye út ján az egyházkerületi presbitérium-
hoz felterjesztendők. 

10. Az egyházközségek szórványterületen lakó tagjaikkal az egy-
házi adózásra vonatkozólag egyezség kötését megkísérelni tartoznak 
s amennyiben méltányos egyezség létre nem jönne az 1934—1937. évi 
YII. egyházi t.-c. 18. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. 

11. A m. kir. fegyveres erőnek tényleges állományú tagjaira a 
\ II. egyházi t.-c. 19. §-ban mentesített és egyházi adó alá nem von-
ható jövedelmükön felüli vagyonukra és jövedelmükre egyházi adót 
kell kivetni. 

12. A jelen határozatokat a püspök ha j t j a végre. A kerületi el-
nökség indokolt és a sürgős szükség esetén a fenti rendelkezésektől jo-
gosult eltérni és mindennemű szükséges intézkedést belátása szerint 
szabadon megtenni. 

46. (Dr. K. B.) Tárgyaltatot t az Egyetemes Egyházi és Iskolai Felügyelő 
átirata a Luther Szövetségi t i tkári állás fedezetéhez való hozzájárulás 
költségeinek viselése tárgyában. 

Az egyházkerületi közgyűlés tekintettel arra, hogy ú j ter-
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hek viseléséről és vallásáról van szó, — az átiratot hozzá-
szólás és véleményezés céljából az egyházmegyékhez le-
küldi. 

47. Dr. K. B.) Tárgyal ta tot t az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság kegyes alapítványáról szóló és az 1925. évi augusztus hó 
12-én megtartott egyházkerületi közgyűlésen alkotott alapítólevél egyes 
rendelkezéseinek módosítása és kiegészítése tárgyában az egyházke-
rületi presbitérium részéről előterjesztett indítvány. 

A kerületi közgyűlés a módosított és kiegészített s a jelen 
jegyzőkönyvben kinyomatni rendelt alapítólevelet tudomá-
sul veszi és jóváhagyja. 

ALAPÍTÓLEVÉL. 
I. 

Az alapítvány címe: 
Első Magyar Általános Biztosító Társaság Alapítványa. 

II. 
Az alapítvány jelenlegi tőkeértéke 3.330 P, szóval háromezer-

háromszáz ar. pengő. 
III. 

Az alapítványi hatóság a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerü-
let, mely az alapítványi vagyont az E. A. 231. §-ban és az 1934—1937. 
évi \ II. egyházi t.-c.-ben foglalt rendelkezések szerint kezeli, éspedig 
az egyházkerület egyéb vagyonától elkülönítve. 

IV. 
Az alapítványi tőke évenkinti tiszta hozadékának legalább 10°/o-a, 

azaz tízszázaléka az alapítványi vagyon gyarapítása végett a tőkéhez 
csatolandó. 

V. 
Az alapítványi tőke több évenkinti tiszta hozadéka, — mégis a 

IV. pont korlátaira való tekintettel, — a dunáninneni ág. hitv. ev. 
egyházkerület lelkész és tanító özvegyeinek, valamint lelkész és tanító 
árváinak, továbbá az elemi csapás által súj to t t gyülekezeteinek segé-
lyezésére fordítandó. 

VI. 
A segélyek odaítélése a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

presbitériumának hatáskörébe tartozik, mely azt, — az egyházmegyék 
közvetítésével és véleményével a püspökhöz legalább 15 nappal a hatá-
rozat hozatal előtt fel ter jesztet t kérvények szorgos és körültekintő mél-
tatása alapján tartozik eszközölni. 

Különösen méltánylandó esetekben az egyházkerületi elnökség 
javaslatára a kerületi presbitérium kérvény nélkül is jut ta that segélyt. 

Abban az esetben, ha segély iránt folyamodó, arra szoruló, vagy 
abban részesítendő nincs, — akkor az alapítványi tökének ki nem 
osztott hozadéka a tőke növelésére fordítandó. 

VII. 
Az alapítványi vagyonról, a segélyek odaítélésére jogosult pres-

bitérium működéséről, a püspök a kerületi közgyűlésnek évi jelentése 
során számol be. 



65 

V i l i . 
A segélyek odaítélésére hívatott presbitérium tagjainak eljárá-

sát bármi módon befolyásolni, vagy náluk közbenjárni (informálni) 
tilos. 

A tagok magánértesítést és - közbenjárást senkitől el nem fogad-
hatnak, minden befolyásolási kísérletet visszautasítani követelesek s 
állásfoglalásukra nézve ígéretet, vagy nyilatkozatot nem tehetnek. 

IX. 
A dunáninneni ág. hitv. ev. 'egyházkerület kötelezi magát az 

alapítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére s az alapítványi jövedelmek-
nek az előírt módon leendő felhasználására, egyúttal kijelenti, hogy az 
alapítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja. 

X. 
Ezen alapítólevél öt eredeti példányban állíttatott ki. 

48. (Dr. K. B.) Tárgyal ta tot t a hadbavonult lelkészek illetményei-
nek rendezése tárgyában és a gyülekezetek gondozása céljából szük-
séges intézkedések megtételére vonatkozólag az egyházkerületi presbi-
térium részéről előterjesztett indítvány. 

A kerületi közgyűlés e tárgyban a következőket rendeli el: 
A lelkész hadbavonulása, illetve katonai szolgálatra való behí-

vása a püspöknek és az illetékes esperesnek időhaladék nélkül azon-
nal bejelentendő. 

A helyetteslelkész kirendelésére és az ezzel kapcsolatos minden-
nemű intézkedések megtételére a püspök jogosult. 

A hadba, illetve katonai szolgálatra bevonult lelkész, — abban 
az esetben, ha a katonai kincstártól járó illetményei nem érik el a gyü-
lekezettől élvezett járandóságait , — elmaradt javadalmazásának ki-
egészítésére tar that igényt. — Ha azonban kincstári illetményei a 
gyülekezettől járó javadalmazását elérik, vagy meghaladják, az egy-
házközségtől katonai szolgálatának tar tama alatt semmiféle javadal-
mazást nem igényelhet. 

A hadba, illetve katonai szolgálatra bevonult lelkész he-
lyettesítésének költségei kizárólag a lelkészi javadalmazást terhelik, 
mégpedig olyan módon, hogy a bevonulás napjától kezdődően minden-
nemű lelkészi illetmény fele (1/2) a helyettes lelkészt illeti meg, bele-
értve a megfelelő lakást is, ha a helyetteslelkész állandóan a gyüleke-
zet területén tartózkodik. 

Ha a helyettes lelkész egyszersmind más gyülekezetnek lelkésze 
is és más egyházközség területén lakik és tartózkodik, — a fenti irány-
elvei: szem előtt tar tása mellett, illetményeit az összes körülmények 
figyelembevételével az egyházkerület püspöke állapítja meg. 

A püspök a fenti rendelkezésektől indokolt esetben jogosult el-
térni és mindennemű szükséges intézkedést 'belátása szerint szaba-
don megtenni. 

A püspök intézkedései ellen használt bárminemű és bármely cí-
men előterjesztett jogorvoslatnak halasztó hatálya nincs. 

A fenti rendelkezéseket azoknak hatályba lépése előtt keletke-
zett esetekre is alkalmazni kell. 

Az egyházkerületi közgyűlés jelen határozatának végrehajtásá-
val a püspök bízatik meg. 
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49. (Dr. K. B.) Tárgyal ta tot t az egyházkerületi tulajdont képező püs-
pöki javadalmazására szolgáló földbirtok kezeléséről alkotott és az 
1934, évi szeptember hó 13. napján megtartot t kerületi közgyűlés jegy-
zőkönyvének függelékeként kinyomatott szabályrendelet egyes rendel-
kezéseinek módosítása és kiegészítése tárgyában az egyházkerületi pres-
bitérium részéről előterjesztett indítvány. 

A közgyűlés a szabályrendeletet a következő módosítá-
sokkal és újabb rendelkezésekkel egészíti k i : 

A 2. § második mondata hatályon kívül helyeztetik és annak 
helyébe a következő rendelkezés lép. Az ingatlanok jövedelmeiről a 
kezelőbizottság évenkint a kerületi presbitériumnak nyilvántartás cél-
jából jelentést tenni tartozik. 

A 4. § a következő ú j rendelkezésekkel egészíttetik k i : 
A kezelőbizottság javaslatára az egyházkerületi közgyűlés jo-

gosult az ingatlanok tiszta jövedelmének 10%-ára rugó és tartalé-
kolásra rendelt szolgáltatásnak most említett és százalékosan megha-
tározott összegét indokolt esetben megváltoztatni, illetve leszállítani, 
— az épületek létesítésének arányában. 

E tárgyban hozott határozat három évre szól és ezen idő eltelte 
után a kerületi közgyűlés megtett ' intézkedését újból felülvizsgálni 
tartozik. 

A 6. § hatályon kívül helyeztetik és annak helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: Az egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt az 
ingatlanok kezelésére világi és egyházi egyénekből egyenlő arányban 
álló kezelőbizottság választandó, melynek azonban intézkedési joga 
csakis halasztást nem tűrő sürgős szükség esetében a püspök véle-
ményének meghallgatása után van. A megtett intézkedés jóváhagyás, 
illetve tudomásulvétel céljából a kerületi közgyűlésnek bejelentendő. 

A 9. § hatályon kívül helyeztetik és annak helyébe a következő 
rendelkezés lép: A püspök nyugdíjaztatása esetében, a nyugdíjaztatás 
napjától az utód beiktatásának napjáig ter jedő időre eső tiszta jö-
vedelem részben a püspökhelyettes javadalmazására, részben a legsür-
gősebb egyházkerületi szükségletek fedezésére fordítandó, a fennmaradó 
összeg pedig a 4. §-ban tartalékalaphoz csatolandó. 

A 10. §-ban a »törvényes« szó törlendő és helyébe a »kiskorú« 
szó teendő. 

A 12. § hatályon kívül helyeztetik és annak helyébe a követ-
kező rendelkezés lép: Ha a püspöki állás megüresedése után az egyház-
kerületi közgyűlés elhatározná, hogy a püspöki állást valamely előre 
nem látható ok miatt egyelőre (és átmenetileg nem tölti be, ebben 
az esetben a határozat kimondásának napjától az utód beiktatásának 
napjáig ter jedő időre eső tiszta jövedelem felhasználása tekintetében, — 
a 10. §-ban biztosított jog sérelme nélkül, — a 4. §-ban foglalt ren-
delkezések szerint kell eljárni. 

A kerületi közgyűlés a jelen módosításokat és pótláso-
kat elfogadta és annak a szabályrendelet megfelelő ré-
szeibe való beillesztése után a jegyzőkönyv függelékeként 
való kinyomását elrendelte. 

50, (Dr. K. B.) Tárgyal ta tot t raz egyházkerületi presbitérium javas-
lata a moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegye különvá-
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lasztása s a pozsonymegyei egyházközségeknek ideiglenes hatállyal a 
fejér-komáromi egyházmegyéhez való csatolása tárgyában. Az előadó, 
Lándori Kéler Bertalan dr. bemutat ja az egyházkerületi presbitérium 
1940. szeptember 27-én tar tot t ülésének 7. sz. jegyzőkönyvi pontjá-
ban foglalt határozatát , mely a moson-pozsonyi egyházmegye ketté-
választását s a pozsonymegyei gyülekezeteknek Fejér-Komáromhoz való 
csatolását az egyházközségeknek egy hí j ján egyértelmű megnyilatko-
zására alapítja. 

Lándori Kéler Bertalan dr. előadó a presbitérium indítványával 
szemben azt javasolja, hogy a kerületi közgyűlés a kérdés újabb 
megfontolása céljából hívja fel az érdekelteket arra, miszerint ebben 
az ügyben foglaljanak állást s vagy az 1939. évi január hó 11. napján 
tartott rendkívüli egyházkerületi közgyűlés által elrendelt közigazga-
tási beosztásban maradjanak meg, vagy nyilatkozzanak, hogy ú j be-
osztást kívánnak s a fejér-komáromi egyházmegyéhez akarnak-e csat-
lakozni, hogy a kerületi közgyűlés nyilatkozataik alapján az esetleges 
ú j beosztást elrendelhesse. 

Az egyházkerületi közgyűlés Lándori Kéler Bertalan dr. 
indítványát elfogadta és egyhangúlag határozat tá emelte. 

Fülek-Várgede missziói egyház ügye. 

51. (K. R.) Előadó ismerteti a Fülek-Várgede missziói egyház ügyét. 
E szerint a cseh megszállás előtt Fülek, mint fiókegyház a lo-

sonci anyaegyház kebelében a dunáninneni kerülethez és a nógrádi 
egyházmegyéhez, Várgede pedig mint önálló missziói központ a Gömör-
Kishonti esperesség kebelében a tiszai egyházkerülethez tartozott. 1919-
ben a füleki fiókegyház Losonc anyaegyházával együtt, nemkülönben 
Várgede is cseh megszállás alá került, de úgy Füleknek, mint Várge-
dének eddigi jogállása a cseh megszállás alatt is 1936-ig megmaradt. 
Az 1936. évben a füleki fiókegyház a szlovák egyházi hatóságok által 
Losonctól Várgedéhez csatoltatott és az így megalakult Fülek-Vár-
gede missziói egyház lelkészi székhelye Fülekre került . 

Az 1938. évben, a Felvidék egyrészének visszatérésével haza-
tért a cseh megszállás alatt két esztendőn át egybe tartozó Fülek-
\ árgede, de visszakerült Fülek egykori anyaegyháza Losonc is. Miután 
pedig az egyetemes közgyűlés 1938. évi jegyzőkönyvének 4. pontjá-
ban kimondja, hogy »a visszatért egyházközségeket a jogfolytonosság 
alapján is abba az egyházkerületbe kebelezi vissza, amelynek kötelékébe 
a Magyarországtól való elcsatolást közvetlenül megelőzően tartozott : a 
Fülek-Várgedei missziói egyház visszakebelezésénél nehézségek merül-
tek fel a dunininneni és a tiszai kerület között, mivel Fülek a megszállás 
előtt a dunáninneni, Várgede pedig a tiszai egyházkerülethez tartozott . 
Fokozza a nehézséget, hogy az egyesített gyülekezet időközben az akkor 
érvényes jogszabályok szerint lelkészt választott, Fülek és Várgede jó-
részt ezen oknál fogva is ragaszkodna a szlovák egyházi hatóságok által 
jóváhagyott egyesítésükhöz és azzal a kérelemmel fordul tak a nógrádi 
és gömöri egyházmegyéhez, illetve a dunáninneni és tiszai egyházkerü-
lethez, hogy az E. T . II . t.-c. 18. és 15. §-ai értelmében az egyesülést 
hagyják jóvá és a maguk részéről is erősítsék meg. 

b) A nógrádi egyházmegye folyó évi július hó 2-án tar tot t köz-
gyűlése jegyzőkönyvének 13. p. II. alatt hozott határozatával a füleki 

6* 
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fiókegyház és Várgede egyházközségeknek missziói egyházközséggé 
egyesítését a maga részéről megerősítette abban az esetben, ha az így 
egyesített missziói egyházközség a dunáninneni egyházkerülethez csat-
lakozik, ellenkező esetben az egyesítés megerősítését megtagadja s 
ragaszkodik a kettéválasztáshoz és Füleknek a losonci egyházhoz való 
visszacsatolásához. Mivel viszont Gömör és a tiszai kerület is magának 
követelte az egyházközséget és a hozzátartozó szórványterületeket, az 
egyetemes közgyűlésre várt volna a döntés, hogy a vitás egyházközség 
és terület a jövőbeni melyik egyházkerület kebelébe és hatósága alá 
tartozzék. 

e) Időközben a két egyházkerület püspöke a vitás kérdést béké-
sen óhajtván megoldani, minden szempontot latbavetni megfontolás után 
a kerületek közgyűlésének utólagos jóváhagyása reményében eg}^es-
séget kötött. Ez egyességet a tiszai kerület folyó évi aug. 27-én tar tot t 
közgyűlésén Rimaszombatban elfogadta és a presbitérium kerületünk 
közgyűlésének jóváhagyásra ajánl ja a tiszai kerület által változatlanul 
elfogadott következő szöveget: 

d) 1. A két egyházkerület a dunáninneni és a tiszai kerület egyez-
séget köt három (3) évre, mely idő alatt Fülek és Várgede területén 
élő evang. hívek együtt maradnak, mint egységes gyülekezet. E három 
év alatt, mely 1943. szeptember 30-án jár le, az egyházközség a tiszai 
kerület hatósága, kormányzása és gondozása alatt áll. 

2. E három év alatt, mint személyhez kötött javadalmat Balogh 
Gyula jelenlegi lelkész élvezi a várgedei kongruát , az egyházközséget 
illetik, a hívektől beszedett egyházközségi járulékok s az egyházköz-
ségi vagyon jövedelme. A Losonctól átadott vagyon, mint tőke keze-
lendő, esetleg ingatlanba helyezendő. 

3. Mihelyest a jelenlegi lelkész egyházközségéből távozik, vagy 
a lelkészi hivatal bármi okból megüresedik, akár három év eltelte előtt 
is, a lelkészi állás többé nem tölthető be. 

4. A lelkészi hivatal megíiresedése esetén, akár a kitűzött három 
év előtt is, de mindenesetre a három év elteltével, 1943. szeptember; 
30-án, a gyülekezet füleki és várgedei része magától kétfelé válik. 
A tiszai kerület birtokba veszi a várgedei kongruát , a várgedei részt 
úgy szervezi meg, ahogy a legcélszerűbbnek látja, Füleket és környé-
két viszont a dunáninneni kerület veszi missziói gondozásba. 

5. A Fülek javára tet t alapítványok és adománjmzott, vagy ha-
gyományozott összegek és ingatlanok osztatlanul Füleket, a Várgede ja-
vára tet t alapítványok és adományozott, vagy hagyományozott össze-
gek és ingatlanok osztatlanul Várgedét i l letik. A losonci egyháztól 
Füleknek jut tatot t vagyon, mint osztályrész csonkíttatlanul Fülek tu-
lajdona marad. 

6. Amennyiben a tiszai kerület e tervezetet elfogadhatatlannak 
találná, a dunáninneni kerület haj landó beleegyezni abba, hogy a lel-
készi kongruát Várgedével együtt sa já t gondozásába vegye, míg Fülek-
ről viszont a dunáninneni kerület gondoskodnék papjával együtt, hogyha 
Balogh Gyula inkább Füleket választaná. 

A közgyűlés a dunáninneni és tiszai kerület püspökének 
fenti egyezségét a maga részéről is elfogadja és jóváhagyja. 
Ezúttal kinyilatkoztatja határozottan, hogy az egyezség-
ben kikötöt t idő leteltével minden újabb tárgyalás, avagy 
meghosszabbítás kizárásával ragaszkodik Füleknek s kör-
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zetének a dunáninneni kerülethez való visszacsatolásához. 
A közgyűlés elrendeli, hogy e határozatot közli a tiszai 
kerület püspökével szíves tudomás, a Fülek-Várgedei egy-
házközséggel miheztartás végett és felkéri a kerület püspö-
két, hogy az ügy további fejlődését kísér je figyelemmel 
és a kerület jegyzőkönyvében tartsa nyilván. Végül azon 
elfogadott egyezséget s a rávonatkozó határozatot fölter-
jeszti az egyetemes közgyűléshez, hogy tudomásul venni 
és megerősíteni méltóztassék. 

52. (K. R.) Előadó jelenti, |hogy a nógrádi egyházmegye f. évi júl. 
2-án tartot t közgyűlésében hozott határozatával (jkv. 13. B. I. és II.) 
hozzájárult , hogy a tiszai egyházkerület megkeresésére Recsk és Parád 
szórványhelyek a tiszai egyházkerülethez, az ősagárdi egyház kérelmére 
pedig, hogy Kosd és Cselőte-puszta szórványok a váczi anyaegyház-
hoz csatlakozhassanak. 

A közgyűlés — tekintettel arra, hogy az iratokból nem 
tűnik ki az, miszerint a nógrádi egyházmegye határozata 
meghozatalánál figyelembe vette volna a más anyaegy-
házhoz való csatlakozás tárgyában alkotott és érvényben 
lévő egyházkerületi Szabályrendelet követelményeit — Pa-
rád, valamint Kosd és Cselőte-puszta elcsatolásának ügyé-
ben újabb és az érvényben lévő Szabályrendelet követel-
ményeit szem előtt tartó határozathozatalra utasí t ja , míg 
Recsk elcsatolása ügyében a határozathozatalt szükség-
telennek tar t ja , mert Recsk eddig is nem a dunáninneni, 
de a tiszai egyházkerülethez (egri misszió) tartozott . 

53. (Dr. Cs.) Tárgyalásra kerül ,az egyházkerületi missziói jelentés, 
amelyet Szekej András előadó a következőben ter jeszt a közgyűlés elé: 

a) A Fejér-Komáromi egyházmegye missziói jelentése az 1939. 
évről. 

Bicske. A csabdi i anyaegyház fiókegyházközsége. Minden máso-
dik vasárnapon tar tot tunk istentiszteletet. Istentiszteleteinket evangé-
likusokon kívül más vallásúak is számosan látogatják. Lelkes és Ige 
után vágyakozó gyülekezet ez. Könnyű is esztendőről-esztendőre ú j 
eredményeket felmutatni. Alig, hogy megszületett ia gondolat, hogy 
orgonát építsünk szép kis templomunkba, már el is készült. Április 7-én 
Magyar Géza alesperes fel is avatta. Nem gyűj töt tünk rá, hanem dol-
goztunk, de helyesebb, ha azt mondjuk, hogy a Nőegylet asszonyai dol-
goztak érte. A múlt esztendő elején színdarabbal 1.000 P-t, karácsony-
kor vásárral 600 P-t gyűj töt tünk össze. Itt le kell írni két asszonynak 
a nevét: Szkok Pálné és dr. Sólyom Lajosné, akik a jóság és építés 
angyalai ebben a gyülekezetben. Orgonánkra özv. Fülöp Pálné 100 P-t, 
Szkok Pál, a fiókegyház felügyelője 200 P-t, Hoffmann Ede, az anya-
egyház felügyelője 500 P-t adományozott önkéntes felajánlással . Orgo-
nánkra adósságunk nincs. Templomunkba az idén a villanyt is be-
vezettük. A költségeit mindenben egy névtelen asszony fedezi. A lel-
kész számára a gyülekezet istentiszteleti szolgálatok végzésére hintót 
vásárolt . 

Fiókegyházi életünk mozzanataiból megemlíthető a ref. egyház 
irányunkban való jóindulata, Kultúr-termében a télen át nőegyleti 
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összejöveteleinkre haj lékot adott. A rk. egyház testvérisége már nem 
ilyen. Megtörtént, hogy rk. temetőben lévő családi sírboltba temetkező 
evang. családtagnak temetésére az evang. lelkészt nem engedték be. 
Hogy többé ilyen ne történhessen, ellenszerét megtaláltuk. Ugyanilyen 
testvérietlen megnyilatkozás volt, hogy két evang. gyermeket 5 eszten-
dőn át rej tegettek az evang. hi t tanórák elől. Amikor most rá jö t tünk 
erre és követeltük a hi t tanórákra bocsátást, a gyermekeket ki akar-
ták tenni az iskolából, azzal, hogy evang. gyermeket iskolájukban nem 
kerü 'getnek. Határozott fellépésünkre azonban nem merték megtenni. 

Most evangélikus, azelőtt baptista szülőktől származó két fel-
nőtt evang. gyermeket kereszteltünk meg ebben az esztendőben. 

Nagy ki ter jedésű szórványgyülekezeteink gondozása nagyon ne-
héz. A velejáró sok költséget sem az anyaegyház, sem a lelkész nem 
birja fedezni, pedig a hatodik határban is találunk 2—3 evang. gyer-
meket, akik a mieink, akiknek nem szabad elveszni. A felcsúti szór-
ványban a hit tanórákon kívül istentiszteletet tar tot tunk és Úrvacsorát 
két alkalommal osztottunk. 

Esztergom. »Az Úr csodásan működik.« Isten kegyelméből ön-
magunkban tapasztal tuk meg ennek az éneknek igazságát. Évek meg-
feszített munkája után valóra vált régi vágyunk, gyülekezetünknek si-
kerül t megfelelő házat venni. 1939. szeptember 28-án írtuk alá azt a 
szerződést, melynek értelmében a város belterületén egy háromszor két 
szobás lakást tartalmazó ház, szép udvar és ker t jutott tulajdonukba az 
eladó által kikötött öröklakás és havi 60 P éle t járadék fejében. Ezzel 
a számunkra előnyös vétellel, gyűj töt t pénzünket a szükséges átalakí-
tásokra fordí t juk s ha Isten is úgy akar ja nemsokára megkezdhetjük 
templomunk építését. 4.000 P hiányzik még a szükséges össszeghez, de 
hisszük, hogy Isten további megsegítő kegyelméből és evangélikus hit-
testvéreink támogató szeretetéből ez a hiány is megtérül és így végleg 
bástyájává lehetünk evangélikus egyházunknak a magyar Rómában. 

Az egyházi élet a fenti öröm lelkesítő hatása alatt folyt. Az 
istentiszteleteken kívül hetenkint bibliaóra, havonkint kultúrdélután 
volt, az utóbbiakon a magyar reformációval ismerkedtünk meg. Részt-
vettünk a piliscsabai konferencián, a budapesti protestáns napokon. 
Ünnepélyt tar tot tunk karácsony előtt és márciusban. Az előzően Mátis 
István felsőszelii lelkész karácsony jelentőségéről tar tot t előadást, a 
helyi lelkész a finnekről emlékezett meg, az i f júság pedig karácsonyi 
jelenetét adta elő; az utóbbin szavalatok közepette a lelkész máre. 
15-ről emlékezett meg, az if júsághoz pedig Szentmiklósy Edit tanítónő 
szólott. Karácsonyi ünnepélyünk a finn I vöröskeszt céljára 35 P 43 
fillért eredményezett. Ünnepélyeink buzgó munkása a Nőegylet volt. 
Ő gondoskodott a szegényekről is és támogatta a lelkészt lelkipásztori 
munkájában. Diákszövetségünk munkájának ékes bizonysága volt a 
tanév végén tar tot t évzáró összejövetel, amelyen i f júságunk hitéről, 
egyház és hazaszeretetéről, szavaló és írói képességéről egyaránt bi-
zonyságot tett. Sok áldást és örömöt hozott a vasárnapi iskola. Meg-
ható elemi iskolásaink buzgósága, ami vezetőjüknek Szentmiklósy 
Vilma tanítónőnek köszönhető, aki fáradhatat lanul dolgozik Isten kis 
gyülekezetében. 

A szórványokban az elmúlt évben rendszeresen volt istentisz-
telet, ami egyre szorosabban fűzi az egyházhoz a híveket, akiknek 
nagyrésze a missziói kör megalkotása előtt semmiféle gondozásban 
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nem részesült. A vallástanítást mindenütt, és pedig 8 helyen 21 iskola 
79 tanulójánál, a lelkész végezte, beleértve a dorogi körzetet is. A re-
formáció ünnepét és a lehetőséghez képest az összes előírt ünnepeket 
megtartottuk. 

Az egyházközség vezetőségében a következő változás állott be. 
Városunkból való távozás miatt t isztükről lemondtak vitéz Pongrácz 
Bartha Ede felügyelő, vitéz Molnár Gyula másodfelügyelő, Hasenauer 
Andor jegyző. Érdemeik elismeréséül a gyülekezet őket tiszteletbeli 
felügyelővé, másodfelügyelővé, illetve jegyzővé választotta. Az ú j veze-
tőség a következő lett, felügyelő: vitéz Leidenfrost Pál nv. min. oszt. 
tanácsos, másodfelügyelő: Illés Sándor kereskedő, jegyző: Bérezi Endre 
ny. főszámvevő, ellenőr: Záborszky Jenő tanár. Ünnepélyes beiktatá-
suk 1939. dec. 10-én volt, melyen D. Kovács Sándor püspök is meg-
jelent. A beiktatást Podhradszky János esperes végezte, aki ez alka-
lommal volt először gyülekezetünkben. 

Dorog. Gyülekezetünk lankadatlanul folytat ja munkáját , hogy be-
töltse Istentől kapott magasztos hivatását. A tavaly megkezdett biblia-
órák és gyermekszövetségi összejövetelek rendszeres !bibliaköri, ill. 
vasárnapi munkává szélesedtek. Nagyban emelte gyülekezetünk tekin-
télyét az ádventi ünnepély, amelyet 1939. december 10-én tar tot tunk 
és amelyen olyan sokan jelentek meg, hogy a dorogi Munkás Otthon 
hatalmas díszterme kicsinek bizonyult. Ünnepélyünk megnyitó szavait 
dr. Reimann Ernő vezérigazgató egyházközségi felügyelőnk mon-
dotta, D. Kovács Sándor püspök »Magyar ádvent« címen tar tot t lé-
lekemelő előadást, majd a vasárnapi iskola vezetői és növendékei 
Molnár Gyula lelkész »Az Ür gondot visel« című három felvonásos 
karácsonyi színdarabját adták elő. Ezen a nagy sikeren kívül a biblia-
köri munka eredménye a szép oltárterítő, a vasárnapi iskoláé a gyer-
mekek folyton fejlődő hite, egyház és hazaszeretete, amely vezetőjének 
Szentmiklósy Vilmának és Valaczkay Ilonának köszönhető, akik fá-
radhatatlanul munkálkodtak a gyermekek között. 

A szórványgondozás rendszeres volt, úgy szintén a vallástaní-
tás is, melyet mindenütt a lelkész végzett. 

Érd. Tordashoz tartozó fiókegyház. Az elmúlt esztendő a csen-
des munka éve volt. Zavaró mozzanat nem volt semmi és így a fiók-
egyház megerősödése tovább folyhatott. Templomunk még nincs. Még 
vendégek vagyunk. Nyáron a ref. templomban, télen a polgári iskolá-
ban tar tot tuk istentiszteleteinket. Istentiszteletet minden vasárnap tar-
tottunk. Ezenkívül vasár- és ünnepnap délutánonkint Érd-Parkvá-
rosban és Tárnokon. Az év második felében a tárnokiak Érdre jár tak 
át, mert nem volt istentiszteleti helyiség. E most az iskolaépítéssel 
megoldódik. Összesen 100 istentisztelet volt. A lelkigondozást kiegé-
szítik a bibliaórák. Állandó vándor-bibliakör működik Tuskulánumban, 
Érdligeten és Diósdligeten. Nagy ünnepeink előtt pedig bűnbánati isten-
tiszteletet tar tot tunk. Rendszeresen folyik a hívek felkutatása és a 
gyülekezet életébe való bevonása. Ebben a munkában a presbiterek 
nagy segítségére vannak a segédlelkésznek. A közösségi érzést még 
vallásos esték tartásával is ápoljuk. Az istentisztelet látogatása jó. 

Martonvásár. A havonkint tar tot t istentisztelet és hetenkint 
végzett hi toktatás a letűnt évben is zavartalanul folyt, a hívek lelki-
épülésére és hitbeni erősödésére. 
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Pusztaszabolcs. A nagy távolságra fekvő szórvány gondozását és 
az evang. tanuló gyermekek hi toktatását rendszeresen végeztük. A 
hívek buzgón- és szorgalmasan keresik meg Isten-házát (ref. templo-
mot) és nem mulaszt ják el /az Ür szent vacsorájával való élést. A 
hitélet jó. 

b) Nógrád-Hont-Barsi egyházmegyei 
Anyaszentegyházunk legégetőbb kérdése a szórványkérdés. A szek-

taveszedelem folytán ugyan az egyházak lélekszáma is fogy, mégis sta-
tisztika szerint szórványaink azok, amelyek .41 veszteség legnagyobb 
százalékát adják. 

A szórványokra való felfigyelés különösen szükséges egyház-
megyénkben. Alig három-négy olyan egyházközségünk van, amelynek 
ne volna ki ter jedt szórványköre s két olyan egyházközségünk van, — 
Kisterenye és az Ipolymenti misszió, — melyek kifejezetten szórvány-
egyházközségek. S ha még megemlítem azt is, hogy gyermekeink 1/3-a 
idegen tanintézetek tanulója, világos, milyen fontos az a munka, me-
lyet szórványaink megmentéséért lelkészek, tanítók, gondnokok és a 
többi hitmunkások végeznek. 

Balassagyarmatnak ugyan nincsen szórványa és mégis rendkí-
vül fontos az a missziói munka, melyet ez az egyházség a balassagyar-
mati kórházon keresztül szórványainkra gyakorol. A szórványokban 
elfelejtett vagy elrejtőzött híveink, amikor maguk, vagy hozzátartozó-
juk kórházba kerül a balassagyarmati egyházközség által végzett lel-
kipásztori munkán keresztül ismerik meg egyházunkat s nemcsak test-
ben, de lélekben is megerősödve érkeznek vissza otthonukba. 

Ha a szórványok megmentéséről van szó, püspökünk azonnal 
cselekszik. így jött létre egyházmegyénk ú j missziói köre az Ipoly-
menti Misszió. I t t 17 politikai községben és 16 pusztán összesen 1.343 
lélek lakik. Külön-külön csak oldott kéve, csak morzsák, de beszer-
vezve, hatalmas egyházközség. Ilyen őrhelyre alkalmas őrök kellenek. 
Úgylátszik püspökünk a jelenlegi lelkész személyében alkalmas erőt 
választott ki. Az esztendő minden napján van valahol kiszállása s 
nemcsak a községekben, hanem minden tanyán, minden pusztán meg-
jelenik és tanít ja , vigasztalja, erősíti híveiben az evangélikus hitet, az 
egymáshoz való ragaszkodást . A jó Isten gazdag áldása legyen mű-
ködésén ! 

A misszió munkájába mindjobban és jobban belekapcsolódik 
Salgótarján. A gyülekezet minden negyedik tagja 552 lélek él szórvány-
ban. A lelkész és segédlelkésze minden vasárnap több helyen is hirdeti 
az igét. Istentiszteletek számát mindenütt emelték s a messzebb fekvő 
szórványokban is végzik a hi toktatást a külön, névre szóló meghívókkal 
gyűjt ik össze a szórvány-híveket istentiszteletre. Az anyaegyház fiai a 
KIE-be vannak beszervezve, a lányok az evangéliumi Leányegyesü-
letbe, melynek elnöke a minden szépért lelkesedő minta papnénk, dr. 
Csengődy Lajosné. 

A visszatért Százd 555 lelket számlál, melyből az anyaegvház-
ban csak 252 lélek lakik. Veszedelmes a helyzet,. mert magában áll, 
az evangélikus egyházak messze esnek tőle. Annál nagyobb a lelkész 
buzgósága. Őszi, téli estéken vallásos összejöveteleket tart , amikor 
az i f jak , — ami igen kiemelendő — imádkoznak, énekelnek, olvassák 
a Bibliát, amikor mint a 12 éves Jézus a templomban — kérdeznek 
és felelnek. 
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Nagykiterjedésű szórvány területtel rendelkezik a visszatért 
Fakóvezekény is. A lélekszám 1.511, az anyaegyházban azonban csak 
821 lélek lakik. A lelkipásztori munkát nehézzé teszi az a körülmény-
is, hogy az anyaegyháznak egyirányban sincs kövezett út ja . Ennek 
ellenére a lelkész a lelkipásztori munka minden eszközévei odahat, 
hogy a híveket összetartsa s ;a hitben megerősítse. Munkája sok fá-
radsággal, de áldásos eredménnyel is jár. 

Csánk. Sok nehézséggel"küzd. I f jú lelkésze tiinótheusi lelkese-
déssel és ki tar tással gondozza a rábízott lelkeket. 

Kiscsalomja. A lelkész jelentése szerint csak szórvány egy ház. 
Missziónálása a lelkésztől sok ki tar tás t és önfeláldozást kíván. A hívek 
tcmplomlátogatása kiváló. 

Losonc. Kiépített és megszervezett belmissziói intézményekkel 
rendelkezik. Van Nőegylete, I f júsági Egyesülete stb. Az egyházi élet 
virágzó. 

Kisterenye missziói egyházközségről évről-évre megemlékezünk 
e jegyzőkönyv lapjain. 40 km. körzetben 29 helyen összesen 555 lélek 
lakik. Az anyaegyházban azonban csak 138. Mint Pál apostol, úgy a 
kisterenyei lelkész is valóságos missziói u takat tesz meg. Mint kúrió-
zumot megjegyzem, hogy ezen utak hossza 4.470 km., ha naponta 30 
km-t tenne meg, út ja 145 napig tartana. 

Az egyházi élet fokmérője az áldozatkészség és a hitvédelmi 
saj tó szeretete. Kisterenyén az egyházra adakoztak 1.473 P 19 fillért. 
Az egyházközség adott 870 P 76 fillért. A »IIarangszó«-nak sok az 
előfizetője. Naptáraiból 80 db. fogyott el. »Luther és a reformáció« c. 
füzetet 50-en vették meg. Tekintélyes mennyiség fogyott Bibliából és 
énekeskönyvből is. Dorogházán a rk. vallású kitértekből fiókegyház-
község alakult. Templomot építettek s azt a püspökünk a folyó évben 
fel is szentelte. A gyülekezet Selypen is akar egy kis templomot 
építeni. 

Kisterenyei jelentésünket le nem zárhat juk anélkül, hogy meg 
ne emlékeznénk azokról, akik a lelkésznek egyházmentő munkájában 
hűséges segítőtársai voltak. Pásztón a kegyeslelkü Dubraviczky Erzsé-
bet polgári iskolai helyettes igazgató, minden vasárnap reggel áhí-
tatra gyűjtötte össze az iskolásgyermekeket; Kiss Gyvda jánosaknai 
iskolaigazgató pedig Mizserfán, Jánosaknán és Mátranovákon taní-
totta az elemiiskolai tanulókat; Limbacher Zoltánné a kisgyermekeket 
missziói szövetségbe tömörítette és nagy szeretettel gondozta. Kistere-
nyét a kerület további támogatásába ajánlom. 

Szécsény szórványa a visszacsatolt községek révén 250 lélekkel 
szaporodott. Megyényi nagyságú területét csak modern közlekedési 
eszközökkel lehetne bejárni. 850 az összes lélekszám. Ebből az anya-
egyházban 150 lélek lakik. A hívek inkább halnak, mint születnek. A 
150 adófizetőből 66 gyermektelen. A tankötelesek száma 16. A szórvány-
hitoktatás 1.334 P szükségletével szemben a fedezet csak 200 P. A 
lelkész ezt is kénytelen előlegezni, mert újabban a kerületi pénztár 
csak utólagosan és nagy késedelemmel fizet. 

A széesényi egyház ezen szomorú állapotában csak egy vigasz-
taló mozzanat van: A lelkész nem ismeri a csüggedést, hanem mun-
kálkodik azzal a hittel és reménységgel, hogy munkája nem az ered-
mények nagysága, hanem nehéz helyen végzett szolgálatában tanúsí-
tott hűsége szerint jutalmaztatik meg egykoron. 
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A szügyi egyházban megvan alakítva az If júsági Egyesület. T.eátiy-
egyházaiban, Patvarcon, Csesztvén, Ipolyszögön alakulóiban van. Ezek 
az egyesületek minden »várakozáson felüli« eredménnyel működtek. 
Igen örvendetes jelenség ez. 

Harmati Béla ösagárdi lelkésztestvérünk, nemcsak a közegyház-
ban, hanem különösen sa já t egyházközségében nagy missziói munkás-
ságot fe j t ki. Jelentésében panaszkodik, hogy az if júsági egyesületet 
nem tudja megalakítani, mert i f ja i a legénybíró elnöklete alatt sa já t 
egyesületi életüket élik. Gyűléseiket az utcán, vagy kocsmákban tart-
ják. Reméljük, hogy az ösagárdi i f j ak lelkéről is elolvad a jég. 

Sámsonháza i f júságát a kerület kiváló képességű missziói lel-
késze gondozza. Van ott If júsági Egyesület, Énekkar, Bibliaóra. Igen 
jó a szórványhívek részéről a templomlátogatás. 

Hasonló a helyzet Legénden, Vanyarcon, Terényben és részben 
Galgagután is. 

A Fiilek-Várgedei missziói egyhážról, mint hogy ennek az egy-
háznak az ügye a püspöki kar kezében van, ez alkalommal nem emlé-
kezünk meg. 

Bér filiáiban és szórványaiban ez évben is szorgalmas missziói 
munka folyt. Ámbár a lelkész azzal a legkigondozással, melyet je-
lenleg végez, nincs megelégedve. Jelentése alapján mégis elmondhatjuk, 
hogy kevés olyan lelkészünk van, aki olyan hűséggel, odaadással és 
lelkesedéssel végzi lelkipásztori szolgálatát, mint ő. Egyházi szem-
pontból mindenesetre kívánatos volna, hogy Bokor-Kutassó anyaegy-
házzá szerveztessék. 

Szirákon a lelkésznek nagy segítségére volt az egyházmegye 
által segélyezett kisbágyoni kántor-tanító. Ennek távozása után nem-
csak a nagykiterjedésű szórványok, hanem a tanítójától megfosztott 
kisbágyoni leányegyházközség gondozása is az ő vállaira nehezedett. 
Az anyaegyházban szépen működő leányegyesület van. A szórványok-
ban tar tot t bibliaóráknak igen sok áldása volt, mert azon mindig 
többen és többen vettek részt. Szektaveszedelem, mely a szomszédos 
egyházakat támadja, Szirákon nincsen. 

Bánk nagykiterjedésű és népes filiáinak és szórványainak gon-
dozásában nagy segítségére vannak tanítói. A lelkész a folyó évben 
is fokozni tudta lelkipásztori tevékenységét. A nehéz tél ellenérc is 
szorgalmasan látogatta híveit. I f júsági egyesülete 46 taggal eredmé-
nyesen működik. 

Egyházasdengelegi »Evangélikus Élet« szerint is szórványegyház. 
A hívek 1/3-a az anyaegyházon kívül lakik. Erdőtarcsán, Nagykökénye-
sen, Héhalomban nemcsak gyermekek részesültek hitoktatásban, hanem 
a bibliaórák tar tása által a felnőttek is, lelki megerősítésben. Heréd 
filiája nagy veszedelemben van. Taní tója Szegedre távozott s iskolá-
jában nincs meg a törvény által megkövetelt 30 evang. gyermek, így 
ottani szép templomunk csak időközönkint lesz nyitva. Isten segítse 
meg ezt a küzdő kicsiny leánygyülekezetünket! 

Mindez adatokból kitűnik, hogy a lelkészek belmissziói mun-
kásságukat hűséggel és odaadással végezték. Mint minden munkában, 
úgy ebben is nagy szerepet játszik a tőke-, a pénz- és a fuvarkérdés, 
mely igen megnehezíti az eredményes munka zavartalan folytatását . 
Utasítandó volna a kerületi pénztár, hogy a hitoktatási fuvarsegélye-
ket minden év január hónapjában fizesse ki. 

k 
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c) Moson-Pozsonyi egyházmegye. 

A pozsonyi csonka esperesség területén a kajali székhellyel 
felállított misszió lélekszáma 1.042. Anyanyelvre nézve magyarok, né-
metek, tótok. Lelkigondozásukat Aranyi József segédlelkész látta el. 
Ennek a missziónak életrehívása a nagy területen szétszórt hívek lelki-
gondozása miatt égetően szükséges volt és az esperesség csak hálával 
tartoznak püspökünknek, hogy ennek a missziónak a sorsát felkarolta. 

Az istentiszteletek a misszióhoz tartozó szórványokban vasár-
naponkint felváltva végeztettek. A hit tantanítást pedig hetenkint az 
előírt óraszámban kiszállással végezte az összes iskolában a missziói 
segédlelkész. 

A csonka esperesség területén a belmisszió munkája áldásosán 
folyt Istentiszteleteink szép látogatásnak örvendtek, gyülekezeti Kö-
reink, Ifjúsági-, Leány-, Nőegylet, Énekkar, Vasárnapi iskoláink a bei-
misszióban mindenütt segítettek a lelkipásztori munkálkodás hitéb-
resztő ténykedéseinél. 

Szokott ünnepeinken kívül megemlékeztünk istentiszteleteinken és 
ünnepélyeinken Kormányzó urunk 20 éves országlása évfordulójáról. 
Mátyás-király születésének 500 éves jubileumáról. A Károlyi Gáspár 
magyar nyelvű bibliafordításának 350. évfordulójáról. Minden gyü-
lekezet képviseltette magát a pesti »Prot. Napokon«. Kajaion »Ifjúsági 
Evangélikus Nap«-ot tartot tunk. Gyülekezeteinkben voltak missziói 
istentiszteletek. 

A közgyűlés a missziókról szóló jelentést tudomásul veszi 
és a kifej tet t szép tevékenységért elismerését nyilvánítja. 

54. (Dr. Cs.) Előadó beterjeszti az egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyám-
intézet jelentését. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elhatározza, 
hogy a jegyzőkönyvet függelékében kinyomatja. 

55. (Dr. Cs.) Előadó beterjeszti az egyházkerületi Luther Szövetségről 
szóló jelentést, mely szerint újabbb helyi szövetségek megalakításáról 
nem érkezett jelentés. A meglévőkben a munka a múlt évben ismer-
tetett keretekben folyt. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és ismételten fel-
hívást intéz az egyházközségekhez, hogy a helyi Luther 
Szövetséget haladéktalanul alakítsák meg. 

56. (Dr. Cs.) A dunáninneni Lelkészegyesület bemutat ja okt. 3-án 
megtartott ülésének jegyzőkönyvét. 

A közgyűlés tudomásul veszi és elhatározza, hogy a jegyzö-
könyvet függelékében kinyomatja. 

57. Bérces Lajos az egyházkerületi tanítóegyesület elnöke beszámol 
a tanítóegyesület működéséről. Az egyesület f. évi október hó 3-án 
Balassagyarmaton tartotta évi rendes közgyűlését, ahol Jeszenszky Mar-
git a balassagyarmati ev. iskola igazgató-tanítónője tar tot t igen érté-
kes előadást »Az if júsági és gyermekirodalom« címen. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
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58. (B.) Kardos Gyula előadó benyúj t ja a kórházak és fogházak lelki-
gondozásáról szóló jelentését: 

A felszabadult Felvidékkel ez a munka is megszaporodott, mert 
a visszatért városokban majdnem mindenütt van kórház és fogház. 
Egyházkerületünk mindig különös gondot fordított a »nyomorúságban 
lévők« lelkipásztori gondozására. Ehhez képest a következő helyeken 
volt bevezetve rendszeres lelkipásztori munka: Balassagyarmaton (kór-
ház és fogház), Székesfehérvár (kórház és leány javító-intézet), Ma-
gyaróvár (kórház), Márianosztra (büntetőintézet), Komárom (fogház 
és kórház), Ipolyság (kórház és fogház), Losonc (kórház). 

A) Kórházak: 

L Balassagyarmaton a Mária Valéria-közkórház evangélikus bete-
geit a lelkész állandó és rendszeres lelki ellátásban részesíti. Segít-
ségére vannak e munkában a diakonissza testvér és a Nőegylet kebelé-
ben működő »kórházi missziói«. Hetenkint az összes evang. betegeket 
meglátogatják, részükre az egyházmegye áldozatkészségéből kis ima-
könyvet adnak (»Gyógyíts meg engem Uram«) s ezenkívül a lelkész 
minden alkalommal — a betegek kívánságára az Ür szent vacsorájának 
vígasztalásával lát ja el őket. Adventben és bojtban minden beteg fel-
veszi az Úrvaesorát. J á r a kórház evang. betegei részére a »Harangszó <, 
melyet 5 példányban a Nőegylet fizet elő, 5 példányban pedig ingjen 
küld a »FIarangszó«-szerkesztősége. A kórház szülészeti osztályán szü-
letett gyermekek a keresztség szentségében részesülnek s minden evang. 
kórházi halottat a lelkész elkísér utolsó út jára . 

2. Székesfehérvárott a megyei Szent György-kórház evangéli-
kus betegeit a lelkész a Nőegylet tagjaival hetenkint látogatja, ellátja 
olvasmányokkal és imakönyvekkel. A nagy ünnepek előtt csoportos Úr-
vacsoraosztás van a kórházban, kérésre pedig a lelkész esetenkint ki-
száll, hogy az Ür testével és vérével megnyugtassa a kórágyak nehéz 
evangélikus betegeit. 

3. A losonci 78 ágyas áll. kórházban az evang. betegek átlagos 
létszáma 2—3. A Nőegylet kórházlátogató »megbízottja« s a lelkész 
rendszeres heti szolgálatot végez. Az egész éven át i 1 betegnek szol-
gáltatta ki az Úr szent vacsoráját . A betegeket imakönyvekkel lát ják 
el. Az elmúlt esztendőben egy haláleset fordult elő. 

4. Magyaróvári és Ipolyságon az ottani városi kórházakban —' 
a kevés számú evang. beteget Szűcs Sándor helyi lelkész látta cl lelki-
vigasztalással, Ipolyságon pedig az ottani állami kórházban evang. be-
tegeinket Matuz Pál ipolyveczei lelkész látogatja s a szükséghez képest 
Űr szent vacsoráját részükre kiszolgáltatja. 

5. Léváról az ottani kórház lelkipásztori gondozásról jelentést 
nem vettem. 

B) Fogházak: 

1. A balassagyarmati törvényszék fogházában az evangélikus le-
tar tóztatot tak száma átlag 10—12. A lelkipásztori gondozásuk a ref. 
lelkésszel karöltve történik. A ref. rabokkal együtt minden héten van 
igehirdetés s ádventben és böjtben az összes foglyok élnek az Űr 
szent vacsorájával. Az igehirdetést a bűnösökhöz lehajló krisztusi sze-
retet jellemezte s célja, hogy a rabok rátalál janak a kegyelem forrá-
sára : a Krisztusra. Azonkívül az egyes letartóztatot takkal a lelkész 

k 
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pásztori beszélgetéseket folytatott, vallásos iratok kiosztásával s fő-
képpen a »Szabadíts meg Engem Uram« c. imakönyv ajándékozásá-
val igyekeztünk őket visszaterelni a keskeny útra. A Nőegylet tagjai-
ból alakult »fogház-misszió« ez évben is rendezett a rabok számára 
karácsonyi ünnepélyt, amikor is áhítat és ajándékcsomagok jut tatásá-
val igyekeztek felmelegíteni a cellák zord lakóinak lelkét. 

2. A székesfehérvári ügyészségi fogházban letartóztatott pro-
testáns rabok és az evang. és ref. lelkészek részéről felváltva részesülnek 
istentiszteletekben. Ezenkívül a Fébé tagjai hetenkint tar tanak a ra-
boknak áhítatokat. Itt említjük meg, hogy Székesfehérvárott egy ú j 
munka-tér nyíllott a lelkipásztori munka számára. Kecskemétről oda-
költözött a leányjavító intézet. 1939. szeptember 1-vél az intézet leány-
tagjait a lelkész gondozás alá vette. Az intézet felügyelő hatóságában 
képviseletet nyert Nőegylctünk is. Karácsonyra szeretetcsomagokat kap-
tak. Minden pénteken pedig »csendes órát« tar t közöttük. E munkában 
Teke Zsigmond scgédlelkéíiz, Somfay Aladárné, özv. Kovács Pálné, 
özv. Teke Lajosné, Irányi Kamillné vesznek részt, de a dolgozni akaró 
gárda gyarapodik. 

3. Révkomáromban az elmúlt esztendőben — Istennek legyen 
hála — csupán két asszony volt a kir. Törvényszéki fogházban. Ezek 
számára a nagy ünnepek alkalmával az Úr szent vacsoráját kiszolgál-
tatta a lelkész s letartóztatottak imakönyvet kaptak. 

4. A márianosztrai áll. bün. intézetben (fogház) — az evang. 
letartóztatottak lelkigondozását Bálint Ambrus ref. lelkész végezte. Az 
elmúlt esztendőben 13 evang. rab volt, ezek lelkigondozása heti egy-
egy hittanórán a ref.-kai egyenlően történt. Ezenkívül rendszeresen 
résztvettek a nekik tar tot t istentiszteleteken. A hit tanórák anyaga: A 
Iíéberlevél II. része, Jakab levele, Péter I. lev. Az evangélikusok a 
reformátusokkal teljesen egyenlő elbánásban részesültek, csak Ürva-
csoraosztás alkalmával — a sátoros ünnepeken ostyával vették az 
Ürvacsorát. Szükséges volna, hogy az illetékes evang. lelkész nagy 
ünnepeken evang. r i tus szerint ossza ki részükre az Cr szent vacsoráját . 

5. Az ipoiysági fogház a kir. törvényszéknek odahelyezésével 
most alakult, csak a f. év szeptemberétől van lelkipásztori gondo-
zás, melyet az ipolyveczei lelkész végez. 

6. Léváról jelentést nem vettem. 

A kerületi közgyűlés a kórházi és fogházi lelkipásztori mun-
káról szóló jelentést megnyugvással -veszi tudomásul. — 
Lévai lelkészt felhívja jelentésének utólagos benyújtására. 
Nagybörzsönyi lelkészt felkéri, hogy a márianosztrai evang. 
foglyok részére sátoros ünnepeken az Ürvacsorát evang. 
r i tus szerint szolgáltassa ki. 

59. (B). Kardos Gyula levéltáros jelenti, hogy az 1939/40. közigazg. 
esztendőben a levéltárba anyag nem érkezett. 

60. (B.) A kerület püspöke bemutat ja a közgyűléshez érkezett segély-
kérvényeket. 

A közgyűlés a kérvényeket a ker. püspökéhez teszi át azon 
kéréssel, hogy az arra érdemes folyamodókat a költség-
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vetésben megszabott korlátok között a kerület pénztárából 
segélyezze. 

61. (Dr. Z.) Az egyházkerületi elnökség jelenti, hogy az 1939. január 
10-én tar tot t közgyűlésen megválasztott igazolóbizottságok Fizély Ödön 
somorjai lelkész igazolásával befejezték feladatukat . Az el járás folva-
inán valamennyi lelkészt és tanítót igazoltak. Az igazolás akkor válik 
jogerőssé, ha az igazolóbizottság igazolóhatározatát a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter kifejezetten tudomásul veszi és jóváhagyja. Ennek 
megtörténtéről az egyházkerület elnöksége az összes érdekelt lelké-
szeket és tanítókat annakidején értesíti. 

62. (Dr. Z.) A közgyűlés napirendjének letárgyalása után a világi 
elnök hálás köszönetet mond a vendéglátó Balassagyarmat város kö-
zönségének és polgármesterének a közgyűléssel és tagjaival szemben 
tanúsított figyelemért, előzékenységért és magyar vendégszeretetért, a 
balassagyarmati evangélikus egyházközségnek és lelkészének a köz-
gyűlés előkészítése, megtartása s a közgyűlési tagok elhelyezése körül 
kifej tet t fáradozásáér t és gondosságáért, a gyámiintézeti istentisztelet 
és iskolaavatás kiváló szónokainak nagyhatású igehirdetésükért, a köz-
gyűlési tagoknak a bizottsági és közgyűlési tárgyalásokon tanúsított 
ügybuzgalmukért s legvégül és legfőképpen a kerület fáradhatat lanul 
munkás püspökének a közgyűlés sikere érdekében kifej tet t lankadatlan 
fáradozásáért . Azzal a szívbólfakadó fohásszal, hogy a jóságos Isten 
a közgyűlésünkön annyira fá jón nélkülözött s mindnyájunk által oly 
őszintén nagyrabecsült és szeretett egyházkerületi felügyelőnknek vi-
ruló egészségét minél előbb helyreállítsa s nekünk őt minél előbb tö-
retlen testi épségben visszaadja, mai közgyűlésünket berekeszti. 

A közgyűlés a püspök áhitatos imájával végetért. 

A közgyűlés az elnökség jelentését tudomásul veszi. 

Kmf. 

D. Kovács Sándor s. k. 
püspök 

Laszkáry Gyula s. k. 
egyházmegyei felügyelő hely. vil. elnök. 

egyházkerületi egyházi főjegyző. 
Kardos Gyula s. k. Dr. Zelenka Frigye s. k. 

egyházker. világi főjegyző. 

Kirchner Rezső s. k. 
egyházker. egyházi jegyző 

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

lándori Kéler Bertalan dr. s. k. 
egyházker. világi jegyző. 

Dr. Farhass Béla s. k. 
egyházker. világi jegyző. 

Bérces Lajos s. k. 
egyházker. tb. világi jegyző. 

Hitelesítjük: 

Budapesten, 1940. évi október hó 14. napján. 

Dr. Jánossy Lajos s. k. 
Podhradszky János s. k. 
Fadgyas Aladár s. k. 

Purgly Lajos s. k. 
Jánossy Károly s. k. 
Dr. Gregersen Nils s. k. 
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VII. FÜGGELÉK. 

AJ 

Nagyméltóságú Uray István t i tkostanácsos úrnak, 
A Kormányzó úr kabinet irodája főnökének 

Budapest, \ ár, Kabinetiroda. 

A dunáninneni evang. egyházkerület mai, évi rendes köz-
gyűlése Isten iránt való mélységes hálával emlékezett meg őfő-
méltósága 20 éves nemzetmentő munkájáról és imádságban kérte 
Isten gondviselő szeretetét őfőméltósága életére. Tisztelettel kér-
jük Nagyméltóságodat, hogy hódolatunkat őfőméltóságának je-
lenteni méltóztassék. 

D. Kovács Sándor 
püspök. 

Laszkáry Gyula 
helyettes világi elnök. 

B) 

Méltóságos és Főtisztelendő 

D. Kovács Sándor úrnak dunáninneni evangélikus püspök 

Budapest. 

Magyarország Kormányzójának Kabinetirodája. 
a kabinetiroda f önöké. 

5795/1940. 

A Kormányzó úr őfőméltósága a dunáninneni evangélikus 
egyházkerület közgyűléséből Méltóságod és Laszkáry Gyula he-
lyettesfelügyelő, világi elnök úr által távirati úton tolmácsolt 
hódolatot szíves köszönettel fogadni méltóztatott. 

Erről van szerencsém Méltóságodat értesíteni. 

Budapest, 1940. október 11. napján. 

Uray István. 
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II. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV: 

a dunáninneni evangélikus egyházkerületi presbitérium 1940. évi szeptember hó 
27-én, Budapesten tartott üléséről. 

.felen voltak: 

a) mint elnökség: dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő, 14. Ko-
vács Sándor püspök; 

b) mint hivatalból való tagok: Kardos Gyula, dr. Zelenka Frigyes egyházkerü-
leti főjegyzők; 

t ) mint választott tagok: Podhradszky .János esperes, Fadgyas Aladár, Kirch-
ner Rezső, Szűcs Sándor lelkészek, Bérces I.ajos igazgató-tanító, dr. Gregersen 
Nils, ifi. dr. Heinrich Antal, dr. Farkass Béla; 

d) mint meghívott előadó, ügyészhelyeítes: Lándori Kéler Bertalan dr. 
Igazoltan távolmaradtak: dr. Csengődy Lajos, dr. Jánossy Lajos, Kuszy Emil, 

dr. Händel Béla, Nedeczky-Griebsch Viktor, vitéz Purgly Lajos, Prónav József, 
Osztroluczky Pál, dr. Traeger Ernő, Jánossy Károly, dr. Bolemann János. 

Jegyzőkönyvszerkesztő: dr. Zelenka Frigyes, egyházker. vi ági főjegyző. 
L A püspök áhítatos imádságban kérte Istennek gazdag áldását a tanács-

kozásra. 
2. A kerületi felügyelő, 'mint elnök megemlékezik arról a nagyjelentőségű 

történelmi eseményről, hogy a Mindenható kegyelméből, hongyarapííó Kormányzónk 
s kiváló államierfiaink okos és céltudatos fáradozásával, a baráti nagyhatalmak 
segítsége következtében a trianoni határok ismét tágultak s Erdély egy részének 
visszacsatolásával drága magyar hazánk 'területben és népességben ismét gyara-
podott. Indítványozza, hogy a (presbitérium ezen örvendetes és nagyjelentőségű 
történelmi esemény fölött érzett háláját, a Főméltóságú Kormányzó Ür személyéhez 
való ragaszkodását, továbbá a miniszterelnök és külügyminiszter, valamint a jó 
baráti nagyhatalmak iránt való köszönetét foglalja jegyzőkönyvébe. 

az indítványt a presbitérium lelkes helyesléssel határozati erőre emeli. 

3. A kerületi felügyelő közli a presbitériummal, hogy a mai ülést az elnök-
ség a kerületi közgyűlés napirendjére tűzött fontos ügyek megbeszélése végett 
Budapestre hívta össze, hogy a közgyűlési tárgyalást megkönnyítse és eredmé-
nyessé tegye. Ezt szükségessé tette az a körülmény is, hogy a kerületi közgyűlés-
nek Szügybe tervezett s egyházi érdekből felette kívánatos kiszállása s az oda 
kitűzött gyámintézeti közgyűlés miatt nem lehetett volna a megfelelő időtartamot 
az ülések rendjébe beilleszteni. 

A presbitérium a bejelentést helyeslően tudomásul veszi. 

4. A kerületi felügyelő üdvözli a presbitérium megjelent tagjait, az ülés 
határozatképességét megállapítja s 

a tanácskozást megnyitja azon kijelentéssel, hogy elsősorban a köz-
gyűlés elé terjesztendő ügyek, másodsorban pedig a presbitérium saját 
hatáskörében elintézendő ügyek kerülnek tárgyalás alá. 
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i. 

5. A püspök jelenti, hogy az egyházkerületi törvényszék felterjesztésére a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium Nagy Lajos gyúrói lelkész kongruájából félévi szü-
net után havi 60 P-t utal át az egyházkerületi pénztárba, mely az átutalt összeget 
letétképpen kezeli. 

A presbitérium a jelentést tudomásul veszi s a közgyűlés elé terjeszti. 

6. A lelkészek szolgálati szabályzatára vonatkozóan a püspök jelenti, hogy 
az illetékes tényezők, a különböző egyházi örkormányzati fokozatokon tárgyalás 
alatt van. A tervezetet a Magyar Evangélikus Lelkészek Egyesülete dolgozta ki és 
bocsátotta tárgyalás alá. 

Tudomásul szolgál. 

T. Kirchner Rezső előadó jelenti, hogy a visszacsatolt egyházközségek lelké-
szeinek kongruája, korpótléka és családi-pótléka az anyaországi lelkészek mintá-
jára 1940. évi január 4hó 1-től fogva túlnyomórészt rendezve és folyósítva van. 
Kivétel a csánki, losonci, révkomáromi egyházközség. Ezen gyülekezetek a trianoni 
békekötés előtt nem voltak kongruás egyházak s a jogfolytonosság elve alapján, ha 
csak a viszonyokban változás nem történt, kongruára, mely lényegében állami fizetés-
kiegészítés az egyházi törvényben megállapított léthatárig nem lehetne igénvök, 
azonban a szórványterület gondozása címén a püspök megkísérelte az állami állás-
pont módosítását. A minisztérium Komáromra nézve már döntött — az egyesítendő 
két egyházközség kongruáját elismerte, de Révkomáromét külön nem. A jelenleg 
utalványozott kongrya Fadgyas Aladár személyéhez van kötve. A csánki egyház-
községet az 1938. évi határrendezés megfosztotta életerős leány- és fiókegyházai-
tól, amelyek a lélkészi javadalom törzsrészét szolgáltatták. A jog és méltányosság 
tehát a kongruajog elismerése mellett szól. Érsekújvár a cseh uralom idején lett 
anyaegyházzá; előbb Révkomárom tartozéka volt. Mivel azonban földrajzi helyzeté-
nél fogva, részint pedig a nyitramegyei községek csatlakozása következtében meg-
növekedett s nagy szórványterületet gondoz, — anyaegyházközségül való elismerése 
közvetlen küszöbön áll. A kellő felvilágosítást a püspök a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztériumban megadta. 

A presbitérium az előadó jelentését tudomásul veszi és felkéri a püs-
pököt, hogy Érsekújvár anyaegyházul való elismerését, a csánki és lo-
sonci lelkészek jövedelmének új megállapítását szorgalmazza. Köszö-
nettel és megnyugvással veszi tudomásul, hogy a kerületi elnökség ez 
ügy kedvező és gyors elintézése érdekében eddig is buzgón fáradozott. 

8. Kirchner Rezső előadó ismerteti a füleki és várgedei missziói egyházköz-
ségek jogi helyzetét s állandó egyesülésre irányuló törekvését. Előterjeszti a dunán-
inneni és tiszakerületi püspök közt létrejött megállapodást, amely szerint három 
évig a gyülekezet jelen összetételében, jelenlegi lelkészével a tiszai egyházkerület 
igazgatása alatt marad, a lelkész távozásával, de legkésőbb három év elmultával 
a gyülekezet kétfelé válik. Várgede és a hozzátartozó községek, valamint a vár-
gedei lelkészt illető kongrua a tiszai kerülethez, Fülek és a hozzátartozó községek, 
valamint a Losonctól Füleknek engedett vagyonrész, a nógrád-hont-barsi egyház-
megyéhez, illetőleg a dunáninneni egyházkerület hatósága alá kerül. Az előadó a 
megállapodást jóváhagyhatónak tartja. 

A presbitérium a két illetékes püspök megállapodását a maga részé-
ről is jóváhagyhatónak és elfogadhatónak tartja, azonban az egyetemes 
közgyűléshez megerősítés végett felterjeszti, hogy a megállapodás jog-

6 
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erejét saját tekintélyével és hatalmával biztosítsa. Fülek és Vávgede 
ez egyezségről értesítendők és az ügy a kerületi közgyűlés tárgyrend-
jében és jegyzőkönyvében évről-évre nyilvántartandó. 

9. Parád, Recsk, Kosd és Cselőte-puszta szórványok elcsatolásának ügyében, 
mivel kellőképpen előkészítve nincsen, 

a döntés a jövő esztendőre marad. 

10. Lándori Kéler Bertalan dr. egyházkerületi jegyző, mint megbízott előadó 
bemutatja a inoson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegye felterjesztését az 
egyházmegye kettéválasztása tárgyában. A csatolt mellékletek szerint úgy a mo-
soni, mint a pozsonymegyei gyülekezetek egyiránt kérik az egyesített egyházmegye 
kettéválasztását s e nyilatkozatok alapján az egyházmegye közgyűlése egy szava-
zat ellenében valamennyi szavazattal az elnökség javaslatára kimondotta á ketté-
választást és ezen határozatnak megerősítését kéri az egyházkerületi közgyűléstől. 
A pozsonymegyei dunaszerdahelyi gyülekezet köréből felmerült azon indítvány, hogy 
e gyülekezetek ideiglenesen a fejér-komáromi egyházmegyéhez csatoltassanak. A püs-
pök az indítványt nyilatkozattétel végett lebocsátotta az illetékes gyülekezetekhez. A 
gyülekezetek közül hárman (Alsószeli, Felsőszeli, Dunaszerdahely a Fejér-Komárom-
hoz va'ó csatlakozás mellett, Somorja pedig külön pozsonymegyei esperesség alakí-
tása mellett nyilatkozott. A fejér-komáromi egyházmegyét a püspök a csatlakozás 
ügyében nyilatkozatra hívta fel s mivel e felhívás már az egyházmegyei közgyűlés 
után történt, az esperes az egyes gyülekezeteket kérdezte meg, vájjon a pozsony-
megyei egyházközségeket befogadnák-e az egyházmegye kötelékébe? A fejér-komá-
romi egyházközségek egyhangúan amellett nyilatkoztak, hogy a pozsonymegyei egy-
házközségeket kész örömmel befogadják és testvérükül látják maguk között. Az 
előadó e nyilatkozat alapján a kérelem teljesítését javasolja. 

Az egyházkerületi presbitérium a csatolt nyilatkozatok alapján meg-
győződvén arról, hogy a kettéválás az összes gyülekezetnek egyértelmű 
kívánsága és mivel építő egyházi munka a mosoni és pozsonyi gyüle-
kezetek, valamint az egyházmegyei elnökség részéről többízben hangsú-
lyozott földrajzi és nyelvi nehézségek miatt nem remélhető, az egye-
sített egyházmegye kettéválasztását javasolja az egyházkerületi köz-
gyűlésnek. 
Ugyancsak a pozsonymegyei gyülekezetek és hívek túlnyomó többségé-
nek nyilatkozata alapján, javasolja e gyülekezeteknek ideiglenesen a 
fejér-komáromi egyházmegyéhez való csatolását és ezzel az 1939. jan. 
11-én tartott rendkívüli egyházkerületi közgyűlés 7/b. jegyzőkönyvi pont-
jában foglalt határozatnak fenti értelemben való megváltoztatássát. 

11. Kardos Gyula előterjesztésére 

a presbitérium szükségesnek tartja az állami iskolai vallástanítók és a 
visszacsatolt területen működő vallástanítók fuvardíjának utalványozá-
sát és ily értelemben tesz javaslatot a közgyűlésnek. 

12. Kardos Gyula előadó előterjeszti a tanítóválasztásról szóló szabályrendelet 
tervezetét. 

A presbitérium a tervezetet az előadó által javasolt módosításokkal 
terjeszti a közgyűlés elé. 

13. Dr. Farkass Béla előadó előterjeszti a lelkészválasztásról szóló szabályren-
delet tervezetét. 

A presbitérium alapos vita után, az elnökség az előadó és egyes tagok 
által javasolt módosításokkal terjeszti a tervezetet a közgyűlés elé. 
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14. Lándori Kéler Bertalan dr. megbízott előadó, több felmerült panaszra utalva 
javasolja, hogy a visszacsatolt gyülekezetek lelkészi és tanítói hiványaiban a pengő 
és cseh-korona értékkülönbözetének méltányos rendezése tárgyában az egyházkerület 
írjon fel a minisztériumhoz. 

A presbitérium az előadó javaslatát elfogadja. 

15. Lándori Kéler Bertalan dr. megbízott előadó utalva arra, hogy az új 
adórendszer életbeléptetésére vonatkozó múltévi egyházkerületi közgyűlési határozat 
(jkv. 31. pontja) kiegészítésre és részben módosításra szorul, indítványt terjeszt a 
presbitérium és közgyűlés elé. 

i A presbitérium az indítványt s a vele kapcsolatban előterjesztett uta-
sítást teljes szövegében egyhangúlag elfogadja és a közgyűlésnek elfo-
gadásra ajánlja. 

16. Egyes fölmerült esetekből megállapíttatván, hogy a hadbavonult lelkészek 
illetményeinek szabályozása s a gyülekezeteknek a lelkész távolléte idején való 
gondozása állandó jellegű rendezést tesz szükségessé, Lándori Kéler Bertalan dr. 
előadó határozati javaslatot terjeszt a presbitérium és közgyűlés elé. 

Az előterjesztett határozati javaslatot a presbitérium elfogadja és a 
közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. 

17. Lándori Kéler Bertalan dr. előterjeszti a népiskolai tanítók egyházkerü-
leti közgyűlési képviselőinek választására vonatkozó szabályrendelet szükségessé vált 
módosításáról szóló javaslatot. 

A presbitérium a javaslatot elfogadja s ajánlással terjeszti a köz-
gyűlés elé. 

13. Lándori Kéler Bertalan dr. előterjeszti az »Első Magyar Általános Biz-
tosító Társaság« jótékony alapítványáról szóló új alapító-levelet. 

A presbitérium az alapítólevél előterjesztett szövegét a maga részé-
ről helyben hagyja és jóváhagyás végett a kerületi közgyűlés elé 
terjeszti. 

19. Lándori Kéler Bertalan dr. megbízott előadó előterjeszti a püspöki java-
dalomra szolgáló földbirtok kezelésére vonatkozó szabályrendelet módosításáról és 
kiegészítéséről szóló javaslatot. 

A presbitérium a javaslatot a maga részéről elfogadja és jóváhagyás 
végett a közgyűlés elé terjeszti. 

20. A visszacsatolt egyházközségek javára átutalt 2.000 P rendkívüli adóalapi 
segély felosztásának jogát 

a presbitérium az egyéb segélyek kiosztásával megbízott segélyosztó 
bizottságra ruházza. 

21. A tervezett »Hivatalos Közlemények« kiadásának ügyét 

megfontolás és költségelőirányzat készítése végett átteszi a pénzügyi 
bizottsághoz. 

22. Mihalovics Samu tb. esperes szórványgondozó alap létesítésére vonatkozó 
indítványát. 

a presbitérium helyesli, azonban új közteher vállalásáról lévén szó, le-
szállítandónak tartja az egyházmegyékhez. 

6* 
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23. Kirchner Rezső előadó ismerteti a szendi egyháznak lelkészi javadalmi 
célból juttatott váltságíöldek ügyét. 

Eszerint az O. F. B. 1922. évi szept. 22-én kelt 15.342/0. F. B. 1922. sz. 
ítéletével« »a szendi ág. hiv. evang. egyház részére lelkésze javadalmának kiegészí-
tése céljából tíz hold földet« juttatott. Az egyházközség 1923-ban a juttatott tíz 
katasztrális hold földet e]őbb haszonbérfizetés, majd 42 évi törlesztés mellett bir-
tokba vette. Normális búzaárak mellett a juttatott tíz hold föld jövedelme akár házi 
kezelés, akár bérbeadás esetén fedezte az évi törlesztési részletet, amely pl. 1929-
ben 392 P 19 fill., az 1937. és 1938. években már csak 162 P 40 fillért tett ki, 
sőt némi jövedelmi többlet is mutatkozott. Megesett ellenben az is, hogy a jutta-
tott tíz hold föld jövedelme még az évi törlesztési részletre sem volt elegendő. 
Hogy a legkisebb jövedelem esetén az előállott hiányt ki fedezze, nagyobb jövedelem 
ese té i az előállott többletet ki élvezze, nyilt kérdés maradt s e tekintetben a 
szendi egyház lelkésze és az egyházközség között ellentétes felfogás alakult ki 
s mert megegyezésre jutni nem tudtak, a kérdést elbírálás végett az egyházmegyei 
presbitérium elé terjesztették. 

A fejér-komáromi egyházmegye presbitériuma 1939. évi jegyzőkönyve 4. pont-
jában úgy határozott, hogy a kérdéses föld tiszta jövedelme a lelkészt illeti. Ezen 
egyházmegyei presbitériumi határozatot azonban Szabó Pál és társai, szendi lakosok 
felebbezéssel támadták meg, mely fellebbezés 1939. évi aug. 27-én érkezett be az 
egyházkerületi presbitériumhoz s mert így az elmúlt évi presbitérium ülésről leké-
sett, csak a mai presbitériumi ülésen kerülhet tárgyalás alá. 

Az egyházkerületi presbitérium utalással az 1930. évi egyetemes köz-
gyűlés jegyzőkönyve 11. pontjában hozott határozatra, Szabó Pál és 
társai fellebezését elutasítja és a hivatkozott egyetemes közgyűlési ha-
tározat értelmében felhívja a szendi evang. egyházközséget, hogy az 
O. F. B. által az egyházközségnek lelkészi javadalmi célra juttatott 
tíz katasztrális hold föld jövedelmét elsősorban a megváltási árnak és 
járulékainak törlesztésére és az ily ingatlanokat terhelő köztartozások-
nak fedezésére, az ezenfelül fennmaradó jövedelmet pedig arra a 
célra fordítsa, amelyre a földbirtok juttatása történik, tehát lelkésze 
javadalmazásának kiegészítésére. 

24. Egyéb tárgy nem lévén, a világi elnök az ülést berekesztette. 
A tanácskozás a püspök imádságával ért véget. 

D. Kovács Sándor s. k. Dr. Sztranyavszky Sándor s. k. 
püspök. egyh. ker. felügyelő. 

Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
egyh. ker. főjegyző. 



. > 

VII . FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV 

készült a Dunáninneni Egyházkerületi Lelkészegyesület 1940. évi október hó 3-án 
Balassagyarmaton megtartott értekezletén. 

Jelen voltak: D. Kovács Sándor püspök, Kardos Gyula, Podhradszkv János 
esperesek, Magyar Géza, dr. Csengődy Lajos alesperesek, dr. Viczián Dezső és dr. 
Jánossy Lajos egyetemi tanárok, Stadtrucker Gyula, Weltler Ödön, Limbacher Zol-
tán, Irányi Kamill, Fenyves János, Schultz Aladár, NémethGéza, Fábrv Mihály lel-
készek, Gartay István segédlelkész és mások. 

D. Kovács Sándor püspök távollétében Kardos Gyula esperes imamondás után 
üdvözli a megjelenteket és az értekezletet megnyitja. 

Mihalovics Samu tb. esperes előadásában beható ismertetés és bírálat tár-
gyává teszi az egyházkerülethez lebocsátott lelkészi szolgálati szabályrendelet-
tervezetet, amelyről kimutatja, hogy a mi jó benne, az nem új és ami viszont 
új abban, az meg helyt nem álló, rossz. Alapos bírálata okfejtéseinek alapján 

az értekezlet kimondja, hogy ezt a tervezetet még csak tárgyalási alap-
nak sem áll módjában elfogadni s újabb előmunkálat készítését tartja 
szükségesnek a cél érdekében. » 

Mihalovics Samu tb. esperes indítványára és alapos indokolására 

az értekezlet kimondja, hogy ezen indítvány elfogadásával elhatározza, 
hogy az egyházkerület területén lévő szórványok gondozásának biztosí-
tására egyházkerületi szórványgondozási alapot létesít az összes egy-
házkerületi egyházközségeknek erre a célra való külön megadóztatásá-
val és az egyházkerületi missziói alap igénybevételével s annak fenn-
tartásáról, gyarapításáról és felhasználásáról szabályrendeletet alkot. 
Egyben megbízza ezen szabályrendelet kidolgozásával az előadót és 
egy általa felkérendő közreműködő társat. 

A fenti indítvánnyal kapcsolatban D. Kovács Sándor püspök, aki időközben 
az elnöklést átvette, bejelenti, hogy ezen alap létesítését 200 P adománnyal maga 
kezdi meg, mint szive szerint való áldozattal a szórványkérdés oltárán, bízva abban, 
hogy mások is követni fogják őt a kérdés fontosságának felismerésében. 

Az értekezlet nagy lelkesedéssel mond hálát az egyházkerület Főpász-
torának ezen, nagylelkűségről példaadó tanúságot tevő áldozatért. 

Dr. Wiczián Dezső egyetemi tanár a szórványkataszter felállítását tartja szük-
ségesnek s a maga részéről is felajánl 50 P-t a szórványgondozási alaphoz. 

Az értekezlet osztozik az előadóval a kataszter felállítására vonatko-
zólag és a felajánlott adományért hálás elismerését nyilvánítja. S egy-
ben elhatározza, hogy évenkinti megismétlődő offertóriumokkal is gya-
rapítani fogja ezt az alapot. 

Több tárgy nem lévén s az idő előrehaladottsága miatt elnöklő püspök imád-
sága zárja be az értekezletet. 

Kmft. 

D. Kovács Sándor s. k. Dr. Csengődy Lajos s. k. 
püspök, elnök. ért. jegyző. 

« 
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VII. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 

felvétetett a dunáninneni ^evangélikus egyházkerület G. A. Gyámintézetének 1940. 
október 3-án Szügyben megtartott közgyűlésen. 

Jelen vannak: Laszkáry Gyula világi és Podhradszky János egyházi elnök veze-
tése mellett D. Kovács Sándor püspök, a kerületi közgyűlés tagjai és tisztikara, 
továbbá a gyámintézeti istentiszteletre összegyűlt s a templomot zsúfolásig meg-
töltő közönség. 

Kuszy Emil losonci lelkésznek a kiosztott tálentumok példázata alapján tar-
tott s minden jelenlevőt lelke mélyéig megragadó igehirdetése után Laszkáry Gyula 
világi elnök meleg hittestyéri szeretettel üdvözli a vendéglátó szügyi gyülekezetet, a 
közgyűlés tagjait és vendégeit s az, ülést megnyitja. Jegyzőkönyv vezetésére Szües 
Sándor lelkészt, hitelesítésére pedig Szekej Andrást és Hanzély Ferencet kéri fel, 
majd felszólítja az egyházi elnököt évi jelentésének beterjesztésére. 

Podhradszky János egyházi elnök évi jelentését a következőkben terjeszti 
elő: Mindenekelőtt rámutat arra az áldásra, mely abból fakad, hogy a kerület G. A. 
Gyámintézete évről-évre más és más gyülekezetben tartja közgyűlését. Ezzel a 
Gyámintézet megismeri a gyülekezet életét, a gyülekezet pedig bepillantást nyer a 
Gyámintézet szervezetébe és áldásos munkájába. Hiszen a kettő, gyülekezet és 
Gyámintézet egymást feltételezi s erősíti. Minden gyülekezet úgy kell, hogy tekintsen 
a Gyámintézetre, mint. a gyermek az édesanyjára, aki óvja, védi gyermekét, de vi-
szonzásul számít gyermeke hálájára s szeretetére. A Gyámintézet áldott munkája 
szeretetmunka ,de viszonzásul is szeretetet vár, mert csak így valósítható meg az 
apostol komoly intése: »Egymás terhét hordozzátok!« Itt Szügyben, Nógrád áldott 
földjén jöttünk össze az idén, közel ahhoz a helyhez, ahol nemzetünk és egyházunk 
nagy fia, a Gyámintézet lelkes barátja, báró Prónay Dezső egyetemes felügyelőnk 
nemrég befejezte hosszú áldásos életét. Emlékét megörökíti Gyámintézetünk is. A 
szeretet és ragaszkodás meleg hangján köszönti a kerület élén 10 éves egyházkerü-
leti felügyelői jubileuma alkalmával dr. Sztranyavszky Sándor őexcellenciáját, aki 
lángoló haza- és egyházszeretetével mindnyájunk világító szövétneke. Hódolattal kö-
szöntjük Őt jelen közgyűlésünkből. Az egyet, G. A. Gyámintézet múltévi közgyűlését 
Ózdon tartotta, melyen Ziermann Lajos egyh. élnök számolt he egy esztendő sze-
retetmunkájáról s adott programmot a jövőre. 

A némethoni G. A. Egylet még a múlt évben is 20.000 P-t utált át a ma-
gyarhoni G. A. Gyámintézet támogatására, de a jövőben erről le kell mondanunk, 
mert a G. A. Egylet a háború következtében szinte emberfeletti feladatok előtt 
áll. 100 éven át élvezett támogatásuk viszonzásául az e célra tartalékolt összegből 
most mi adunk 1.000 P-t a némethoni G. A. Egyletnek, mint hálánk és szere-
tetünk jelét. 

E jelentős segítségnek időleges kiesése érezhető lesz s annak pótlására mindent 
el kell követnünk. Kiváltképpen szorgalmaznunk kell a gyámintézeti munka megszer-
vezését iskolásgyermekeink között. Mindenesetre a magunk áldozatos munkájával 
kell pótolnunk a némethoni G. A. Egylet belátható időn belül elmaradó segélyét. 
S e téren-nem hiányoznak a biztató jelek. Ezt igazolja a múltévi gyűjtés eredménye 
is. De tőlünk függ, hogy még szebb eredményt érjünk el. Ezt adja a kegyelem 
Istene! 

Az egyet. Gyámintézet szabadrendelkezésére álló összeget 20 egységre osztva 
a dunántúli kerületnek 7, a bányainak 6, a dunáninneninek 4, a tiszainak 3 egy-
séget juttatott — utóbbi kettőét — tekintettel a visszakerül egyházakra egy-egy 
egységgel emelve. Ennek alapján a kötött jellegű összegből 150 P kisszeretet-
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adományban részesült Szúpatak, a központi gyűjtésből 350 P-t kapott Dunaszerda-
hely, br. Feilitzseh B. egyet, gyámint. világi elnök 50 P adományát Oroszvár kapta. A 
szabadrendelkezésre álló alapból 100—100 P-t kaptak: Bánk, Esztergom, Ipolyvece, 
Székesfehérvár, Tordas, Komárom és 40 P-t kapott Oroszvár. 

A Bognár-alapítványból: Szécsény, Felsőpetény, Bánhida és Csákvár egyen-
ként 100—100 P-t kapott, míg a természetbeni adományként kerületünknek jutott 
20 db. énekeskönyvből 12 db-t Dunaszerdahely kapott. 

Az egyházmegyei gyámintézetek számadásainak átvizsgálása arra mutat, hogy 
mindenütt érdemes munka folyt a Gyámintézet érdekében. A házi gyűjtést azon-
ban fokozottabb mértékben kell szorgalmazni. 

A kerület számvizsgáló bizottsága az 1939. évi számadásokat 552.50 P tőké-
vel jóváhagyta. A nógrádi egyhm. gyámint. elnöke, Kardos Gyula esperessé vá-
lasztatván, helyébe dr. Csengődy Lajos alesperes választatott meg egyhm. gyám-
intézeti elnökké. 

Az egyet. Gyámint. egyh. elnökének megbízása lejárván, a jelen közgyűlés 
hivatva van szavazni az új egyh. elnökre. 

A közgyűlés szavazatát egyhangúan bizalommal újra Nt. Ziermann La-
jos eddigi elnökre adja. 

Az egyházmegyei gyámintézetek gyűjtése a következő képet adja: 

I. Fejér-Komáromi egyházmegye: 

Szabadrendelkezésre 545.71 P. -
Nagyszeretet adományra 101.58 „ 
Némethoni G. A. Egyletnek 6.29 „ 

Összesen: 653.58 P. 

II. Moson-Pozsonyi egyházmegye: 

Szabadrendelkezésre 297.31 P. 
Nagyszeretet adományra: 45.29 „ 

Összesen: 342.60 P. 

III. Nógrád-Hont-Barsi egyházmegye: 

Szabadrendelkezésre 814.— P. 
Nagyszeretet adományra 238.12 „ 

Összesen: 1.052.12 P. 

A »Laszkáry Gyula Gyámintézet-alapítvány« tőkéje 1939. jan. 1-én 2.058.30 P. 
Kamataiból 60 P segélyre fordítható. 

Ezek az egyre növekedő számadatok önmagukért beszélnek a Gyámintézet sze-
retetmunkájáról. Hálával kell megemlékezni püspökünk nagylelkű adományáról, 
aki a fejér-komáromi, moson-pozsonyi és nógrád-hont-barsi egyh. gyámint. útján 
50—50 P-t juttatott egy-egy küzdő gyülekezetnek. 

A szabadrendelkezésre álló 1.657 P 2 fill. összegből az alapszabályok szerint 
fele az egyet. Gyámintézet pénztárába küldendő, a másik fele felett a gyáminté-
zetünk jelen közgyűlése határoz. Indítványozza, hogy 770 P osztassák szét - segé-
lyekre, 58 P 52 fillér pedig fordíttassák az évi költségek fedezésére. 

Indítványozza, hogy a hozzánk segélyért folyamodók közül a 770 P terhére 
kapjon Érd, Dunaszerdahely, Kisterenye és Csánk 100—100 P-t, Székesfehérvár 70 
P-t, Esztergom, Oroszvár, Cserhátsurány, Szécsény, Érsekújvár 50—50 P-t s a 
szarvasi Luther Árvaház 50 P-t. 
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Az egyet. Gyámintézethez benyújtott kérvényeket jól megfontolt sorrendben 
terjesszük fel. 

A némethoni G. A. Egylethez ezidőszerint kérvények nem terjeszthetők fel. 
A ker. G. A. gyámintézeti Elnökség választására a szavazás elrendeltetett. Ennek 

eredményeként a világi elnöki tisztre újra egyhangúan Laszkáry Gyula választatott 
meg, míg egyházi elnök szótöbbséggel Kuszy Emil losonci lelkésztestvér lett. De miután 
Kuszy Emil a választást elhárította magától s az én lemondásom visszavonhatatlan, 
hogy a Gyámintézet ügyeinek ideiglenes vezetésével bízassék meg Magyar Géza egyh. 
gyámintézeti elnök s az egyházi elnöki tisztre pedig új választás rendeltessék el. 
A szavazatok 1941. júl. l- ig a püspöki hivatalhoz küldendők be. A szavazatbontó 
bizottság tagjai Kirchner Rezső titkár és Zelenka Frigyes dr. ker. főjegyző. 

Végül az elnök meleg szavakkal búcsút vesz 22 éves áldozatos munka után 
— eddigi munkatársaitól — köztük elsősorban a mindig megértő világi elnöktár-
sától s a Gyámintézet további áldásos munkájára Isten kegyelmének áldását kéri. 

A közgyűlés az elnöki jelentésért köszönetet mond s a benne foglalt indítvá-
ványokat magáévá teszi. 

Kmít. 

Szűcs Sándor s. k. 
jegyző. 

Podhradszky János s. k. 
egyházi elnök. 

Laszkáry Gyula s. k. 
világi elnök. 

Hitelesítettük: 

Hanzély Ferenc s. k. 
Szekej András s. k. 



VII. FÜGGELÉK. 
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JEGYZŐKÖNYV 

a dunáninneni evangélikus egyházkerület számvevőszékének Balassagyarmaton 1940. 

Jelen vannak: Hanzély Ferenc világi és Magyar Géza egyházi elnök, Révész 
Alfréd, Kirchner Rezső számvevőszéki tagok és Szűcs Sándor számvevőszéki jegyző. 

Világi elnök üdvözölve a megjelenteket, az ülést megnyitja. Egyházi elnök 
jelenti, hogy beérkeztek az egyházmegyék összes számadásai, beleértve az ala-
kulófélben lévő pozsonymegyei egyházak pénztári számadásait is. 

Révész Alfréd referál a fejér-komáromi egyházmegye közigazgatási pénz-
táráról. A számadások minden tekintetben pontosan vannak vezetve. Az előadó a 
számadásokat elfogadásra ajánlja. 

A fejér-komáromi egyházmegye lelkészsegélyző intézetének számadásai, vagyon-
leltára és költségvetése szintén hiánytalanul pontos s az előadó elfogadásra ajánlja. 

Egyházi elnök referál a távollevő Antal Károly számvevőszéki tag által át-
vizsgált mosoni egyházmegye közigazgatási pénztárának és lelkészsegélyzőjének 
számadásairól, azokat pontosan vezetetteknek találja s észrevétel nélkül elfoga-
dásra ajánlja. 

Ugyancsak egyházi elnök referál a nógrádi egyházmegye öt pénztárának (közig, 
pénztár, Bánóczy-alapítvány, Beniczky-alapitvány, egyházmegyei lelkészi nyugdíjinté-
zet és végül az esp. birtok számadásai). Mind az öt pénztár számadásait pontos-
nak találja s azokat megjegyzés nélkül elfogadásra ajánlja. 

Végül egyházi elnök jelenti, hogy a csonka pozsonyi egyházmegye is küldött 
számadást, amely összesen 8 tételből áll s nem számadás, hanem rövid pénztári 
napló. Vagyonuk 147 pengő. 

évi október hó 3-án tartott üléséről. 

A számvevőszék a számadásokat elfogadja. 

A számvevőszék a lelkészsegélyző számadásait elfogadja. 

A számvevőszék a mosoni egyházmegye számadásait elfogadja. 

A számvevőszék a nógrádi egyházmegye számadásait elfogadja. 

Hanzély Ferenc s. k, 
világi elnök. 

Magyar Géza s. k. 
egyházi elnök. 

Sziics Sándor s. k. 
jegyző. 
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VI. FÜGGELÉK. N " 

A szügyi ünnepség. 

A közgyűlés tagjai a közgyűlést megelőző nap estéjén a szom-
szédos szügyi evangélikus hívek ú j iskolaépületében, majd ősrégi 
templomában gyűltek egybe. Egyrészt, hogy áhitatos részvevői le-
gyenek az iskola felavatási ünnepének, másrészt, hogy lelkészavatás-
sal kapcsolatban hálaadó istentiszteletet szenteljenek az egyházkerületi 
Gusztáv Adolf Gyámintézet multévi eredményes munkájáér t s kér jék 
a Mindenható segedelmét és áldását a Gyámintézet további samaritánus 
igyekezetéhez. Igét az iskolaavatásnál dr. Csengődy Lajos nógrádi tan-
ügyi esperes, a gyámintézeti istentiszteleten Kuszy Emil losonci lelkész 
hirdetett . Mindket tőjük szent szolgálata áhitatos elmélyedést keltett 
az iskola tágas helyiségét, majd a hatalmas méretű templomot zsúfo-
lásig megtöltő hívek megilletődött lelkében. Fokozta ezt az áldott ha-
tás t a lelkészavatásnak egyszerű, de megható szertar tása és az annak 
keretében a püspök ihletett a jkáról elhangzott s a lelkész magasztos 
hivatását megkapó erővel ecsetelő tanítás. A hívek a nemzeti himnusz 
eléneklése után a lelki gazdagodás áldásával a felejthetetlen élmény 
áldott emlékével oszlottak szét. 



VII. FÜGGELÉK. 
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Dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő üdvözlése 
10. éves felügyelői jubileumán. 

Az egyházkerület dr. Sztranyavszky Sándor felügyelőt a kerületi közgyűlésen 
ünnepélyesen óhajtotta üdvözölni felügyelővé választásának 10 éves fordulóján. A 
közszeretetben álló felügyelőt azonban sajnálatos baleset érte, a kerületi gyűlésen 
nem jelenhetett meg. E körülmény miatt az üdvözlést, valamint az emléktárgy át-
adását közmegegyezéssel későbbre halasztottuk. 1940 év október hó 14-én Budapes-
ten, az egyházegyetem tanácstermében, az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítésekor s az egyházkerületi presbitérium gyűlése idején, szűkebb keretben 
ugyan, de annál melegebb érzésnyilvánílás közepette történt meg az üdvözlés és az 
emléktárgyak átadása. Az egyházkerület gyülekezetei (anya- és leányegyházközsé-
gek) templomuk, a templomi oltár és iskola fényképét, az egyházkerület egy szép 
bibliát, stílszerűen bekötött egyházi törvénykönyvet s Képes Miatyánkot ajánlottak 
fel emlékképpen felügyelőjüknek, az ünnepelt óhajtására minden nagyobb és szer-
tartásos ünneplés nélkül. A kerület püspöke üdvözölte dr. Sztranyavszky Sándort. 
»E kis társaságban — úgymond — az egész egyházkerület lelke itt van, hogy 
ünnepelje vezérét és felajánlja szeretetének zálogát annak a férfiúnak, aki a 
kerületnek oszlopa s életének, munkájának bölcs irányítója évtizedek óta. Minden 
gyülekezet érezte azt a jótevő szeretetet, amellyel ügyünket felkarolta s őket ta-
náccsal, segéllyel gyámolította. Az ő egyénisége a kerület szolgálatát ismét kívána-
tossá és evangélikus férfiakra kötelességgé avatta. Az egyház hűség igazi hőse, 
aki egyházáért készségesen viseli az élet töviseit és göröngyeit.« Végül Isten áldását 
kérte életére és munkájára. 

Dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő meghatottan felelt a püs-
pök üdvözlő szavaira. Érzi, hogy a kerület szeretettel és bizalommal környékezi, 
ebből merít erőt a további munkára és küzdelemre. Nehéz időket élünk, nagy a 
kísértés mindenfelé, amelyet csak Isten segítségével győzhetünk le. Csak az a méltó 
az evangélikus és magyar névre, aki tántoríthatatlan hűséggel meg tud állani a kí-
sértések tüzében, sem félelem, sem csábítás nem fog rajta. Egyháznak, hívőnek 
egyformán hűnek kell bizonyulnia, éreznie a felelősséget, mert számadással tar-
tozik Istennek és az • utókornak. A jövendőben is a régi úton fog haladni s 
kéri továbbra is a kerület bizalmát és támogatását. Ha összefogunk, megállunk ezer 
ellenséggel szemben is, ha nem tudunk összefogni, széthullunk s elsepernek a 
zivataros idők. 

A jelenlevők lelkes éljenzéssel köszöntötték a felügyelőt. 
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VIII. FÜGGELÉK. 

Az egyházkerület tisztviselői és bizottságai. 

A ) Tisztviselők. 

Elnökség: dr. Sztranyavszky Sándor m. kir. titkostanáesos, egyházkerületi 
felügyelő (Budapest és Nógrádmarcal), D. Kovács Sándor püspök (Sámsonháza és 
Budapest, VIII., Üllői-út 24 sz.). 

Jegyzők: Kardos Gyula egyházi főjegyző (Balassagyarmat), dr. Zelenka Fri-
gyes világi főjegyző (Budapest, XI., Eszék-utca 13—15), Kirchner Rezső (Sámson-
háza) és dr. Csengődy Lajos (Salgótarján) egyházi, Lándori Kéler Bertalan dr. (Buda-
pest, IV., Veres Pálné utca 15), dr. Farkass Béla (Budapest, IX., Ráday-utca 5), 
világi jegyzők és Bérces Lajos (Balassagyarmat) tb. világi jegyző. 

Pénztáros: Bellusi Baross József dr. (Budapest, V., Visegrádi-utca 32.). 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas). 
Ellenőr és pénzügyi előadó: vitéz Purgly Lajos (Keszeg, Nógrád-megye). 
Jogügyi tanácsadó: dr. Lányi Márton (Budapest). 
Ügyészek: dr. Farkass Béla, Lándori Kéler Bertalan dr. és dr. Borostyánköy 

László (Budapest). 
Levéltáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső. 

B) Egyházkerületi presbitérium. 

Elnöksége: az egyházkerület elnöksége. 
Helyettesítik: a hivatali időrend szerint soros esperes: Podhradszky János 

és a soros egyházmegyei felügyelő: Laszkáry Gyula. 
Tagok a) hivatalból: a hivatali időrend szerint soros esperes és 'egyház-

megyei felügyelő, az egyházi főjegyző: Kardos Gyula, a világi főjegyző: dr. Zelenka 
Frigyes és a kerület ügyészei közül ezidőszerint: Lándori Kéler Bertalan dr. 

h) Vájlasztott tagok (rendes tagok): Kuszy Emil, dr. Jánossy Lajos, 'dr. 
Csengődy Lajos, Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, Bérces Lajos, dr. Boleman János, 
dr. Traeger Ernő, Nedeczky-Griebsch Viktor, vitéz Purgly Lajos, Jánossy Károly 
és Prónay József. 

Póttagok: Schrődl Mátyás, Magyar Géza, Ottmár Béla, Szekej András, Fad-
gyas Aladár, Boros Béla, dr. Farkass Béla, Osztroluczky Pál ,dr. Heinrich Antal, 
Ruttkay Endre, dr. Sztranszky János és Gregersen Nils dr. 

C) Bizottságok. 

1. Tanügyi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Helyettesei: Kardos 
Gyula ker. egyh. főjegyző és Zorkóczy Ede. Előadó: Kardos Gyula. Tagok: Bérces 
Lajos, Csatáry Elek, Laszkáry Gyula, dr. Wiczián Dezső, dr. Zelenka Frigyes, Mátis 
István, Jacobi Viktor. Róbert, dr. Boleman János, Benyik Béla, Boros Béla. 

2. Jog- és alkotmányügyi bizottság: Elnöksége: a kerület elnöksége. Elő-
adók : az ügyészek. Tagok: Csatáry Elek, Horváth Sándor, Kardos Gyula, Laszkáry 
Gyula, Mihalovics Samu, Podhradszky János, Szűcs Sándor, vitéz Purgly Lajos, 
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Lehoezky Brúnó, dr. Kubinyi György, dr. Farkass Béla, dr. Halassy Tibor, vitéz 
Eöttevényi Olivér dr. 

3. Pénzügyi bizottság: Elnöksége: a kerület elnöksége. Előadó: vitéz Purgly 
Lajos. Tagok: Csatáry Elek, Hanzély Ferenc, dr. Händel Béla, Horváth Sándor, 
Kardos Gyula, Laszkáry Gyula, Mihalovics Samu, Podhradszkv János, Szűcs Sán-
dor, dr. Zoltay Róbert, Kuszy Emil Stadtrueker Gyula, dr. Priviczky Ernő. 

4. Alapítványi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Helyetteseik a köz-
gyűlési elnökségben megjelölt törvényszerű helyettesek. Tagok: a) hivatalból: a 
két kerületi főjegyző, szükség esetén a hivatali időrendben következő jegyzők; a 
kerületi számvevőszék elnökei, illetőleg törvényszerű helyetteseik; jeryző az egy-
házkerület ügyésze, illetőleg helyettese, b) négy választott tag: dr. Richter Richárd, 
Horváth Sándor, Sehrődl Mátyás és Magyar Géza. Póttagok: Belcsák Sándor, Fied-
ler Jenő, Kirchner Rezső és Szende Miklós. 

5. Műszaki és középítési bizottság: Elnöksége: a kerület elnöksége. Tagok: 
dr. Händel Béla, Gaál Elemér, Laurenszky Gusztáv, Kilczer Béla, Ruttkay Endre. 
Jegyzője: Kirchner Rezső kerületi jegyző. 

6. Missziói bizottság: Elnök: a püspök, helyettese a kerületi egyházi fő-
jegyző, jegyzője a püspöki titkár. Tagok: hivatalból az esperesek s a kerületi 
egyházi főjegyző, választottak: Bándy Endre, dr. Csengődy Lajos, Irányi Kamill, vitéz 
dr. Leindfrost Pál, Limbacher Zoltán, Magyar Géza dr. Wiczián Dezső, Fábry Mi-
hály, dr. Gregersen Nils, Antal Károly és Ormosi Lajos. 

7. Birtokkezelőbizottság: Elnöke: az egyházkerületi felügyelő. Előadó: s a 
birtok gazdasági ellenőre: Nedeczky-Griebsch Viktor és a megbízott egyházkerü-
leti ügyész. Tagok: Irányi Kamill, Podhradszky János és vitéz Purgly Lajos meg-
bízva a birtok pénzügyi ellenőrzésével. 

8. Állandó lelkészválasztási bizottság: Elnökség: Laszkáry Gyula és Kardos 
Gyula. Tagok: Prónay József, dr. Händel Béla, Szalontay Oszkár, Kirchner Rezső 
és dr. Farkass Béla. 

9. Számvevőszék: Elnökség: Hanzély Ferenc és Magyar Géza. A világi elnök 
helyettese: ifj. dr. Heinrich Antal. Tagok: Antal Károly, Kirchner Rezső dr. Sztra-
nyavszky-Madách Sándor, Szűcs Sándor, Révész Alfréd. 

10. Luther Szövetség: Elnökség: Nedeczky-Griebsch Viktor és dr. Csengődy La-
jos. Jegyző: Limbacher Zoltán. Pénztáros: dr. Hanzély Tamás. 

11. Levéltári bizottság: Elnöksége: Az egyházkerületi elnökség. Tagok: Hor-
váth Sándor. Kardos Gyula, Kondor Vilmos és Váczi János. 

D) Egyházkerületi törvényszék. 

Elnökség: az egyházkerületi felügyelő és a püspök. 
Bírák: a) az 1941. évi rendes közgyűlésig szóló megbízással: Bándy Endre, 

Irányi Kamill, Szalontay Oszkár lelkészek. Horváth Sándor, Zelenka Ottó, dr. Nagy 
Vilmos világiak és vitéz Pataky Sándor tanító. < 

b) 1944-ig szóló megbízással: dr. Jánossy Lajos, Limbacher Zoltán, Fad-
gyas Aladár lelkészek, dr. Kovács János, Draskóczy Béla és vitéz Száky Jenő vi-
lágiak s Bérces Lajos tanító. 

Jegyzők: dr. Pataky Ernő 1941-ig, dr. Szandai Sréter János 1944-ig szóló 
megbízással. 
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