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A DUNÁNINNENI 
ÁGOSTAI HITV. EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZKERÜLET 

1942. évi június hó 19. napján, Budapesten dr. Händel Béla fejér— 
komáromi egyházmegyei felügyelő és Kardos Gyula nógrád—hont—barsi 

egyházmegyei esperes elnökletével tartott rendkívüli közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNVE 
Jelen vannak: 

I. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Jegyzők: Kardos Gyula egyházi és dr. Zelenka Frigyes világi 

főjegyző, Kirchner Rezső és dr. Csengődy Lajos egyházi, dr. Kéler Ber-
talan és dr. Farkass Béla világi jegyzők és Bérces Lajos tb. világi jegyző. 

2. Pénztáros: dr. Baross József. 
3. Ellenőr és pénzügyi előadó: vitéz Purgly Lajos. 
4. Jogügyi tanácsadó: dr. Lányi Márton. 
5. Ügyészek: dr. Farkass Béla, dr. Kéler Bertalan és dr. Boros-

tyánkőy László. 
6. Levéltáros: Kardos Gyula. 

II. Hivataluk alapján, mint [egyházkerületi presbiterek: Kardos 
Gyula, dr. Zelenka Frigyes, dr. Kéler Bertalan, Kuszy Emil, dr. Jánossy 
Lajos, dr. Csengődy Lajos, Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, Bérces Lajos, 
dr. Bcleman János, dr. Traeger Ernő, vitéz Purgly Lajos, Jánossy Ká-
roly, Prónay József, Nedeczky Griebsch Viktor, továbbá Ottmár Béla, 
Schrődl Mátyás, Szekej András, Fadgyas Aladár, dr. Farkass Béla és 
dr. Gregersen Nils pótpresbiterek. 

III. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi törvényszéki bírák: Dr. 
Jánossy Lajos, Limbacher Zoltán, Fadgyas Aladár, Draskóczy Béla, 
Bérces Lajos, Irányi Kamill, Szalontay Oszkár és Zelenka Ottó. 

IV. Hivataluk alapján, mint egyházmegyei és iskolai képviselők: 
1. Az egyházmegyék elnökségei: 

a) a fejér-komáromi egyházmegyéből: dr. Händel Béla felü-
gyelő; 
b) a moson-pozsonyi egyházmegyéből: Csatáry Elek felügyelő, 
és Schrődl Mátyás alesperes. 
c) a nógrád-hont-barsi egyházmegyéből Laszkáry Gyula fel-
ügyelő, Kardos Gyula esperes és dr. Csengődy Lajos alesperes. 

2. Az egyházkerületi tanítóegyesület elnöke: Bérces Lajos. 
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V. Választás alapján, mint az egyházkerülethez tartozó egyház-
megyék küldöttei és a szabályrendelet értelmében választott nép-
iskolai tanítók. 

1. A fejér-komáromi egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Jakobi Viktor Róbert, Pohánka Sándor és 
Saskó Gyula; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Fadgyas Aladár, Fúria Zoltán, 
Irányi Kamill, Kalavszky Kálmán, Molnár Gyula, Németh 
Géza, Szepesi Károly, Weinberger Gusztáv, Selmeezy Miklós, 
Jánossy Károly, dr. Zelenka Frigyes, Kozár László, Endrődi 
Alfréd, Lux Lajos, Pataky László és Gyurátz László; 

2. A moson-pozsonyi egyházmegyéből: 
a) megbízólvéllel: Szűcs Sándor, Fizély Ödön és Schuster 
György; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Stadtrucker Gyula; 

3. A nógrád-hont-barsi egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Ottmár Béla, Kuszy Emil, dr. Gregersen 
Nils, Zorkóczy Ede és vitéz Purgly Lajos; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Csengődy Lajos, Schultz Ala-
dár, Limbacher Zoltán, Szekej András, Csővári Dezső, Péter 
Henrik, Milán János, Kaján József, dr. Förster Kálmán, Kern 
Oszkár, dr. Boleman János, Kovács Gyula, Schreiner Jenő, 
Fábry Mihály és Váczi János; 

4. Az egyházkerületi tanítók képviseletében: Endrődi Alfréd és 
Szügyi Géza. 

Távolmaradásukat kimentették: dr. Nagy Vilmos és dr. Reimann 
Ernő. Az egyházkerületi presbitérium f. évi június hó 2-án tartot t ülésé-
ről történt elmaradását igazolta: dr. Boleman János. 

A közgyűlés az egyetemes egyház üllőiúti imatermében ülésezett 
és az ,,Erős vár a mi Istenünk" eléneklésével, az egyházi elnök segélyt 
kérő fohászával s a „Miatyánk" elimádkozásával kezdődött. 

1. A közgyűlés megnyitása. A világi elnök üdvözli a megjelenteket, 
a közgyűlést megnyit ja s a jegyzőkönyv vezetésével a világi főjegyzőt 
bízza meg. 

Indítványára a közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére küldi ki 
az elnökségen és jegyzői karon kívül Ottmár Béla, Limbacher 
Zoltán, dr. Borostyánkőy László és Jánossy Károly közgyűlési tagokat. 

2. A közgyűlés megalakulása. A világi elnök felhívására a főjegyző 
jelenti, hogy az egyházmegyék a közgyűlésen az egyházkerület tanács-
kozási rendjéről szóló „Szabályrendele tének megfelelően vannak kép-
viselve s ennek alapján a közgyűlés szabályszerűen és határozatképesen 
megalakulhat. 

A világi elnök a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak és hatá-
rozatképesnek jelenti ki. 

3. A világi elnök napirend előtt bejelenti, hogy a mai közgyűlés 
összehívásának módját kifogásoló levelet kapott dr. Kéler Bertalan egy-
házkerületi ügyésztől, amelyben a közgyűlési meghívók szétküldését 
szabálytalannak és törvényellenesnek, a közgyűlés megalakulását és 
határozatképességét alaposan kifogásolhatónak mondja s mindezért őt 
teszi felelőssé s kötelességének elmulasztásával vádolja meg. Hogy a 
közgyűlés dr. Kéler Bertalan ügyész vádjlait egész ter jedelmükben meg-
ismerhesse, kéri a levélnek felolvasását. 
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A világi főjegyző a levelet felolvassa. 
A világi elnök megállapítja, hogy dr. Kéler Bertalan levelét, mint 

„egyházkerületi főügyész" írta alá. Felolvassa az egyházkerület 1940. évi 
közgyűlése jegyzőkönyvének a választásokra vonatkozó 9. pontjának azt 
a részét, amely szerint a közgyűlés dr. Kéler Bertalant a kerület eddigi 
ügyésze mellé ügyésznek választotta. Felhívja ezért dr. Kéler Bertalant, 
nyilatkozzék, milyen alapon nevezi magát egyházkerületi főügyésznek? 

Dr. Kéler Bertalan — úgymond — ténybeli megállapításokra hivat-
kozik. Az egyházkerület felügyelőjétől és püspökétől kapott leveleket mu-
tathat fel, amelyekben őt főügyésznek címezik. S ha a tanítóknak adhat-
nak igazgatói címet, az ügyésznek is adhatnak főügyészit. De hivatkozhatik 
az espereseknek arra az elfogadott gyakorlatára is, hogy főesperesi címet 
használnak. Hasonló jogon nevezheti magát ő is főügyésznek. 

A levélben hangoztatott mulasztást és felelősséget azért kellett 
megállapítania, mert a közgyűlési meghívókat egyszerű nyomtatványként 
küldte szét a püspöki iroda s nem tértivevényes ajánlott levélben, amint 
azt az egyházkerület tanácskozási ügyrendjéről szóló ..Szabályrendelet" 
előírja. Ha az elnökség a püspöki irodát megfelelően ki nem oktatta, 
mulasztást követett el s annak következményeit viselni tartozik. Kéri a 
közgyűlést, hogy eljárását s nyilatkozatát vegye tudomásul. 

A világi elnök felolvassa a hivatkozott „Szabályrendelet" 2. §-át. 
amely szerint a közgyűlési meghívókat az elnökség csak „szükség esetén" 
tartozik tértivevényes ajánlott levélben szétküldeni. Most nem látta 
a szükség esetét fennforogni s egyszerű nyomtatványként küidette szét a 
meghívókat, főképpen azért, hogy a kerületnek feleslegesen tetemes költ-
séget ne okozzon. Egyébként a rendkívüli közgyűlés összehívása utóbb 
tértivevényes ajánlott levelekkel is megtörtént. Minthogy azonban 
az elnöktársa jegyzőkönyvi példányában közölt „Szabályrendelet" szövegé-
ben kézírásos módosításokat lát, felhívja dr. Borostyánkőy László egy-
házkerületi ügyészt, hogy a világi főjegyzővel és a püspöki irodával 
együtt állapítsa meg a szóban levő „Szabályrendelet" eredeti szövegét. 
Egyben készítsen javaslatot ezen „Szabályrendelet" módosítására vonat-
kozóan s eljárása eredményét az egyházkerület f. évi rendes közgyűlésén 
mutassa be. 

Minthogy pedig a dr. Kéler Bertalan részéről ellene emelt vádak-
nak és vele szemben tanúsított eljárásának elintézésénél és megítélésé-
nél nagy súlyt helyez a közgyűlés véleményére és állásfoglalására, kéri 
a közgyűlést, nyilatkozzék: azonosítja-e magát a dr. Kéler Bertalan leve-
lében foglaltakkal s támadó eljárását helyesli-e? A közgyűlés a leghatá-
rozottabban nyilatkozik a levélben foglaltakkal való azonosítás ellen s 
d.r. Kéler Bertalan eljárását helyteleníti. 

A világi elnök indítványára a közgyűlés — figyelemmel az ügyészi 
választásra vonatkozó s itt felolvasott jegyzőkönyvi.részre — kimondja, 
hogy dr. Kéler Bertalannak nincs joga arra, hogy magát a dunáninneni 
egyházkerület főügyészének nevezze. 

A világi elnök kérésére a közgyűlés mindkét irányban kifejezett 
álláspontját jegyzőkönyvbe véteti. 

4, Következnék a tárgysorozat 2. pontja, de a világi elnök sorrend-
változtatásra kér engedélyt, mert a pénzügyi előadó másirányú elfoglalt-
sága miatt a közgyűlésről távozni kénytelen. 

A közgyűlés engedélyével vitéz Purgly Lajos pénzügyi előadó a 
következőket jelenti: 
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A f. évi június hó 2-án tartott egyházkerületi presbitériumi ülés 
rendelkezésének megfelelően június hó 18-án az egyházkerület helyettes 
elnökségének részvételével összeült egy bizottság abból a célból, hogy 
az egyházkerület pénzügyeit megvizsgálja. A bizottság tagjai voltak: 
dr. Händel Béla, Kardos Gyula, Kirchner Rezső, dr. Baross József és 
vitéz Purgly Lajos. 

A bizottság az egyházkerület pénzügyeit rendben találta s gon-
doskodott arról, hogy az egyházkerület pénzügyi ellátása zavartalan 
legyen. 

Előadó jelenti továbbá, hogy Kirchner Rezső püspöki t i tkár a 
kerületi presbitérium f. évi április hó 27-én tartott ülésén egy olyan 
irányú kérelmet terjesztett be, amelyben fizetésének 1942. évi január hó 
1-től való felemelését, illetve módosítását kéri. Teszi ezt nemcsak 34 évi 
szolgálatára való hivatkozással, hanem teszi az egyetemes egyház 1941-
ben hozott közgyűlési határozata alapján is. Előadó jelenti, hogy a pres-
bitérium a püspöki t i tkár érveit elfogadta s kérését nemcsak méltányos-
nak, hanem jogosnak is tartva, annak helyt adott és teljesítését elhatá-
rozta. De azzal a módosítással, hogy a kérésnek megfelelően havi 300 
pengőről havi 400 pengőre felemelt fizetés között lévő havi 100 pengő 
különbözetnek folyósítása csak 1943. évi január hó 1-én vegye kezdetét, 
mert a fizetési különbözet az egyházkerület 1942. évi költségvetésében 
fedezetet nem talál. A tegnap tartott bizottsági ülésen az előadó meg- * 
állapíthatta, hogy a jelenlegi pénzügyi helyzet lehetővé teszi azt, hogy 
a fizetéskülönbözet folyósítása már 1942. évi július 1-én vegye kezdetét. 

A közgyűlés az előadó előterjesztéseit megnyugvással és kö-
szönettel veszi tudomásul és Kirchner Rezső püspöki t i tkár fize-
tésének havi 300 pengőről havi 400 pengőre való felemlését 1942. 
évi január 1-től kezdődően elhatározza azzal, hogy a fizetéskülön-
bözet folyósítása 1942. évi július hó 1-én vegye kezdetét. 

5. A világi elnök felhívja dr. Borostyánkőy László ügyészt, hogy a 
tárgysorozat 2-ik és 3-ik pontját ismertesse. 

A 2-ik pont: „Fizélv Ödön fellebbezése abban a kérdésben, hogy 
hivatalára nézve ki a legidősebb esperes." 

A 3-ik pont: ,,Fizély Ödön fellebbezése a presbitériumnak püspök-
választást elrendelő határozata ellen." 

Előadó részletesen ismerteti 1-ször az egyházkerületi presbitéri-
umnak 1942. évi április hó 27-ik napjián tartott ülésében hozott azt a két 
határozatát s keletkezésének előzményeit, amelyek egyikében megállapí-
totta, hogy az E. A. 136. §-a értelmében a püspöki teendők ideiglenes ellá-
tására Kardos Gyula hivatott, másik határozatával elrendelte a püspök-
választást. 2-szor ismerteti az előadó a fellebezések tartalmát, amelyek 
közül a 2-ik pontra vonatkozó érdemi és alaki, a 3-ik pontra vonatkozó 
kizárólag alaki okokra hivatkozik. Az elsőben Fizély Ödön az E. A. 136. 
§-a alapján vi tat ja és magának igényeli a rangidősbb esperesi tisztet s 
vele a püspökhelyettesi hatáskört. Panaszolja, hogy az egyházkerületi 
presbitérium vitával és szavazással döntött az ő hátrányára oly ügyben, 
amelyben a törvény az ő javára rendelkezik. Sérelmezi azt is, hogy a 
presbitérium ülésén nem presbiterek is részt vettek, egyikük fel is szó-
lalt, sőt szavazott is, pedig az E. T. II. t. c. 68. §-ának 1. bekezdésében 
foglaltak szerint a presbitérium ülése nem nyilvános. Kifogásolja az ülés 
egvházi elnöki tisztének választással történt betöltését, mert az felesleges 
volt, mivelhogy Kardos Gyula is, ő— Fizély Ödön is — jelen volt. Mindezek 
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alapján kéri a közgyűlést először: utasítsa a presbitériumot, hogy a püs-
pökhelyettesítés kérdésében alkalmazkodjék az E. A. 136. §-ának rendelke-
zéseihez s másodszor: semmisítse meg a presbitériumnak a püspökválasz-
tás elrendelésének kérdésében hozott határozatát s rendelje el, hogy a 
presbitérium ú j ülést tartson s azon minden intézkedésében az E. A. ren-
delkezseit szigorúan tartsa be. Végül panaszt emel Kardos Gyula ellen, 
aki őt esperesi tisztének elvégzésében illetéktelenül akadályozza azzal, 
hogy Szalontay Oszkárnak esperesi megbízást adott. Kéri a közgyűlést, 
hogy Kardos Gyulának ezt az intézkedését helyezze hatályon kívül. 

Dr. Borostyánkőy László előadóügyész megállapítja, hogy a püs-
pöki szék megüresedésének napján, 1942. évi március hó 31-én a dunán-
inneni evang. egyházkerületben megválasztott, beiktatott és hivatalt vi-
selő esperes egyedül Kardos Gyula volt, aki esperesi tisztét 1939. évi okt. 
hó 4-ik napja óta megszakítás nélkül viseli. Fizély Ödönt 1939. évi aug. 
hó 21-ik napján a moson-pozsonyi egyházmegye közgyűlése megválasz-
totta ugyan esperessé, az esküt is letette, de esperesi hivatalt a püspöki 
szék megüresedésének napjáig nem viselt, Magyar Géza, Schrődl Mátyás 
és Szalontay Oszkár alesperesek viseltek ugyan esperesi hivatalt a fe jér-
komáromi, a mosoni, illetve a pozsonyi egyházmegyében, de esperesek-
nek őket egy egyházmegye sem választotta, be sem iktatta. Megállapítja 
továbbá, hogy az egyházkerületi presbitérium 1942. évi április hó 27-én 
tartott ülésén kizárólag abban a kérdésben döntött, hogy kit illet az E. 
A. 136. §-a értelmében a püspöki teendők ideiglenes ellátásának joga és 
kötelessége. A presbitériumi ülés jegyzőkönyvéből ennélfogva hatáskör-
túllépés meg nem állapítható. Ugyanezen jegyzőkönyvből megállapítja 
az előadó, hogy habár Laszkáry Gyula a püspöki teendők ideiglenes ellá-
tására való jogosultság megállapítása iránt kifejlődött vitában részt is 
vett s indítványt is tett, a presbitérium nem az ő, hanem a világi elnök 
indítványa felett szavazott abban a kérdésben, hogy az E, A. 136. §-a 
alapján kit illet a püspök helyettesítésének joga és kötelessége. — Meg-
állapítja azt is, hogy Laszkáry Gyula a presbitérium ülésén szavazott is, 
de a szavazás eredményére az ő szavazata befolyással nem volt, mert a 
presbitérium névszerinti szavazással 8 : 3 arányban nyilatkozott Kardos 
Gyula jogosultsága mellett, amely arány Laszkáry Gyula szavazatának 
érvénytelensége folytán 7 : 3-ra csökken, de a szavazattöbbség Kardos 
Gyula javára megmarad. — Ugyancsak a presbitériumi ülés jegyzőköny-
véből állapítja meg, hogy egyházi elnökválasztásra, amire az 1934—37. 
évi zsinati II. t. c. 67. §-ának 2. bekezdése a presbitériumnak jogot ad, — 
szükség volt, mert Kardos Gyula az elnöki tisztet vállalni nem akarta. — 
Végül megállapítja, hogy olyan intézkedés, amellyel Szalontay Oszkár 
Kardos Gyulától esperesi megbízást nyert volna, nem történt. Szalontay 
Oszkár Kardos Gyula felkérésére csak megtartotta azt az esperesi meg-
bízatást, amelyet az elhunyt püspöktől az 1939. évi január hó 11-én tar-
tott egyházkerületi rendkívüli közgyűlés jóváhagyásával kapott. 

Mindezek alapján az előadó indítványozza: 
Mondja ki a közgyűlés: 1. a tárgysorozat második pontja tárgyá-

ban a közgyűlés megállapítja, hogy 
a) a püspöki szék megüresedésének napján az egyházkerületnek 

Kardos Gyula volt egyedül megválasztott, beiktatott és hivatalt viselő 
esperese. Ö tekintendő az egyházkerület hivatalra nézve legidősebb 
esperesének és ennélfogva az E. A. 136. §-a értelmében a püspöki teen-
dők ideiglenes ellátásának joga és kötelessége őt illeti; 

b) azon fellebbezési panaszt, hogy Laszkáry Gyula a presbitérium 
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ülésén részt vett és a sérelmezett határozat meghozatalánál szavazott is, 
alaposnak tekinti, ennek ellenére azonban a határozatot megsemmisíten-
dőnek nem találja, mert Laszkáry Gyula ténykedése az eredményre be-
folyással nem volt; 

c) a presbitériumi ülés nem nyilvános voltának megsértését abban, 
hogy az ülésen a presbitérium hozzájárulásával kívülállók is résztvettek, 
nem látja; 

d) az ülés egyházi elnökének megválasztása tekintetében pedig • 
jogsértést fennforogni nem lát; 

minélfogva Fizély Ödön fellebbezését elutasítja és az egyház-
kerületi presbitériumnak ezen fellebbezéssel megtámadott határo-
zatát helybenhagyja. 

2. A tárgysorozat harmadik pontja tárgyában a közgyűlés meg-
állapítja, hogy 

a) az 1934—37. évi zsinati II. t. c. 69. §-a értelmében az 
ugyanezen t. c. 66. §-ának a) pontja alá tartozó ügyekben fellebbezésnek 
helye nincsen, minélfogva Fizély Ödönnek a presbitérium püspökválasz-
tást elrendelő határozata ellen benyújtot t fellebbezését visszautasítja. 

b) A panasz tárgyában a közgyűlés megállapítja, hogy Kardos 
Gyulának olyan hivatalos intézkedése, mellyel Szalontay Oszkárt a csonka 
pozsonyi egyházmegye esperesi teendőinek ellátásával megbízta volna, 
nem forog fenn, minélfogva Fizély Ödönnek ez ellen irányuló panaszát, 
mint alaptalant, elutasítja. 

Fizély Ödön a tanácskozási ügyrendre vonatkozó „Szabályrende-
let" 28. szakasza alapján kapott engedéllyel felszólal. Különösnek találja, 
hogy esperesi jellegének tagadásánál egyre-másra hangzik el ellene az az 
érv, hogy esperesi teendőt nem végzett. Pedig ennek ellenkezőjét bizo-
nyít ja a moson-pozsonyi egyházmegye 1939. évi közgyűlésének jegyző-
könyve, amely közgyűlésen, mint megválasztott, esküttett és beiktatott 
esperes elnökölt. De más esperesi teendőket is végzett mindaddig, amíg 
az egyházmegyei felügyelőhöz le nem érkezett a püspök 1340—1939. sz.. 
leirata, amellyel esperesi ténykedését beszüntette, mert esperessé történt 
megválasztása ellen fellebbezés érkezett hozzá. Ennek a fellebbezésnek 
az elintézésére várt, hogy esperesi minőségét, jellegét és jogait hivatalos 
eljárás során igazolja, bebizonyítsa és megvédje. A hivatalos eljárás 
azonban elmaradt s vele az ő igazolása is. 

Dr. Borostyánkőy László előadó a zárszó jogán válaszol Fizély 
Ödön kijelentéseire. Arra az állítására, hogy 1939. évi augusztus hó 21-én 
tartott moson-pozsonyi egyházmegyei közgyűlés esperesi hivatalába be-
iktatta, hivatkozik a közgyűlés jegyzőkönyvére, amelyben esperesi be-
iktatásáról egyetlen szó sincsen, jóllehet esperessé történt megválaszta-
tásáról s eskütételéről a jegyzőkönyv megemlékezik. De nincsen szó a 
jegyzőkönyvben arról sem, hogy Fizély Ödön a közgyűlésen való elnök-
lést Schrődl Mátyás helyettes esperestől átvette volna. Ez a jegyzőkönyv 
tehát nem szolgálhat bizonyítékul arra, hogy Fizély Ödön esperesi hiva-
talát átvette és gyakorolta. Ezért indítványait változatlanul fenntar t ja . 
A világi elnök a vitát kimerültnek jelenti ki s felteszi a kérdést, hogy u 
tárgysorozat második pont jára vonatkbzó előadói indítványt a közgyűlés 
elfogadja-e? 

A közgyűlés az előadónak indítványát elfogadja, 
A világi elnök kérdésére a közgyűlés a. tárgysorozat harmadik 
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pontjára vonatkozó előadói indítványt is egész terjedelmében vál-
tozatlanul elfogadja. 
6. A világi elnök felkéri dr. Borostyánkőy László ügyészt, hogy a 

tárgysorozat 4-ik pontját: „Fizély Ödön azon bejelentésének tárgyalása, 
hogy a csonka pozsonyi egyházmegye négy egyházközségének kormány-
zatát átvette" ismertesse s elintézésére vonatkozóan tegyen javaslatol. 

Előadó mindenekelőtt ismerteti Fizély Ödönnek 1942. évi április 
hó 24-ik napján az egyházkerületi elnökséghez intézett levelének tartal-
mát, amely szerint az esperesi tisztet, mint megválasztott esperes a volt 
moson-pozsonyi egyházmegye pozsonyi részére vonatkozóan az egyete-
mes közgyűlés 43 1941. számú határozata szellemében átvette. — Egész 
terjedelmében felolvassa az egyházkerületi presbitérium 1942. évi június 
hó 2-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből azt a részt, amely ezen beje-
lentés tárgyalására vonatkozik és ismerteti a presbitériumnak e tárgy-
ban hozott határozatát, amellyel a bejelentés felett napirendre tér s 
amely határozat ellen Fizély Ödön fellebbezéssel él. — A felebbezésnek 
részletes ismertetése után az előadó kifejti, hogy amennyiben a fellebbe-
zőt annak idején esperesi hivatalának átvételével kapcsolatban jogsére-
lem érte, az ellen módjában lett volna jogorvoslattal élni. Amennyiben 
azt elmulasztotta, az azóta előállott tényleges helyzetet egyoldalú tényke-
déssel meg nem változtathatja. — Ennélfogva javasolja, hogy a közgyű-
lés a fellebbezést utasítsa el. 

A világi elnök kérdi, kíván-e valaki a tárgyhoz szólni? 
Szólásra csak Schuszter György jelentkezik s kételyét fejezi ki, 

hogy Fizély Ödönnek esperessé történt megválasztása ellen fellebbezés a 
püspökhöz egyáltalán beérkezett volna. 

A világi elnök a vitát bezárjla s Fizély Ödönnek adja át a szót. Fi-
zély Ödön újból hangoztatja, hogy esperessé megválasztották, esperesi 
esküt tett, esperesi hivatalába beiktatták, esperesi teendőket végzett, amíg 
esperesi működésében a püspök illetéktelenül meg nem akadályozta. Jog-
orvoslattal nem élt, mert a megválasztása ellen állítólag beérkezett fel-
lebbezés elintézésére várt. Ott és akkor remélte esperesi jogait meg-
védhetni. 

Dr. Borostyánkőy László előadó válaszol Fizély Ödön megjegyzé-
seire s kijelenti, hogy semmi okot sem lát arra, hogy a fellebbezés eluta-
sítására tett indítványát visszavonja, vagy csak módosítsa is. Azért azt 
változatlanul fenntar t ja . 

A világi elnök felteszi a kérdést: elfogadja-e a közgyűlés az elő-
adó indítványát? 

A közgyűlés az előadónak ezt az indítványát is elfogadja. 

7. A világi elnök felolvassa az egyházkerületi presbitérium f. évi 
jún. hó 2-án tartott üléséről felvett jegyzőkönyv 2-ik pontját, amelynek 
tárgya: ,,A kerületi felügyelői állás betöltése és a kerületi felügvelőválasz-
tással kapcsolatos intézkedések megtétele." Felolvassa a presbitériumi 
ülésnek e tárgyban hozott azt a határozatát, hogy a) elrendelte az egy-
házkerületi felügy előválasztást; b) az egyházközségi szavazatok beküldé-
sének határnapjául f. évi augusztus hó 6-ik napját tűzte ki; c) szavazat-
bontó bizottságot küldött ki, amelynek elnöke Horváth Sándor, tagjai: 
dr. Csengődv Lajos, Fadgyas Aladár, Szűcs Sándor, Bérces Lajos, dr. 
Traeger Ernő, Nedeczky Griebsch Viktor, dr. Borostyánkőy László és dr. 
Priviczky Ernő; d) javasolja a közgyűlésnek, hogy 1. a püspökválasztás 
határidejét az egyházkerületi felügyelőválasztás fenti határidejével 
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egyeztesse össze, 2. hogy az egyházközségeket egy felhívásban szólítsa fel 
mindkét választásra s 3. hogy mindkét választás eredményének megálla-
pítására a fenti bizottságot küldje ki. 

Kirchner Rezső, dr. Jánossy Lajos, dr. Csengődv Lajos, Csa-
táry Elek, dr. Lányi Márton és dr. Farkass Béla hozzászólása után a köz-
gyűlés a felolvasott presbitériumi határozatokat tudomásul veszi s a 
presbitériumnak azt a javaslatát, hogy a két választás határidejét egye-
sítse, az egyházközségeket egy felhívásban szólítsa fel mindkét válasz-
tásra s mindkét választás eredményének megállapítását a fentebb meg-
nevezett egy és ugyanazon szavazatbontóbizottságra bízza, — elfogadja 
és határozattá emeli. 

8. A világi elnök a tárgysorozat 5-ik pontját: „Időközben érkezett 
ügyek" tűzi ki tárgyalásra. 

1. Kardos Gyula esperes bejelenti, hogy Mihalovics Samu érde-
mült esperes lemondott az egyetemes lelkészképesítő bizottságban viselt 
tagságáról. Indítványozza, hogy a kerületi közgyűlés Mihalovics Samu 
helyére a jánl ja az egyetemes közgyűlésnek megválasztásra Szekej And-
rás egyházasdengelegi lelkészt s német nyelvű lelkészképesítés esetére 
Péter Henrik nagybörzsönyi lelkészt. 

2. A világi elnök bejelenti, hogy az egyházkerület folyó évi ren-
des közgyűlését f. évi október hó 1-én ta r t ja ott, ahol a megválasztott 
püspök beiktatása történik. 

Több tárgyalni valója a közgyűlésnek nem volt, a világi elnök azt 
berekeszti s az egyházi elnök hálaadó imával befejezi. 

A közgyűlés az indítványt elfogadja. 

Kmf. 

Kardos Gyula s. k. 
esperes, elnök. 

Dr. Händel Béla s. k. 
egyházmegyei felügyelő, elnök. 

Kirchner Rezső s. k. 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
egyházkerületi világi főjegyző 

Hitelesítjük Budapesten, 1942. évi július hó 17-ik napján. 

Dr. B. Borostyánkőy László s. k. 

Limbacher Zoltán s. k. 

a hitelesítőbizottság tagjai. 



A DUNÁNINNENI 
ÁGOSTAI HITV. EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZKERÜLET 

1942. évi október hó 1. napján Balassagyarmaton dr. Händel Béla és 
Fadgyas Aladár helyettes elnökség, majd Laszkáry Gyula, a Johannita 
Lovagrend lovagja, m. kir. kormányfőtanácsos, egyházkerületi felügyelő 
és Kardos Gyula m. kir. kormányfőtanácsos püspök elnöklete alatt tartot t 

évi rendes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

Jelen voltak: 

I. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi tisztviselők: 

1. Jegyzők: dr. Csengődy Lajos egyházi, dr. Zelenka Frigyes világi fő-
jegyző, Kirchner Rezső és Fadgyas Aladár egyházi, dr. Kéler 
Bertalan és Bérces Lajos világi jegyzők. 

2. Pénztáros: dr. Bellusi Baross József. 
3. Ügyészek: dr. Kéler Bertalan és dr. Borostyánkőy László. 

4. Ellenőr és pénzügyi előadó: vitéz Purgly Lajos. 
5. Levéltáros: Szilárd Gyula, 
6. Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső. 
7. Népiskolai szakfelügyelő: Bérces Lajos. 

II. Hivataluk alapján, mint az egyházkerületi presbitérium tagjai: 
Laszkáry Gyula, Kardos Gyula, dr. Händel Béla, Fadgyas Aladár, dr. 
Zelenka Frigyes, dr. Csengődy Lajos, dr. Kéler Bertalan, Bérces Lajos, 
dr. Boleman János, dr. Jánossy Lajos. Kirchner Rezső, Kuszy Emil, vitéz 
Purgly Lajos, Szűcs Sándor, dr. Traeger Ernő és Schrődl Mátyás. 

III. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi törvényszéki bírák: 
Jánossy Lajos dr., Limbacher Zoltán, Fadgyas Aladár, Draskóczy Béla, 
dr. vitéz Száky Jenő, Bérces Lajos, Irányi Kamill, Horváth Sándor és 
vitéz Pataky Sándor. 

IV. Hivataluk alapján, mint egyházmegyei és iskolai képviselők: 

1. Az egyházmegyék elnökei: 
a) A fejér-komáromi egyházmegyéből: dr. Händel Béla felügyelő 

és Fadgyas Aladár esperes. 
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b) A mosoni egyházmegyéből: Csatáry Elek felügyelő és Schrődl 
Mátyás esperes. 

c) A nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 
Laszkáry Gyula felügyelő 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 nép-
iskolai tanítók: 

1. A fejér-komáromi egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: dr. vitéz Száky Jenő, Nagy Lajos és Németh 

Géza; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Fúria Zoltán, Görög Ernő, Irányi Ka-

mill, Kalavszky Kálmán, Molnár Gyula, Szepesi Károly, Illés Sándor, 
Saskó Gyula, dr. Zoltay Róbert, dr. Taeger Ernő, vitéz Leidenfrost Pál. 

2. A mosoni egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Szűcs Sándor és Weltler Rezső; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Weltler Ödön. 
3. A nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: dr. Gregersen Nils, Hanzély Ferenc, Ottmár 

Béla és Péter Henrik; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Szende Miklós, Váci János, dr. Kardos 

Károly, dr. Celleng András, dr. Förster Kálmán, Valent József, Schultz 
Aladár, Biszkup Lajos, Limbacher Zoltán, dr. Boleman János, Kovács 
Gyula, Fábry Mihály, Fenyves János, Harmati Béla, vitéz Tasnády 
András, Szekej András, Gerhát Sándor, Kis Kálmán, Schreiner Jenő, 
Kertész Ferenc, Csővári Dezső, Milán János, Zorkóczy Ede, Kuszy Emil, 
Kern Oszkár. 

4. Az egyházkerületi népiskolai tanítók képviseletében: Boros 
Béla és vitéz Pataky Sándor alsószelii, illetve bokodi tanító. 

VI. A közgyűlésnek püspököt avató és az egyházkerületi elnökséget 
méltóságába iktató ünnepi részén a felsoroltakon felül jelen voltak: báró 
Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, dr. Ravasz 
László, a református konvent egyházi elnöke, a dunamelléki református 
egyházkerület püspöke, D. Kapi Béla a dunántúli és Túróczy Zoltán a 
tiszai evangélikus egyházkerület püspöke, báró Feilitsch Bertold, az Egye-
temes Gusztáv Adolf Gyámintézet világi elnöke, Fabinvi Tihamér, Deák 
János, az Erzsébet Tudomány Egyetem teológiai karának képviselője, 
Rellusi Baross József, Nógrád vármegye főispánja, Neográdi Horváth Sán-
dor Nógrád s dr. Hetényi Rezső Bars-Hont vármegye alispánja, Vannay 
Béla dr., Balassagyarmat polgármestere, dr. Kubicza István Nógrád vár-
megye főjegyzője, dr. Bánkúti Dezső budapesti evangélikus leánygimná-
ziumi igazgató, az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöke, Ruzicska 
László vallástanár, Bereczkv Vilmos, az államépítészeti hivatal főnöke, 
Mátis István, Rónay Zoltán. Benczúr Zoltán lelkészek, Polónyi Zoltán, 
dr. Leidenfrost Gyula, Patócs Géza, dr. Lehóczky Brúnó, dr. Bogner 
Gyula, Kern Oszkár és sok más a balassagyarmati és vidéki hittestvérek 
közül. Testületileg jelent meg a balassagyarmati evangélikus nőegvesület 
és leányegyesület Bellusi Baross Józsefné elnök vezetésével, a balassa-
gyarmati római katolikus egyház képviselete, dr. Lippay Lajos plébános 
zsinati bíró és a Vitézi Rend, valamint a helyőrség tiszti küldöttsége vitéz 
Vereczkey Lajos alezredes vezetésével. 

A közgyűlést részben táviratilag, részben levélben üdvözöl-
ték és távolmaradásukat kimentették: Szinyei Merse Jenő vallás-
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és közoktatásügyi miniszter, Soltész Elemér tábori püspök, D. 
Révész Imre és Enyedy Andor református, D. D. Raffay Sándor 
evangélikus püspök, báró Vay László református egyházkerületi gondnok, 
Mesterházy Ernő dunántúli és Lichtenstein László tiszai egyházkerületi 
felügyelő," Tomcsányi Vilmos Pál, Kárpátal ja kormánybiztosa, Bencs 
Zoltán, az Országos Luther-Szövetség elnöke, dr. Wiczián Dezső egyetemi 
tanár, Sárkány Béla esperes, dr. Reimann Ernő és Szentágotai Vilmos 
egyházfelügyelők, Jánossy Károly egyházkerületi presbiter, Marcsek 
János esperes, ózdi lelkész, dr. Farkass Béla ügyész, Zelenka Ottó egyház-
kerületi törvényszéki bíró és Posch Dezső. 

A közgyűlés tagjai s a helybeli evangélikus hívek nagy számban a 
közgyűlést megelőző nap estéjén a D. Kovács Sándor püspök és dr. Sztra-
nyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő emlékére a balassagyarmati 
templomunkban tartott gyászistentiszteleten jelentek meg. Fájdalmas 
szívvel, megrendült lélekkel és bensőséges együttérzéssel hallgatták 
Fadgyas Aladár fejér-komáromi esperes kővetkező szószéki beszédét: 

Dán. 12. r. 3. v. 
Ünneplő Gyülekezet! Keresztyén Hívek! Testvérek a Jézus 

Krisztusban! 
Nagy, a világtörténelem talán legnagyobb világégése közepette, az 

annyi drága értéket elpusztító zord, kegyetlen télben, epedő lélekkel várta 
minden igaz magyar a megújulást hozó, erőt, gyógyulást nyúj tó ú j tavasz 
jöttét. így várták életpályájuk magas életvártáján a mi egyházkerületünk 
vezérférfiai, egyházkerületünk főpásztora és felügyelője is a gyógyító, 
újulást hozó tavaszt. Fájó, a nagy várakozás' nem hozott beteljesülést. 
Öröm helyébe a nagy szomorúság, gyógyulás helyébe az elmúlás lett a 
keserű életvalóság. 

Megfáradtan a nagy munkában, a golgotai kereszt felé nehéz élet-
terhével haladó főpásztorunkat Isten nagypéntek előestéjén hazahívta, 
hogy számunkra még sötétebbé tegye a gyászt, amúgy is szomorú életünk 
sötét nagy hete még döbbenetesebbé váljék. 

Még fel sem ocsudtunk a bánat aléltságából, mikor Isten újból 
csordultig öntötte a keserűség italával életünk poharát. Elhívta tőlünk a 
nem sokkal előbb még férfikora delében, tetterővel köztünk munkálkodó 
világi vezért, ki szomorú magunkra maradottságunkban is még annyi 
hittel, rendíthetetlen akaraterővel egyengette a kibontakozás nehéz útjait . 
Sötét bánat, nehéz gyász lett úrrá dunáninneni egyházkerületünk népén, 
gyülekezetein. 

Most, hogy egy rendkívüli, eseményekben annyira gazdag válto-
zatú, sok próbát hozó eszte.ndő után, a lombhullató őszi tájakon messze 
vidékekről, a Dunántúl szelíd, lankás tájairól csakúgy, mint a bércek, 
fenyvesek vidékéről a számadás alkalmára ez ősi városban, ennek régi 
templomában, honnét egykor nemes munkájuk végzésére, szent esküvel 
elindultak, elmúlásuk óta először összejöttünk, kutató szemünk itt is 
őket keresi, a nekünk megszokott emberarcokat. Fájó lelkünk emlékekkel 
telik meg . . . s a szomorú valóság ú t ján utánuk nézünk, . . . kik már a 
nagy számadó, az örök Bíró előtt állnak, lezárva számadásaik, készen a 
megítéltetésre, hogy azután hitük szerint nagypéntek nagy áldozatának, 
kihuhó vérétől megtisztulva, hitük szerint kegyelmet nyerve hirdessék 
a nagy húsvéti örömöt, az élet bizonyosságát. Előttünk, ma még sötét-
ségben járó, botorkáló lelkek előtt világoljanak. 

Magyar életünk fájdalmakkal megrakott útjáról, ahogy most 
utánuk nézünk a fénylő emberarcoknak, szinte hall juk fülünkbe csengeni 
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szent igénk szavát: „az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényes-
sége" . . . S mikor a r á juk sugárzó fényözönben így elénk állnak, akkor 
ér t jük meg igazán, kik voltak ők nekünk. 

Nekünk Istennek végtelen drága ajándékai, neki pedig alázatos 
eszközök, kik igaz örömmel adták oda magukat a szent szolgálatra, mert 
jól tudták, hogy minden emberi élet annyi értéket képvisel, amennyi 
értéket hordoz önmagán a magasabb eszményiség szolgálatára. 

Ösi magyar nemesi, köznemesi család gyermekei, kiknek ősei vér-
szerződést kötöttek az ezerszer magyar vérrel öntözött drága magyar föld-
del. Mindketten az ősi magyar föld olthatatlan szomjú szerelmesei, nagy 
időknek nagy emberei. Az élet sötét utain botorkáló lelkek előtt világító 
életlámpások. Lelkükben Isten kegyelméből bő kézzel szórta az emberi 
életet naggyá tevő értékeket, hogy kicsiszolva azután egy kor emberisége 
előtt tudjanak világolni. Családjaik szent oltártüzén két szent eszme: 
a haza és az egyházszeretet tüzének lángja lobogott fennen. Ezekben az 
otthonokban az emberi szeretet nemes erénye mellett otthonos volt a 
hűség tiszta lelkisége. Ez eszmék szolgálatára készültek ők fel. Küldetésüket 
Isten kezéből nyertnek látták. Ezért tudtak ennek a vértanúságig menő 
kész szolgái lenni. Ez életúton a tudás és a hit volt a fegyverük, az 
igazság soha meg nem alkuvó szolgálata az irányelvük. Ezért tudtak egy 
végtelen szomorú korban is, mikor az emberek nem akarnak maguk 
felett tekintélyt ismerni, másokat feltétlen meghajlásra késztető tekin-
télyek lenni. Ezért tudtak kiemelkedni, s mások előtt útmutatók lenni, 
így lettek ők az igazság bajnokai . . . „a fénylő csillagok" . . . Viszont egy 
nagyon szomorú koron átvezető életút juk mentén sokszor találkoztak 
mindenben kételkedő, hitetlenkedő emberekkel is, ezért volt részük meg 
nem értésben is. 

A múlt nagy értékeinek bonckéssel vizsgálója az egyik. Nemzeti, 
keresztyén múltunk nagy értékelője a másik. Mindketten fa junknak kül-
detésében rendíthetetlenül hívők. Ezért tudtak harmonikusan együtt 
dolgozni. Nemzeti, keresztyén életünk nagy elesettsége idején, Trianon 
életszakadékaiban járó emberek előtt, Isten akarata szerint az élen állva, 
álmodtak egy szebb, boldogabb jövőt s azt élő hittel igyekeztek ki-
munkálni. 

Mint munkálta ezt az e g y i k . . . a Főpásztor? Lelkében hordozta 
egy Isten előtt megalázkodni tudó élet igaz értékeit. A tudós mindent 
látni tudó, megismerni akaró készségét, a nagy nevelő életpélda 
képen állni tudó képességét. Nehéz volna eldönteni is, hogy mikor volt 
ő nagyobb, mikor Isten lelkétől vezetve megírta ú j énekeskönyvünk mély 
magábaszállásról bizonyságot tevő legszebb énekeit, vagy a bűntudattól 
áthatott ember számára a legszebb imádságait: avagy amikor megírta 
protestáns történelmünk egy-egy szemelvényét, vagy egy-egy korát azzal 
a zengzetes s zamatos magyar nyelvvel, mint ahogy korában talán kevesen 
tudtak. Mikor a régi Nagy-Magyarországban, mint Isten hírnöke szerte 
járva igéjét hirdette, vagy a megismerés szinte szédítő mélységeibe vitte 
hallgatóit, vagy a katedrán tanítva, szeretettel vezette tanítványait a tudo-
mány tág életmezőire, protestáns magyar múltunk gazdag tárházába. Kora 
fiatalságától kezdve évtizedeken át nemes lelkén csiszolódott tanítványok 
lelkét szinte varázslatosan, észrevétlenül csatolta oda egyházához, 
így nevelődnek csodás lelke gazdagságánál közel félszázadon keresztül a 
mi evangélikus egyházunk egyház- és nemzetszolgálatra kész nagy lelki 
vezetői. Első találkozásra sokszor szoborhidegségűnek látszó modora 
mellett, megnyíló meleg szívénél generációkon keresztül hevülnek i f jú 
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lelkek a nemes életszolgálatra. Ha egyszer megnyílt a lelke, sokszor egy 
rövid anekdotán át letűnt korokat, rég porladó, nagy embereket tudott 
előttünk feleleveníteni. 

Nevelő életmunkája végzésénél élet vezérlő elve volt: az igazság 
eszményén át az egyház és haza szolgálata. E szolgálatban sem magával, 
sem másokkal nem ismert megalkúvást. Életútja, mint annyi nagy 
embernek, talán azért lett neki is kálvária járás. Talán azért lett otthon-
talanná is, de bizonnyal Isten ajándéka is volt, hogy nagy értékeivel 
szolgáljon a leggyengébbeknek, a legelesettebbeknek, mint egyike, ki a 
magyar múlt értékeit annyira ismerte, világoljon a haldokló magyar 
életek előtt s mint aki előtt annyira tisztán állott szomorú evangélikus 
szórványsorsunk, legyen a trianoni széthulló, pusztuló magyar tájakon, 
tarlott mezőkön a drága értékek összegyűjtője. E munkájában volt talán 
ő a legnagyobb. így lett Ö fénylő, ragyogó csillaggá magyar evangélikus 
egyházunk fényes egén . . . 

Mint munkálkodott a másik . . . a világi Vezér? Egy kora ifjúságától 
kezdve tisztalátású, eleven ítélőképességű, tudományszomjtól hajtott , ősi 
magyar fajiságát magán hordozó, hazáját és egyházát akadályt nem 
ismerve szolgálni akaró, tetterőtől duzzadó igazi férfiú. If júsága ideje a 
kiegyezés utáni boldog Magyarországban múlik el. Ahogy a magasságokba 
emelő szárnyait nagy lelkének bontogatja, minden tehetségével boldo-
gabbá akarja tenni annyira szeretett magyar fa j tá já t . Küldetését ahogy 
felismerte, mintha csak tudná, hogy nincs vesztegetni való ideje, korán 
odasiet a közélet nemes munkásának. Életpályáját az ősi vármegyénél 
kezdi, melynek szolgálatán az idegen elnyomó hatalom annyiszor tört meg. 
A nagy világégés idején karddal és vérrel siet szolgálni hazáját s tünteti 
ki magát. Mikor bekövetkezik a trianoni gyászos elbukás, ismét az elsők 
közt siet keresni a kibontakozás nehéz szálait. Életelve volt, mint több-
ször hallottam tőle: ,,A magyar embernek nem szabad a haza szolgálatá-
ban saját személyét nézni, ott kell állni s szolgálni, ahova a kötelesség 
hívja." így érthető, hogy bár szíve minden szálával ideforrott szűk 
hazájához, mégis megy tovább, tágabb mezőkre szolgálni, fontosabb helye-
ken őrt állni, mikor a haza hívja. Szomorúan já r ja a haldokló magyar 
élettájakat, de rendíthetetlenül hisz f a j t á j a jövőjében, melynek küldetésé-
ben bizalma is a legerősebb. H i t t e l h i s z h a z á j a f e l t á m a d á s á b a n . 
Keresi a magyar fajiságát magán hordozó vezért, kit mikor megtalál, 
hite szerint, megállást nem ismerve rendíthetetlenül követ. 

A magyar feltámadást hirdetve já r ja az országot s vezeti a törvény-
alkotók Házát s magas őrhelyein hirdeti a lelki megerősödés, a fegyelem, 
a rend, közbiztonság, magyar fa junk s ennek létalapja, a magyar föld 
megerősítése hozza a boldogabb magyar jövőt. Mikor odakerült a nemzet 
életsorsát intézők legmagasabb kormányrúd j ához, akkor sem kábította 
el soha a hatalom birtoklása. Külső látszatra maga a hideg kimértség, 
de akik közelebb jutottak egyéniségéhez, elmondhatják, hogy fennköl-
tebb, melegebb érzésű szívet kevés ember hordozott keblében nálánál. 

Hazájánál talán csak egyet tudott — ha lehetett — hűebben szol-
gálni: egyházát. Itt is a bizalom nagyon sok fontos helyre állította. Ki 
ne emlékeznék nagy munkájára , ú j törvényeink megalkotásánál. Dunán-
inneni egyházkerületünk trianoni megcsonkítottságában hogy fennmaradt , 
igen nagy mértékben az ő férfius tet terejének köszönhető. De szolgált 
szívesen az egyes egyházakban is, hova a bizalom elhívta. Számos egy-
háznak volt haláláig világi feje. Szerette és törődött kerülete egyházaival. 
Ezért vitte ki kerülete különböző egyházaiba közgyűléseinket. Igazi vezető 
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akart lenni . . . így fénylett Ö előttünk igazi nagyságában s így lett 
előttünk Ö igazán „fénylő csillaggá! . . ." 

Mint két erős oszlop, két szent eszme, két hatalmas boltívet tartva, 
egyház és haza oszloperői, hit és igazság fénylenek előttünk Kidőltük 
azért oly fájó és nehéz s azért remegtette úgy meg egyházkerületünk 
életházát. De így lettek Ők élő hitük bizonysága szerint Krisztus vérével 
megtisztult lelkek s ezért tudnak — mint fénylő csillagok — most már 
előttünk világolni. Mi pedig fájó lélekkel nézünk most is utánuk. Valljuk 
immár rendíthetetlen hittel: „Akik sokakat az igazságra visznek, mint 
az égnek csillagai, örökkön-örökké fénylenek." 

E hit hozza el hozzánk ismét az ú j tavaszt, a reménykedő embernek 
vágyai beteljesedését. Ámen. 

A közgyűlés. 
I. 

1. Színhelye a vármegye székházának díszterme. Ünnepi részének, 
a díszközgyűlésnek közönségét Fadgyas Aladár egyházi elnök imádsága 
után dr. Händel Béla, az egyházkerületi felügyelő helyettese, világi elnök 
üdvözli s a közgyűlést megnyit ja. A jegyzőkönyv vezetésével dr. Zelenka 
Frigyes világi főjegyzőt bízza meg. Felhívja, hogy tegyen jelentést a 
megbízólevelekről s figyelemmel az Ügyrend 10. pont jában foglalt ren-
delkezésre, a közgyűlés határozatképességéről. 

2. A főjegyző jelenti, hogy az egyházmegyék a közgyűlésen az Ügy-
rend intézkedéseinek megfelelően vannak képviselve, hogy kiküldötteik 
több, mint ^ - a d részben jelen vannak, hogy megbízóleveleiket és igazol-
ványaikat benyújtot ták, azokat a jegyzői kar megvizsgálta s rendben 
lévőknek találta s hogy mindezek alapján a közgyűlés törvényesen, sza-
bályszerűen megalakulhat. 

A világi elnök ennek a jelentésnek alapján a közgyűlést törvénye-
sen és szabályszerűen megalakultnak jelenti ki s határozatképességét 
megállapítja. 

3. A világi elnök indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvének hite-
lesítésére az elnökségen és a jegyzői karon kívül vitéz Purglv Laios, 
dr. Gregersen Nils, dr. Traeger Ernő, Fúria Zoltán, dr. Jánossy Lajos 
és Kuszy Emil közgyűlési tagokat küldi ki. 

4. A világi elnök jelenti, hogy az egyházkerület elemi népiskolai 
tanítóit a közgyűlésen Boros Béla, Kaján József, vitéz Pataky Sándor 
és Szügyi Géza tanítók képviselik. 

Tudomásul szolgál. 

5. A világi elnök jelenti, hogy az egyházkerület püspökének és 
felügyelőjének elhalálozása folytán az egyházkerületi presbitérium elren-
delte a püspök és az egyházkerületi felügyelőválasztást. Az egyházköz-
ségeket felhívta a szavazásra, a szavazatok beküldésének határidejét meg-
állapította s szavazatbontó bizottságot küldött ki. Felhívja a világi fő-
jegyzőt, hogy a szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvét olvassa fel. A fő-
jegyző felolvassa a következő jegyzőkönyvet: 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V . 

Felvéve Balassagyarmaton 1942. augusztus hó 10-én a dunáninneni 
evangélikus egyházkerület közgyűlése által a kerület püspökére és 
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az egyházkerületi felügyelőre beadott szavazatok felbontására kiküldött 
szavazatbontó bizottság ülésén. 

Jelen vannak az alulírottak: 
A bizottság megállapítja, hogy az egyházkerület összes egyházainak 

szavazata határidőre beérkezett, tehát összesen 49 szavazat s hogy a 
szavazatok lezárása sértetlen. 

A szavazatok bizottsági felbontása alkalmával megállapította a 
bizottság, hogy a kerület felügyelői tisztére jelölt Laszkáry Gyula egyház-
megyei felügyelőre valamennyi egyházközség kivétel nélkül egyhangú 
érvényes 49 (negyvenkilenc) szavazatot adott le. (Összesen 98 szavazat.) 

A püspöki méltóságra Kardos Gyula balassagyarmati főesperes-
leikészre a következő egyházközségek adták le érvényes szavazataikat: 
1. Alsószeli, 2. Balassagyarmat, 3. Csalomja, 4. Vanyarc, 5. Magyaróvár, 
6. Léva, 7. Szügy, 8. Szécsény, 9. Felsőpetény, 10. Bánk, 11. Lucfalva, 
12. Ipolyvece, 13. Dunaszerdahely, 14. Salgótarján, 15. Csabdi, 16. Két-
bodony, 17. Tatabánya, 18. Nagybörzsöny, 19. Csákvár, 20. Terény, 
21. Kisterenye-Pásztó, 22. Legénd, 23. Bokod, 24. Érsekújvár, 25. Ösagárd, 
26. Egyházasdengeleg, 27. Nagyveleg, 28. Csánk, 29. Százd, 30. Levél, 
31. Fakóvezekény, 32. Hegyeshalom, 33. Szák, 34. Sámsonháza, 35. Esz-
tergom-Dorog, 36. Galgaguta, 37. Oroszlány, 38. Szirák, 39. Komárom, 
40. Tordas. Összesen 40 egyházközség, tehát 80 szavazat. 

Irányi Kamill székesfehérvári lelkészre az alábbi egyházközségek 
szavaztak: 1. Szend, 2. Gyúró, 3. Felsőszeli, 4. Somorja, 5. Pusztavám, 
6. Székesfehérvár, 7. Rajka, összesen tehát 7 (hét) egyházközség, 14. sza-
vazattal. 

Kuszy Emil losonci tb. főesperes-lelkészre a béri egyház szavazott 
két szavazattal. 

L o s o n c a püspöki méltóságra n e m gyakorolta szavazatát. 
A bizottság a szavazatok elbírálása alkalmával érvénytelen szava-

zatot, vagy akaratelhatározást nem talált, s így a fent felsorolt eredmény-
ből megállapítja, hogy a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület püs-
pöki méltóságára általános szavazattöbbséggel Kardos Gyula főesperest 
választotta meg, míg egyházkerületi felügyelővé e g y h a n g ú l a g Lasz-
káry Gyula nógrád-hont-barsi egyházmegyei felügyelőt. 

A bizottság a beérkezett összes iratokat az E. A. utasítása szerint 
jelen jegyzőkönyvével az Egyházkerülethez terjeszti fel. 

Kmf. 

A jegyzőkönyv felolvasása után a világi elnök megállapítja, hogy 
a bizottság jelentése szerint összesen 98 érvényes szavazat érkezett be s 
az mind Laszkáry Gyula nógrádi egyházmegyei felügyelőre, mint egy-
házkerületi felügyelőre esett, míg Kardos Gyula nógrádi esperesre, mint 
püspökre, 80 szavazat. Ezen az alapon Laszkáry Gyula egyházmegyei 
felügyelőt az egyházkerület egyhangúlag megválasztott felügyelőjének 
és Kardos Gyula esperest az egyházkerület általános szótöbbséggel meg-
választott püspökének jelenti ki. 

Indítványozza, küldjön ki a közgyűlés Horváth Sándor vezetésével 
Fúria Zoltán, dr. Jánossy Lajos és vitéz Purgly Lajos közgyűlési tagokból 
álló bizottságot, hogy az ú j elnökséget a közgyűlésen való megjelenésre 
kér je fel. Amíg a küldöttség megbízatásában eljár, a közgyűlést fel-
függeszti. 

6. Az ú j elnökség a küldöttség által kísérve a közgyűlésen meg-
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jelenik, mire a világi elnök, dr. Händel Béla, a közgyűlést újból meg-
nyi t ja és az egyházkerületet képviselő közgyűlés nevében a választás 
eredményét az elnökséggel közli. Kérdi mindkettőjüket, hogy készek-e 
a megválasztást elfogadni? 

Mind a ketten kijelentik, hogy készek. 
A világi elnök felkéri a közgyűlés tagjait, hogy a püspök felava-

tása és a hivatali eskük kivétele végett egyházközségünk templomába 
vonuljanak. Azt követőleg ide visszatérjenek. 

A felavatandó püspököt és az egyházkerületi felügyelőt a köz-
gyűlés egész közönsége ünnepi menetben kísérte a templomba. Elől az 
egyházkerület lelkészei és leikészvendégei haladtak. Valamennyien 
Luther-köntöst öltöttek. Utánuk az ú j püspök és egyházkerületi fel-
ügyelő. Őket követték az egyházkerület vendégei és világi tisztviselői, 
egyházi és világi hatóságok és intézmények kiküldöttei és képviselői. 
A menet útvonalát élénkké tette a nagyközönség érdeklődése és festőivé 
a színpompás magyar ruhában sorfalat álló s az, ú j egyházkerületi vezé-
rek lábai elé virágot szóró iskolás gyermekek sokasága. 

A menet a templomba az „Erős vár a mi Istenünk" orgonálása 
mellett vonult. Elhelyezkedés után a „Jövel Szentlélek Úristen" kezdetű 
gyülekezeti ének csendült fel a templomot zsúfolásig megtöltő hívek 
ajkán. Dr. Csengődy Lajos esperes bensőségesen hitbuzgó oltári imája 
áhítattal töltötte meg a vele imádkozok lelkét. Az áhítatos érzést csak 
fokozta az imára következő bűnbánati ének: „Krisztus, ártatlan bárány!" 
Kuszy Emil tb. esperes az Űr szent vacsoráját szolgáltatta ki a felava-
tandó püspöknek és az egyházkerületi felügyelőnek. Szent szolgálata 
hitet erősített, szíveket nemesített s lelkeket az Istenhez emelt. — A Pro-
testáns Egyházi Énekkar Antal Zoltán református lelkipásztor vezetésé-
vel Kreutzer-Thaly: „Az Úrnak napja ez" kezdetű ének eléneklésével 
emelte az áhítatot s nyúj tot t a híveknek műélvezetet. 

A püspökavatás szertartását D. Kapi Béla dunántúli püspök, m. 
kir. titkos tanácsos, az egyetemes közgyűlés lelkészi elnöke, dr. Csen-
gődy Lajos, Fadgyas Aladár, Fúria Zoltán, Kuszy Emil és Schrődl Mátyás 
esperesek segédletével végezte. 

A felavató beszéd így hangzott: 

D. Kapi Béla püspök-avatóbeszéde Kardos Gyula 
püspökké avatásakor. 

„Mert ha az evangéliumot hirdetem nem dicse-
kedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis 
nékem., ha az evangéliomot nem hirdetem. Mert ha 
akaratom szerint mívelem ezt jutalmam van" ha 
pedig akaratom nélkül, só.fárs'ággal bízattam, meg." 

I. Kor. 9, 16—17. 

Dunáninneni evangélikus egyházkerület! íme, Isten szolgálatára 
elhívott püspököd templom-oltáránál áll s csendes remegéssel forgat ja 
szívében elmondandó esküjének szavait. 

Féltő vigyázással takargasd szereteted palástjába és lelked buzgó 
imádságával könyörögj érette, hogy esküje ne ítéletté, hanem igazsággá 
váljék felette. 

Felavatásra váró szolgatársam! Ünneplő emberek hullámzó töme-
gében lásd meg Isten feléd nyúj tot t kezét. Hízelgő szavak áradatában 
halld meg Isten ama parancsát, mellyel egykor Korinthusban szolgála-
tába kényszerítette Pál apostolt: „Ne félj, hanem szólj, ne hallgass, mert 
én veled vagyok!" (Ap. csel. 18, 9—10.) 
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Püspöki szolgálatod küszöbén milyen bizonyságtétellel állsz Isten 
előtt? 

Pál apostol saját bizonyságtételét t á r j a eléd. „Ha az evangeliomot 
hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. J a j 
ugyanis nekem, ha az evangéliomot nem hirdetem, mert ha akarat szerint 
mívelem ezt, jutalmam van, ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal 
bízattam meg." 

Az első bizonyságtétel az, hogy Isten hívott szolgálatra. Gyüle-
kezetek bizalma szállt feléd. Emberek ítélete hangzott emberről és annak 
szolgálatáról. Lelkek és szívek bizodalma emelt kormányrúd mellé. 
Mindez lehet értékes, megtisztelő és drága. Benne püspöki szolgálatod 
lelki és jogi feltételei rejlenek, de mégsem ez az egyedüli és a leg-
fontosabb. A lényeget Isten szava így fejezi ki: Én kényszerítlek! Én 
sáfársággal bízlak meg tégedet! 

Isten megbízásában rejlik püspöki szolgálatod isteni alapja. Nem 
csupán emberek, nemcsak gyülekezetek állítanak kormányrúd mellé, 
mégkevésbbé saját akaratod és elhatározásod, hanem az örökkévaló 
Isten. Nincsen is más elinduló kötelességed, hanem hogy munkáddal és 
egyéniségeddel magadat Isten küldötteként igazold. 

A második bizonyságtétel püspöki munkádra vonatkozik. 
Szolgálatod összefoglalását az evangéliom hirdetésében jelöli meg 

az ige. Az evangéliomot kell "mindenhova vinned. Hirdetned kell a 
Krisztusban megjelent váltságot, Isten életet teremtő, örökkévaló 
kegyelmét. 

A püspöki programmnak sokféle, szerteágazó feladata van: egyház-
kormányzat, gyülekezetek feletti felügyelet, iskolák anyagi- és lelki 
gondja, egy .láztársadalmi szervezetek irányítása, egyházi munkások 
lelki nevelése. Mindezen munkáknál alkalmazkodni kell a történelmi idő 
követeléseihez, úgy azonban, hogy mindig, mindenütt , mindenben a tel-
jes örök evangéliom érvényesüljön. 

Bűnökben élő világ terpeszkedik körülöttünk. Megszegényedett 
lelkiéletet élő emberek vár ják lelki gyógyulásukat. Széthulló családok 
kiáltanak segítség után. Lélek nélküli társadalmi osztályok vár ják az 
értékadó lelket. Megüresedett közösségek sodródnak a válság szakadékába 
s nehéz problémáik megoldását várják. A művelt emberek légiója él az 
egyházban és egyházon kívül Krisztus nélkül. Önmagukat ámítva azt 
hiszik, hogy kinőttek a keresztyén vallásosság gyermekcipőjéből. Ereje-
vesztett intézménynek tekintik az egyházat, békónak nézik az egyház 
tanítását, mosolytfakasztó vallási legendának ta r t ják az örökkévalóságot s 
gyermek rémítgetésére alkalmas mesének az örök ítéletet. A művelt 
keresztyének pogánysága áll előttünk megdöbbentő szegénységével, re j -
tett sóvárgásával és megrázó tragikumával. Lássuk meg a modern embert: 
van világnézete, de nincsen vallása, etikumokban él, de krédója kiszik-
kadt. Van tanító, példamutató, vértanú Krisztusa, de nincsen váltság 
szenvedésével és halálával megváltó Krisztusa. 

Ennek az embernek kell az evangéliomot prédikálni! 
Az evangéliomot kell prédikálnod saját egyházunknak. Isten 

kegyelméből az a történelmi hivatás bízatott ránk, hogy az evangéliomot 
tisztán és igazán megőrizzük s azt élethatalommá tegyük. Nincsen 
szentebb, nagyobb, hatalmasabb szolgálat evangélikus püspök számára, 
minthogy egyházában az evangéliomot vigye diadalra! 

Az evangéliomot kell prédikálni az egymás mellett működő keresz-
tyén egyházaknak. 
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A keresztyén egyházak között lehetnek nagy elválasztó különb-
ségek. Dogmatikai, kultuszéleti, történelmi vonások megváltoztathatják 
az egyházak arcát. Különböző egyházegyéniség formálódhatik századok 
kohójában. Különböző lehet nagy kérdésekben kiformált felfogásuk. 
Különbözők lehetnek vallási életrendszerük és módszerük tekintetében. 
De Isten örök evangélioma minden keresztyén egyház számára örök 
izenet, örök testámentom és örök adóslevél: Krisztus meghalt a bűnös 
világért, meghalt a bűnös emberért, hogy bűneiben senki meg ne haljon, 
hanem kegyelemből örök életet nyerjen! 

Az evangéliom egyetemes szolgálata különösen ma súlyos felelős-
séggel jár. Ellenséges törekvések és idegen szellemáramlatok ostromolnak 
ugyan, de azért ma még a vallási- és íelkiszabadság boldog árnyékában 
élünk. De ki tudja, nem kerül-e Krisztus keresztje holnap már ütközések 
vonalába. Meg kell látnia az egyház munkálására elhívott és az egy-
házért felelősséget érző embernek, hogy nem az evangélikus, reformá-
tus, vagy római katolikus templom, hanem a templom van veszélyez-
tetve. Nem a történelmi keresztyén egyházak valamelyikének vallásos 
élete tolódik temetőárokba, hanem a keresztyén vallásos élet. Veszélyez-
tetve van a keresztyén egyházból sarjadzó tiszta szellemiség, a keresztyén 
család, a keresztyén nevelés, a keresztyén társadalom, a keresztyén 
típusú hívő emberi élet. 

Az evangéliomot kell érvényesíteni a nemzet közösségében. A nem-
zet konzerváló és reformáló, tisztító és építő eszközét Krisztus evangélio-
mában bírja. Senki sem tehet nagyobb jót a nemzettel, mintha élő 
hatalommá teszi benne az evangéliomot. Ez a szolgálat nem politikai, 
hanem lelki szolgálat, örök céltűzés és erőforrás, elientétkiegyenlítés és 
testvéri egységnövelés. 

íme, püspöki szolgálatod örök foglalata, hogy az evangéliomot 
hirdesd ennek a bűnös világnak, a modern pogányságban élő embernek, 
az egyházaknak és nemzetnek. Prédikáld saját egyházunknak építő, tanító, 
fegyelmező, bíráskodó, alkotó munkában oly erővel, hogy működésed az 
evangéliomról való bizonyságtétellé legyen. 

Harmadik bizonyságtételed abban rejlik, hogy szolgálatodról szám-
adással tartozol. 

í téletre kerül személyed és munkád. Minden cselekedet és mulasz-
tás, elmondott szó és elhallgatott igazság, pásztori gonddal megkeresett 
ember és porban hagyott elesett lélek, minden alkalom és óra, minden 
felismert kötelesség és hűtlenül elhagyott feladat. í téletre kerül egyéni-
séged és életed, gondolkodásod és beszéded, önbírálatod és emberekhez 
való viszonyod, lelkiéleted és önmagaadal szemben érvényesített nevelő-
munkád. Az Ür mindennap ítéletet tart és ama utolsó napon bírói széke 
elé állít. 

Az apostol lelkéből sikoltásszerűen hangzik a felkiáltás: „Ja j né-
kem, ha az evangéliomot nem hirdetem!" Ja jnak érzi szolgálatát az 
apostol, mert az evangéliom hirdetése nemcsak kényszer és boldogság, 
nemcsak küldetés és kötelezés, hanem számadás és megítéltetés is. 

Isten sok mindent számon vesz egyházának püspöki szolgálatra 
rendelt szolgáitól, de mindenben egyet fog keresni: az evangéliomot. 

Isten üzenete nem jajjal, hanem boldog ígérettel végződik. Ő kül-
dött, ő adja munkaprogrammodat, sáfárságára méltat. Ha" mindezt cse-
lekszi veled, akkor erőt is ad ahhoz, amit veled végeztetni akar és az 
által, akinek szolgálatára rendelt. Azért erősödjél az evangéliomból, hogy 
hirdethesd azt. Fogd örök küldőd kezét, hogy másokat hozzá vezethess. 
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Légy Krisztus szolgája, hogy lélek szerint kegyelemből egyházunk püs-
pökszolgája lehess. Ámen. 

Következik a püspök eskütétele. 
Eskütétel után az avató püspök testvéri csókkal köszönti püspök-

társát, majd az egyházkerület espereseivel és alespereseivel együtt az 
oltár előtt térdeplő püspök fejére téve jobbkezüket, orgonakísérettel az 
ősi avató-éneket, a „Confirma deus hoc opus"-t énekelték s ezzel áldották 
meg a felavatott püspököt. 

Az egyházkerületi felügyelő beiktatásához s eskütételéhez az alap-
igét a beiktató püspök Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott leveléből 
vette s annak alapján a következőket mondta: 

D. Kapi Béla püspök egyházi beszéde Laszkáry Gyula dunáninneni 
egyházkerületi felügyelő eskütétele alkalmából. 

„Néktek adatott az a kegyelem a Krisztusért, 
hogy necsak higyjetek Őbenne, hanem szenvedjetek 
is Ő érette." Filippi 1, 29. 

Az egyház világi vezetőinek arcára két vonás mélyül: a hit és a 
bizonyságtevés vonása. Az ige szerint kegyelmet jelent, hogy nemcsak 
hisznek a Krisztusban, hanem szenvednek is a Krisztusért. 

Szeretett Testvérem, Laszkáry Gyula! A dunáninneni egyházkerü-
let felügyelői székébe elhívatván, Isten számodra is ezt a kettős parancsot 
adja: higyj a Krisztusban és tégy róla bizonyságot! 

Az egyházi szolgálat első alapkövetelése az erős hitmeggyőződés. 
Csak annak van joga az egyház kormányrúdja mellé állni, aki az egy-
házban emberi szervezetnél, történelmi alakulásnál, kultúrintézménynél 
többet lát, aki hívő szívvel Krisztus testét lát ja és bír ja benne, mely 
számára Isten kegyelméből beteljesülő szent bizonyosságot jelent. 

Hited volt első ajánló-leveled. Egyéniséged, vallásos gondolkodá-
sod, egyházi munkád tett bizonyságot hitedről. Számodra valóság és 
boldog bizonyosság az apostoli hitvallás minden betűje: Hiszek egy Isten-
ben, mindenható Atyában . . . Hiszek a Jézus Krisztusban, az én Megváltó 
Uramban . . . Hiszek a Szentlélekben, az én Megszentelőmben . . . Hiszek 
a keresztyén anyaszentegyházban, szentek közösségében! . . . Hiszek evan-
gélikus egyházam evangéliomi igazságaiban és isteni küldetésében! 

Állj meg ezen hitedben! Egyházkerületi felügyelői szolgálatoddal 
vezesd az emberek seregét a Krisztushoz. Munkálkodjál hűséggel, hogy 
anyaszentegyházunk minél teljesebben Krisztus teste legyen. Munkádban 
a hit legyen legnagyobb erőforrásod. Valld boldogan: Tudom, kiben 
hiszek! 

Egyházi szolgálatod arcán a második vonás: a bizonyságtevés. Egy-
házunkban a felügyelői szolgálat a történelem tűzkráterében született. 
Kifejezésre ju t ta t ja azon hitelvi meggyőződésünket, hogy egyházunk 
vezetése egyháziaknak és világiaknak közös kötelessége. De azután meg-
szólaltatja egyházunk ama követelését, hogy a világi vezető egyéni, köz-
életi, vagyoni tekintélyével álljon az egyház mellett békés munkában, 
üldöztetésben, szenvedésben, igazságért és jogért vívott küzdelmeiben 
hűséggel vezesse. 

A Laszkáry-család ősi címerében fészkén ülő, három fiát vérével 
tápláló pelikán látható. Megszentelt történelmi hagyományok szerint a 
Laszkáry név viselői szívük vérével táplálják a családot, a nemzetet, az 
egyházat. Családod hagyományainak eme kötelezésével lépsz a dunán-
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inneni egyházkerület kormányrúd] ához, melyen megérzed áldottemlékű 
édesatyád kezének melegségét. 

Történelmi időben állsz a dunáninneni egyházkerület kormány-
rúdjához. Munkálkodjál az alkotás csendes idejében s igyekezzél életté 
tenni evangélikus egyházunk történelmi jogait és igazságait. Ha pedig 
a jövendő méhéből apokaliptikus hatalmasságok törnének Krisztus ke-
resztjét szolgáló evangélikus keresztyén egyházunkra, akkor légy kivont 
védő-kard és erős tartó-oszlop. Inkább vérrel áztatott porba roskadj, 
semhogy eláruld az élő Krisztus s anyaszentegyházunk igazságait. 

Hit és bizonyságtevés jellemezzék vezéri szolgálatodat! Isten igéje 
kötelességed foglalatát szívedre helyezi s ma ezt az üzenetet küldi: „Neked 
adatott az a kegyelem, hogy necsak higyj a Krisztusban, hanem szenvedj 
is Ö érette." 

Szolgálatod tehát az ige szerint: kegyelem. Kegyelem az, hogy Isten 
kijelöli számodra szolgálatodat. Kegyelem az, hogy szolgálatodhoz erőt 
ad. Kegyelem lesz az is, hogy szolgálatodért megkoronáz. Ámen. 

Az egyházkerületi felügyelő esküt tesz. 

Az avató püspök hálaadó imádsága után a felavatott püspök imád-
kozik a következőképen: 

Minden áldásnak és kegyelemnek örök szent Istene, jóságos 
mennyei Atyánk! Leborulunk előtted, meghajtot t fejjel, imára kulcsolt 
kezekkel adunk hálát a mai nappal reánk gazdag bőséggel kiárasztott 
áldásaidért, atyai jóságodért, hogy velünk voltál s mi éreztük a te közel-
ségedet, a te jelenlétedet, mellyel megszentelted minden munkánkat . A te 
utad kegyelem és hűség. Kegyelmed ott sugárzik az életetadó napnak tün-
döklő fényében és az estének homályában felragyogó csillagok megszám-
lálhatatlan seregében. Mi tudjuk, irgalmas Isten, hogy a napnak melegé-
ben a te kezed simogat bennünket, s az éj csillagaiban a te őrködő szemeid 
virrasztanak felettünk s te hűséggel reánk teríted szent palástod szárnyát 
s tombol a vész, de csak fe jünk felett. Nem alszik Izrael őrizője, vigyá-
zásával velünk van, nem hagyja el azokat, akik belé helyezik remény-
ségüket s akik ő benne bíznak. — Jóságos Istenünk! Ma is kitártad fölénk 
mindakét áldó kezed. Eloszlattad a gyásznak sötétségét, s amikor leróttuk 
a kegyelet adóját az elhúnyt Vezérek frissen hantolt sírjainál, ú j Vezé-
reket állítottál oltárod elé, akik szent esküvéssel fogadtak hűséget az 
általad kijelölt építő munkában. Köszönjük neked kegyelmes jóságodat, 
hogy Egyházkerületünk árvaságát megszüntetted s Anyaszentegyházad 
kormányzatára viharos tengeren hánykódó hajójának a béke csendes 
révébe jut tatására ú j kormányosokat, ú j Vezéreket rendeltél, akiket ma 
ünnepélyesen felavathat tunk s tisztükbe iktathattunk. „Uram, Istenemi 
Te engem az egyházban püspökké és lelkésszé rendeltél: Te látod, meny-
nyire tehetetlen vagyok ilyen nagy és nehéz hivatal jó betöltésére és ha 
Te nem tanácsoltál volna engemet, akkor már réges-régen mindent el-
rontottam volna. Azért hozzád folyamodom: kegyes Uram ne hagyj el 
engemet — szíves készséggel adom és hajl í tom számat, szívemet, hogy 
Igéddel sáfárkodjam, használj fel engem eszközödül, mert ha magamra 
vagyok, akkor könnyen mindent elrontok." (Luther sekrestye imája ) 

Áldd meg és erősítsd meg elnöktársamat: az egyházkerület fel-
ügyelőjét, aki együtt indul a napok terhének hordozására. 

Amint kegyelmeddel és hűségeddel velünk voltál eddig, alázattal, 
gyermeki bizalommal kérünk, légy velünk ezután is megsegítő, megáldó 
szereteteddel. Áldd meg az ú j útra induló Vezérek minden nemes szándé-
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kát, minden dicsőségedre végzendő munkáját , áldd meg őket a bölcseség, 
igazság és szent buzgóság lelkével, hogy az Egyházkerületet úgy kormá-
nyozzák, hogy általa épüljön, viruljon, növekedjék a szentek közössége, 
s benne megtalálja mindenki az áldott békességet. 

Áldd meg küzdő, vérző hazánkat, önfeláldozásban hü nemzetünket, 
legyen őrködő szemed messze idegenben küzdő katonáinkon, akik épen 
úgy mint mi — csillagos éjjelen feltekintve az égre, ott lát ják a Göncöl 
szekerét, a Fiastyúkot és a többi kigyúló lámpást, óh add, irgalmas Isten, 
hogy a mi imáink és az Ö imáik találkozzanak királyi széked zsámolyánál, 
hogy őrködő kegyelmed felettünk és felettük vigyázzon s mi nem félünk és 
nem rettegünk, ha érezzük a te közelségedet, áldó kegyelmedet. Áldásodat 
kér jük országunk Kormányzójára, aki többszörös gyászában példamutató 
hűséggel, rendíthetetlen hittel vezeti népét a boldogabb jövendő ígéret-
földje felé. Isten! Mennyei jó Atyánk, áldd meg a magyart, legyen itt ismét 
ebben a hazában jókedv és bőség, védő karod ne vond meg tőle az 
ellenséggel vívott harcában, eleget szenvedett már nemzeted, megbűnhő-
dött mindazért, amit tett. Hallgasd meg buzgó fohászunkat: Mi Atyánk . . . 

Utána a gyülekezet elénekelte a himnuszt, a felavatott püspök 
megáldotta a gyülekezetet s az avató és beiktató templomi ünnepség az 
„Erős vár a mi Istenünk" eléneklésével véget ért. 

7. A vármegyeháza dísztermébe visszatért díszközgyűlésen dr. 
Händel Béla világi elnök, a felavatott, beiktatott és esküt tett egyház-
kerületi elnökségnek az egyházkerület pecséteit átadja, munkájához a 
szívünk szerint idetartozó Selmecbánya régi és kedves köszöntésével: „Jó 
szerencsét!" kíván s felkéri, hogy az elnöki széket foglalja el. 

8. Ennek megtörténte után Laszkáry Gyula egyházkerületi fel-
ügyelő világi elnök megtar t ja székfoglalóját a következőképen: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Mélyen Tisztelt Vendégeink! 
Mikor most a dunáninneni evangélikus egyházkerület világi elnöki 

székét elfoglalom, legyen első szavam az engedelmes megnyugvás és hála 
szava Teremtőmhöz, aki ezen egyházkerület egyházainak hajlandóságát 
felém fordítván, jónak látta az ő gyarló szolgáját annak világi vezetőjéül 
rendelni. Mindenható Istenem ,ki a veséket vizsgálja, legjobban tudja, 
hogy e megtiszteltetést nem kerestem; — de szent kötelességemnek isme-
rem a hívó szózatnak engedelmeskedni. 

Kötelességemnek ismerem ezt annál is inkább, mert egyházkerüle-
tünk egyházainak egységes állásfoglalása adja meg számomra ezen bizalmi 
megnyilvánulás felette nagy értékét s egyben elkötelez arra, hogy a mai 
naptól szívem és lelkem teljes erejével s egyéni képességeim egész odaadó 
igyekezetével szolgáljam a dunáninneni egyházkerület ügyét. 

Egyházkerületünk egyházainak ezen felém irányuló s reám nézve 
megtisztelő egyhangú bizalmáért ezennel, erről a helyről, szívem egész 
melegével mondok őszinte köszönetet. 

De a lefolyt választásban kifejezésre jutott ezen egységes akarat 
kell, hogy innentúl munkásságunknak is jellemzője legyen, mert meg-
csonkított egyházkerületünk érdekében újjáépítő, eredményes munkát 
csakis abban az esetben fogunk tudni folytatni, hogyha erőink mindig 
közös célok érdekében, mindig egységesen, egymásért — és soha egymás 
ellen — fognak érvényesülni. 

Teljesen tudatában vagyok ama feladat nagyságának, mely ú j egy-
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házi elhivatásomban előttem áll akkor, amikor ezen egyházi méltóságban 
közvetlen hivatali elődöm, boldog emlékű Sztranyavszky Sándor szemé-
lyében egyházkerületünk élén oly férfiú állott, aki országos tekintélye, 
politikai súlya, kiváló dialektikai és szellemi fegyverzete, törhetetlen hit-
hűsége és minden irányú rátermettsége folytán egyházkerületünk tíz éves 
világi vezetése és kormányzása körül elévülhetetlen érdemeket szerzett.— 
Mély kegyelettel és tisztelettel hajlok meg az ő, valamint hűséges munka-
társa, a vele csaknem egyidőben elköltözött Kovács Sándor mélytudású, 
fáradhatat lan munkabírású, boldog emlékű püspökünk, egyházunk misz-
sziói ügye lelkes apostolának emléke előtt. Őrizzük meg az ő emléküket 
egyházkerületünk annaleseiben is mindenkor igaz kegyelettel! 

Az ő személyükről a távolabbi múltra vetődik tekintetem; a nagy, 
csonkítatlan dunáninneni egyházkerület felügyelői székébe emelkedett 
elődeim: a Thurzók, Illésházyak, Zayak, Szentiványiak, Beniczkyek hosszú 
sorában ott látom boldog emlékű édesatyám alakját, aki szintén úgy, mint 
most fia, minden előzetes politikai felkészültség nélkül, tisztán egyházi 
téren kifejtet t munkássága alapján került a kerületi felügyelői székbe s 
csaknem húsz éven át állott becsülettel eme kerület élén. Ebből a tényből 
merítem most az erőt jövő működésemhez s az előttem álló sok nehéz 
feladat megoldásához. 

A múltra való kegyeletes megemlékezés után tekintetünk kell, 
hogy ismét a jelenbe tér jen vissza: Harcban állunk, — Európa összes kul-
túrnemzetei a bestiális szovjeturalom molochja ellen vívják élet-halál-
küzdelmüket, — a mi magyar testvéreink is ott küzdenek páratlan 
hősiességgel az ő soraikban. Kísérje harcaikat Isten áldása, — őrködjék 
felettük az Űr védő kegyelme s hozza meg nekik a Mindenható akarata 
mielőbb a teli es és végleges győzelmet s ezáltal az egész emberiség 
számára a lélek felszabadulását! 

Ezekben a komoly időkben gondolataink Kormányzó Urunk felé 
szállanak, mert mindenki tudja, hogy az ő sorsa az ország sorsa; és szíve 
mélyéig érzi és érezte ama gyászos István-napon mindenki, hogy az ő 
fiának, az ország első daliájának — Kormányzóhelyettes Urunknak hősi 
halála nyomán fakadt atyai mély gyásza és bánata az egész ország gyászát 
és bánatát jelentette és jelenti ma is. 

Mi hisszük és valljuk, hogy Horthy István, aki hősiességével világra 
szóló hírt és dicsőséget szerzett a magyar névnek, — ennél is nagyobbat 
és többet nyúj tot t nemzetének az által, hogy halálával megnövelte, na-
gyobbra fokozta a magyarságban az összetartozóságnak és sorsközösség-
nek az érzetét. 

Amikor az ő megrendítő halála lelkünkből ezt a gondolatot vált ja 
ki, szívünk mélyéből száll a fohász az Egek Urához, hogy adjon Kor-
mányzó Urunknak vigasztalást a mérhetetlen csapás elviselésére és erőt 
és egészséget, hogy ebben a népek sorsát eldöntő időkben kormányzói 
hatalmát a nemzet üdvére s hazánk javára példa nélkül álló nagy 
tekintélyével még az évek hosszú során át gyakorolhassa! 

Ne várjon tőlem senki most részletes programmot. Ezt a mai idők-
ben jó lelkiismerettel adni lehetetlen; de igenis fogadom, hogy minden 
vihar közepette mindenkor helyemen leszek, igyekezni fogok minden 
viszonyok között egyházunk fennállását, zavartalan és nyugodt életét 
biztosítani, — annak érdekeit szolgálni és megvédeni s ősi hitünk és anya-
szentegyházunk örök értékeit átmenteni a jövő nemzedék számára. 

Éreznünk kell, hogy egy most kialakulóban levő ú j világ kapu-
jában állunk: a historikus idők kezdetétől fogva napjainkig nem ment 
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át az emberiség ily rövid idö^álatt s oly rohamos átalakuláson, mint most 
szemünk előtt történik, v " 

Ezzel a ma még csak messze távolból felénk ködlő s gyarló emberi 
szemeinkkel elmosódj körvonalakban is csak alig felfogható jövő per-
spektívákkal szemben: itt áll a mi sziklaszilárd krisztusi hitünk Sionjára 
felépített evangéliomi keresztyén Anyaszentegyházunk a maga Istentől 
való örökkévalóságában. 

Nekünk pedig, akiket az Úr kegyelmes akarata egyházunk szolgá-
latába állított, nem szabad figyelmen kívül hagynunk az elkövetkezendő 
idők lehetőségeit s már most gondoskodnunk kell arról, hogy egyházunkat 
minden eshetőségre kellőképen felvértezzük. 

Istentől megáldott tehetségű, kipróbált hűségű munkásokra van 
szükségünk, akik keresztyén Siónunk sértetlen megőrzését és továbbépí-
tését tekintik egyetlen feladatuknak s egyedüli életcéljuknak s akik a 
szent cél szolgálatában minden áldozatra készek. 

Egyházunk papsága eme szent és magasztos feladatának minden-
képen magaslatán áll. 

De a jelen élet és fejlődés biztosítása csak egyik oldala az érem-
nek; — nem kevésbbé fontos s az elkövetkezendő idők szempontjából 
egyházunk életbevágó létkérdését jelenti egy újonnan sarjadó, minden 
tekintetben kitűnő lelkészi és tanítói nemzedék felnevelése s így az idők 
folyamán kidőlő erőknek érdemes ú j erőkkel való zavartalan utánpótlá-
sának biztosítása. — E téren sok a tennivaló! 

Az iskolákban meg kell kedveltetni az if júsággal a lelkészi és 
tanítói pályát. Gondoskodniok kell a lelkészeknek és tanítóknak arról, 
hogy e pályákra a legkiválóbb, legtehetségesebb i f jak érezzenek hivatást 
magukban s emez elhivatás szavának eleget is tegyenek. De gondoskodni 
kell mindenekfelett arról, hogy emez életpályák választása ne jelent-
hessen az azt választó i f jak számára súlyos anyagi áldozatot a jövő 
megélhetés és boldogulás szempontjából, mely a legszebb és legmagasz-
tosabb szárnyalással induló i f jú pályáját és lelkesedését is rövid idő alatt 
megbéníthatja. Hanem igenis jelentsen egy gondmentes, nyugodt és jól 
megalapozott biztos megélhetést, hol a lelkész és tanító gondtalanul élhet 
hivatásának — Isten áldotta tehetségének szárnyait kibonthatja s a gon-
dozására bízott nyája t a Krisztus egyházának szeretetében nevelheti és 
megtarthat ja . 

Ha van valami, ami a jelennél is fontosabb, úgy az a jelenből 
fakadó ú j élet lehetőségének biztosítása. Ennek megalapozása ad reményt 
a jövő életre s enélkül a legszebb és legerősebb építmény is homokra 
épített, fundamentum nélküli vár, melyet az idő eljövendő első vihara 
elseper. 

Egyházunk jövő fennállása és virágzása szempontjából ez ma a 
legfontosabb kérdés. Ezt jól meg kell oldanunk s ennek érdekében minden 
áldozatot meg kell hoznunk. Nem lehet az ennek érdekében hozandó 
áldozat oly nagy, hogy azt maradéktalanul ne vállaljuk. 

A megváltozott időkben egyházunk jövő életének biztosítása szem-
pontjából nem kisebb feladat vár egyházunk világi vezetőire. Felügyelő 
társaim, presbiterek és egyházunk minden kellő intelligenciájú hithű 
tagja! Jöjjetek beljebb evangéliomi egyházunk lelkes szolgálatának mű-
helyébe; — ne vonjátok ki magatokat, ne resteljétek a munkát egyházunk 
érdekében, ne azt keressétek, amin megütődhettek, hanem azt, amin 
örvendezhettek! 

Az istentelenség s a bolsevista bestiálitás ellen most szemünk előtt 
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folyó élet-halálharc közepette rá kellett eszmélnie minden gondolkozó 
keresztyén hívőnek, a Krisztust hívő keresztyén felekezetek összességé-
nek egymásra utaltságára és az ebből folyó szolidaritás szükségességére. 
Ezért kell most, jobban mint valaha, keresni és meg is találni ama szelle-
met, mely a felekezetek közötti ellentéteket elsímítja s a keresztyén fele-
kezetek békés együttélését biztosítja. 

Amit néhány évvel ezelőtt a két protestáns egyház püspöki karának 
vezéralakjai szóval kifejezésre jut tat tak, s így a felekezetek közötti meg-
értés érdekében megindítottak, ezt a szellemet s ezt a mozgalmat elaludni 
hagyni nem szabad;— meg kell találni kölcsönös jóigyekezettel a lehetősé-
gét annak, hogy Isten és a világ színe előtt egyik oldalon kinyújtot t jobb — 
a másik oldalon is baráti megértő és együttérző kézre találjon, mert az 
emberiség jövőben elkövetkezendő ú j fejlődésének a krisztusi szeretetben 
való továbbvitele így kívánja. 

Tisztelettel és szeretettel fordulok ugyancsak most újonnan meg-
választott elnöktársam, a Püspök úr felé, akivel eddig is harmonikus össz-
hangban működtünk együtt. Üdvözlöm őt új , fényes méltóságában, mint 
kipróbált munkatársamat s egyházunk felvirágoztatása érdekében maga-
sabb célok felé irányuló ú j munkakörében kifejtendő munkájára Isten 
áldását kérem! 

El nem múló hálám Egyetemes Egyházunk Felügyelőjének, 
kiváló vezérünknek, Radvánszky Albert bárónak, a testvér refor-
mátus egyház országos konventje nagyrabecsült kiküldötteinek, társ-
egyesületeink itt megjelent kitűnő világi és egyházi vezéreinek, külö-
nösképpen Kapi Béla Püspök úrnak, aki ú j Püspökünk felavatását s 
mindkettőnk iktatását vállalván, egész egyházkerületünket legmélyebb 
hálára kötelezte. És mély hála és köszönet mindazoknak, akik megjelen-
tek körünkben, és így szeretetük kifejezésével maradandó érzést véstek 
lelkembe és szívembe, amely most felsóhajt és megdobban azért, hogy 
itt csonka egyházkerületünknek még mindig az ideiglenes határhoz any-
nyira közel fekvő eme pont ján mindannyiunkkal együtt imádkozzék 
drága Hazánk maradéktalan feltámadásáért s ezzel régi nagy egyház-
kerületünk csorbítatlan visszatéréséért! 

A székfoglaló minden szavából elkötelező fogadalomként kicsendülő 
rendületlen hithűség, tántorí thatat lan egyházszeretet és gyújtó hazafias 
lelkesedés, a haza és az egyház hűséges szolgálatára felajánlott feltétlen 
tettrekészség szívbéli nemes örömöt és serkentő lelki gyönyörűséget 
nyúj tot t a díszközgyűlés nagyszámú közönségének s azt maradéktalan 
együttérzésének, élénk tetszésének s gyakori helyeslésének megnyilat-
koztatására lelkesítette. 

9. A világi elnök felkéri elnöktársát, hogy püspöki székfoglalóját 
tartsa meg. 

Kardos Gyula püspök, egyházi elnök székfoglalóját á következők-
ben adja elő: 

Méltóságos és Főtisztelendő Közgyűlés! 
Az Ür szent testének és szent vérének vétele által megerősítve, 

magasztos főpásztori Igénkkel megáldva, — mint a dunáninneni evangé-
likus Egyházkerületnek most már felszentelt és beiktatott püspöke — 
elindulok azon az úton, amely Isten akaratán, az Ö rendelésén és parancs-
szaván épül fel. Ezekben a megható ünnepi percekben tisztán hallom ,,az 
Ürnak hívó szavát." Mint egykor az Ótestámentom ködös világában 
Sámuel próféta prófétai elhivatásának idején álmából felocsúdva az égből 
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hangzó szózatra azt felelte: „ímhol vagyok Uram, szólj, mert hallja szódat 
a te szolgád" — én is hallom az Isten parancsoló szavát. „Az én igémet 
adom a te szádba"! hallom az Ő biztató szavát: „Ne félj, mert én veled 
vagyok, ne rettegj, mert én vagyok a te Urad Istened, "megsegítlek s én 
szabadításomnak jobb karjával megmentelek Téged." És én leborulok az 
Isten kegyelmének királyi széke előtt s halkan elmondom, némán oda-
helyezem halkszavú hálaadásomat Isten t rónja elé. — Onnan jöttem, ahol 
a Halál árnyékának völgye van. Szüleimet, testvéreimet sírbaszállni lát-
tam, s egyedül maradtam — mint zöldelő ág a családi élet megtépett f á j án 
s amikor felém is kinyújtot ta ösztövér kezét a halál — egy szörnyű 
szerencsétlenségben elvesztettem, akit a földi életben legjobban szeret-
tem: a drága hitvest — a halálautón Isten életemet csodálatosan meg-
mentette s a mai nappal, nehéz, felelősségteljes őrhelyre állított, világosan 
hallom az Ö „hívó szavát", hallom az Ö parancsát, s nincs más vágyam, 
minthogy ezt az életet, amellyel Istennek még céljai vannak, maradék 
nélkül odaszenteljem hálából az Istennek szolgálatára. Odaadjam neki 
testemet-lelkemet, szívemet, minden gondolatomat annak, aki életemet 
csodálatos kegyelemmel megtartotta. 

S amikor a püspöki szék legalsó lépcsőfokán megállok, a nagy 
dunáninneni evangélikus Egyházkerület évszázados múl t jában a sok kiváló 
püspökök hosszú során végig tekintek, emberi gyarlóságom, gyöngeségeim, 
sok vétkem mélységes átérzésében, először néma sírokhoz vezet zarándok-
utam. Sírokhoz megyek megtisztulni, megerősödni, biztatást venni és 
szent fogadalmat tenni. Megállok a balassagyarmati temető egy néma 
sírja mellett. Az „Isten emberének sírja ez", melyet a dunáninneni evan-
gélikus Egyházkerület emelt kiváló nagy püspökének, az egyetemes Egy-
ház kiváló papjának: d r . B a l t i k F r i g y e s n e k emlékére. Elmondom sut-
togva imámat az oldala mellett eltöltött 16 esztendő áldásaiért, mert sokat 
köszönhetek neki — a gyakorlati egyházkormányzat szövevényes utaira 
ő vezetett be. — Azután megállok némán a nógrádmarcali temető sírjánál 
s megilletődve látom, hogyan nyugszik a családi sírkertben négy generáció, 
nagyapa, apa, gyermek és unoka s a frissen hantolt sírban egyházkerü-
letünk nagynevű Vezére, dr. Sztranyavszky Sándor. Áldom emlékét, mert 
40 éves lelkészi szolgálatomnak minden kiemelkedő fordulópontjánál ott 
állott gondoskodó áldásával, s haló poraiban is áldom a nagy szívet, 
amelynek lakója életével oly sok áldást árasztott egyházi életünkre. Meg-
állok a Kerepesi úti temető egy csendes sírjánál, elődöm, D. Kovács 
Sándor püspök álmodja ott örök álmait s látásokat lát. Mint egykori 
tanítvány áldom emlékét, mert mint fiatal theológust, Ö indított el azon 
az úton, amely a mai nappal utódjául az ő püspöki székébe vezetett. Végül 
elmegyek az én kedveseimnek, jó szüleimnek, az édesapa, édesanya sír-
jához, akiknek könnyei vittek a theológiai pályára, a szerető hitves sír-
jához, aki utamon 35 esztendőn át megosztotta az élet örömeit és keserveit 
— s egyetlen forró könnyben fejezem ki meleg érzéseimet, teszek foga-
dalmat s hallgatom meg az intő szavakat, mellyel ők is elbocsátanak ú j 
utamon. És még sok más sírra tekintek ma meghatódottan s úgy érzem, 
hogy a halottak szemei, lecsukódott szemei felnyílnak, a lezárt ajkak 
megszólalnak s azzal a sok szempárral, mely ma itt ebben a fényes 
teremben felém tekint, rám néznek áldó sóhajtással, áldó kívánsággal, 
égi üzenettel. 

S most ra j tam a sor, nekem kell bizonyságot tennem, hogy az 
élőknek bizalomteljes szeretetével s a halottak áldó sóhajtásával, merre 
megyek, hová indulok, melyek azok az iránygondolatok, amelyek meg-
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világítják ösvényemet, hogy meg ne botoljak a kőbe s azokat, amelyek 
hátam megett vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amelyek előttem van-
nak, nekik dőlve, nyílegyenest, célegyenest igyekszem az Istennek a 
Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára." Fii. 3. 14. 

Nehéz időkben, rendkívül nehéz körülmények között foglalom el 
a dunáninneni Egyházkerület püspöki székét. Hazánk küzdő, vérző hely-
zetben van. Vitéz katonáink ott valahol messze, ahol honfoglaló őseink 
jártak, szövetségeseinkkel együtt vívják az ádáz harcot. Mindnyájan 
érezzük és tudjuk, hogy ez a harc nemcsak az ezeréves hazáért, hanem 
a kereszt diadaláért is folyik. Az Anyaszentegyház örök hivatásához 
képest ott áll a nemzet nagy erőfeszítései, nagy törekvései mellett. Az 
egyház háborús feladatai sokkal a napi szükségletek fölé emelkednek. 
Az evangéliom lelkével kell egyensúlyban tar tanunk a kétségek, aggo-
dalmak, rettegés, gyász hullámai között vergődő lelkeket. A Dunáninneni 
Egyházkerületünk megcsonkított helyzetében — szűkebb keretei között 
végzi munkásságát. Néhány év előtt csak egy keskeny sáv jutott vissza, 
s ez által meggyarapodott Egyházkerületünk. A végső cél és a végső 
vágy, hogy mielőbb visszaállítsa Isten keze a régi integer dunáninneni 
Egyházkerületet. Ennek a célnak szolgálatában küzdenek bátor honvé-
deink, ennek céljáért dolgozunk a hétköznapok verejtékezésével. Áldom 
Istent, . hogy nemzetünk élére olyan Vezért állított vitéz nagybányai 
Horthy Miklós Kormányzó TJr személyében, aki a többszörös gyásztól 
lesújtva is, mint biztató reménység áll ott az ország kormányrúd j a 
mellett. — Áldom Istent, hogy magyar fa j támnak vagyok a tagja, válla-
lom az érte járó munkát, vállalom a vele járó áldozathozatalt. A küzdő 
nemzet vérző sebeinek minden fá jdalmát átérzem. A lelkem ott bolyong 
a Don menti harcok színhelyén, ahol a magyar honvédek keresztes 
háborúja tombol. Szívem ott kopogtat minden szomorú haj lék a j ta ján, 
minden aggódó, bánatos szív kapuja előtt s Egyházkerületem csonka-
ságában is oda ajánl ja szolgálatát a haza, a Nemzet nagy céljainak dia-
dalmas befejezéséhez. Magam, mint az Egyházkerület élén álló egyik 
Vezér, szívem teljes melegével akarom Anyaszentegyházamon keresztül 
Hazámat és hazaszeretetem által Egyházamat szoigálni és építeni. Jézus-
tól tanultam azt, aki mennyei Atyjával való teljes lelki egységben 
könnyeit hullatta hazája, Jeruzsálem felett. Az Ö könnyei az én köny-
nyeim is. Bölcsőm ott ringott a Duna és a Tisza között, s onnan hoztam 
magammal a magyar f a j rajongó szeretetét és szolgálatának kötelességét. 
Úgy érzem, a szívem oltár, amelyen a hazaszeretetnek és evangéliomi 
hitemnek kettős tüze ég. Egyházamon keresztül munkálkodom szenvedő, 
küzdő hazámnak és nemzetemnek megújulásáért , hazaszeretetemmel alá-
épitem Egyházam és Egyházkerületem szebb jövendője fényes palo-
tá jának fundamentumát . Kérdezed, melyik az elsőbb? Mind a kettő! 
A haza és az Egyház egy síkban áll. Az Űr Jézus, aki szívében érezte élő 
hittel a mennyei Atyjával való egységét, ugyanúgy érezte Jeruzsálem, 
az ő hazája feletti fájdalmát, amikor könnyeket hullatott érette. Örök 
példa hiten felépülő áldozatos hazaszeretetre. Én is ezután a példa után 
indulok, ennek a nyomán akarok elindulni és haladni a sírig! 

Püspöki raunkapr o grammom egy szó: az Ür Jézus Krisztus. 
Ebben az egy szóban minden benne van. Ami ezenkívül még program-
mom, munkatervem, irányelvem van, az mind ebből az egyből folyik. 
Mert én V e l e , M e l l e t t e , Á l t a l a , B e n n e , É r t e , M i a t t a akarom élete-
met odaáldozni, hogy legyen befogadója és közvetítője azoknak az égi üze-
neteknek, melyeket az Ö evangélioma által közölt az Isten e világgal. 
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Antenna akarok lenni az istenországa területén, amelyen keresztül jön-
nek és mennek az Ég üzenetei. S ezt a hivatást csak úgy tudom teljesen 
betölteni, ha Ö: v e l e m ; ha Ö nem egy távoli eszmény számomra, akit 
követnem kell, de élő valóság, aki velem van, velem érez, velem gon-
dolkozik, velem cselekszik, ha kézen fog és vezet és minden lépésemet 
az egyházkormányzatban és magánéletemben V e l e teszem meg. Ha m e l -
l e t t e m van és soha el nem távozik tőlem, ha Őt érzem magam mellett 
a zivatarok, villámok cikázásában, ha az Ő közelsége elűzi tőlem a 
Sátánt, hogy az soha a Jézus „mellettem-léte miatt" ne közelíthessen 
meg és minél távolabbra takarodjék tőlem. Ha Á l t a l a az Ő 'Szentlelké-
nek minden erejével gondolok, szólok és cselekszem, ha annyira meg-
szenteli minden testi-lelki megmozdulásomat, hogy csak Ő á l t a l a , mint 
akinek kezében eszköz az életem, eszköz az ajkam, amely az Igéjét hir-
deti, eszköz a szívem, a kezem, mely a Szentségek kiszolgáltatására, vagy 
áldásra nyílik. Ha B e n n e élek és halok, ha az evangéliomból kivirágzó 
életem olyan, hogy Pál apostollal elmondhassam: Élek többé nem én, 
de él bennem a Krisztus, ha teljesen meg tudom zabolázni a bennem 
élő bűnnek törvényét, ha oda tudok borulni az Ő királyi székének trónja 
elé: Óh én nyomorult ember, kicsoda szabadít ki engem e halálnak 
testéből. Ha Ňeki — nem saját önző énemnek szolgálok, ha mindent 
az Ő dicsőségére teszek, ha neki munkatársa leszek abban, hogy „meg-
tartsam, ami elveszendő", ha átérzem a nagy Apostol szavainak súlyát: 
Igaz beszéd ez és mindenképen teljes befogadásra méltó, hogy a Krisztus 
azért jött, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. Ha 
É r t e , az Ő országának eljöveteléért olyan jósággal, áldozatkészséggel, 
pazar bőkezűséggel tudok dolgozni, amint Ő eljött az égnek dicsőségéből 
erre a földre és bőséggel hintette szét szíve gazdagságának drága gyön-
gyeit, jósággal, szeretettel, hűséggel odaadta mindenét, s amikor már 
nem maradt egyebe, csak a szíve vére, azt is értem adta oda a Golgothán. 

Ő az én egyetlen p r o g r a m m o m , az én egyetlen i r á n y g o n d o -
l a t o m , az én i r á n y e l v e m , mindenben mindenem! 

Ő benne és Ő általa érkezett a földre az az örvendetes „üzenet", 
az evangéliom, hogy az Isten úgy szerette ezt' a világot, hogy benne 
senki el ne vesszen, aki hisz, hanem örök életet vegyen. Életünknek és 
hitünknek f u n d a m e n t u m a az e v a n g é l i o m . 

Amikor mint evangélikus püspök megindulok ú j utamon, az örök 
az evagéliomot viszem útitársul. A Krisztus az evangéliom által vesz 
lakást a mi szíveinkbe, a Krisztus az evangéliom által nő naggyá ben-
nünk. Az evangéliomhoz kell sírig tartó hűséggel ragaszkodnunk, azt 
kell folyton hangsúlyoznunk, hogy minden tanításunk egyedül az evan-
géiiomban bír ja alapját. Ezért programmom az e v a n g é l i o m . — 
Nincsen más bölcseség, nincs más zsinórmérték, amelyhez hitünket és 
cselekedeteinket mérnénk, egyedül az örök evangéliom. 

Programmom az evangéliomon álló Á g o s t a i H i t v a l l á s és a 
többi symbolikus iratok. Amikor atyáink összefoglalták, megformulázták 
tanításainkat, hittételeinket, a biblia alapján megszövegezték dogmáin-
kat, akkor a symbolikus könyveknek nagy jelentőségük volt. Megvonták 
a határvonalat a mi Egyházunk és más vallási közösségek között, egy-
úttal megállapították a különbségeket és azokat a tanításokat, amelyek 
elválasztanak más keresztyén egyházaktól. Hitelveinket tömören és 
világosan kell a tiszta keresztyénséget kifejezve híveink lelkébe csepeg-
tetni s őket e tanítások tisztaságáról meggyőzni. A symbolikus könyvek 
és hitvallási iratok ma mintha vesztettek volna jelentőségükből. Sokan 
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vannak, akik nem ismerik, nem olvassák. Az iskolákban nyert ismere-
teikkel, hiányos tudásukkal élik át az egész életüket. A meg nem másított 
ágostai hitvallás tanításai s hitelveink íelett őrködni fogok, hogy azok 
mindenki által ismerve, öntudatos evangélikusokat formáljanak, gondom 
lesz arra, hogy ne csak a kátét, hanem a többi hitvallási iratokat is 
kezükbe kapják híveink és ismerjék meg, mit tanítottak apáink. 

Végül programmom: az E g y h á z i T ö r v é n y e k könyve. Ebben a 
törvénykönyvben fektette le a Magyarországi Evangélikus Zsinat 1891— 
94-ben zsinati Alkotmányát, s ebben újí totta meg, illetve egészítette ki 
az 1934—37. évi Zsinat egyházi életünk Törvénykönyvét. 

Ezeket a törvényeket betartani s épségük és igazságuk felett 
őrködni, lesz püspöki hivatásom egyik igen fontos tevékenysége. Igaz-
sággal, bölcseséggel és szeretettel ezeket a törvényeket végrehajtani, 
hogy a holt paragrafusokból élet legyen, hogy az egyházi élet minden 
fokán az egyházközségektől kezdve, az egyházmegyékben és az egyház-
kerületben a törvényes rend fennmaradjon s igazság és békesség csókol-
gassák egymást, hogy az egyházi élet minden fokán iskolaügyünk a 
magyar kultúra emelésére és a vallás-erkölcsi nevelés dicsőségére, meg-
szilárdítására szolgáljon, hogy az egyházközségek háztartása rendben 
legyen, — hogy aki vétkezik, az egyházi törvénykezés ú t ján igazságos 
ítéletet kapjon, szóval az Anyaszentegyháznak mint jogi intézménynek 
élete a 'megalkotott Törvények alapján, autonómiánk sértetlensége mel-
lett, a törvényes rendnek megfelelő legyen — mint Pásztor főpásztori 
hűséggel őrködöm, mint Kormányzó-adminisztrátor a törvények által 
előírt módon vezetem az Egyházkerületet, mint Bíró, igazságosan ítélek. 

Amikor ezek véghezvitelére eltökélt szándékom van, beleilleszke-
dem küzdő és vérző nemzetem testébe, hogy egyházi munkásságommal 
a lelkeknek hitben való megerősítésével, a magyar lelkek lelki egyen-
súlyának biztosításával, nem az ellentétek szításával — hanem minden 
ellentét lerombolásával — keblemre szeretnék ölelni minden magyart, aki 
bármely templomban, bármely, oltárnál imádkozik, egy nagy, átfogó egy-
ség megteremtésére indulok — amely a szeretetben mindent és mindenkit 
egyesít. A szívem tele van békevággyal, azért eltökélt szándékom a 
felekezeti megértő békesség minden vonalon való fenntartása, különböző 
nyelvű és vallású magyar testvéreimnek, akik ugyanazon nehéz sors-
közösségnek tagjai, akik egyformán véreznek a Don mentén és itthon, 
meghozzák a nagy áldozatokat a külső és belső fronton, szerető és meg-
bocsátó magyar testvére akarok lenni, a rosszért rosszal nem fizetni, de 
inkább a rosszat jóval viszonozni, hogy eleven szenet gyűjtsek és meg-
szégyenítsek mindenkit, aki a mai válságos időkben gyűlölködni, éket 
verni, önző céljai elérésére válaszfalakat emelni akar. Építő munkára, 
a szép magyar jövendő ígézetes palotájának építésére hívok mindenkit, 
egy nagy összefogást hirdetek a nemzeti célok szolgálatában, hogy el ne 
szomorítsuk azt az Isten adta Vezért: nagybányai Horthy Miklóst, aki 
lesújtó, többszörös gyászában is mint messze világító torony ragyogó 
fénnyel világít a sötétben hullámzó vizek felett. 

Megfogom erősen az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak felém 
nyúj tot t kezét, érzem Istennek végtelen nagy kegyelmét, az Ö Evan-
géliomát. szívembe zárva, a belőle kivirágzott — meg nem másított 
Ágostai Hitvallás és többi Hitvallási irat fonalán — az Evangélikus Egy-
házi Törvények szellemében indulok ú j utamra. S ebben a fényes gyüle-
kezetben Luther életéből a wormsi jelenet elevenedik meg szemem előtt: 

A császár és udvara, magas egyházi méltóságok előtt tanainak 
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visszavonására akarták kényszeríteni az egyszerű domonkosrendi barátot 
— de Ö tanításaiból semmit visszavonni nem tudott. Ma itt tőlem nem 
a tanok visszavonását, de bizonyságtételt vár és kér ez a díszes köz-
gyűlés. Bizonyságot teszek: a dunáninneni evangélikus Egyházkerület 
püspöki székét Luther szavaival foglalom el: Itt állok, másként nem 
tehetek, Isten engem úgy segéljen! Amen. 

A püspök székfoglalóját a díszközgyűlés közönsége ünnepi csend-
ben, feszült figyelemmel és felfokozott érdeklődéssel hallgatta s az Isten 
elhivatott szolgájának, a haza és az egyház hűséges fiának megnyilat-
kozása során mondatról mondatra haladva, érezte lelkének épülését, 
szívének gzdagodását, hitének erősödését s a jóságos Istennek teljes 
szeretetével és minden áldásával hozzánk való közelségét. — A püspöki 
szózat elhangzott, de igéi áhítatosan figyelő lelkekbe hullottak s ott Jsten 
akaratából bizonyosan áldássá érlelődnek. 

Csatáry Elek mosoni egyházmegyei felügyelő indítványára a 
díszközgyűlés mindkét székfoglalónak jegyzőkönyvbe vételét elrendeli. 

10. A világi elnök indítványára a közgyűlés a m. kir. kormánynak, 
az Evangélikus Egyetemes Egyháznak, a Református Konventnek és az 
evangélikus társegyházkerületeknek az egyházkerületi elnökség beiktatá-
sáról való értesítését elhatározza. 

A világi elnök el nem mulasztható kedves kötelességének tar t ja , 
hogy dr. Händel Béla fejér-komáromi egyházmegyei felügyelőnek hálá-
san megköszönje azt a kiválóan ügvbuzgó, körültekintően gondos és 
eredményes szolgálatot, amelyet mint egyházkerüléti íelügyelőhelyettes 
kifejtett . Elsősorban az ő érdeme, hogy az egyhákerület közigazgatása 
zavartalan maradt s hogy elnökségének megválasztása az egyházi törvé-
nyeknek és szabályrendeleteknek keretei között simán, nyugodtan és 
kifogástalan rendben folyt le. Fogadja fáradozásáért az egyházkerület 
méltányló elismerését és hálás köszönetét. 

A közgyűlés a köszönetnyilvánításhoz hozzájárul s azt jegyző-
könyvébe véteti. 

11. Következik az üdvözlések hosszú sora: 
Báró Radvánszky Albert dr. m. kir. titkos tanácsos, egyetemes 

egyházi és iskolai felügyelő az egyetemes egyház és a maga nevében 
üdvözli az elnökséget ezen a kivételesen ritka ünnepen. Gyász és bánatos 
emlékezés egyfelől, öröm és reménykedő megnyugvás másfelől tölti be 
a szíveket egyetemes egyházunkban, mert kiválóan nagy tudású püspök 
és példásan ügybuzgó egyházkerületi felügyelő fájdalmas elvesztéséről 
kell emlékeznünk, amikor érdemes utódaikat ünnepeljük. Mélyen meg-
rendülve állunk az elköltözött két egyházi vezér ravatalánál s reájuk 
emlékezve, őszinte a gyászunk és kegyeletünk, amellyel közhasznú munkás 
életükre gondolunk. De őszinte mai ünneplésünk is, amikor az egyház és 
a haza hűséges szolgálatában megedzett munkaerőket látunk az egyházi 
vezérek őrhelyére emelkedni. Ismerjük hűséges és áldozatos egyház-
szeretetüket, munkakészségüket, egyetértésre, összefogó testvéri meg-
értésre és szeretetre igyekvő készségüket. Ismerjük lelkes szorgalma-
toskodásuk értékes sikereit. S mert mindezeket ismerjük, azért kívánja 
az egyetemes egyház őket a haza és az egyház szolgálatában zárt egy-
ségben támogatni. Minden nemes elhatározásukon és munkájukon legyen 
Istennek áldása! 
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Laszkáry Gyula világi elnök elnöktársa és a maga nevében mélyen 
meghatott szívvel köszöni az üdvözlést. Évek óta figyeli az egyetemes 
felügyelő úr őnagyméitóságának azt a vezérlő munkáját , amelyet a haza 
és az egyház javára fáradhatat lan kitartással, odaadó buzgósággal, ISölcs 
megfontoltsággal áldásosán kifejt . Elnöktársával együtt követendő példa-
képül választják s mindketten boldogok lesznek, ha a sikerekben tün-
döklő példa nyomán haladva, a hazának és az egyháznak minél több 
hasznos szolgálatot tehetnek. A nagy megtiszteltetést jelentő üdvözlést 
elnöktársa és saját nevében újból hálásan köszöni s az egyetemes egyház 
jóakaratú támogatását bizalommal kéri. 

Dr. Ravasz László m. kir. titkos tanácsos, a református konvent 
egyházi elnöke, dunamelléki református püspök konventi elnöktársa, * 
dr. Balogh Jenő főgondnok, az összes református egyházkerület és a 
maga nevében üdvözli az elnökséget, amelyet a dunáninneni evangélikus 
egyházkerület nemcsak magának, nem is csak az evangélikus egyháznak, 
hanem a ref. egyháznak is választott. A ref. egyháznak is — úgymond — 
nagyjelentőségű ez a választás, mert általa az ő világossága is féhylőbb, 
az ő hite is mélyebb, bátorsága nagyobb, szeretete melegebb. Hiszen 
annyira igaz, hogy: „Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal 
meg önmagának." Mi, magyar reformátusok is lelkiegységet érzünk a 
dunáninneni evangélikus egyházkerülettel. Azért jöttünk ide, hogy ennek 
itt is kifejezést adjunk. Luther Márton és Kálvin János négyszáz eszten-
dővel ezelőtt nagy döntésre vitték népüket. Választaniok kellett. Egyik 
oldalon fény, pompa, gazdagság és hatalom, a másikon az ige s vele a 
szegénység, üldöztetés és szenvedés. Ök az igét választották és hagyták 
mireánk s mi négyszáz esztendő múltán haló porukban is áldjuk emlé-
küket, amiért jól választottak. Követőik két anyaszentegyházban tömö-
rülve, két egymásmellé az oltárra tett láng. Két egymás mellett testvéri 
megértésben és szeretetben hömpölygő patak. Mind a két egyháznak 
legfőbb gondja legyen, hogy ezt az egy lény egűséget ébren tartsa és 
megszilárdítsa. A reformátusok akkor lesznek igazán reformátusok, ha 
minél inkább evangéliumiak s az evangélikusok akkor lesznek igazán 
evangélikusok, ha minél inkább reformáltak igyekeznek lenni. Isten 
áldását kéri a két egyházra s annak minden munkására és hívére. 

Az egyházi elnök az elhangzott üdvözletet ugyanazzal a szeretettel 
fogadja és megköszöni, mint amilyen abból az egész evangélikus egye-
temes egyház és az elnökség felé áradt. Igen nagyra értékeljük azt a 
kitüntető figyelmet, amely már magában az üdvözlés tényében velünk 
szemben megnyilatkozott. Nagy mértékben fokozta az üdvözlés értékét 
s mindnyájunk örömét, hogy annak átadójában körünkben tisztelhetjük 
s szeretettel köszönthetjük a protestáns eszmék megtestesítőjét. Egy-
házaink testvériségéről, egylénvegüségéről és egymásrautaltságáról hirde-
tett tanítását mi is valljuk, a szívünkbe zárjuk, tettekkel szolgálni törek-
szünk s boidogak leszünk, ha igyekezetünket siker koronázza. Hálás 
köszönet az üdvözlésért áldás küldőire, áldás átadójára! 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter üdvözletét dr. Bellusi Baross 
József, Nógrád vármegye főispánja hozza. Jogos önérzettel állapítja meg 
azt a tényt, hogy vármegyéje minden időben számos kiváló férfiút adott 
a hazának és az egyháznak. Akiket ma itt ünnepelünk, azokat is Nógrád 
vármegye fejlesztette olyan kiváló férfiakká, hogy az egyházkerület 
bizalma őket érdemeseknek találta arra, hogy vezérlő őrhelyre emelje. 
Ezért az egyházkerület ünnepe ünnepe a vármegyének is. Nagyon jól 
tudja, hogy őrhelyükön férfiasan megállani s hivatásuk minden elköte-
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lezését maradéktalanul teljesíteni és betölteni szinte emberfeletti feladat, 
mert megnehezült az idők járása mifelettünk. Pillanatra sem szabad 
elfelejtenünk, hogy minél nehezebb és megpróbáltatásokkal súlyosabb a 
haza sorsa és a nemzet élete, annál inkább és szorosabban kell a hazának, 
az egyháznak és a felekezeteknek összefogniok. Eredményesen szolgálni 
a hazát, az egyházat és az Istent csak egyetértő, testvéries buzgósággal 
lehet. Veszéllyel sikeresen megküzdeni csak összetartással tudunk. Az 
elnökégnek minden ilyen irányú és célú törekvéséhez készséggel a jánl ja 
fel támogatását. A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr és a maga 
nevében üdvözli az elnökséget s hivatása betöltéséhez erőt, kitartást és 
istenáldást kíván! 

A világi elnök mély megilletődéssel hallgatta a nagyon megszív-
lelendő üdvözlő szavakat s azokat, a velük kifejezett együttérzést s 
kilátásba helyezett nagyértékű támogatást a régi barátság nevében is 
hálásan köszöni. Evangélikus egyházunk mint a múltban, úgy a jelenben 
is őszintén és feltétlenül együtt és egy színben igyekezik haladni és 
élni az állammal. Törekszik erre nemcsak a haza iránt tartozó hűségből, 
de teszi ezt azért is, mert igen jól tudja, hogy az állam és az egyház 
egyetértése olyan követelmény, amely nélkül nyugodt állami és egyházi 
élet el sem képzelhető. Ilyen irányú törekvéseik megvalósításához kérik 
a magas kormány támogatását, hogy evangélikus egyházunk is minél 
eredményesebben szolgálhassa a magyar és keresztyén szellem és irány-
zat fejlesztését, terjesztését és megizmosodását. Isten áldása legyen a 
kormányon, a vármegyén és az üdvözletüket hozó szónokon! 

Dr. Deák János egy. tanár, a theologiai kar dékánja a kar és saját 
maga üdvözletét hozza. A kar professzorai Istennek áldását kérik a 
püspökre és a kerületi felügyelőre. Kérik a kar jóakaratú támogatását 
s viszonzásul felajánl ják a kar készséges szolgálatát jövendő munkájukhoz. 

Az egyházi elnök mély hálával köszöni a kar értékes figyelmét és 
üdvözletét s ígéri, hogy a fiatal papi nemzedék nevelését munkáló kar 
támogatását az elnökség a jövőben is szívén fogja viselni. Meleg üdvöz-
letét küldi a karnak és hallgatóinak. 

Dr. Bánkúti Dezső az Országos Evangélikus Tanáregyesület elnöke 
és a budapesti evangélikus leánygimnázium igazgatója az egyesület és 
az iskola üdvözletét s áldáskívánatait tolmácsolja. 

Az egyházi elnök az üdvözlést szeretettel viszonozza s ígéri, hogy 
a Tanáregyesület és a leánygimnázium közismerten hasznos s kiválóan 
értékes munkájá t a jövőben is élénk figyelemmel kísérik. 

Ruzicska László budapesti leánygimnáziumi vallástanár D. D. 
Raffay Sándor m. kir. titkos tanácsos, bányakerületi püspök s az Országos 
Lelkészegyesület elnökének az egyesület és saját nevében küldött üdvöz-
letét adja át azzal a kívánsággal, hogy az elnökség nemes törekvésű 
munkájá t kísérje Istennek áldása s fáradozásuk nyomán teremjen gaz-
dagon Istennek békéje. 

Az egyházi elnök meleg érzésekkel hallja az üdvözlést, azt szere-
tettel köszöni s készséges örömmel viszonozza. 

Szűcs Sándor magyaróvári lelkész a Kerületi Lelkész Egyesület 
nevében szól a püspökhöz, akit a gárda választott vezérének. Vezesse azt 
a fejlődés út ján. Megnyugvással és örömmel köszönti az elnökségben a 
szív emberét, mert nem a nagy gondolatok, hanem a nemes érzelmek 
szépítik meg a világot. Isten áldása legyen az elnökség életén és munkáján! 

Az egyházi elnök mint lelkésztestvér köszöni az üdvözlést. Jó test-
vér igyekszik lenni, aki nemcsak egy palástot visel ielkésztestvéreivel, 
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hanem az evangélikus lelkész keresztjét is meleg testvéri szeretettel öleli 
keblére. Meleg szeretettel köszönti lelkésztestvéreit s Istennek áldását 
kéri mindegyikükre. 

Dr. Gyímessy Károly, az Országos Luther-Szövetség főtitkára, a 
szövetség örömét fejezi ki püspökké, illetve egyházkerületi felügyelővé 
történt megválasztásuk felett, akik eddig is nagy érdeklődéssel kísérték 
a szövetség munkáját . Kéri, tartsák meg ezt az érdeklődést a szövetség 
javára a jövőben is s kívánja, hogy püspöki és felügyelői működésük 
legyen áldott! 

A világi elnök megköszöni az üdvözlést s biztosítja a szövetséget, 
hogy az egyház javát szolgáló működését a jövőben is meleg érdeklődéssel 
kísérik. 

A kerületi Tanítóegyesület üdvözletét Bérces Lajos egyesületi 
elnök hozza. Mi tanítók — úgymond — tiszteletre és szeretetre neveljük 
tanítványainkat az iskolában. Azt hozzuk ide is s vele együtt örömest 
a jánl juk fel lelkes munkakészségünket az elnökségnek mindenkor és min-
denütt, amikor és ahol azt igénybevenni kívánja. 

Egyházi elnök megköszöni az üdvözlést s a felajánlott munkakész-
séget, amelyre az elnökség bizton számít is, mert ismeri a tanítótestvérek 
egyházszeretetét, hithűségét s hazafias érzéseit. Nagyrabecsüléssel és sze-
retettel köszönti a Tanítóegyesületet s annak minden egyes tagját. 

Neográdi Horváth Sándor Nógrád vármegye alispánja vármegyéje 
nevében üdvözli az elnökséget. Mi akartuk, hogy így legyen s mert így 
van, igaz szívből örülünk, kívánunk Istenáldást s ígérjük, hogy ha az 
elnökségre és az egyházkerületre kereszthordozás vár, Nógrád vármegye 
közönségét, mint egy embert maguk mellett fogják találni. 

A világi elnök megilletődve köszöni a közügyért hazafias áldo-
zatra mindig kész vármegyéje meleg és közvetlen üdvözletét. Nagyértékű 
támogatására az elnökség megnyugvással számít s készséges viszonzásul 
ígéri, hogy a vármegye javán fáradni az elnökség is örömmel készen áll. 

Lippay Lajos balassagyarmati róm. katolikus plébános, zsinati 
bíró népes küldöttség élén egyházközsége nevében köszönti az elnöksé-
get. Hangoztatja, hogy a keresztyén hit és lelki kultúra van veszélyben 
s hogy sikeres védelmének érdekében a keresztyén papságnak feleke-
zeti különbség nélkül kell összefognia. A balassagyarmati róm. katolikus 
egyház és egyháztanács nevében kíván az elnökségnek erőt, kitartást, 
sikert és Istennek áldását kifejtendő munkájához. 

Az egyházi elnök köszöni az üdvözlést. Minden szavát kész öröm-
mel fogadja s magáévá teszi, mert egy évi megértő és szívélyes együtt-
működés bizonyítja, hogy mind a ketten nemcsak hirdetik, de gyakorol-
ják is a felekezeti béke, egyetértés és a magyar összefogás erényét. 
Kövesse az egy esztendei békés együttműködést az esztendők hosszú 
sorának zavartalan munkája s ez irányú közös törekvésükön és a két egy-
házon nyugodjék Istennek áldása! 

Vitéz Vereczkey Lajos alezredes a katonai állomásparancsnokság 
és a Vitézi Rend képviseletében mond lelkes üdvözlést s lelkére köti az 
elnökségnek az önfeláldozó hősiességgel harcoló honvédek, a sebesültek, 
a rokkantak, a hadifoglyok, a hadiözvegyek és hadiárvák lelki gondo-
zását s anyagi istápolását. Istennek áldását kéri az elnökségre és az egy-
házkerületre s kívánja a kerületnek, hogy régi nagysága mielőbb 
visszatérjen. 

A világi elnök megrendült lélekkel hallgatta — úgymond — a 
hazafiúi lelkiismeretnek férfias megnyilatkozását. Érezte, hogy annak 
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minden egyes szava szívből jött és szívbe talált. Nincs, de nem is lehet 
magyar szív. amelyik ne tartaná szent kötelességének azoknak testi és 
lelki istápolását, akik a legtöbbet áldozták a hazáért. A Vitézi Rend kép-
viseletének itten való megjelenését hálásan köszöni s igen nagyra érté-
keli. Kormányzó Urunk Öfőméltóságának államfői bölcsesége és gondos-
kodása azért alapította a hazafiúi áldozatkészséget hőstettekkel és halált 
megvető vitézséggel bebizonyított kiváló honfiaknak ezt a tündöklő rend-
jét, hogy 1919 soha többé itt ne legyen. Hogy nem is lesz, arra biztosí-
ték maga a Rend s annak minden egyes vitéz tagja. Legyen a becsület-
mezején hősiesen küzdő honvédeinken, legyen a Vitézi Renden s haza-
fias őrtállásán Istennek óvó és megsegítő áldása! 

Dr. Bellusi Baross Józsefné az Evangélikus Nő- és Leányegyesület 
nevében üdvözli a püspökben az egyesület megszervezőjét s elnöktársá-
val együtt a pártfogót, kiknek támogatását és segítségét kéri az egyesü-
let hazafias és egyházias törekvéseihez. 

Az egyházi elnök hálásan köszöni az egyesületnek, az ő nagy 
családjának üdvözletét. Az egyesület családtagjának tekinti magát 
továbbra is s titkári tisztét továbbra is megtartani kívánja. Isten gaz-
dag áldását kívánja az egyesületre. 

Farkass István gimnáziumi igazgató az állami iskolák üdvözletét 
tolmácsolja intézete egykori hitoktatója és elnöktársa előtt s a tanuló-
ifjúság pártfogását és szeretését köti lelkükre. 

Az egyházi elnök szívesen gondol vissza hitoktatói múlt jára , amely 
feledhetetlenül kedves kapcsolatba hozta a gimnáziummal. Szívébe zárta 
a tanári kart és az ifjúságot s ha az Isten rendelése más munkakört 
jelölt is ki számára, szeretete továbbra is ott lebeg a gimnázium felett. 
Legyen munkáján Istennek áldása! 

Lukács István szerkesztő a Harangszó-t szólaltatta meg, amelynek 
igen nagy jelentősége van az ember életében, mert a bölcsőtől a sírig 
kíséri a keresztyén embert. A dunáninneni egyházkerületben is meg-
szólalt a harang. Ma ünnepre gyűjt i egybe, holnap munkára serkenti. 
Legyen a munka gazdag sikerű és áldott s találja meg a Harangszó az 
utat a hivő szívekbe! 

Az egyházi elnök megköszöni az üdvözlést s az érdemes egyházi 
lapot biztosítja, hogy az elnökség szíve mellette van és marad érdeklő7 
désével és támogatásával. 

Hursan Pál egyetemi hallgató az Egyetemi Luther-Szövetség nevé-
ben szólal fel s az elnökség munkájára Istennek áldását kéri. 

Az egyházi elnök megköszöni az áldáskívánást s azzal a felszólí-
tással bocsátja el hozóját, tér jen haza azzal az érzéssel s küldőinek szóló 
azzal az üzenettel, hogy itt ma meggyújtották a hazaszeretet lángját. 
Végül 

Nagy Lajos gyúrói lelkész a más jelölt körül csoportosultak és a 
theologus barátok nevében kettős megbízatással beszél. Első megbízatá-
sában hangoztatja, hogy a harci zaj elcsendesedésével csak az együtt-
működés, az összefogás és megértés érzése maradjon meg s érvényesül-
jön az a gondolat, hogy ebben az elpihent harcban nincs győző s nincs 
legyőzött, mert anyaszentegyházunk szolgálatában mindig csak győztes 
lehet. Második megbízatásában a baráti szíveket szólaltatja meg. Azok-
nak a régi barátoknak szíveit, akik negyven esztendővel ezelőtt az ünne-
pelt püspökkel együtt voltak pozsonyi theologusok s akiknek sorából 
már akkor kitűnt, mint senior és az if júság vezére. Főerőssége akkor is 
a szeretet volt. Azzal nyerte meg a szíveket. Viszonzásul a baráti szívek 



36 

szeretetét hozza. Köztük annak a baráti szívnek a szeretetét is, amely 
messze Oroszországban Gyóni Géza sír jában porlad. Isten áldása kísérje 
az elnökség működését s az egyházkerületi közgyűléseket vezérelje 
mielőbb vissza az egyházkerület egykori székhelyére, Pozsonyba! 

Az egyházi elnök megilletődéssel köszöni a barátok és a választási 
ellenfelek üdvözletét. A barátok szava régi kedves emlékeket keltett 
életre s könnyeket csillogtatott meg szemeiben. Most érzi igazában, 
mennyire való a költő megállapítása, hogy ,,A boldogsághoz nem elég a 
jelen, a múlton épül az s az emlékezeten". Örül, hogy a régi barátok olyan 
melegen megnyilatkoztak, de örül annak is, hogy azoknak a baráti szavát 
is hallja, akik a választáskor más állásponton álltak. Az ő szívében tel-
jes a szeretet és az őszinte baráti érzés ezekkel szemben is. Hiszi, hogy 
a haza és az egyház javát szolgáló alkotó munkára való nemes törekvés 
minden fenntar tás nélkül egyesíti a hazafiúi szíveket, akiknek minden 
nemes törekvése legyen áldott! 

Az üdvözlések ezzel véget értek. 
12. A világi elnök indítványára a közgyűlés távirati úton terjeszti 

hódolatát s hűséges ragaszkodásának kifejezését a Kormányzó Űr Ö Fő-
méltósága elé. 

13. A világi elnök hálásan köszöni D. Kapi Béla m. kir. titkos taná-
csos, püspök úr őnagyméltóságának azt a lekötelező hittestvéri szeretetet 
és készséget, amellyel a püspökavatást s az egyházkerületi elnökség be-
iktatását elvállalni s oly kiváló gondossággal, ügybuzgósággal és ünne-
piességgel elvégezni kegyes volt. Köszöni a közreműködő esperes urak-
nak s az összes többi szereplőknek lelkes fáradozását, köszöni a díszköz-
gyűlés kedves vendégeinek és tagjainak megjelenését, türelmét és érdek-
lődését s a díszközgyűlést berekeszti. 

II. 
A közgyűlésnek délutánra maradt második része az ú j elnökség 

elnöklése mellett az egyházkerület közigazgatási kérdéseit tárgyalta és 
intézte el. 

1. (Dr. Z.) A világi elnök szívélyesen üdvözli a megjelenteket s a köz-
gyűlést megnyitja. Elnöki megnyitójában csak néhány kijelentés meg-
tételére kíván szorítkozni, mert a délelőtti díszközgyűlésen előadott szék-
foglalójában ismertette mindazokat az elgondolásait, elveit és törekvé-
seit, amelyek egyházkerületi felügyelői munkájá t irányítani fogják. 
Ismétlésekbe bocsátkozni nem akar. De itt is kijelenteni kívánja, hogy 
nagy súlyt helyez a szólásszabadság biztosítására, mert abban lát ja az 
eszmék és gondolatok tisztázódásának és érvényesülésének lehetőségét, 
amire pedig egyházi életünkben nagy szükség van. — A nógrádi egyház-
megyétől melancholikus érzésekkel búcsúzik. Mint az egyházmegye fel-
ügyelőjét, minden tényezőjével meleg barátság fűzte egybe. Jól esik 
erre gondolnia s a búcsúzás pillanatában jól esik elhatároznia, hogy a 
barátságnak és szeretetnek értékes kapcsait meglazulni a jövőben sem 
engedi, sőt inkább a régiek erősítése mellett igyekezni fog hasonlókat 
szerezni az egyházkerület egész területén. Ebbeli igyekezetének sikeré-
ben bízik. Három indívtányt kíván tenni: 1. Távirati úton üdvözölje a köz-
gyűlés a miniszterelnököt és a vallás- és közoktatásügyi minisztert s őket 
bizalmáról biztosítsa. 2. Jegyzőkönyvében örökítse meg a közgyűlés mély 
fá jdalmát dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő és D. 
Kovács Sándor püspök elhalálozása felett s erről a gyászoló családokat 
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díszesen kiállított jegyzőkönyvi kivonattal értesítse. 3. Az egyetemes 
közgyűlést felterjesztésben kér je a közgyűlés, engedje meg, hogy amíg 
az egyházkerület 1941-iki Ügyrendjének átdolgozása elkészül, addig a 
régi Ügyrend maradjon érvényben. 

A közgyűlés mind a három indítványt elfogadja. 

2. (Dr. Z.) A világi elnök jelenti, hogy a közgyűlés jegyzőkönyvét a 
már kiküldött bizottság e hó 12-ikén 11 órakor az Egyetemes Egyház 
üllőiúti székházában fogja hitelesíteni. 

Tudomásul szolgál. 

3. (Dr. Z.) A világi elnök felkéri a püspököt, hogy évi jelentését ter-
jessze elő. 

A püspök előterjeszti az 1941—42. közigazgatási évről szóló követ-
kező jelentését: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Az elmúlt közigazgatási esztendő Egyházkerületünkben a fekete 

gyásznak és sötét fájdalomnak esztendeje volt. A Gondviselő a halál völ-
gyén keresztül vezette nemzetünket s benne Egyházkerületünket. A nem-
zetet az által borította mély gyászba, hogy a jövendő szép reménységét, 
a magasan szárnyaló merész sast — vitéz nagybányai Horthy István kor-
mányzóhelyettest — áldozatul kívánta a nagy világrengés hősi oltárán, 
mely körül a nemzet apraja-nagyja, a magyar nép összessége osztatlan 
részvéttel állott meg, hogy megsirassa sok reményt rejtegető i f jú Vezérét 
és megossza többszörös gyásszal sújtott Kormányzójának minden fá j -
dalmát. Itt is, mikor a dunáninneni evang. Egyházkerület rendes köz-
gyűlésére jött, annaleseiknek az idő mohától megsárgult lapjára fel je-
gyezzük egyházkerületünk népének mélységes részvétét, soha nem múló 
kegyeletét a fiatalon elhunyt kormányzóhelyettes halála fölött és osztat-
lan együttérzésünket, hódolatteljes szeretetünket a sok gyásszal látogatott 
Kormányzónk iránt. 

A nemzet gyászáról tekintetünk Egyházkerületünk nagy ,,próbá-
j á é r a esik, amely egyszerre, egy időben vesztette el nagyrahivatott, 
kiváló Vezéreit: D. Kovács Sándor püspököt és sztranyavai Sztranyavszky 
Sándor egyhákerületi felügyelőt. A gyász, melynek fekete leple egyház-
kerületünkre borult, nemcsak a mi gyászunk, hanem országos gyásza lett 
az evangélikus Egyházegyetemnek, melyről beszédes tanúbizonyságok 
vannak. Azok a meleghangú, őszinte szívből fakadó részvétnyilatkozatok, 
melyeket az Egyházegyetem és annak minden kerülete, a mi egyházkerü-
letünk és a kívül eső egyházmegyék nagy száma, a református Egyet. 
Konvent és a többi egyházkerületek, az unitárius országos egyház rész-
vétének kifejezése a mellett szolgálnak bizonyságul, hogy a két nagy 
egyházvezér egyetemes protestáns érték volt, amelynek elvesztése mél-
tán rendítette meg a magyar protestantizmus minden hivatott tényezőjét. 
A mi Egyházkerületünk — az időközben összehívott és megtartott pres-
byteri s rendkívüli közgyűlésein, s templomi istentisztelet formájában 
a tegnapi napon megtartott gyászünnepélyen rótta le méltó módon kiváló 
egyházi Vezérei iránt a soha nem múló kegyeletnek és ragaszkodó sze-
retetnek adóját. Szeretném maradandóvá tenni a szivekben ezt a mély 
érzést, amit azáltal tartok elérhetőnek, ha nemcsak ezen jegyzőköny-
vünkben örökítjük meg D. Kovács Sándor püspök és sztranyavai Sztra-
nyavszky Sándor emlékét, hanem ha úgy a tegnapi gyászistentisztelet 
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emlékbeszédét, valamint a két egyházi Vezér temetésén elhangzott nagy 
tanúságokat rejtegető beszédeket egy „Emlékfüzet ' ' -be gyűjtve közre 
adjuk és közkinccsé tesszük, hogy emlékük legyen élő és az irányukban 
életükben megnyilatkozó szeretet soha el nem múló és örökre áldott! 

Komor és fájdalmas volt a két kiváló egyházi Vezér temetése. 
D. Kovács püspököt az egyházkerület lelkészeinek, felügyelőinek és taní-
tóinak, valamint az egyetemes egyház népes részvétele mellett a buda-
pesti Kerepesi-úti temetőben a Székesfőváros által adományozott dísz-
sírhelyen helyeztük örök nyugalomra, ravatalánál Túróczy Zoltán tisza-
kerületi püspök, mint hálás tanítványa emlékezett meg egy szárnyaló, 
mély tar talmú beszédében Mesteréről Joel próféta könyvének 2. r. 28. 
verse alapján arról szólva, hogy ifjaitok álmokat látnak s véneitek láto-
másokat látnak. 

Május 1-én volt Nógrádmarcalon dr. Sztranyavszky Sándor egy-
házkerületi felügyelő temetése. D. Kapi Béla az egyet, közgyűlés egyházi 
elnöke, dunántúli püspök temette s Luk. 11. r. 21—22. v. alapján az erős 
fegyveresről szólt, aki védi az ő házát, de mikor egy erősebb jön, akkor 
elveszi mindenét. A nógrádmarcali ősi nemesi kúria hársfái sejtelmesen 
susogtak s szomorúan borultak az elköltöző nagy halott fölé, ahol nem-
csak egyházi életünk vezetőinek, az egyházkerület gyülekezeteinek kül-
döttei, hanem a magyar politikai élet beláthatatlan nagy serege állott s 
kísérte ki utolsó ú t j án a marcali temetőbe, a család sírkert jébe örök 
nyugalomra Sztranyavszky Sándort. 

Egyházkerületünk árván maradt. Egyszerre vesztette el mindkét 
Vezérét. Az egyházkerület kormányzatát az E. A. 136. §-a értelmében dr. 
Händel Béla, mint hivatalára nézve legidősebb egyházmegyei felügyelő és 
Kardos Gyula, mint rangidős esperes vették át és vezették egész a mai 
napig: az ú j egyházkerületi felügyelő és püspök beiktatásáig. 

Egyházkerületünk — mint egy kettétört márványoszlop — úgy áll 
a rohanó idő országútján. Talapzata az oszlopnak szilárd fundamentu-
mán még áll, a felső része porbahullott. Fölötte és mellette vészthozó 
baglyok huhognak, mellette villanó égből bombák robbannak s mi sze-
retnénk ezt a két sírt, amelyben ők nyugosznak, s egyházkerületünket, 
melyben a még élő hittestvérek élnek, szeretnénk Isten oltalmának, 
kegyelmének szent palástjával betakarni, hogy ne legyen bántásuk sem 
a holtaknak, sem az élőknek. Lehaj lunk a márványoszlop talapzatához 
és körülötte szedegetjük a törmelékeket. Most is azért gyűltünk össze, 
hogy a leomlott darabokat könnyes szemmel összeszedjük és kezdjük 
újjáépíteni a romokon a jövendő életet. A régi kiváló Vezérek helyén ú j 
vezetők állnak, akik dicsőséges mult emlékein elmerengve, aggódva lép-
nek az építő munka állványaihoz, váj jon hogyan és mikor fogják a 
ledőlt szobor tagjait úgy összeilleszteni, hogy az hirdesse a régi nagy 
mteger dunáninneni Egyházkerület dicsőségét? De erőt ád az erőtlen-
nek az Isten örök kegyelme. Erőt ád az a tudat, hogy az egyházkerület 
túlnyomó többségének bizalma kíséri építő munkájában. A gyász és fá j -
dalmas emlékezés kopár utain , már szól a harang", már ébred a gyász 
letargiájából egyházkerületünk s ezeken az ünnepi napokon — amikor 
a kerület ú j Elnökségét iktatta be — meleg áldáskívánságokkal tisztük-
ben, megcsendült a homályfedett jövőnek édesszavú harangja, amely 
hitet, reménységet, minden magyart összekötő szeretetet hirdet, amely 
a háborús idők borzalmain, a nagy áldozatokon, könnyeken, aggodal-
makon túl felnyit ja előttünk az elkövetkezendő ú j életnek, ú j boldog-
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ságnak, Egyházkerületünk fellendülésének, felvirágozásának, megnöve-
kedésének „igézetes képét". Azért arra kérek mindenkit, hogy azokat, 
amelyek mögöttünk vannak, hátra vetve, csupán előre nézve célegye-
nest induljunk előre azzal a rendíthetetlen bizonyossággal, hogy az Isten 
soha nem hagyja el azokat, akik az Ő szent országának építésére, az 
emberi lelkek megnemesítésére, megmentésére vállalkoznak és az evan-
géliom sziklaszilárd fundamentumán élnek és állnak. 

Ezen a talapzaton állva próbálom a mult esztendő eseményeit a 
közgyűlés elé tárni. Csak csonka esztendőről tehetek jelentést, mert mint 
püspökhelyettes, épen fél év óta intézem az egyházkerület ügyeit. Azért 
eleve elnézést kérek, ha évi jelentésem nem lesz teljesen kimerítő és 
itt-ott nem lesz mindenre kiterjedő. Egyházkerületünk mult évi éle-
tében az első tekintetre szemünkbe ötlik, hogy a kebelbeli összes egy-
házmegyékben „őrváltás" van, illetve az esperességek újból választották 
meg a saját vezetőiket. A fejérkomáromi Egyházmegye kiváló és érde-
mes esperesének — Podhradszky Jánosnak — helyére Fadgyas Aladár 
komáromi lelkészt választotta meg, aki tisztébe f. évi augusztus 1-én 
ünnepélyesen beiktattatott, Mint püspökhelyettes kifejeztem az Egyház-
kerület őszinte örömét és áldáskívánatait. Ugyanekkor megválasztotta a 
fejérkomáromi esperesség felügyelőjének újabb hat évre dr. Händel Béla 
eddigi egyházm. felügyelőt. Amikor meleg szívvel búcsúzom el az Egy-
házmegye volt esperesétől, Podhradszky Jánostól, aki az egyházkerületi 
Gyámintézetnek is sok éven keresztül egyházi elnöke volt, kívánom, 
hogy a híven teljesített egyházmegyei munka után, melytől gyengélke-
dése miatt vált meg, mint a tordasi gyülekezet lelkésze még sok éven 
át végezhesse egyházépítő munkásságát. Az újonnan megválasztott egy-
házmegyei Elnökség harmonikus együttmunkálkodására Isten gazdag 
áldását és kegyelmét kérem. 

Ugyancsak megválasztotta a különvált és újonnan megszervezett 
mosoni esperesség is a maga vezetőségét: Schrődl Mátyás esperes és 
Csatáry Elek egyházmegyei felügyelő személyében. A régi kipróbált 
vezetők biztosítékot nyúj tanak arra, hogy az evangéliumi szellemű mun-
kájuk meg fogja találni azt az utat, amely a mosoni Egyházmegyének 
további életét és működését a dunáninneni egyházkerület körében áldot-
tan fogja végezni. A kis mosoni Egyházmegye pedig „vivat, crescat, 
floreat". 

A nógrád—hont—barsi egyenlőre egyesített egyházmegye elnök-
sége az egyházkerület élére állíttatván, itt is „őrségváltás" vált szüksé-
gessé. — Reményem van arra, hogy az egyházmegye — mint eddig, úgy 
most is — ú j vezetőinek megválasztásánál egységes állásponton lesz s 
egyakarattal fogja meghívni ú j egyházm. vezéreit. Az egyházmegyé-
nek ehhez a fontos lépéséhez az egyház Urának a Jézus kr isz tusnak 
megsegítő kegyelmét kérjük. 

A csonka pozsonyi egyhámegye meglevő négy egyháza és egy 
missiói köre — amióta a mosoni egyházmegyétől elvált — ú j szervezés 
és megalakulás előtt áll. Eddig az egyházkerületi közgyűlés által is jóvá-
hagyott formában „megbízott esperes" kormányozta (1939 évi ker. rend-
kívüli közgy. jkv. 6. pontja). Sajnos, hogy ennek a csonka résznek meg-
szervezése, beosztása — eddig három éven át húzódott, ami ott az 
egyházkormányzatot megnehezítette. A mai közgyűlésünknek lesz tár-
gya és feladata, hogy végre rendet teremtsen és úgy a beosztás, mint 
az újjászervezés tekintetében határozzon és véget vessen az eddigi bi-
zonytalan állapotnak. 



40 

Ha végig tekintek egyházkerületünk életén, mik azok a 
legfontosabb kérdések, problémák, amelyekért dolgozunk, ame-
lyeknek megoldásán a múlt évben is fáradoztunk, úgy a bevezetőben 
mondott hasonlatnál maradva — a kettétört márványoszlop felépítésé-
nél először az apró törmelékeket kell összeszednünk, a nagyobb töre-
dék darabokat egy lehajlással könnyen felvesszük és a szobor testéhez 
illesztjük. — A kis törmelék szemcsék — az egyházkerület szétszórtan, 
távol a pásztortól élő szórvány-nyája, a nagyobb darabok pedig az anya-
egyházak köré tömörülő anyaegyházakban lakó népe egyházkerüle-
tünknek. 

Az anyaegyházak élete megnyugtató képet mutat minden egy-
házmegyében. — A pásztorok hűsége, nehéz időkben, a sok kísértés kö-
zött szilárd helytállása, az igehirdetésnek az elrendelt perikópák sze-
rinti bevezetése, a katonáknak áldással elbocsátása a harc mezejére, 
az otthonmaradottaknak az Ige vígasztalásával való ellátása, a háborús 
léleknek megerősítése, Istenben vetett hitének és lelki egyensúlyának 
megtartása, az egész háborús problémának az Ige fényébe helyezése, s 
a textusoknak olyan feldolgozása, hogy minden a mi körülöttünk tör-
ténik a Gondviselő Isten fénykörébe helyezése — ezek voltak mozgató 
erői annak a munkának, melyet az anyaegyházak lelkészei ott — saját 
gyülekezeteikben végeztek. A pásztoroknak hűsége mellett — ugyan-
csak megnyilvánult a hívők szomjúsága az Ige vigasztalása után. Ami-
kor körülöttünk minden pusztul, amikor, annyi szellemi és anyagi érték 
zuhan az enyészet mélységeibe, amikor ártatlan életek, gyermekek és 
asszonyok esnek áldozatul a vak éjben botor légitámadásoknak, érzi és 
érti a megrendült lélek, hogy csak az Istenben lehet nyugodalma s az 
ő szárnyainak árnyékában találhat menedéket. De egyúttal az Igehir-
detés nyomán meggyőződik az ember arról is, hogy az anyag pusztul, 
vész, tönkre megy, a lélek élete az élet, a lélek hüe az, amit nem pusz-
títhat el semmi vész, a lélek az, amely lényegénél fogva a magassá-
gokba száll s a léleknek romlatlan, múlhatat lan kincse az ősöktől örö-
költ hit, az evangélium lelke az, amely elkísér oda is, ahová mások 
velünk nem jönnek, a halál árnyékának völgyébe s mint őrangyal meg-
áll mellettünk, mikor utolsót rebben tekintetünk. Ezt az ősi hitet, s az 
evangéliom lelkét igyekeztünk az elmúlt évben bőséggel hirdetni, 
forrásait megnyitni, fényét széthinteni s az egyházmegyékből beérkezett 
jelentések és kimutatások szerint a hívek szomjúsága, a templomláto--
gatásban való szorgalom, a nehéz kereszteknek csendes és nyugodt 
viselése a bizonyságai annak, hogy munkánk nem volt hiábavaló. Itt ott 
vannak gyülekezetek, ahol a pásztor ajkáról panaszos zokszó hangzik, 
„hányszor akartalak egybegyűjteni mint a tyúk az ő kicsinveit, de ti 
nem akartatok jönni", csak néhány gyülekezetben van a templomláto-
gatásban hiány, s pótolni való. — A lelki élet kiépítésének, a hit elmé-
lyítésének, az evangélikus öntudat megerősítésének eszközei voltak — 
a templomi igehirdetésen kívül a most már általánosan bevezetett „bib-
lia-órák"," „konferenciák," „evangélizációk," „csendes napok," amelyek 
egyházkerületünkben is mmdjobban és mind. gyakrabban tar tatnak meg 
s a gyülekezetek életét ,,holt"-ból „elevenné", „élővé" teszik. Az egye-
1emes belmissziói kalaúz nyomán és annak szellemében és keretei kö-
zött el kell mélyítenünk ezt a munkát, ..belterjesebbé" kell tennünk, hogy 
anyaszentegyházunk valóban megfeleljen Istentől kijelölt hivatásának, 
hogy legyen a hitvallásunkban megjelölt „igazán hívők közössége." 
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Ennek az új, ébredő lelki életnek kifejlesztésére nem kell nekünk ide-
genből átültetett módszerekhez folyamodnunk, idegen népeknek ott 
talán bevált systhémáit átvenni, hanem a magyar léleknek megfelelő, 
az egyetemes belmissiói kalauz által megjelölt úton kell mennél többet, 
mennél jobban megtennünk. — Feltétlenül áldottak és hasznosak az 
„evangelisátiók", amelyeknek szaporítását érj kiépítését szükségesnek 
tartom, gazdag gyümölcsöző kertek „a biblia órák", amelyeken felvér-
tezzük híveinket a velünk szemben álló táborok csábító és kísértő fegy-
vereivel szemben. A harc, amelyet meg kell vívnunk, kemény, a fegy-
verek a kezünkben vannak, forgassuk azokat úgy, hogy diadalt nyer-
hessünk. Minden igehirdetés egy-egy diadal, de lehet leverettetés is! — 
Ilyen is volt elég! — Kornkrét adatokkal lehet ezekre rámutatni, ha 
bepillantunk egyházkerületünk múlt évi statisztikai adataiba: a rever-
zális harc keménységére és áldatlan voltára, a vadházasságban élők 
számára, az egyházunkból kitértek magas számára, a viszályban élő házas-
társakra stb., híveink számbeli csökkenésére stb. Azért kell nekünk a ketté 
tört" oszlop építésénél minden kis törmelékért lehajolnunk, minden kis por" 
szemet bele építeni a Krisztus testébe, az anyaszentegyház kebelébe. S 
itt térek rá a szorványok gondozásának nagyfontosságú kérdésére. Bol-
dog emlékű elődöm éppen ma egy éve a tordasi kerületi közgyűlés elé 
vitte aggodolmait, panaszát, s egyúttal kifej tet te gondolatait a szórvá-
nyok gondozásának mikéntjére nézve. — Nem akarok most elméleti 
elmefuttatást a szórványokról itt végezni, nem akarom ennek a munká-
nak a problémáját a „lét és nem lét" síkjába állítani, a szórványkér-
dés annyira ismert, hogy itt nem ismertetni, hanem „cselekedni" kell, 
azért csak arra szorítkozom, hogy érezze minden lelkipásztor és minden 
egyházi munkás a felelősséget a szórványhívek megmentéséért, mert 
itt a legnagyobbak a veszteségeink. Foglalkoznunk kell egy szórvány-
alap létesítésével, amelyből fedezetet nyernek a szórványgondozás költ-
ségei, de az E. T. kifejezett rendelkezése folytán az illetékes anyaszent-
egyházaknak kell elsősorban gondoskodniok hittestvéreik lelki ellátásá-
nak biztosításáról. Egyházkerületünk szórvány-referense e tárgyban a 
tárgysorozat fonalán konkrét javaslatot fog tenni, az egész szórvány-
kérdésnek ismertetésével. Ugyanilyen döntő fontosságú kérdés a 
„missiók gondozása". — Minden esztendőben külön tárgysorozati pont-
ban foglalkozunk e kérdéssel is. A missiói pontok megszervezése és — 
ahol lehet önálló missiói körré való átalakítása egyházi életünk fejlő-
désének és megerősödésének biztos fokmérője. — Minden egyházme-
gyének van egy-egy ilyen missiói pontja, mely a missiói terület elszór-
tan elő híveit tömörítve, őket intensiv lelki ellátásban részesíti.. 

A missiókban és szórványokban végzett munkáról egyébként a 
tárgysorozat illető pontjánál teszünk részletes jelentést. Itt csak annyit, 
hogy az aratásra való gabona sok és az arató kevés. A szépen megindult 
érdi missiói munka Balikó Zoltán miss. s. lelkész tábori lelkészi szol-
gálatra való bevonulása miatt csak ideiglenesen s nehezen van ellátva, 
a szügyi filiák és szórványok ellátása a segédlelkész-hiány miatt nasy 
nehézségekkel jár. A tatai missió. megszervezése is ú j munkaerőt kí-
vánna. De Isten iránti hálával kell megemlékeznem arról, hogy az esz-
tergom—dorogi missió megszervezése befejezést nyert, első lelkésze 
Molnár Gyula dec. 7-én állásába beiktattatott, temploma, lelkészlaka áll, 
Isten dicsőségére s a hívek lelkiüdvére a missiói munka serényen folyik. 
Lelkésze ideiglenesen évi 1200 p. kongrua-segélyt kap .addig, mig a 
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folyamatban lévő anyásítással kapcsolatban a koňgrua végleges megálla-
pítást nyerhet az állam részéről. 

Közvetlen küszöbön áll a csonka pozsonyi egyházmegye terüle-
tén lévő „Mátvusföldi missió" megszervezése s önálló. missiói egyházzá 
alakulása, mely Petor János miss. s. lelkész gondozása alatt áll, kis gyü-
lekezeteinek nagy része eddig a felsőszeli-i anyaegyházhoz tartozott s 
a felső-szeli-i lelkész gondozása alatt állott. De hozzácsatoltattak a fel-
szabadult Felvidék egyes helyei, köztük Szene, ahol a kis templom épí-
téséhez fogtak az evangélikus hívek. Remény van arra, hogy 
rövid időn belül állami kongruával önálló missiói körré és lel-
készi állássá tömörül. Ugyanilyen életerős missiói pont a Balassa-
gyarmathoz tartozó „Ipolymenti nvssiói kör", melyet Kirner Lajos miss. 
segéd lelkész gondoz már 3 és fél év óta. Minden előfeltétel 
meg van az önálló szervezkedésre. — A hívek a paróchia-építés 
terheitől félve és húzódozva — még bizonyos idegenkedést mutatnak az 
önállósulás tekintetében. — Megszervezés, illetve anyásítás előtt áll a 
mosoni egyházmegyében Oroszvár, a nógrád—hont—barsi egyházmegyé-
ben Zobor. Mindkettő alkalmas volna arra, hogy lelkész-tanítói állás 
szerveztessék kebelében, vagy kongruával önálló lelkészi állás alakul-
jon. Életerős missiói kört alkot a Tata vidékén élő evangélikusokból 
álló hívek serege, itt is Tata központtal nagy terület evangélikusait 
lehetne összefogni s missziói körbe tömöríteni. — A többi missiói pont 
munkájáról, fejlődéséről külön pontban számolunk be. A missiói pon-
toknak kifejlesztése, kiépítésié — pillanatnyilag egy nagyon nehéz, 
szinte leküzdhetetlen akadályba ütközik: ez a folyton fokozódó theoló-
gus- segédlelkész- és lekészhiány. — A három együvé tartozik. — Lel-
kész és segédlekészhiány — a beállott fenyegető veszedelmet rej-
tegető „theológus hiány"-ból természetesen következik. — Egyházunk-
nak ma alig van égetőbb kérdése, mint ezeknek megszüntetése, vagy 
legalább is a veszély csökkentése. — Múlt évben már foglalkozott kerü-
leti közgyűlésünk ezekkel a problémákkal s egy év letelte után meg-
állapíthatjuk, hogy a veszély arányai még nagyobbra nőttek. — A há-
ború és az általa teremtett viszonyok kettős befolyással vannak erre a 
kérdésre. Egyrészt sok fiatal erőt vonnak el munkakörétől, így egyház-
kerületünkből is sokan a lelkészek és segédlelkészek közül tábori lel-
készi szolgálatra vonultak be, másrészt a háborús viszonyok folytán — 
más pályákon sokkal jobban, anyagilag sokkal előnyösebben tud a fiatal-
ság elhelyezkedni s ezért a lelkészi pályán való elhelyezkedés nem vonzó. 
Nemcsak, hogy kevesen mennek a lelkészi pályára, de azok is, akik már 
beiratkoztak a theológiára, időközben más pályákra lépnek, más tanul-
mányokba fognak, mert a káplánsors nagyon keserű, a káplán fizetés 
sok helyen a vasúti őr fizetését alig éri el. Ugyanígy ítélem meg a lel-
készek anyagi helyzetét is. Ma már ott tartunk, hogy a beállott iskolai 
év kezdetével munka-mezők maradtak teljesen lelkészek és hitoktatók 
nélkül. — A lévai egyház megválasztotta lelkészének —Bándy Endre 
esperes-lelkész nyugdíjazásával Komjáthy Lajos enyingi lelkészt, aki 
azonban tábori lelkészi szolgálatra vonult be s jelenleg az orosz fron-
ton teljesít szolgálatot, s nincsen senki, akit odaküldjünk, a lévaiak 
lelki ellátására, mert egyházkerletünk segédlelkészei közül is katonai 
szolgálatra vonultak be Bányai Sándor, Balikó Zoltán, Polóny László s. 
lelkészek és Csernyey József s. lelkész szanatóriumi kezelése miatt 
nem teljesíthet szolgálatot. Ennek következménye, hogy Érden nincs, 
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aki a szépen megindult missiói lelki ellátást végezné. Szügyben szintén 
nincs segédlelkész — a bevezetett belmissiói munka szünetel. Komá-
romban nagy szükség volna egy segédlelkészre, mert a mostani helyzet 
mellett nem tudják ellátni a híveket s a gyülekezet nagykiterjedésű 
szórványait. Várjuk tehát haza a katonai szolgálatra bevonult lelké-
szeinket, addig pedig átvészeljük az időket úgy, ahogy lehet. — Addig 
el kell követnünk minden lehetőt a theológus-segédlelkész hiány — lel-
készhiány megszüntetésére. — Már a múlt évi kerületi közgyűlés elha-
tározta, hogy az egyházkerületben gyűjtést rendez s egy theológus se-
gélyezési alapot létesít, amelyből szegénysorsú theológusok ingyenes 
nevelését kívánta biztosítani. Sajnos, az e címen megindított gyűjtés 
néhány száz pengőt eredményezett csupán, mert éppen az esztendő 
derekán — elköltöztek az élők sorából azok, akik ebben a kérdésben 
nemcsak indítványozók voltak, hanem a gyűjtést hívatva lettek volna 
eredményessé tenni. Közben a nógrád—hont—barsi egyházmegye elha-
tározta, hogy a theol. segélyezési alapra minden lelkész és felügyelő 
10—10 pengővel járuljon hozzá s minden presbyter 5—5 pengővel. Ha 
ez a gyűjtés sikerül, úgy magából az említett egyházmegyéből közel 
3000 P. gyűlik össze. Ki kell terjesztenünk ezt a gyűjtést, ill. ezt a ha-
tározatot az egész egyházkerületre s ilyen úton és módon szép összeget 
bocsáthatunk rendelkezésére a theol. facultás tanári karának. Jelenté-
sem végén e tárgyban konkrét javaslatot bátorkodom tenni. 

A lelkész- segédlelkész- theológus hiány mellett a tanító hiány is 
mindjobban érezhetővé lesz. Sok iskolánkban szünetel a tanítás, mert 
sem a hadbavonult tanerő helyettesítésére, sem a megüresedett tanítói 
állások betöltésére nem jelentkeznek tanítók, sőt tanítónők sem. Oka 
ennek nemcsak az, hogy tanítóink közül sokan hadiszolgálatban vannak, 
de a Felvidék és Erdély északi részének visszatérésével tanítóink közül 
többen az államhoz nyertek kinevezést és az utánpótlás a megnöveke-
dett szükséglethez képest itt is elégtelen. Hogy ez az államhoz való át-
szívárgás a felekezeti iskolák helyzetét még súlyosabbá ne tegye, a kul-
tuszminiszter rendeletileg intézkedett az iránt, hogy ezentúl csak egy-
házfőhatósági hozzájárulással vesz át az állam felekezeti tanítókat. Fel-
terjesztésben reá kellene mutatnunk a minisztériumban arra, hogy cél-
szerű volna átmenetileg a tanítóképzés ú j rendjét , — melyet igen he-
lyesen a tanítói színvonal emelésére vezetett be a kormány — váloztassa 
meg s állítsa vissza az 5 éves tanító képzést ési főleg — végre — válassza 
szét a tanítói és kántori javadalmat, mert a tanítóhiány pillanatnyilag 
még jobban fenyegeti egyházainkat, mint a lelkészi utánpótlás s fenye-
gető veszélyt jelent egyházi iskoláinkra, amit minden erőnkkel sürgősen 
el kell hárítani. 

Iskoláink hiányainak pótlásánál ez évben is bőkezűen segítsé-
günkre sietett az állam ingyen tanszerek juttatásával. Kerületünkben 
25 iskola részesült ingyen tanszerekben a folyó tanév kezdetén. Egyes 
iskoláink a „Nemzetnevelők Könyvtára" c. könyvsorozatot is megkap-
ták teljesen díjtalanúl. 

Egyházunk viszonya az államhoz a teljes megértés, segítő kész-
ség és sokoldalú támogatásban nyert kifejezést. A teljes jóindulat jelét 
több helyen lát juk: a felvidéki lelkészek kongruáját véglegesen és igen 
méltányosan rendezte. Minden egyházat sikerült kongruássá tenni. A 
cseh koronáknak magyar pengővé való átértékelésénél — mindenkor a 
magyar értéket képviselő kisebb összeget egészítették ki államsegéllyel. 
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Az előlegképen kiutalt kongruánál mutatkozó különbözeteket a lelkészek 
visszamenőleg egy össlzegben megkapták, melyek tetemes összegeket 
tettek ki, egyik-másik esetben 3000—4000 pengőt. — 1941. dec-től a 
lelkészi államsegélyek 7°/o-kal emeltettek, a családi pótlék megfelelően 
rendeztetett, a káplánkongrua 25 P-ről 45 P-re, 1942. január 1-től 55 
pengőre lett felemelve. A rendkívüli egyházkerületi kiadások fedezésére 
3000 P rendkívüli államsegély folyósíttatott s kilátásba van helyezve a 
püspöki hivatal postaportó kiadásainak folyósítása. Reményünk van arra, 
hogy a lelkészi korpótlék 100°/o-ra emeltetik. 

Súlyos terhe a lelkészeknek kétszeres adóztatásuk, a kereseti adón 
kívül, vagyon- és jövedelmi adóval való megterhelésük. A kereseti adó-
nál sérelmes, hogy az úgyn. „külön adót", duplán számítják, holott a 
többi tisztviselőknél s a felekezeti tanítóknál is csak egyszeresen. Ennek 
megszüntetése érdekében a közgyűlés előtt javaslat fekszik. 

Sajnálat tal vettük Hóman Bálint kultuszminiszternek távozását a 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium éléről. Elhagyta azt az őrhelyet, 
amelyet hosszú éveken át, nagy elhivatottsággal töltött be, hogy vissza-
tér jen régi szerelméhez., a történelmi kutatásokhoz és irodalmi tevékeny-
ségének folytatásához. Hosszú időre ter jedő kultuszminiszterségét több 
kiváló alkotása teszi emlékezetessé, a nyolc oszt. népiskola, népiskolai 
rendtartás, stb., a ú j felső- közép- és alsófokú iskolák tanterveinek és 
tantervi utasításainak megalkotása, (5 kötet) a tanítóképző-intézeti re-
form, a helyettes- segéd- és rendes tanítók jogviszonyainak rendezés^ 
stb. Egyházunk kérdéseivel szemben mindenkor jóindulatot és megértést 
tanúsított. Amilyen meghatottan búcsúzunk a távozó kultuszminiszter-
től, oly szép reménységgel üdvözöljük Szinyey Merse Jenő dr. ú j vailás-
és közokt. ügyi minisztert, akitől hasonló megértést kérünk és várunk 
jogos igényeinkkel szemben. 

Az esztendő eseményeihez tartozik, hogy Bárdossy László minisz-
terelnök helyét Kállay Miklós foglalta el. — Kormányelnöki bemu-
tatkozó beszédében hangsúlyozottan kifejezést adott a lelkészikar mun-
kája iránti nagyrabecsülésének s minden erejével támogatni fogja nem-
csak a lelkészek anyagi helyzetének javítására irányuló törekvé-
seket, hanem, a különböző felekezetű lelkészek közötti harmonikus 
együttműködést is, amelyre soha sem volt olyan nagy szükség, mint a 
mostani nehéz, élet-halálharcot vívó küzdelemben. Mély tisztelettel 
üdvözöljük a Miniszterelnököt s kívánjuk, kísérje áldás nagy vállal-
kozását s a nemzet szebb jövendőjének kiépítésére vonatkozó munkájá t 
koronázza meg sok sikerrel. 

Sajnálat tal kell megállapítanom, hogy az egyet, egyházi közgyűlés 
részben a püspöki kar által elrendelt offertóriumokat egyházaink leg-
nagyobb része — az utóbbi években nem tar t ja meg. Mintha az áldozat-
készség és a gyengébbek megsegítésének krisztusi parancsa kezdene el-
homályosulni! — A sjzórványgondozási és theológus segélyezési alapra 
kevesen érezték szükségét az adakozásnak. Ez így nem maradhat! Az 
atyák példáin és áldozatkészségén fel kell buzdulnunk, akik nemcsak 
vagyonukat, de életüket is fel tudták áldozni evangéliumi hitük szabad-
ságáért! Kérem itt is lelkésztestvéreimet, hogy igehirdetésükben az ál-
dozatkészséget erősíteni ne mulasszák el — híveink szívében. 

Az Első Magyar Általános Bizt. Társaság az évi jutalékon kívül 
ez évben 350 P segélyt juttatott az egyházkerületnek a nevét viselő ala-
pítványra. Az alapítvány kamataiból ez évben először osztottuk ki a 
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segélyeket: özv. Gaál Mihályné lelkészözvegynek 100 P, özv. Lihota, 
Sándorné tanítóözvegynek 100 P, és a vanyarci egyháznak 100 pengő 
Az alapítvány állagáról másutt teszünk jelentést. Figyelmeztetnünk kell 
azonban egyházainkat, hogy a biztosító intézet ilyen nemes jótékonysága 
mellett ne más intézeteknél biztosítsák egyházi épületeiket, mert az Első 
Magyar Ált. Bizt. Társasággal a kerületnek évtizedes szerződése van s 
erkölcsileg biztosítékot vállaltunk arra nézve, hogy minden egyház ott 
biztosítja ingatlanait. 

Az Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egyesülete ez évben is 
tetemes részesedést fizetett be az egyházkerület pénztárába 1443 P 29 f 
összegben, mely a missiói alaphoz csatolandó. Ezenkívül az egyes egyház-
községeknek is a belépő tagok számaránya szerint bizonyos jutalékot 
térített. Támogassuk ezt a nemes intézményünket is. Szüntessük meg 
a hasonló célú — felvidéken a cseh-szlovák világból itt maradt „Jednota' 
c. biztosító egyletet. 

Az egyetemes Egyház a svéd segélyből 93 P 70 fillért jut tatot t egy-
házkerületünknek, melyből a nógrádi lelkészi nyugdíjintézet 50 P-t, a 
fejérkomáromi segélyező intézet 30 P-t, a mosoni 10 P 70 fillért kapott. 

Az egyetemes Egyház által az elnökség rendelkezésére bocsájtott 
1000 pengős nyugdíjállamsegélyből Maróthy Emiiné leikészözvegynek évi 
200 P segélyt, özv. Horváth Sándorné lelkészözvegynek 150 P állam-
segélyt jut tat tam. A Baldácsy-alapítvány kamatainak maradvány össze-
géből Limbacher Zoltán lelkésznek betegség címén 150 pengős segélyt 
utalványoztam. 

Áz egyetemi Luther-szövetség 50 P segélyt kapott a debreceni 
konferencia költségeire. Az Országos Luther-szövetség kezdeményezésére 
— főképen olyan gyülekezetekben, ahol nagyobb számban vannak gyári-
munkások — megalakítandók az ú. n. Evangéliomi Munkás-szövetségek. 
Fontosságánál fogva nem tudom eléggé figyelmébe ajánlani ezt a kér-
dést az illetékes lelkészeknek. Szervezzük meg mi munkás-szövetségein-
ket addig, amíg nem esnek áldozatul más veszedelmes irányzatoknak. 

Lelkészképesítő vizsga volt június 19-én. Vizsgát tettek: Görög 
Tibor, Polóny Zoltán, Szakács László, ezenkívül Amminger Ferenc a 
németnyelvű igehirdető szolgálatra nyert képesítést. Nem jelentek meg 
a lelkészképesítő vizsgán Schultz Jenő, Petor János és betegsége miatt 
Csernyei József. A vizsga eredményes letételéről az összes jelöltek okmá-
nyaikat kézhez kapták. 
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Változások a tisztviselők sorában. 

a) Az egyházmegyékben: 

Megválasztattak: 1. A fejérkomáromi egyházmegyében: Fadgyas 
Aladár komáromi lelkész esperessé, Fúria Zoltán csákvári lelkész alespe-
ressé, Händel Béla dr. felügyelővé. 2. A mosoni egyházmegyében: Schrődl 
Mátyás levéli lelkész esperessé, Csatáry Elek ny. alispán felügyelővé. 

b) Változások a lelkészi karban: 

Meghalt: D. Kovács Sándor sámsonházai lelkész, a dunáninneni 
egyházkerület püspöke. 

Nyugalombavonult: Bándy Endre lévai lelkész. 
Megválasztattak: Molnár Gyula esztergomi, Komjáthy Lajos lévai 

lelkésznek. 

c) Segédlelkészek eltávozása, áthelyezése. 

Eltávoztak: Ammmger Ferenc Balassagyarmatról Rimaszombatba 
(hitoktató kántornak választatott meg). 

Áthelyeztettek: Schultz Jenő püsp. segédlelkész Lévára, majd Tor-
dasra, Benczúr Zoltán Tatabányáról Balassagyarmatra, majd Salgótar-
jánba, Gartai István Salgótarjánból Tatabányára, Petor János Szügyből 
a mátyásföldi misszióba. 

d) Változások a felügyelőikarban: 

Meghaltak: dr. Rajkay-Rumpeltes Mátyás rajkai, dr. Sztra-
nyavszky Sándor sámsonházai, nagybörzsönyi, balassagyarmati és terényi 
felügyelő, Kondor Vilmos balassagyarmati másodfelügyelő. 

Lemondottak: neográdi Horváth Sándor ipolyvecei felügyelő, dr. 
Kovács János komáromi, Fiedler Jenő tatai másodfelügyelők. 

Megválasztattak: Felügyelőnek: Kunczius Gyula Ipolyvecén, dr. 
Czelleng András Erdőszelestyénben, dr. Fenyves Samu Százdon, dr. 
Bancsó Ferenc Tordason. Másodfelügyelőnek: Kovács Lajos Felsőpetény-
ben, dr. Bence Imre Tatán. 

e) Változások a tanítói korban: 

Lemondott: Gori Ernő oroszvári tanító. 
Megválasztattak: Guot Vilmos Szákon, Halvax Károly Oroszvá-

ron, Farkas Pál Sámsonházán, Nándoríi Géza Heréden. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Fejér-Komárom 13.642 221 11 183 5.307 106 75 44 31 12 13 22 137 — — — 5 8 

2 
Moson 4.560 81 3 83 1.609 31 10 5 5 — 4 1 60 — 3 — — 1 

2 

Pozsony 5.609 89 3 68 997 54 18 8 10 1 3 3 69 — — — — 1 

3 Nógrád-Hont-Bars 28.144 453 8 359 17.957 260 102 59 43 25 31 19 460 — 3 — 19 15 

Összesen 51.955 844 25 693 25.870 451 205 116 89 38 51 45 726 — 6 — 24 25 

A mult évi kimuta-
tással szemben 296 55 25 90 

+ 
1.900 

+ 113 + 23 + 48 + 14 1 8 14 109 — 4 — 10 1 
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II. Istentiszteleti adatok az 1941. évről. 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 

2 

Fejér-Komárom 16 1 
// 

1 — 1 

1 

31 6 2 17 16 4 7 6 16 1 17 15 1 

2 

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

1 

2 
Pozsony 4 — — — — 2 4 1 3 1 5 5 

' 

1 5 2 3 2 5 1 

3 Nógrád-Hont-Bars 11 1 1 14 1 — — 8 11 61 16 8 19 12 15 23 4 11 25 2 27 27 

Összesen : 32 6 1 15 1 — 11 1 11 97 1 

1 

29 11 45 37 21 36 10 17 46 8 53 44 

A mult évi kimu-
tatással szemben 4 1 1 — 

+ 4 
— 1 

+ 5 
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1 
1 l 

2 3 
+ 8 
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+ 1 2 
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1 



III. Belmissziói adatok az 1941. évről. 
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1 Fejér-Komárom 11 13 14 5 17 4 18 16 11 8 

2 

Moson 1 2 4 — 5 — 5 5 — — 

2 

Pozsony 1 5 4 — 5 — 5 4 5 1 

3 Nógrád-Hont-Bars 11 16 8 4 2 7 2 2 7 2 7 14 12 

Összesen : 2 4 3 6 3 0 9 5 4 6 5 5 5 2 3 0 2 1 

A mult évi kimu-
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 
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P P P p P P P 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Fejér-
Komárom 129 790-97 103.33823 26 43274 20 146 55 23 83590 71.36780 

Moson 44 284 - 39.771 - 4 513- - 1.310- 3.364- 10.887-

2 
Pozsony 51.580 62 47.82880 3.751-82 14.661 43 1 939- 4 390 -

3 Nógrád-
Hont-Bars 467.363- 453.092 - 14.281 — 32.850- 33.869- 105.052 -

i 

Összesen : 693.02859 
• i 

644 030 03 48 97856 68.967 98 63.00790 291.696 80 

Mult évi kimuta-
tással szemben 

+ 
126.850'— 102.001 -

+ 24.829- 25.636 - 45,630- 88.155-
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anyagi viszonyai az 1941. évben. 
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P P P P P P p ! P P 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8.863 59 

• 

5.440-80 3.500'— 9 1 2 5 3 26.365 37 6.853 94 — 7.410 1023 34 

— 3.700'— — — 2.250 — — — 

15.934 — 3.910'— 1.590 — — 3 . 0 1 2 ' - 19.600 — 

18.591 — 10 8 5 2 . 3 3 . 0 6 8 ' - 3 . 8 3 6 ' - 42.672 - 3 0 . 4 7 1 ' - 1 . 6 4 6 -
400búza 

4.200 rozs 
11 hl. bor 

— 

43 408 59í 23 .90280 38.158 — 4 7 4 8 5 3 69 .03737 42 .58694 1.646 — 31.610 kg 
11 hl bor 102334 

+ 5.179 — 4 9 6 9 -
+ 

18.894'— 
+ 1.511 — + 

4 7 . 2 3 6 ' -
+ 1 7 . 8 9 4 -

i 

661'— 

+ 
5.710 kg 

4 hl bor 

3 2 4 -



V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1941. évben. 
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tlH P P P P 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Fejér-
Komárom 4.58073 413875 441*98 4931-45 

1. Fischer-alapítvány 39*60 P 
2. Hering L. emlékalapítvány 84*07 „ 
3. Báró Solymossy-Zichy-alapítvány 227*47 „ 
4. lándori dr. Kéler Zoltán segítő-alap 80'56 „ 
5. lándori dr. Kéler Zoltán napidíj-alap 21*74 „ 
6. ItzésZs.-íéle tanítóképviseleti alapitv. 53*73 „ 
7. Egyházmegyei könyvtáralap 179*31 „ 

2 Moson 
Pozsony 

1072-06 100053 71-53 822"88 

3 

Nógrád-
Hont-Bars 
a) közigazg. 

pénztár 
b) birtok-

pénztár 

14.837-06 

29.562-86 

14.465-80 

29.547-36 

371 26 

1550 

12.17384 

47.301*85 

1. Monografia-alap 500'80 P 
2. Missziói alap 3.323*90 „ 
3. Diakonissza-alap 5.844*43 „ 

| 4. Szirák-köri tan. ösztöndíj alapja 102.00 „ 

Összesen : 50.052-71 49.152.44 900.27 65.230.02 10.457-61 P 

A mult évi kimu-
tatással szemben +5.498-71 

f ! 
+5.247-44 + 851'27 +31.195-02 + 6261 P 



VL Az egyházmegyék papi segélyző intézeteinek kimutatása az 1941. évről. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Fejér-Komárom 1.737-36 67-67 13 

2 nyugd. lelkész 
ä 36'— P. 

6 özvegy á 18"— P. 
5 árva ä 9"— P. 

2 2 5 . - 3*50 1 0 - 158'01 22'40 

2 
Moson 266-40 60 — 1 á 5 0 . - P. 50 — — 1 4 ' - — — — 

2 
Pozsony — — — — — — — — — — 

3 
Nógrád-Hont-Bars 
a) egyházmegyei 
leik. nyugdíjintézet 
b) Bánóczy-alapítv. 
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15 
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I. Adományok és segélyek. 
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság ez évben 350 P- t 

adományozott a nevét viselő alapítvány gyarapítására a szerződésszerű 
jutalékon felül. 

,Az Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egyesülete" a kerülettel 
kötött szerződés értelmében az 1941/42. évre 1422 P 50 fillért fizetett be 
az egyházkerület pénztárába részesedés címén. • 

Rendkívüli államsegélyben részesültek: Hering 'Lajosné lelkész-
özvegy 160 P, Jakobi Viktor lelkész 500 P, Stadtrucker Gyula lelkész 
400 P, Szende Miklós lelkész 200 P, Milán János 200 P, Bándy Endre 
200 P, lic. Fizély Ödön lelkész 260 P, Kertész Ferenc lelkész 320 P, 
Schultz Aladár lelkész 200 P, Fúria Zoltán lelkész, Milán János és 
Limbacher Zoltán lelkészek 400—400 P, Kirchner Rezső püspöki titkár 
300 P, Szalontay Oszkár lelkész 340 P, a vanyarci egyház 400 P,, a sám-
r-onházai egyház 200 P, az esztergomi egyház 200 P, az esztergomi egyház 
500 P, a tatabányai egyház 1000 P, az esztergomi egyház 1000 P, a bö-
ködi egyház 800 P. 

A Protestáns Tanítói Internátusi Alapból segélyben részesültek: 
Gross Károly hegyeshalmi, Kövesi Géza felsőszelii, Loós János rajkai, 
Ormosi Lajos tordasi, Bartos Dezső szupataki és Králik Aladár szügyi 
tanítók 200—200 P, Halvax Károly oroszvári, Kurz Konrád rajkai, vitéz 
Pataky Sándor bokodi, Szügyi Géza egyházasdengelegi, Mihalovics Pál 
szécsényi, Nagy Gyula ipolyszögi, Thomka Károly vanyarci, Legéndi 
Mihály galgagutai és Kaján József legéndi tanítók 100—100 P. 

II. Szórványgondozásért és vallástanításért kiutalt segélyek: 

1. Pohánka Sándor bokodi lelkész a dadi vallástanításért 30.— P 
2. Németh Géza csabdii lelkész a bicskei és szórvány vall. t. 70.— ,, 
3. Fúria Zoltán csákvári leik. a szórványok vallástanításáért 90.— ,, 
4. Molnár Gyula leik. az esztergom—dorogi vallástanításért 80.— ,, 
5. Nagy Lajos gyúrói lelkész a váli és göbölyjárási vall. tan. 40.— ,, 
6. Fadgyas Aladár komáromi lelkész a szórvány vallástan. 50.— ,, 
7. Szakács László komáromi s.-lelkész a szórvány vallástan. 100.— ,, 
8. Mátis István nv. tanító a dunaalmási vallástanításért . . 30.— ,, 
9. Görög Ernő nagyvelegi lelkész szórványgondozásért . . . . 80.— ,, 

10. Weinberger Gusztáv pusztavámi lelkész a móri és árki-
pusztai vallástanításért * 50.— ,, 

11. Magyar Géza száki lelkész a császári vallástanításért . . 50.— ,, 
12. Piri Károly szendi lelkész szórványai gondozásáért . . . . 90.— ,, 
13. Irányi Kamill székesfehérvári leik. szórványgondozásért 100.— ,, 
14. Kalavszky Kálmán tatabányai leik. a felsőgallai vall. tan. 40.— ,, 
15. Benczúr Zoltán s.-lelkész a bánhidai vallástanításért . . 50.— ,, 
16. Podhradszky János tordasi leik. szórványai gondozásáért 90.— ,, 
17. Jacobi Viktor lelkész az érsekújvári vallástanításért . . 50.— ,, 
18. Szalontay Oszkár alsószelii lelkész az alsóhatári vall. tan. 60.— ,, 
19. Petor János missz. segédlelkész a szenei, diószegi és ga-

lántai vallástanításért 100.— „ 
20. Enyedi Erzsébet tanítónő az úrföldi vallástanításért . . . . 50.— ,, 
21. Kirner Lajos missziói segédlelkész a dacsókeszii és felső-

zellői vallástanításért 100.— ,, 
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22. Schultz Aladár bánki lelkész szórványvallástanításért . . 100.— „ 
23. Pap János nógrádi tanító a szokolyai és diósjenői vall. tan. 50.— ,, 
24. Révész László s.-lelkész a bujáki vallástanításért 30.— ,, 
25. Szalay Pál kutasói tanító a cserhátszentiváni és felsőtoldi 

vallástanitásért 120.— „ 
26. Milán János csánki leik. a borii és hontvarsányi vall. tan. 60.— ,, 
27. Szekej András egyházasdengelegi leik. erdőtarcsai vall. t. 100.— ,, 
28. Oroszi Mihályné tanítónő a pta—varsányi vall. tan. . . 30.— ,, 
29. Fenyves Pál fakóvezekényi lelkész vallástanításért . . . . 50.— „ 
30. Kiss Kálmán felsőpetényi leik. az alsópetényi vall. tan. . . 20.— ,, 
31. dr. Papp Jánosné a becskei vallástanításért 20.— „ 
32. Gerhát Sándor galgagutai leik. a szórványok vall. tan. . . 80.— ,, 
33. Matuz Pál ipolyvecei leik. az ipolysági és szórv. vall. tan. 80.— ,, 
34. Csővári Dezső kétbodonyi leik. a szórványvallástanításért 100.— „ 
35. Fenyves János kiscsalomjai leik. a nagycsalomjai vall. t. 75.— ,, 
36. Limbacher Zoltán kisterenyei lelkész szórványgondozás 

és vallástanításért 180.— ,, 
37. Ottmár Béla legéndi lelkész a nézsai vallástanításért . . . . 50.— ,, 
38. Schultz Jenő s.-lelkész a lévai vallástanításért 50.— ,, 
39. Makovinyi Pál losonci s.-lelkész szórványok vall. tan. . . 60.— ,, 
40. Szende Miklós luczfalvai leik. a megyeri vallástanításért 50.— „ 
4L Péter Henrik nagybörzsönyi lelkész a vámosmikolai és 

ipolytölgyesi vallástanításért 30.— ,, 
42. Péter Henrik nagybörzsönyi leik. Mária-Nosztra gond. . . 50.— ,, 
43. Harmati Béla ősagárdi leik. szórványok hitoktatásáért . . 40.— „ 
44. dr. Csengődy Lajos leik. szórványok hitoktatásáért . . 100.— ,. 
45. Szendrőy Miklós bocsárlapujtői tanító a karancsaljai v. t. 30.— ,, 
46. Polónvi Zoltán s.-lelkész a kisbárkányi vallástanításért. . 20.— „ 
47. Rozsnyai János százdi lelkész a deméndi vall. tan. . . 30.— ,, 
48. Kovács Gyula szécsényi leik. a szórványok vall. tan. . . 280.— ,, 
49. Králik Gyula tanító a csécsénykovácsii vallástanításért 50.— ,, 
50. Révész Alfréd sziráki lelkész szórványok vall. tan 65.— ,, 
51. Fábri Mihály szügyi lelkész szórvány vallástanításért . . 30.— ,, 
52. Váczi János terényi lelkész szórványok vall. tan 50.— ,, 

Összesen: 3.480.— P 

III. Állami elemi iskolai vallástanításért utalványozott segélyek: 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1941. évi sz és 
1942. évi VI. főoszt. számú rendeleteivel összesen kiutalt 1370 
P. államsegélyből: 

1. Németh Géza lelkész, mint csabdii vallástanító (heti 4 óra) 40.— P 
2. Németh Géza leik., mint vasztélyptai vall. tan. (heti 1 óra) 20.— ,, 
3. Molnár Gyula lelkész, mint csévi vallástanító (heti 1 óra) 25.— ,, 
4. Molnár Gyula leik., mint párkányi vallástanító (heti 2 óra) 40.— ,, 
5. Szakács László s.-lelk., mint tatai vall. tan. (heti 1 óra) 25.— ,, 
6. Szakács László s.-lelk., mint ógyallai vall. tan. (heti 1 óra) 20.— ,, 
7. Piri Károly leik., mint szt. mihályptai vall. tan. (havi 2 ó.) 30.— ,, 
8. Szendi állami iskolai hitoktatónak (heti 7 óra) 80.— ,, 
9. Podhradszky János leik., mint martonvásári v. t. (heti 2 ó.) 40.— ,, 

10. Balikó Zoltán s.-lelkész érdi vallástanításért (heti 8 óra) 100.— ,, 
11. Balikó Zoltán s.-lelk. tárnokligeti vall. tan. (heti 2 óra) 20.— „ 
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12. Weltler Rezső leik., mint hegyeshalmi vall. tan. (heti 3 ó) 40.— P 
13. Szűcs Sándor leik., mint magyaróvári vall. tan. (heti 6 ó.) 80.— ,, 
14. Kirner Lajos s.-lelk., mint bátorfalusi vall. tan. (heti 2 ó.) 40.— ,', 
15. Kirner Lajos s.-lelk., mint palásti vall. tan. (heti 1 óra) 40.— „ 
16. Kirner Lajos s.-lelk., mint bgyarmat—újtelepi vallás-

tanító (heti 2 óra) 20.— „ 
17. Sós Béla tanító, mint szelestyéni vall. tan. (heti 2 óra) . . 40.— ,, 
18. i f j . Varga Géza tanító, mint bánki vallástanító (heti 2 óra) 40.— ,, 
19. Kiss József tanító, mint rétsági vallástanító (heti 2 óra) . . 40.— ,, 
20. Limbacher Zoltán leik., mint kisterenyei vall. t. (heti 2 ó.) 20.— „ 
21. Limbacher Zoltán leik., mint pásztói vall. tan. (heti 2 ó.) 30.— ,, 
22. Limbacher Zoltán leik., mint mátraszelei v. t. (heti 2 óra) 30.—- „ 
23. Limbacher Zoltán leik., mint vizslási vall. tan. (heti 2 óra) 20.— ,, 
24. Kiss Gyula tanító, mint homokterenyei v. t. (heti 2 óra) 25.— „ 
25. Kiss Gyula tanító, mint mátranováki vall. t. (heti 2 óra) 25.— „ 
26. Makovinyi Pál s.-lelk., mint losonci vall. t. (heti 4 óra) 40.— „ 
27. Makovinyi Pál s.-lelk., mint apátfalvi vall. t. (heti 4 óra) 40.— ,, 
28. Gartai István s.lelk., mint salgótarjáni v. t. (heti 6 óra) 60.— ,, 
29. Gartai István s.-lelk., mint pálfalvai vall. t. (heti 2 óra) 20.— ,, 
30. Gartai István s.-lelkész, mint somosi és somoskőújfalusi 

vallástanító heti 1—1 óra) 30.— ,, 
31. Szendrői Miklós tanító, mint bocsárlapujtői v. t. (heti 4 ó.) 40.— „ 
32. Kovács Gyula lelkész, mint petői vall. tan. (heti 1 óra) . . 30.— „ 
33. Révész Alfréd lelkész, mint sziráki vall. tan. (heti 4 óra) 50.— ,, 
34. Szentes Ferenc tanító, mint sziráki vall. tan. (heti 4 óra) 50.— „ 
35. Fábri Mihály lelkész, mint marcali vall. tan. (havi 1 óra) 20.— ,, 
36. Fizély Ödön lelkész, mint somorjai vall. tan. (évi 59^ óra)_ 40.— ,, 

Összesen: 1.370.— P 

IV. Adóalapi segélyek. 

Vérteskethely 320 P, Gyúró 75 P, Bokod 60 P, Oroszlány 75 P, 
Fusztavám 55 P, Felsőpetény 560 P, Szúpatak 320 P. Ösagárd 560 P, 
Csesztve 310 P, Ipolyszög 215 P, Legénd 560 P, Luczfalva 560 P, Mohora 
160 P, Kutassó 215 P, Bokor 320 P, Terény 470 P, Patvarc 200 P, Bér 
500 P, Bánk 365 P, Szügy 105 P, Nógrád 75 P, Kétbodonv 55 P, Szirák 
75 P. Összesen: 6210 pengő. 

V. Lelkészek gyermeknevelési segélyei: 

Kalavszkv Kálmán tatabányai lelkész 2 gyermek után 70 P, Ker-
tész Ferenc vanyarci lelkész 3 gyermek után 105 P. összesen: 175 P. 

D. Kovács Sándor püspök munkaprogramja 
1941 október 9-től 1942 március 26-ig. 

1941—1942. évi munkaprogramm. 

Október 
9. Jegyzőkönyvhitelesítés. 

29. Rádió-előadás. 
31. Szilágyi Dezső-téri ref. templomban imádság. 
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November 
1. Püspöki konferencia. 

3—8. Egyetemes gyűlés. 
9. Balassagyarmat, templomszentelés. 

27. Halmi Márta—Kiss Pál esketése. 
29. Galántán tárgyalás misszió ügyben. 
30. Alsószelin felügyelő iktatás. 

December 
1. Németügyi bizottság. 
7. Esztergomi templomszentelés. 
8. Tatai értekezlet. 

14. Szántó-emlékest. 
16. Luther-Társaság emlékestje. 
21. Rákospalotán templomszentelés. 
25. Tatáň istentisztelet. 

1942. év. 

Január 
1. Kerületi küldöttség üdvözlése. 
2. Bethlen Gábor-Szövetség elnökeinek üdvözlése az Ország-

házban. 
11. Molnár Gyula esztergomi lelkész esketése. 
14. Bánhidaiak küldöttségének bejövetele. 

Március 
2. Papavatás Deák-téren. 

13. Egyetemes presbitérium. 
26. Lévai küldöttség fogadása s velük való tárgyalás. 

Kardos Gyula püspökhelyes munkaprogrammja: 
Április 

1. D. Kovács Sándor püspök temetésén való részvétel, utána biz. 
tárgyalás, püspökhelyettes megbízása. 

20. Értekezlet Nógrádmarcalon. 
27. Egyházkerületi presbyteri ülés: szavazás elrendelése az ú j 

püspökre. 
Május 

1. Sztranyavszky Sándor temetése Nógrádmarcalon. 
Június 

2. Presbyteri ülés a ker. felügyelőre való szavazás elrendelésére. 
7. Lévai orgonaszentelés és lelkészválasztás. 

19. Rendkívüli egyházkerületi közgyűlés a „püspökhelyettes" kér-
désében. 

Július 
7. Egyetemes presbyteri ülésen való részvétel. 

Szeptember 
6. Rádió-istentisztelet Budapesten. 

A világi elnök megköszöni a püspöknek az egyházkerület mult 
közigazgatási évéről közölt részletes és áttekintő képet nyúj tó beszámo-
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lóját s annak egész terjedelmében történő jegyzőkönyvbevételét indít-
ványozza. 

A közgyűlés ilyen értelemben határoz. 

4. (Dr. Z.) Elnöki előterjesztések. 

A közgyűlés az egyházkerületi felügyelő elnöki megnyitójával 
kapcsolatban általa tett, valamint a püspöki jelentésben foglalt követ-
kező elnöki előterjesztéseket emeli határozati erőre: 

1. Az egyházkerület közgyűlése mély megrendüléssel emlé-
kezett meg a nemzet reménységének, a magasan szárnyaló i f jú 
sasnak, vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettesnek 
tragikus, hősi haláláról és az egyházkerület közönségének őszinte, 
hódolatteljes együttérzését fejezi ki a gyászbaborult apa, Magyar-
ország Kormányzója, vitéz nagybányai Horthy Miklós Őfőméltó-
sága előtt. Részvétét a kabinetiroda révén ju t ta t ja el a Kor-
mányzó úr elé. 

2. A kerületi közgyűlés mély gyásszal és bensőséges fá jda-
lommal emlékezik meg nagynevű vezéreinek: D. Kovács Sándor 
püspöknek és dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő-
nek gyászos elhalálozásáról. Mindkettő rövid egy hónapon 
belül költözött el az élők sorából s nagy árvaságba dön-
tötte a dunáninneni evangélikus egyházkerületet, melynek min-
den tagja megrendült szeretettel, soha nem múló hálával szívébe 
zárja emléküket s a csendes, néma sírok fölött, melyek a buda-
pesti Kerepesi-úti temetőben és a nógrád-marcali sírkertben dom-
borulnak, meggyúj t ja a soha ki nem alvó emlékezés örök mécsesét. 
A gyászbaborult családoknak részvétét, mélységes gyászát jegyző-
könyvi kivonatban adja tudomására s az elhunytak emlékét 
örökké áldja. 

3. Az egyházkerületi közgyűlés az egyházmegyék figyelmébe 
ajánl ja a nógrád—hont—barsi egyházmegye határozatát, a theoló-
gus segélyezési alap megteremtésére nézve. E határozat szerint az 
egyházkerület minden lelkésze és felügyelője 10—10 P-t, s min-
den presbitere 5—5 P-t tartoznék befizetni a theologusok nevelé-
sének biztosítására, s tanulmányaik folytatásának lehetővé téte-
lére. Az adományok a kerületi pénztárba volnának beküldendők 
s onnan egy összegben fognának, a püspök javaslata alapján, a 
theologusok segélyezésére felhasználtatni. 

4. A kerületi közgyűlés elfogadja a püspöknek a másodlel-
készi állás újból való megszervezésére vonatkozó javaslatát. Ezen 
állásra Rónay Zoltán losonci vallástanító-lelkészt választja meg 
s a püspököt felhatalmazza, hogy őt — a pénzügyi bizottság 
javaslata alapján — állami kongrua igénybevételével alkalmazza 
s részére az egyházkerület által kiadandó híványt aláírja s a má-
sodlelkészt ezen állásra meghívja. 

5. Az egyházkerület közgyűlése szeretettel üdvözli az egyház-
megyék ú j vezetőit, Fadgyas Aladár fejérkomáromi esperest és 
elnöktársát: dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelőt, Schrödl 
Mátyás esperest és Csatáry Elek egyházmegyei felügyelőt, mint az 
újonnan szervezett mosoni egyházmegye elnökségét, dr. Wiczián 
Dezső theologiai dékánt s működésükre Isten gazdag áldását és 



59 

kegyelmét kéri. A csonka pozsonyi egyházmegye újjászervezését 
és elnökségének megválasztását — erre vonatkozó külön jegyző-
könyvi pontja szerint — szükségesnek ta r t ja s határozatilag ki-
mondja. 

6. A missziói jelentéssel kapcsolatban örömmel üdvözli az 
anyaegyházzá alakult esztergom—dorogi missziói kört és annak 
buzgó első lelkészét, Molnár Gyulát, s munkájára Isten áldását kéri. 

7. Örömmel üdvözli Komjáthy Lajos enyingi lelkészt, akit a 
lévai evangélikus gyülekezet egyhangúlag meghívott lelkészének, 
aki azonban állását tábori lelkészi szolgálata miatt még nem fog-
lalhatta el. 

8. Az egyházkerület meleg érzésekkel búcsúzik Bándy Endre 
lévai esperes-lelkésztől, m. kir. kormányfőtanácsostól, aki közel 
fél évszázados lelkészi működés után nyugalomba vonult. Meg-
érdemelt pihenése napjai legyenek csendesek s áldottak. 

5. (Dr. Z.) Az egyházi elnök beterjeszti az egyházkerületi presbitérium-
ban az elmúlt legutóbbi közigazgatási évben tartott ülésekről felvett 
jegyzőkönyveket. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

6. (Dr. Z.) Választások. Az egyházkerület tisztviselői karában a közigaz-
gatási év folyamán történt változások és bekövetkezett üresedések követ-
keztében a közgyűlés a következő választásokat ejti meg: 

Egyházkerületi egyházi főjegyzőnek dr. Csengődy Lajost, egy-
házi jegyzőnek Fadgyas Aladárt; számvevőszéki egyházi elnöknek 
Szűcs Sándort; levéltárosnak Szilárd Gyulát; egyházkerületi pres-
biternek Schrődl Mátyás soron lévő pótpresbitert hívja be; a tan-
ügyi bizottság helyettes elnökének dr. Csengődy Lajost; tanügyi 
előadónak dr. Csengődy Lajost; tanügyi bizottsági tagnak vitéz 
Purgly Lajost; a jog- és alkotmányügyi bizottságba dr. Händel 
Bélát és Révész Alfrédet; a pénzügyi bizottságba Nedeczky 
Griebsch Viktort és dr. Csengődy Lajost; a lelkészválasztási bizott-
ságba elnökségnek dr. Händel Bélát és dr. Csengődy Lajost; a 
levéltári bizottságba Draskóczy Bélát. 

Megalakítja a közgyűlés 1. a nyugdíjügyi bizottságot vitéz 
Purgly Lajos, Jánossy Károly és Szűcs Sándor s 2. a jelölőbizott-
ságot ugyanazokkal a tagokkal. 

7. (K. R.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
lelkészek és az egyházak, valamint az egyházkerület államsegélyeire 
vonatkozó rendeletek: 

1941. június: 
17. 13.360 sz. Lelkészek felemelt családi pótléka 1941 május 1-től. 

Szeptember: 
11. 16.599 ,, Szűcs Sándor lelkész Ágnes leánya alkalmazásának 

időpontja. 
17. 16.602 ,, Limbacher Zoltán lelkész édesanyja után családi pót-

lékban nem részesíthető. 
Október: 

3. 17.084 ,, D. Kovács Sándor püspök lelkészi korpótléka 1942 
január 1-től folytatólag. 
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21. 
27. 

17.511 
17.974 

November: 
7. 14.474 
7. 17.133 

7. 15.423 

10. 14.811 
12. 14.504 
14. 14.636 

December: 
5. 19.277 

21. 19.723 
21. 19.722 
21. 19.724 

1942. január: 
2. 20.711 

23. 20.675 
Február: 

5. 13.422 
5. 13.504 
7. 58.365 
7. 18.414 
7. 18.415 

17. 58.132 
12. 17.049 
12. 17.050 
12. 16.580 
14. 13.423 
14. 13.502 
14. 13.650 

Március: 
24. 59.911 

Május: 
3. 60.899 

3. 13.419 
Június: 

13. 62.651 
13. 62.649 
19. 62.688 

Július: 
24. 64.851 
27. 62.960 

Augusztus: 
7. 64.283 

10. 65.362 

sz. Milán János csánki ev. lelkész járandóságai. 
„ Fúria Zoltán csákvári ev. lelkész államsegélyének 

leszállítása. 

Mátis István lelkész családi pótléka neje után. 
Szende Miklós lelkész családi pótléka Edit gyer-
meke után. 
Podhradszky János lelkész családi pótlékának leszál-
lítása. 
Losonci lelkészi állás tiszta jövedelme 1288P 70 f. 
Érsekújvári lelkészi állás tiszta jövedelme 601 P 81 f. 
Weinberger Gusztáv pusztavámi ev. lelkész családi 
pótléka. 

Schultz Aladár ev. lelkész családi pótléka, 
dr. Csengődy Lajos IV. korpótléka. 
Fadgyas Aladár ev. lelkész III. korpótléka. 
Révész Alfréd lelkész IV. korpótléka. 

Lelkészek felemelt államsegélye 1941. dec. 1-től. 
Esztergom segélyezéséről véleményt kér. 

Felsőszelii lelkészi állás tiszta jövedelme 1028 P 38 f. 
Csánki lelkészi állás tiszta jövedelme 612 P . ' 
Németh Géza lelkész családi pótléka. 
Kovács Gyula ev. lelkész korpótléka. 
Weltler Rezső hegyeshalmi lelkész korpótléka. 
Kirner Lajos missziói segédlelkész családi pótléka. 
Dunaszerdahely kongruája. 
Somorja lelkészi kongruája. 
Csővári D. lelkész családi pótlékának túlélvezése. 
Alsószelii lelkészi állás tiszta jövedelme 922 P 49 f. 
Lévai lelkészi állás tiszta jövedelme 355 P 24 f. 
Fakóvezekényi leik. állás tiszta jövedelme 827.42 P. 

Molnár Gyula esztergomi ev. lelkész családi pótléka. 

özv. D. Kovács Sándorné ev. lelkészözvegy kegye-
leti államsegélye. 
Rozsnyai János százdi ev. lelkész államsegélye. 

Fenyves Pál ev. lelkész államsegélye. 
Váczi János terényi lelkész II. korpótléka. 
Weltler Rezső hegyeshalmi lelkész családi pótléka 
Zsuzsanna újszülött gyermeke után. 

Szepessi Károly lelkész családi pótléka. 
Pohánka Sándor családi pótlékának beszüntetése. 

Jacobi Viktor érsekújvári ev. lelkész családi pótléka. 
Mátis István felsőszelii ev. lelkész családi pótléka. 

Tudomásul szolgál. 
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8. (K. R.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
népiskolákra vonatkozó rendeletei, melyek kelte és száma a következő: 
1941. szeptember: 

23. 147.866 sz. Szécsényi iskola tervrajzának jóváhagyása. 
26. 145.000 

November: 
14. 147.808 

December: 
6. 143.130 

12. 149.660 

15. 59.770 
Február: 

5. 104.674 
11. 

Június: 
12. 

150.535 

204.800 

Helyettes tanerők utólagos államsegélye. 

Széles Dénes lucfalvai tanító megválasztása 

Szendrői Lajos nagyvelegi tanító szolgálati ideje. 
Szendrői Lajos nagyvelegi tanító helyettesének 
államsegélye. 
Zsidó leventék elkülönítése és foglalkoztatása. 

Oktatófilmek módszeres felhasználása. 
Csákvári tanítói állás szervezése. 

Nem állami tanítók hátrálékos helyi javadalmára 
adott előleg államsegély visszafizetése. 

Tudomásul szolgál. 

9. (K. R.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek ve-
gyes tar talmú rendeletei, melyek kelte és száma a következő: 

1941. augusztus: 
9. 14.599 sz. 

29. 16.352 „ 
Szeptember: 

15. 57.584 
16. 
16. 
18. 
18. 
25. 

27. 
29. 

24.415 
24.423 
24.416 
24.429 

171.093 

Október: 
2. 

17. 
21 . 

57.902 
57.494 

17.037 
17.700 
17.958 

November: 
5. 378.020 

29. 
6. 

18. 
15. 

55.567 
18.549 
46.319 
58.887 

1942. január: 
3. 58.036 
3. 453.976 

Domonkos—Győri anyakönyvi kivonatai. 
Valko Ilona születési anyakönyvi kivonata. 

Széchenyi-ünnep a középiskolákban. 
Busbak Ádám-féle alapítvány ügye. 
Sárkány Károly-féle alapítvány ügye. 
Biszkup Lajos-féle alapítvány ügye. 
Vahot Imre-féle alapítvány ügye. 
Meszlényi Adrienne-féle alapítványi tanulmányi se-
gélydíj-pályázat eredményéről szóló jelentés sürge-
tése. 
Polg. iskolai tanulók magánvizsgálata. 
Polg. iskolai javítóvizsgálatok. 

Horváth Anna születési anyakönyvi kivonata. 
Lelkészek katonai jogcímének igazolása. 
Ramsel-Král esketési anyakönyvi kivonata. 

Óvónők szabadsága dec. 8-án. 
Erdélyi polgári iskolák tanterve. 
Rumpeltes Erzsébet szül. anyakönyvi kivonata. 
Horthy Miklós ösztöndíj pályázat. 
Használt lábbeli gyűjtése az orsz. „Diákkaptárak" 
által. 

Leventeképzés ideje. 
Felekezeti óvónők illetményének felemelése. 
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Február: 
Harangozás a honi légvédelmi készültség alatt. 

Zsidó leventekötelezett középiskolai tanulók külön-
képzése. 
Német i f j . egyesületek alapszabályainak jóváhagyása. 
Takács Etel prágai lakos keresztlevele. 

Főzelékfélék termesztése az iskolai ingatlanokon. 
Czablk Pál és családja anyakönyvi kivonata. 
Maszt Borbála szül. anyakönyvi kivonata. 
Matulay Margit szül. anyakönyvi kivonata. 
Sztebel Pál és szülei anyakönyvi kivonata. 
Ásványi János szül. anyakönyvi kivonata. 
Ásványi Gábor esket, anyakönyvi kivonata. 
Madaras Zsuzsanna szül. anyakönyvi kivonata. 
Pjeczka Zsuzsanna anyakönyvi kivonata. 
Telekesi Deli Márton szül. anyak. kiv. 

Óraadó-tanári szolgálat beszámítása a rendes tanári 
szolgálatba. 
Fromberger-Brodnyanszka házassági akv. kiv. 
Középiskolai igazgatók leventeparancsnoksági meg-
bízatása. 

Roszás Lajos születési anyakönyvi kivonata. 
Vince József születési anyakönyvi kivonata. 
Liptay-Bergfest házassági anyakönyvi kivonata. 
Markovics Vilmos elleni panaszok visszavonása. 
Takács Mihály áttérésének anyakönyvi feljegyzése. 
Grázi Mária anyakönyvi kivonata. 
Nagy Zsófia születési anyakönyvi kivonata. 

1. 64.958 ,, Szabados József anyakönyvi adatainak kiigazítása. 
3. 65.318 ,, Steiner Adolf születési anyakönyvi kivonata. 

Tudomásul szolgál. 

10. (Dr. Z.) Kerületi képviselők az egyetemes közgyűlésen: 

A Budapesten 1942. évi november hó 19. napján d. e. 10 órakor 
kezdődő egyetemes közgyűlésre az elnökség előterjesztésére a közgyűlés 
a következőket küldi ki: 

I. Megbízólevéllel: 
a) a lelkészek közül: dr. Csengődy Lajost, Fadgyas Aladárt, dr. 

Jánossy Lajost, Kirchner Rezsőt, Kuszy Emilt, Szalontay Oszkárt, Szekej 
Andrást, Szűcs Sándort és Fúria Zoltánt; 

b) a világiak közül: dr. Gregersen Nilst, Csatáry Eleket, dr. Händel 
Bélát, Jánossy Károlyt, Horváth Sándort, vitéz Purgly Lajost, Hanzély 
Ferencet, dr. Traeger Ernőt és dr. Zelenka Frigyest. 

11. Jegyzőkönyvi kivonattal: 
a) a lelkészek közül: 1. Révész Alfrédet, 2. Schrődl Mátyást, 

3. Stadtrucker Gyulát, 4. Péter Henriket, 5. Görög Ernőt, 6. Ottmár 
Bélát, 7. Mátis Istvánt, 8. Molnár Gyulát, 9. Szepesi Károlyt; 

9. 18.389 
Március: 

2. 122.612 

7. 38.286 
19. 59.161 

Április: 
13. 106.317 
17. 59.397 
17. 60.935 
17. 59.890 
17. 59.894 
17. 59.895 
17. 59.803 
17. 58.886 
24. 60.534 
24. 60.536 

Június: 
13. 136.000 

16. 62.906 
19. 108.183 

Július: 
10. 62.655 
10. 64.158 
10. 64.287 
13. 13.531 
17. 62.138 
22. 61.247 
23. 62.520 

Augusztus: 
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b) a világiak közül: 1. Draskóczy Bélát, 2. dr. Borostyánkőy Lászlót, 
3. dr. Farkass Bélát, 4. Törs Tibort, 5. Prónay Józsefet, 6. dr. Baross 
Józsefet, 7. dr. Kardos Károlyt, 8. dr. Sztranyavszky-Madách Sándort, 
9. i f j . dr. Heinrich Antalt, 10. Nagyjókai Farkas Jenőt, 11. Schreiner 
Jenőt, 12. dr. Pataky Lászlót, 13. dr. Bancsó Ferencet, 14. Csanády Lászlót, 
15. i f j . Prőhle Henriket, 16. Gaál Elemért, 17. Selmeczy Miklóst, 18. dr. 
vitéz Hunyady Lászlót, 19. Sas Gábort, 20. dr. Horváth Kornélt, 21. dr. 
vitéz Száky Jenőt, 22. dr. Zoltay Róbertet, 23. Saskó Gyulát, 24. dr. Rei-
mann Ernőt, 25. Illés Sándort, 26. Pataky Lászlót és 27. dr. Kéler 
Bertalant. 

III. Bérces Lajost a tanítói kar képviseletében. 

11. (Dr. Z.) Az 1848 : XX. tc. végrheajtása tárgyában a közgyűlés a követ-
kező határozatot hozza: 

a) Az 1848 : XX. tc. végrehajtásának kérdését az egyházkerületi 
közgyűlés napirenden tar t ja . 

b) Ismételten felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez 
az egyházkerületi államsegélyek legalább 50°/o-os felemelésének és 
a lelkészi korpótlék 100°/o-ban való folyósításának a m. kir. kor-
mánynál való szorgalmazása végett. 
12. (K. R.) Előadó beterjeszti a dunáninneni egyházkerület nyug-

díjasainak kimutatását az 1942. október 1-ei állapotnak megfelelően: 

A) A régi nyugdíjintézel ellátottjai: 
I. Lelkészek: 

Ruttkay Sándor, Szarvas 187.77 P 
II. Lelkészözvegyek: 

Baltik Pálné, Balassagyarmat, Rákóczi-u. 84 93.44 P 
Belicza Andrásné, Budapest, I., Hegyalja-út 5 83.73 ,, 
Bodnár Samuné, Kispest (Városi gyámpénztár) 57.29 ,, 
Gaál Mihályné, Balassagyarmat, István-u 93.43 
Hering Lajosné, Körmend 98.81 
Horváth Sándorné, Tokaj 93.42 
Kossaczky Mihályné, Rákospalota, Iskola-u. 58 93.42 ,, 
Kótsch Mihályné, Rákospalota, Andrássy-u. 23 85.99 ,, 
Maróthy Emiiné, Ungvár 93.42 „ 
Škrabák Gézáné, Veszprém, Ányos-út 78.62 „ 
Petényi Györgyné, Bánk 91.41 „ 

III.Lelkészárvák. 
Belicza András 15.29 P 
Alexv Ilona, Diósgyőr, Görgey Artúr-u 36.15 ,, 
Belák Emma, Csót" ' 18.08 „ 

>> 

>> 

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

Balogh István, Tata 300.— P 
Szimonidesz Lajos, Budapest, Mészáros-u. 66 223.33 „ 
Wenk Károly, Győr, Zrínyi-u. 14 300.— „ 
Zimmermann János, Rajka 291.48 „ 
Droppa Samu, Tata 298.50 „ 
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II. Lelkészözvegyek és lelkészleányok: 

Csővári Sarolta, Kétbodony V . . 150.— P 
Dedinszky Aladárné, Balassagyarmat 150.— „ 
Horéczky Aladárné, Budapest, Szentkirályi-u. 49 150.— 
Horváth Sándorné, Csabdi 150.— 
Huszágh Gyuláné, Balassagyarmat 150.— 
Jánossy Lajosné, Sopron 150.— ,, 
D. Kiss Istvánné, Sámsonháza 566.66 
Králik Ervinné, Vanyarc 150.— 
Lombos A. Jánosné, Balassagyarmat 150.— ,, 
Meskó Károlyné, Alsópetény . . . . 150.— ,, 

III. Lelkészárvák: 

Horváth Sándor 2 árvája, Csabdi 25'.— P 
Lombos Aa János árvája, Balassagyarmat 12.50 ,, 
dr. Halmi Béla árvája 41.66 ,, 

13. (K. R.) Előadó jelenti, hogy az egyházkerülethez tartozó lelké-
szeket, illetve egyházakat terhelő nyugdíj intézeti hátralékok 1941. évi 
december 31-én 18.868 P 06 fillért tesznek ki. 

A felvidéki egyházak lelkészeinek az 1939. évet megelőző szolgálati 
idejének beszámítása még mindig nem történt meg s e tekintetben a tár-
gyalások folynak. Ellenben a felvidéki nyugdíjas lelkészek, lelkészözve-
gyek és árvák nyugdíjukat, illetve ellátási dí jukat tisztán az államtól 
kapják. _ 

Az előadó végül indítványozza, hogy az egyházkerületeknél alkal-
mazott püspöki ti tkárok szolgálati ideje — tekintettel arra, hogy az állandó 
irodai munka erejüket idő előtt megemészti — a 30. szolgálati évtől kezdő-
dőleg a nyugdíj szempontjából kétszeresen számíttassék, azaz á 31. év 
32-nek, a 32. év 34-nek és így tovább a 35. év tehát 40. szolgálati évnek, 
amikor is a püspöki titkárok teljes nyugdíjigényhez jutnának. 

A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul, hogy a felvidéki 
lelkészek 1939. évet megelőző szolgálati ideje még mindig nem 
nyert beszámítást a nyugdíjigény szempontjából, miért is felter-
jesztést intéz az egyetemes nyugdíjintézethez, hogy a kormánnyal 
folytatott tárgyalásokat sürgősen és a lelkészek érdekeinek hathatós 
támogatásával befejezni szíveskedjék. 

Ugyancsak sajnálattal veszi tudomásul a még mindig tetemes 
nyugdíj intézeti hátralékokat és nyomatékosan felhívja az egyház-
megyék espereseit, hogy a tartozások behajtását minden rendelke-
zésükre álló eszközzel az egyházmegyei ügyészek közbejöttével is, 
szorgalmazzák. 

Végül felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, hogy az 
egyetemes lelkészi nyugdíjintézet szabályzatának módosításával 
tegye lehetővé, miszerint a püspöki titkárok 30 éven felüli szolgá-
lati ideje a nyugdíj szempontjából kétszeresen számíttassék, a fenn-
tartói és tagsági járulék kétszeres fizetése mellett. 

14. (K.) vitéz Purgly Lajos kerületi pénzügyi előadó beterjeszti a 
pénzügyi bizottság és presbitérium jelentését, mely szerint: 

a) az egyet, egyház vagyona az 1941. év végén 759.313 P 31 f- t tett 
ki, mely a megelőző évvel szemben 8258 P 32 f gyarapodást mutat, 
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b) az egyet, közgyűlés múlt évi jegyzőkönyve 92. pontjában az 
egyházkerület 1938. és 1939. évi vagyonmérlegét jóváhagyta, azonban az 
egyházkerület 1940. évi számadásainak megfelelő kiigazítását s újból való 
felterjesztését rendelte el, 

c) az egyházkerület közigazgatási államsegélye címén az 1941. év 
folyamán az egyházkerület pénztárába befolyt: az egyetemes egyháztól 
9139 P 32 f rendes, 5000 P rendkívüli és közvetlenül a minisztériumtól 
4104 P rendes s a folyó év szükségleteinek fedezésére 3000 P rendkívüli 
államsegély. Kilátásba lett helyezve a postaportó államsegély folyósítása is, 

djközalapadó címén — a múlt évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 
96. pontja szerint — az egyházkerületre 1045 P lett kivetve, mely összeg 
az egyetemes pénztárba befizettetett. A folyó 1942 évre lelkenkint már 
4—4 fillér, összesen 2090 P van kivetve, melynek befizetése a f. év végén 
lesz esedékes, 

e) az 1941. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 97. pont ja szerint 
egyházkerületünknek vallásoktatás céljaira és missziók segélyezésére 
1000 P, a kerületi missziói lelkész díjazására 250 P, továbbá Esztergomnak 
400 P állandó, a székesehérvári, az egyházasdengelegi, az érdi, az érsek-
újvári, a nagyvelegi, a herédi, a dunaszerdahelyi, a csánki, a szécsényi, 
az oroszvári és a tordasi egyházaknak pedig 100—100 P egyszeri segély 
jutott, 

f) a kerületi számvizsgáló bizottság az egyházkerület 1941 évi zár-
számadását megvizsgálta. Az egyházkerület bevétele volt 58.643 P 93 f, 
a kiadasa 42.774 P 84 f, a maradványa 15.869 P 09 f. E maradvány 
nagysága abban leli magyarázatát, hogy egyes, az 1941 év folyamán ki-
fizetésre esedékes tételek december 31-ig kifizetetlenek maradtak és az 
5000 P rendkívüli segély felhasználásáról a múlt évi kerületi közgyűlés 
határozatot már nem hozhatott. Mindezek figyelembevételével a szám-
adás 44 P 09 f kezelési eredményt mutat . Az egyházkerület vagyona 
1941 december 31-én 175.317 P 96 f, mely a megelőző évvel szemben 
2756 P gyarapodást mutat. 

Az egyházkerületi közgyűlés 
a) a kerület 1941 évi számadását, vagyonkimutatását jóvá-

hagyja, azok összeállításánál közreműködő Kesztler László egyet, 
egyházi pénztárosnak köszönetét fejezi ki, az egyházkerület pénz-
tárosának — a szokásos fenntartással — a f elment vényt megadja 
és az egyházkerület 1941. évi zárszámadásának, vagyonkimutatásá-
nak és költségvetésének az egyetemes közgyűléshez való felterjesz-
tését elrendeli. Egyben felkéri az egyetemes közgyűlést, hogy az 
egyházkerület 1940. évi számadásainak kiigazítására — a közbe-
jött rendkívüli eseményekre való tekintettel —, haladékot adni 
szíveskedjék. 

b) a rendelkezésre álló 5000 P rendkívüli közigazgatási segély-
ből a visszatért egyházak segélyezésére 1700 P-t, a visszatért lel-
készek segélyezésére 800 P- t és a folyó évi közigazgatási szükségle-
tek fedezésére 2500 P- t fordít. 

c) a vallás- és közoktatásügyi minisztérium által a felmerült 
rendkívüli szükségletek fedezésére folyósított 3000 P utalványozá-
sáért köszönetet mond és ennek terhére a boldogult püspök teme-
tési költségeihez a maga részéről is 500 P-vel hozzájárul. 

d) felkéri a kerület püspökét, hogy a püspöki hivatal postaportó 
államsegélyének kiutalását továbbra is szorgalmazni szíveskedjék. 



66 

15. (K.) A pénzügyi előadó jelenti, hogy az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság az 1941. évre 651 P 82 f tűzkárbiztosítási jutalékot 
fizetett be a kerület pénztárába. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elrendeli, hogy a 
nógrád-hont-barsi egyházmegyének 335 P 22 f, a fejérkomáromi 
egyházmegyének 83 P 91 f, a mosoni egyházmegyének 49 P 30 f, 
a pozsonyi egyházmegyének 20 P 44 f jutalék fizettessék ki, 
míg az egyházkerületet illető 25%, azaz 162 P 95 f a szórvány-
gondozási alaphoz csatoltassék. 

16. (K.) A pénzügyi előadó beterjeszti a presbitérium javaslatát 
a napidíjakra vonatkozólag. 

A közgyűlés az igényjogosult tagok napidíját 5 pengőben álla-
pít ja meg, az egyetemes közgyűlésre az első három helyen kiküldött 
tagok napidíját pedig 8 pengőben, illetve olyan összegben állapítja 
meg, amint azt az egyet, egyház saját tagjainak meg fogja álla-
pítani. 

17. (K.) A pénzügyi előadó bemutat ja jelentését az egyházkerület 
aianítványairól. E szerint: 

I. Gyor ss e gély-alapítvány. 
Tőke 1941 január 1-én . . . 978.— P 
Évi kamat 26.—1 ,, 
Tőke 1941 végén , 1004.— „ 

II. Dr. Lándori Kéler Zoltán alapítványa. 
Tőke 1941 január 1-én 262.— P 
Évi kamat 11.— „' 
Tőke 1941 végén . . 273.— P 

III. Első Magyar Ált. Bizt. Társaság alapítványa. 
Tőke 1941 január 1-én 3791.— P 
Évi adomány 350 „ 
Évi kamat 109.80 „ 
Tőke 1941 végén 4250.80 P 

IV. Szórvány gondozási alap. 
Tőke 1941 január 1-én 250.— P 
Évi kamat . . . . 15.— „ 
Tőke 1941 végén 265.— P 

18. (K.) Pénzügyi előadó előterjeszti az egyházkerületnek a pénz-
ügyi bizottság, illetve a presbitérium által megvizsgált és elfogadásra 
ajánlott 1943. évi költségvetését. 

Költségelőirányzat az 1943. évre. 
I. Fedezet. 

A) Saját forrásokból. 
1. Folyószámla kamatjövedelme 250.— P 
2, Egyházközségek járulékai 2370.— „ 2620.— P 
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B) Egyetemes egyháztól. 
1. Missziói segélyek a közalapból 1000.— P 
2. Missziói lelkésznek a közalapból 250.— „ 
3. Közigazgatási államsegély 9139.32 „ 10.389.32 P 

C) Államtól. 
1. Kerületi rendes államsegély 4344.— P 
2. Állami iskolai hitoktatási segély 1370.— P 5714.— P 

D) Jóléti egyesülettől 1550.— 
E) Egyházmegyéktől közalapra . . . . 2090.— 
F) Adóalapi segélyek 8360.— 
G) Missziókra a Baldácsy Alapból . . 1400.— „ 
H) Vegyes, váratlan bevételek . . . . 13.400.— P 

Összesen: 32.123.32 P 

II. Szükséglet. 
A) Személyi járandóság. 

1. Püspök tiszteletdíja: 1 darab arany . . . . 20.— P 
2. Püspöki t i tkár fizetése: 1800.— P 

Egyéb szolgálataiért: 3400.— „ 5200.— „ 
3. Püspöki másodlelkész fizetése: 600.— P 

Egyéb szolgálataiért: 1800.— „ 2400.— „ 
4. Püspöki segédlelkészeknek 1440.— „ 
5. Főjegyzők tiszteletdíja 100.— „ 
6. Két jegyző tiszteletdíja 50.— „ 
7. Ügyész tiszteletdíja 50.— „ 
8. Pénzügyi előadó tiszteletdíja 30.— „ 
9. Tanügyi előadó tiszteletdíja 30.— „ 

10. Számvevőszéki elnök átalánya 30. 
11. Ker. Pénztár szem. szükséglete: 120.— P 

Ker. Pénztár dologi szükséglete: 80.— „ 200. 
12. Ker. missziói lelkésznek egyet, egyháztól 250.— ,, 9800.— P 

j> 

>> 

B) Közigazgatási terhek. 
1. Napidíjak és útiköltségek 1100.— P 
2. Püspöki hivatal szükséglete: 

a) szolga fizetése 360.— P 
b) fűtés és világítás 200.— „ 560.— ,, 

3. Nyomtatványok és jegyzőkönyvre 1250.— ,, 
4. Telefon és posta 300.— „ 
5. Hivatali berendezésekre 350.— „ 3560.— P 

C) Nyugdíjintézeti terhek. 
1. Évi járulék a püspök nyugdíjigénye után 400.— P 
2. Évi járulék a t i tkár nyugdíjigénye után 192.— „ 
3. Évi járulék a másodlelkész nyugdíjigénye 

után és alapítási járulék . . 217.37 „ 809.37 P 

DJ Missziói célokra. 
1. Szórványgondozás és vallástanítás . . . . 3400.— P 
2. Vegyes missziói segélyek 1400.— „ 4800.— P 
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E) Egyházmegyéknek. 
1. Fejérkomárom (15 egyház) 750.— P 
2. Mosoni egyházmegye (4 egyház) 200.— „ 
3. Pozsonyi egyházmegye (5 egyház) . . . . 250.— ,, 
4. Nógrád-Hont-Barsi egyházm. (27 egyház) 1350.— „ 2550.— P 

r> 

F) Egyházi intézményeknek. 
1—2. Szarvasi Árvaház, Prot. Árvaház . . . . 100.— P 
3—4. Bpesti és Szegedi Luther-Szövetség . . 100.— 
5. KIE-ti tkár fizetéséhez hozzájárulás . . . . 200.— 
6. Orsz. Luther-szövetségi lelkész . . . . . . 360.— „ 760.— P 

G) Vegyesek. 
1. Protestáns Sajtótudósító 220.— P 
2. Előre nem látható kiadásokra 173.95 „ 393.95 P 

H) Átfutok. 
1. Közalapi járulék 2090.— P 2090.— P 
2. Adóalapi segélyek 8360.— „ 8360.— „ 
3. Állami hitoktatási segélyek 1370.— „ 1370 — „ 

Összes szükséglet: 34.493.32 P 

SZÜKSÉGLET 34.493.32 P 
FEDEZET 32.123.32 „ 
Hiány 2.370.— „ 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság által összeállított és a kerü-
leti presbitérium által elfogadásra ajánlott költségvetést jóváhagyja 
és megerősíti. A mutatkozó 2370 P hiány fedezése végett a kerületi 
presbitérium javaslatára: 

a) az egyházközségek kerületi adóját 1943. évtől kezdve az 
eddigi 0.5°/o-ról l°/o-ra emeli fel és a felemeléshez az egyház-
megyék hozzájárulását kéri, hogy a kerület közigazgatásának 
zavartalansága biztosítható legyen, 

b) felterjesztést intéz az egyet, közgyűléshez, hogy a közigazg. 
államsegélyt a visszatért egyházak közigazgatásával kapcsolatban 
felmerült több szükséglet következtében arányosan felemelni szí-
veskedjék, 
c) felkéri az egyházkerület elnökségét, hogy a minisztérium által 
jut tatott államsegélynek felemelése tárgyában lépéseket tenni 
szíveskedjék. 

c) felkéri az egyházkerület elnökségét, hogy a minisztérium 
által jut tatott államsegélynek felemelése tárgyában lépéseket tenni 
szíveskedjék, 

d) az E. T. II. 72. §-a alapján a püspök mellé évi 600 P alap-
fizetéssel 1942. okt. 1-től kezdődőleg másodlelkészt alkalmaz s a 
püspöki másodlelkészi állásra — a püspök előterjesztésére — Rónay 
Zoltán losonci önálló hitoktatót megválasztja. Felkéri a kerület 
püspökét, hogy Rónay Zoltán püspöki másodlelkész részére a híványt 
kiállítani és a lelkészi kongrua folyósítását a miniszternél kieszkö-
zölni szíveskedjék, 

e) az egyházkerületi pénztár kérdésének 1943. január 1-től 
való végleges rendezésére felhatalmazást ad az egyházkerület 



69 

elnökségének és a rendezéssel netán felmerülő többlet-kiadások 
fedezetéül az egyet, egyháztól, illetve a minisztériumtól felemelni 
kért államsegély-többletet jelöli meg. 

f) a püspöki födbirtok 2170 P állami beruházási hozzájárulás 
terhét 1943. január 1-től kezdve a közigazg. pénztár helyett a 
Sárosdi földbirtok-pénztár számlája terhére utal ja át. Egyben 
pedig, hogy a püspököt e címen anyagi károsodás ne érje, a Bal-
dácsy osztalékból ugyancsak 1943. évtől kezdve a beruházási hozzá-
járulás erejéig a püspöknek — a Baldácsy-Alapítványi végrendelet 
értelmében is — kárpótlást ad, annál is inkább, mert a püspököt 
semmi közteher nem terhelheti (E. A. 235. §). 

g) a kisterenyei és ipolyvecei egyházak fenntartói segélyfolya-
modványát, az „Üzenet" segélykérvényét fedezet hiányában el-
utasítja, 

h) a szarvasi Luther-Árvaháznak, az Orsz. Prot. Árvaháznak, a 
Budapesti és a Szegedi Egyetemi Luther-Szövetségnek egyenkint 
50 P segélyt szavaz meg. 

i) végül elrendeli, hogy a szórványgondozás és a theologusok 
segélyezésére begyült adományok külön számlán kezeltessenek. 

19. (K.) Pénzügyi előadó beterjeszti a Baldácsy-alapítvány kerületi 
osztalékáról szóló számadást: 

I. Bevétel. 
Áthozat 1940. évről 412.21 P 
Befizetett osztalék 1941-re . . 7000.— „ 
Évközi kamat 31.— ,, 

Összesen: 7443.21 j j 
II. Kiadás. 

Püspök útiátalánva 1000.— P 
Egvházak segélye 1200.— >> 

Lelkészek segélye 1880.— >> 

Özvegyek segélye 560.— >> 

Lelkészárvák segélye 360.— j ) 

Egyesek rendk. segélye . . 680.— if 

Költségek 11.81 
Maradvány 1941. dec. 31-én . . 1751.40 IV u j. . . ,, 

Összesen: 7443.21 P 
A közgyűlés a számadást jóváhagyja. 

20. (K.) Pénzügyi előadó jelenti, hogy az egyházkerület „Törvénykezési 
számlája" az 1941. év december 31-én 2766.42 P egyenleget mutat. 

Tudomásul szolgál. 

21. (K.) Pénzügyi előadó jelenti, hogy a kerület s á r o s d i földbirtokán 
a gazdálkodás rendben folyt, az épületek szükségelt tatarozása eszközöl-
tetett, a birtok bérlője a bérleti szerződésben vállalt kötelezettségeinek 
pontosan eleget tett. A bérlő f. évi Április 20-án 8400 P-t, szeptember hó 
30-án 8238.76 P-t, összesen tehát 16.638.76 P- t fizetett be az Országos 
Földhitelintézetnél a kerület „Sárosdi földbirtok számlájára". A tiszta 
jövedelem — a folyó 1942 évre kivetett 1406.20 P „illetékegyenérték", 
valamint a szabályrendeletileg megállapított 10°/o-os" tartalékolás, azaz 



70 

1663.87 P levonása után — 13.568.69 P- t tesz ki. A 13.568.69 P ez évi 
tiszta jövedelemből egynegyedrész, azaz 3392.17 P a bold. püspököt, 
illetve örököseit, kétnegyed rész, azaz 6784.34 P a püspök özvegyét és egy-
negyed rész, azaz 3392.17 P az ú j püspököt illeti meg. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a járandóságoknak 
kifizetését elrendeli. 

22. (K. R.) Előadó bemutat ja a közalapsegélyért beadott kérvényeket. 
A közgyűlés állandó segélyre ajánl ja : Esztergomot, rendkívüli 

segélyre: a székesfehérvári, a tordasi, az érdi, a nagyvelegi, az 
érsekújvári, a bánhidai, az ipolyvecei, az egyházas-dengelegi, a le-
géndi, a bánki, a herédi, a csánki, a szécsényi, az oroszvári és szenei 
anya-, leány-, fiók-, illetve missziói egyházakat. 

23. (K.) Előadó jelenti, hogy a lévai egyház kerületi adója 14.190 P 
adóalap után 70.95 P-ben, a felsőszelii anyaegyház és a hozzátartozó szór-
ványok adója 25.307 P adóalap után 126.53 P-ben nyert megállapítást. 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

24. (F. A.) A pénzügyi előadó ismerteti a fejérkomáromi tanügyi 
bizottság felterjesztését, amelyben — tekintettel a sok iskolaépület és 
tanítólakás rossz állapotára, — és miután az azokból az egyházakra háruló 
terheket hordozni képtelenek, — egyetemes iskolai alap létesítését kéri, 
oly formában, hogy az iskolát fenn nem tartó egyházak is adóztassanak 
meg iskolai adóval s ezen egyetemes iskolai adókból az arra rászoruló 
iskolafenntartó egyházak volnának segélyezendők. 

A közgyűlés a presbitérium javaslatára az indítványt hatá-
rozathozatalra felterjeszti az egyetemes egyház presbitériumához. 

25. (F. A.) A pénzügyi előadó ismerteti a fejér-komáromi evan-
gélikus egyházmegye indítványával kapcsolatban a presbitérium javas-
latát a Közellátási Minisztériumnak az egyházakra ama sérelmes gabona-
rendeletével kapcsolatban, mely eltiltja a gabonának adózási célokra való 
visszatartását. Ismerteti az egyházi fennhatóságnak e tárgyban a folyó 
évben eredményre nem vezetett eljárását, mely szerint a közellátási 
miniszter nem tette lehetővé a gabona feloldását. 

A presbitérium javaslatára a közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy 
a jövőre nézve a párbérgabona beszolgáltathatására nézve az arra illeté-
kes szervnél már idejében tegye meg a szükséges lépéseket, mivel az 
egyházi járandóságoknak gabona formájában való beszolgáltatása egy-
házunk hívei körében sokkal célravezetőbb, mint a készpénzfizetés. 

26. (F. A.) A pénzügyi előadó ismerteti a Nógrád-Hont-Barsi egy-
házmegye felterjesztését a lelkész-tanító állások szervezésével kapcsolat-
ban. E tárgyban ismerteti a presbitérium javaslatát s ennek alapján 
indítványozza, mondja ki a közgyűlés, hogy a javaslattól eltérően nem 
a VKM-hez, hanem az egyetemes egyházhoz fordul ez állásoknak a ref. 
egyházban már kiépített forma szerinti létesítése iránt. 

A közgyűlés előadó indítványát magáévá téve, a lelkész-tanítói 
állások szervezésével kapcsolatban felterjesztéssel él az egyetemes 
közgyűléshez. 
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27. (F. A.) Pénzügyi előadó ismerteti Stadtrucker Gyula dunaszerda-
helyi lelkész benyújtot t indítványát az egyházi ingatlanok tűzkár elleni 
teljesértékű biztosításával kapcsolatban. Előadó ezzel kapcsolatban ismer-
teti az egyházi főhatóságnak az Első Magyar Általános Biztosító Társaság 
megkeresésére kiadott ama rendelkezését, mely szerint e Társasággal való 
megállapodásunk alapján egyházaink kizárólag csak ott biztosíthatják 
ingatlanaikat, s egyházaink ingatlanainak biztosításánál kötelező a teljes 
értékű biztosítás. A presbitérium javaslata alapján indítványozza, mondja 
ki a közgyűlés, hogy kerületünkben egyházi ingatlanok csak az Első 
Magyar Általános Biztosító Társaságnál biztosíthatók s az egyházak köte-
leztessenek ingatlanaik teljes értékű biztosítására. 

A közgyűlés előadó indítványát magáévá teszi s az egyházakat 
a megfelelő intézkedés megtételére utasítja. 

28. (F. A.) Pénzügyi előadó ismerteti a felvidéki egyházaknak nyúj -
tott kölcsön ügyét. Indítványozza, hogy az egyházak kölcsönügyei nyil-
vántartás céljából felterjesztessenek az egyetemes egyházhoz. 

A közgyűlés az előadó indítványát magáévá téve, utasí t ja az 
egyházakat a megfelelő felterjesztésekre, hogy a kerület e nyil-
vántartást lehetővé tehesse. 

29. (F. A.) Pénzügyi előadó ismerteti a lelkészek kereseti és jöve-
delmi adójával kapcsolatban benyúj tot t javaslatot s a presbitériumnak 
ezzel kapcsolatos javaslatát. Indítványozza: keresse meg az illetékes fóru-
mokon keresztül a közgyűlés a pénzügyminisztert, hogy adózás szem-
pontjából a lelkészi kart tekintse köztisztviselőnek és adóik megállapí-
tásánál a tanítóságnál alkalmazott, alacsonyabb adókulcsot állapítson meg. 

A közgyűlés előadó indítványát magáévá téve kimondja, hogy 
a lelkészi kar igazságos adóztatása tárgyában illetékes fórumokon 
keresztül felterjesztéssel él a minisztériumhoz. 

30. (K. R.) A Baldácsy-alapítvány igazgatóságának az 1941. évi je-
lentése az alapítvány helyzetének újabb romlásáról számol be. A haszon-
bérhátralékok újabb 17.813.35 P-vel emelkedtek és az 1941. év végén 
84.431.07 P- t tettek ki. Hogy a hátralékok behajtására mikor kerülhet 
sor, vagy erre egyáltalában sor kerülhet-e, erre nem tud válaszolni az 
igazgatói jelentés. Az egyházkerület múlt évi közgyűlésének felterjeszté-
sére az igazgatóság oda nyilatkozott, hogy a hátralékok behajtására min-
den rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz, de az alapítvány nem kapja 
meg azt a hatósági támogatást, amelv a helyzet kedvezőbbé tételéhez 
feltétlenül szükséges volna. 

Az alapítvány 1941 évi bevétele 178.997.94 P, kiadása 165.817.84 P, 
maradványa 13.180.12 P. 

Az 1941 évre megállapított 7000 P osztalék az egyházkerület pénz-
tárába befolyt. 

A folyó 1942 évi osztalék — a terményárak kedvező alakulása foly-
tán — egyházkerületenkint 11.000 P-ben van előirányozva. 

Az egyházkerületi meghatalmazottak megbízatása 1942 év végén 
lejár, miértis a kerület részéről 2 rendes meghatalmazott és 1 póttag 
választandó. 

A közgyűlés az alapítványi igazgatóság jelentését tudomásul 
veszi s az egyházkerület részéről 1942—1945 évekre meghatalma-
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zottakul megválasztja: Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelőt 
és Kardos Gyula püspököt rendes és vitéz Purglv Lajos kerületi 
pénzügyi előadót póttagnak. 

31. (K. R.) A Baldácsy-Alap 1941 évi osztalékából rendelkezésre álló 
11.000 P- t a közgyűlés — a segélyosztó bizottság javaslatára — a követ-
kezőkép osztja szét: 

I. A püspök 1942 évi útiátalányára 1500 pengő. 
II. Pusztuló, Ínséges és építkező egyházak kapnak: 
200 pengőjével: Gyúró, Bánhida, Érd, Ipolyszög, Kétbodony, Kis-

terenye, Dorogháza, Selyp. 
150 pengővel: Nagyveleg, Esztergom, Vérteskethely, Tordas. 
100 pengőjével: Esztergom, Szák, Felsőpetény, Legénd (2450 p). 
III. Betegeskedő, gyermekeiket házonkívül nevelő és szórványhit-

oktatást végző lelkészek közül kapnak: 
350 pengőjével: Podhradszky János, Fúria Zoltán, Kertész Ferenc, 

Révész Alfréd, 
300 pengőt: Weltler Rezső. 
250 pengőjével: Görög Ernő, Ottmár Béla, Szende Miklós, Lim-

bacher Zoltán és Schultz Aladár. 
200 pengőjével: Szepessi Károly, Matuz Pál és Péter Henrik 

(3550 P). 
IV. Lelkészözvegyek közül kapnak: 
150 pengőjével: Kótsch Mihályné, Petényi Györgyné, Kossaczky 

Mihályné, Maróthy Emiiné és Baltik Pálné. 
100 pengőjével: Hering Lajosné, Horváth Sándorné (Tokaj), Hor-

váth Sándorné (Csabdi), Gál Mihályné, Bodnár Samuné, Belicza Andrásné 
és Škrabák Gézáné (összesen: 1450 P). 

V. Lelkészárvák közül kapnak: 
150 pengőt: Horváth Sándorné (Csabdi) 2 árvája után. 
100 pengőjével: Belicza András -, Alexy János 1, Jankó Dániel 1, 

Kótsch Mihály 1 és dr. Halmi Béla 1 árvája (650 P). 
32. (K. R.) Előadó jelenti, hogy rendes adóalapi segélyben részesül 
egyházkerületünből 23 egyház 6210 P összegben s rendkívüli segélyekre 
rendelkezésre áll 2240 P. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a rendelkezésre álló 
2240 pengőt a segélyosztó bizottság javaslatára a következőképen 
osztja szét: 
290 pengőt kap: Vanyarc. 
250 pengőjével: Csákvár és Szécsény. 
200 pengőjével: Kisterenye, Oroszlány és Ipolyvece. 
150 pengőjével: Székesfehérvár, Heréd, Bánk, Mohora és Egy-

házasdengeleg. 
100 pengőt kap: Szák (2240 P). 

33. (K. R.) Az egyetemes egyház által a felvidéki egyházak vissza-
térésével kapcsolatban lelkészek és egyházak segélyezésére rendelkezésre 
áll 2500 P, amelyet a közgyűlés — a segélyosztó bizottság javaslatára — 
a következőkép oszt szét: 

a) Lelkészek közül kapnak: Jacobi Viktor 300 P, Fenyves János 
300 P és Stadtrucker Gyula 200 P ( = 800 P). 
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b) Egyházak közül kapnak: Érsekújvár 300 Ps Zobor 250 P, Csánk 
350 P, Szene 600 P és Dunaszerdahely 200 P ( = 1700 P). 
34. (Dr. Cs.) Az egyházkerületi számvevőszék jegyzőkönyvét muta t ja be 
Szűcs Sándor számvevőszéki jegyző. 

A beterjesztett jegyzőkönyvet a közgyűlés jóváhagyólag tudo-
másul veszi, függelékként konyomatja és az abban foglalt javas-
latokat határozati erőre emeli. 

35. (B. L.) Bérces Lajos beterjeszti az 1941—42. tanévről szóló tanügyi 
•jelentést. 
f 

Válságos időket élünk. A nemzetek összecsapása nyomán országok 
tűnnek el. Magyar nemzetünk fölött is az ú jabb és ú jabb megpróbáltatá-
sok felhői tornyosulnak. If jaink, életerős férfiaink a csatamezőn küzdenek 
az istentelenség, a vörös lángtenger mindent elborítani akaró hatalma 
ellen. Ilyen időkben van nagy elhivatottsága az evangélikus tanítónak. 
Minden tévtantól mentesen, hivatásának megfelelően elfogultság nélkül, 
Istenbe vetett hittel kell végeznie magasztos munkájá t . Meg kell értenie 
a nagy idők hívó szavát s hirdetnie kell, hogy e nehéz állapot csak 
átmeneti, s a jobb jövő reményében mindenkinek türelemmel, példa-
adóan kell viselnie a haza által kívánt áldozatot. Van példánk! Hiszen a 
legnagyobb áldozatot a nemzet Atyja hozta s a példát hősiesen elesett fia 
adta. 

A magyar evangélikus tanító a nála megszokott ügybuzgalommal 
teljesítette feladatát az 1941—42. tanévben is. Helytáll minden téren. 
Nemcsak saját osztályait látta el, hanem sok esetben helyettesítette a 
hadiszolgálatra vonult kartársát is. Vakációja e nyáron alig volt. Cséplő-
gépellenőri szolgálatot kellett vállalnia, s ezt a nehéz és hálátlan feladatot 
igazságosan teljesítette. Önképzésre, előkészülésre, pihenésre alig volt 
alkalma. Pedig nagy feladatot rótt a múlt tanév tanítóinkra. Igen kevés 
már azoknak az iskoláknak a száma, ahol csak hat osztály van. Legtöbb 
iskolánkban megnyílt már a VII. és VIII. osztály, ez rendkívül nagy fel-
adat elé állítja az osztatlan iskola tanítóját. Mégsem fogadja szívesen 
azt a megoldást, hogy a felső tagozat (V—VIII. o.) szorgalmi ideje hat 
hónapos legyen, mert látja, hogy ez a rövid oktatás az általános művelt-
ség aláhanyatlását vonja maga után. Érthető, hogy a közokt. miniszté-
rium is kiküszöbölni szeretné a hat hónapos oktatást, s a szülők felvilá-
gosítása út ján, kedvezmények nyújtásával szeretné a szorgalmi időt 
megnyújtani . Ugyanis elrendeli, hogy azokban az iskolákban, ahol a 
felső tagozat 9 hónappal dolgozik, az utolsó ú. n. gyakorló év 40 nap 
helyett csak 6 napból álljon. 

Népoktatásunkat más veszély is fenyegeti, s ez a nagy tanítóhiány. 
Egyházkerületünkben volt iskola, ahol egész tanévben nem volt taní-
tás, mert a bevonult tanító helyett helyettest nem kaptak. A megüre-
sedett állásra több helyen meddő maradt a pályázat. Ha kuta t juk az 
okot, úgy rá kell mutatnunk a főokra, hogy a tanítói pálya nem eléggé 
megbecsült pálya. A kezdőfizetés alacsony, az előmenetel igen lassú. 
Másik ok a tanítói lakások mizerábilis volta. Lassan a tanító lakása 
lesz az utolsó a községben. További ok, hogy a tanító a község minde-
nese, minden ingyen munka az ő vállaira nehezedik. A nagy lekötött-
séget jelentő fárasztó kántori munkát még mindig díjazás nélkül kell 
végeznie. Mindezeket hallja, lát ja az i f júság s rá semmi vonzóerőt nem 
gyakorol a tanítói, s főként a kántortanítói állás akkor, amikor más 
pályákon sokkal jobb elhelyezkedési lehetőség nyílik számára. 
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Mindezeket a bajokat lá t ják iskoláink ellenőrzésével megbízott 
lelkészeink is. Így a nógrád—hont—barsi egyházmegye tanügyi espe-
rese az osztatlan iskolák tanítóit külön pótlékban kívánná részesíteni. 
A fejér—komáromi egyházmegye iskolalátogató lelkésze az ósdi tan-
termek helyett a kor követelményeinek megfelelőek építését egy köz-
ponti egyetemes iskolai pénztár létesítésével — melyet a gyülekezetek 
lélekszámarányban dotálnának — tartaná megoldhatónak. Megállapítja, 
hogy a tanítói lakások legnagyobb részében kultúréletet élni lehetetlen. 
Szükségét érzi annak, hogy a hitoktatást a népiskolában is a lelkészi 
kar vegye át. Szeretné, ha az iskolalátogatói munkába a megbízottakon 
kívül évenkint más és más tanító is bekapcsolódnék, hogy így alkalmat 
nyer jen tapasztalatok gyűjtésére és összehasonlításokra. 

A beküldött jelentések nagy elismeréssel szólnak a tanítási és 
nevelési eredményekről, hitvallásos iskoláink a legáldásosabb munkát 
fej tet ték ki a mult tanévben is. 

Kimagasló esemény a Népiskolai Rendtartás megjelenése, melyet 
a VKM. az állami, községi, társulati és izraelita iskolákra nézve 1942. 
szept. 1-től kötelezővé tett. Egyetemes egyházunk egyházi elnöke máris 
intézkedett, hogy ev. iskoláink Rendtartása megfelelően átdolgoztassék. 
A nógrád—hont—barsi egyházmegye közgyűlése elrendelte a Rendtar-
tás párhuzamos használatát azoknak a §§-oknak kivételével, melyek 
esetleg teljesen ellentétesek evangélikus iskoláink Rendtartásával. 

Mindenre kiterjedő szükséges könyv ez, melyben a tanító az isko-
lai igazgatás minden terén útmutatást talál. Megszünteti a Rendtartás 
az „elemi iskola" elnevezést, s helyébe a „népiskola" lép. Első ízben 
tesz különbséget igazgató és igazgatótanító között. A három és több 
tanítós iskola vezetőjét a „népiskolai igazgató", a két tanerős iskola veze-
tőjét az „igazgató-tanító" cím illeti meg. Lényeges különbséggel pon-
tosan megállapítja mindkettőnek a jogkörét. Intézkedik a beíratásokra, 
naplókra, mulasztásokra, szünnapokra, ünnepélyekre és általában min-
denre vonatkozóan. A tanulók a félévben értesítőt, évvégén bizonyít-
ványt kapnak. 

Az egyházkerület tanítóinak száma 79, a tanulóké 4807 volt az 
1941—42. tanévben. 

A közgyűlés a népiskolákról szóló jelentést tudomásul veszi 
s a buzgó tanítói karnak odaadó, eredményekben gazdag mun-
kájáér t elismerését és köszönetét nyilvánítja. 

A népiskolák felső tagozatainak szorgalmi idejére vonatkozó-
lag a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűlés elé, forduljon a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez 
olyan javaslattal, hogy a felső tagozat szorgalmi idejét egysége-
sen úgy szabályozza, hogy falun 8, városhelyen 9 hónapos legyen 
az oktatás. 

36. (B. L.) Tanügyi előadó bemutat ja jelentését a konfirmációi oktatás-
ról. — Egyházkerületünk egész területén buzgó munka folyt a konfir-
mációi oktatás terén is. Hitünk igazságait teljes szívből és lélekből fakadó 
munkával igyekeztek az Űr szolgái a reájukbízottak leikébe vésni. 
Az oktatás időtartama mindenütt kielégítő volt, s hivatalosan engedé-
lyezett tankönyvekből történt. A tanítás nyelve 32 egyházban magyar, 
1 helyen magyar és szlovák, 2 helyen magyar és. német és 1 helyen 
szlovák. Tanulóhiány miatt oktatás nem volt Balassagyarmat misszióban, 
Ipolyvecén, Szécsényben, Csánkon, Kétbodonyban, Tatabányán, Torda-
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son, Csabdin és a mosoni egyházmegyében általában, bizonyára azért, 
mert a 12 éves korról a betöltött 13 évesre való áttérés miatt egy év-
folyam oktatása eltolódott. 

Oktatott, s az Úrvacsorával való élés magasztos órájára előkészí-
tett 39 lelkész, 2 segédlelkész, 6 tanító. Űrasztalához járult 613 konfir-
mandus. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a jelentést s a buzgó 
oktatóknak hálás elismerését nyilvánítja. 

37. (B. L.) Bemutattatott az alábbi jelentés a nem ev. iskolákban vég-
zett hitoktatásról. — A beérkezett jelentések bizonyságot tesznek, hogy 
a fennálló nehézségek mellett is — Léva kivételével — buzgó munka 
folyt a nem evangélikus iskolákba járó tanulóink hitéletének kimélyí-
tése körül. Ügy a közép-, mint a középfokú iskolákban és a nem ev. 
népiskolákban a felkért vizsgabiztosok készséggel vállalták a vizsga-
biztosi teendőket s azért hála és elismerés illeti őket. 

Balassagyarmaton, Losoncon, 'Salgótarjánban a vallástanító-lelké-
szek ez évben is hivatásuk magaslatán állva, szolgálták anyaszentegyházuk 
szent ügyét. Ki kell emelni a balassagyarmati missziói segédlelkész 
munkásságát is, aki sokszor erején felül fáradozik a nagy területen szét-
szórt hívek között, s felettes hatósága szükségesnek tar taná részére meg-
felelő közlekedési eszköz beszerzését. 

Esztergom, Dorog eredménye kiváló. Esztergomban a lelkész hit-
vese vezette a vasárnapi iskolát. Kiemelkedett az Ev. Diákszövetség 
évzárója. 

Komáromról megállapítja a vizsgabiztos, hogy a hit tan tanítása 
igen avatott kezekben van. Az előírt énekeken felül igen sok éneket 
tanítottak az összes fokozatokon. 

Székesfehérvárott évről-évre növekszik a tanulók száma. Az igen 
szétágazó hitoktatást a legteljesebb lelkiismeretességgel végzik. A vizsga-
biztos önálló hitoktatói állás szervezését t a r t j a szükségesnek, s tekintet-
tel arra, hogy a népiskolai tanulók száma meghaladja az 50-et, kívána-
tos az egyházi népiskola megnyitása. 

Tatabányán és Felsőgallán a s.-lelkész érdemeit emeli ki a vizsga-
biztos. Szükségesnek ta r t ja Luther Kis Kátéjának egységes fordítású 
használatát országos viszonylatban is. Meglepő a népiskolások ének-
tudása, ez a kántortanító érdeme. 

Érsekújvárott nyelvi nehézségekkel is meg kellett küzdenie a hit-
oktatónak, amit kiválóan oldott meg. A tanulók otthonosak a Bibliában. 

Nagysurány, Vágsellye, Verebély hitoktatása mélységes hitről tesz 
tanúbizonyságot. 

Tordas és szórványainak hitoktatása bizonysága annak, hogy a 
hit és tudás együtt j ár. 

Mór és Tata szintén teljes megelégedéssel tölthetik el a szülőket, 
gyermekeik hitoktatása lelkes munkások kezében van. 

Hegyeshalomról ugyancsak teljesen megnyugtató jelentést tesz a 
vizsgabiztos. 

Az egyházkerület 3480 pengőt fordított a hitoktatók fuvarköltsé-
geinek részbeni megtérítésére és némi díjazásukra, míg az állami nép-
iskoláknál működő hitoktatók 1370 pengő segélyben részesültek. 

A közgyűlés örömmel hallgatta az intenzív munkáról szóló 
jelentést s a munkásoknak az Űr szőlőjében végzett odaadó mun-
kásságukért legteljesebb elismerését nyilvánítja. Egyben újból és 
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nyomatékosan felhívja az egyházmegyék vezetőit, hogy a jövő évi 
adatszolgáltatáshoz idejében küldjék szét a szükséges nvumtat-
ványokat, s illetékesek a háromféle statisztikai ívet pontosan ki-
töltve és összesítve továbbítsák az egyházkerület tanügyi előadó-
jához. 

38. (B. L.) Tanügyi előadó ismerteti a következő miniszteri rendeleteket 
és az egyetemes presbitérium leiratait: 

1. Felekezeti tanerőknek állami tanerőkké való kinevezése (VKM. 
105.199—1942. sz. r.). Számos felekezeti iskolában hiány mutatkozik tan-
erőkben, ezért állami iskolába csak kivételes esetben nevezhető ki fele-
kezeti tanerő, ha ahhoz előzetesen már az illetékes egyházi főhatóság 
hozzájárult. 

2. A nem állami népiskolákhoz kiküldött kisegítő tanítók helyettes 
tanítói illetményeinek kiutalása (VKM. 151.900—1941. sz. r.). Azok a 
kisegítő tanítók, akik eddig csak segélydíjas tanítói illetményben része-
sültek, 1942. január 1-től helyettes tanítói államsegélyt kapnak és lakás-
pénzt is, azonban 2 hónap alatt szabályszerű választás ú t ján megválasz-
tandók, ellenkező esetben más iskolához fogja átosztani. 

3. A testnevelési vezényleti és tanítási nyelv a nem magyar taní-
tási nyelvű iskolákban (VKM. 56.287—1941. sz. r.). A nem magyar taní-
tási nyelvű iskolákban a testnevelés tanítási és ezzel együtt vezényleti 
nyelve a magyar. A tanmeneteket ebből a tárgyból magyar nyelven kell 
elkészíteni. A kísérő dalokat arányosan megosztva, magyar és az iskola 
nyelvén énekeljék. 

4. Nyugdíjas tanítók alkalmazása (VKM. 203.500—1942. sz. r.). Ha 
a nem állami iskolánál nyugalomba helyezett tanító alkalmaztatik, a 
tiszteletdíjak folyósítására elsősorban az állás helyi javadalmát kell fel-
használni s csak annak kevés volta után szabad államsegélyt kérni. 

5. Népiskola VII—VIII. osztályának megnyitása (VKM. 105.002— 
1942.) Ha valamely községben a népiskola VII. osztálya megnyílt, a VI. 
osztályt végzett tanulónak a VII. osztályt fenntartó népiskolába kell 
beiratkoznia, itt a továbbképzői iskola nem tartható fenn. 

6. Hitfelekezeti népiskolai tanítók alkalmazása (VKM. 206.501— 
1942.). Hozzájárul ahhoz, hogy a megüresedett hitfelekezeti népiskolai 
tanítói állások pályázati hirdetmény és szabályszerű választás ú t ján 
július—augusztus hónapban is betölthetők legyenek. 

7. A Szózat éneklése (VKM. 77.532—1942.). Visszásságok elkerülése 
végett elrendelte, hogy a Szózat énekes előadásában Vörösmarty szövegét 
változatlanul meg kell hagyni s azt értelemzavaró hozzátoldásokkal ki-
egészíteni nem szabad. Pl.: „Itt élned és meghalnod kell". 

A kerületi közgyűlés az 1—7. alatt ismertetett miniszteri ren-
deleteket ezúton is tudomásul veszi s hálás köszönetet mond a 
miniszternek az iskoláknak ajándékozott tanszerekért. 

Egyetemes Presbitérium határozatai: 
1. A tehetséges falusi fiúk iskoláztatására vonatkozó azon hatá-

rozatot, hogy csatlakozik a vallás- és közokt. min. által megszervezett 
országos mozgalomhoz, s hogy elfogadja a miniszter által megálla-
pított járulékokat, azokból evangélikus alapot létesít és a járulékok fize-
tésére középiskoláinkat kötelezi 

a közgyűlés tudomásul veszi. 
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2. A tanító- és tanárhiány megszüntetése érdekében hozott hatá-
rozatot ugyancsak 

tudomásul veszi a közgyűlés, s az utánpótlást biztosító intézkedé-
seket a maga részéről is helyeseknek tar t ja . 

39. (Dr. Z.) A visszatért egyházközségek egyházmegyei beosztására 
vonatkozóan dr. Borostyánkőy László ügyész a következőkben tesz elő-
terjesztést és határozati javaslatot: 

Az 1941. évi rendes kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 5. pont ja 
szerint tárgyalta a moson—pozsonyi eddig egyesített egyházmegye ketté-
választásának és ezzel kapcsolatban a dunabalparti visszacsatolt egyház-
községek beosztásának ügyét. — Az egyházkerületi presbitérium javas-
latát magáévá téve, határozatában kimondotta, hogy a mosoni egyház-
megyét az eddigi négy anyagyülekezettel és a szervezés alatt álló Orosz-
várral alakítja meg; a somorjai és dunaszerdahelyi egyházközséget a 
fejér—komáromi egyházmegyéhez csatolja; Alsószeli, Felsőszeli, Érsek-
újvár , Léva, Fakóvezekény, Csánk, Százd és Nagybörzsöny egyházköz-
ségeiből Pozsony—Nyitra—Bars—Hont egyelőre egyesített eg\rházmegye 
név alatt ú j egyházmegyét alkot; Ipolyvece, Ipolyság, Kiscsalomja egy-
házközségeit pedig a nógrádi egyházmegye kötelékében meghagyja. 

Az egyházkerületi közgyűlés ezen határozatát az 1941. évi rendes 
egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 43. pontja szerint a mosoni egy-
házmegyére vonatkozó részében jóváhagyta, egyéb részeiben azonban 
hivatalból megsemmisítette és az egyházkerületet utasította, hogy az 
érdekelt egyházmegyék meghallgatása után ú j határozatot hozzon. 

Ezen határozat alapján az egyházkerület elnöksége az érdekelt 
egyházmegyéket és egyházközségeket vélemény nyilvánításra hívta fel 
azzal, hogy a megoldásnak három módja kínálkozik, mégpedig: 

I. Somorja, Dunaszerdahely, Alsószeli, Felsőszeli, Érsekújvár, 
Léva, Fakóvezekény, Százd, Csánk, Nagybörzsöny alkossanak egy ú j 
egyházmegyét. 

II. Somorja, Dunaszerdahely, Alsószeli, Felsőszeli alkossák a 
csonka pozsonyi egyházmegyét. 

Érsekújvár maradjon a fejér—komáromi egyházmegyében. 
Léva, Fakóvezekény, Százd, Csánk, Nagybörzsöny maradjanak 

egyelőre egyesítve a nógrádi egyházmegyével. 
III. Somorja, Dunaszerdahely, Alsószeli, Felsőszeli egyelőre egye-

síttessenek a fejér—komáromi egyházmegyével. 
Érsekújvár maradjon a fejér—komáromi egyházmegyében. 
Léva, Fakóvezekény, Százd, Csánk, Nagybörzsöny maradjanak 

egyelőre egyesítve a nógrádi egyházmegyével. 
Ezt követőleg az egyházkerület kötelékébe tartozó három egyház-

megye elnökségei is közös \ fe lhívást intéztek az érdekelt egyházközsé-
gekhez, melyben az egyházkerületi elnökség második megoldási módját 
tették magukévá és ajánlották elfogadásra. 

Az érdekelt egyházmegyék közül a fejér—komáromi és a nógrád— 
hont—barsi egyházmegye őket érdeklő részében a második megoldási 
módot tették magukévá. 

Az érdekelt egyházközségek közül Somorja, Dunaszerdahely, Alsó-
szeli, Felsőszeli a második megoldási mód értelmében a csonka pozsonyi 
egyházmegye megalakítása mellett foglaltak állást; Érsekújvár a máso-
dik megoldási módot fogadta el; Léva, Fakóvezekény, Százd, Csánk és 
Nagybörzsöny közül a nógrád—hont—barsi egyházmegye közgyűlési 
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határozata szerint négy egyházközség egy ellenében oda nyilatkozott, 
hogy a nógrád—hont—barsi egyházmegyébe történt beosztását kívánja 
fenntartani.. 

Mindezek alapján a következő határozati javaslatot terjeszti elő: 
A közgyűlés Somorja, Dunaszerdahely, Alsószeli, Felsőszeli egy-

házközségekből „Pozsonyi egyházmegye" elnevezéssel ú j egyházmegyét 
alakít; az érsekújvári egyházközségnek a fejér—komáromi egyház-
megyébe, Léva, Fakóvezekény, Százd, Csánk és Nagybörzsöny egyház-
községeknek a nógrád—hont—barsi egyházmegyébe történt beosztását 
változatlanul fenntar t ja . 

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. 

40. (Dr. Z.) Az egyházkerületi közgyűlés tanácskozási ügyrendjének 
módosítása tárgyában ugyanaz az előadó a következőket terjeszti elő: 

Az 1941. évi rendes kerületi közgyűlés tárgyalta az egyházkerület 
tanácskozási ügyrendjéről az egyházkerületi presbitérium által eléje ter-
jesztett szabályrendelettervezetet és azt a közgyűlési jegyzőkönyv 54. 
pontja szerint egyhangúlag elfogadva, a jegyzőkönyv függelékében 
kinyomatni rendelte. 

Ezt a szabályrendeletet az 1941. évi rendes egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 44. pont ja szerint jóváhagyta. 

Az 1942. évi rendkívüli kerületi közgyűlés összehívásával kap-
csolatban megállapítást nyert, hogy közkézen forognak a kinyomtatott 
szabályrendeletnek oly példányai is, melyekben javítások eszközöltettek. 

Ezért szükségessé vált annak megállapítása, hogy melyik az 1941. 
évi rendes kerületi közgyűlés által megalkotott és az 1941. évi rendes 
egyetemes közgyűlés által jóváhagyott szabályrendelet hiteles szövege? 

Az egyházegyetem irodájában megállapítottam, hogy a jóváhagyott 
szabályrendelet egy példánya az iratoknál elfekszik. Ennek egy hiteles 
másolatát beszereztem és azt a kinyomtatott szöveggel összehasonlítva 
megállapítottam, hogy az azzal nem mindenben egyezik. 

Az egyetemes főtitkár abban a levelében, mellyel a tanácskozási 
ügyrend hiteles szövegét hozzám eljuttatta, felhívta figyelmemet arra is, 
hogy a jóváhagyott szövegnek négy eredeti aláírásokkal és bélyegzővel 
ellátott példányban jóváhagyási záradékkal való ellátás céljából az egye-
temes felügyelőhöz való felterjesztése még nem történt meg. 

Ennéfogva javasolom, méltóztassék az egyházkerületi elnökség-
nek meghagyni, hogy ennek tegyen eleget, aminek megtörténte után a 
jóváhagyott és záradékkal ellátott ügyrendi példányok lesznek hivatva 
arra, hogy hiteles szövegül szolgáljanak mindaddig, míg a közgyűlés a 
tanácskozási ügyrendet nem módosítja. 

Az 1942. évi rendkívüli kerületi közgyűlésen nyert megbízatásom-
nál fogva a hiteles szöveget át tanulmányoztam abban a tekintetben is, 
hogy gyakorlati szempontból mely rendelkezései szorulnak módosításra. 

Ennek eredményeként jelenthetem, hogy olyan rendelkezést, 
mely haladéktalanul módosításra szorulna, nem találtam, de az egész 
szabályrendeletet a gyakorlati igényeknek megfelelően átdolgozandónak és 
módosítandónak tartom. 

Mivel ez a munka a" többi egyházkerület hasonló szabályrendele-
teivel való összehasonlítást, továbbá alapos tárgyalást és megfontolást 
igényel, javasolom a közgyűlésnek, hogy lehetőleg Budapesten lakó egy-
házjogászokból álló szűkebbkörű bizottságot bízzon meg azzal, hogy az 
egyházkerület tanácskozási ügyrendjéről szabályrendelettervezetet készít-
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sen és azt a jogügyi bizottság, valamint az egyházkerületi presbitérium 
ú t ján a jövő évi rendes kerületi közgyűlés elé terjessze. 

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja s az ügyrendi 
szabályrendelettervezet elkészítésére a következő tagokból álló 
bizottságot küldi ki: dr. Händel Béla, dr. Traeger Ernő, dr. Farkass 
Béla, dr. Csengődy Lajos, dr. Borostyánkőy László és dr. Zelenka 
Frigyes. 

4A. (Dr. Z.) A lelkészek köztisztviselői jellegét illetően ugyanaz az elő-
adó a következő előterjesztést teszi: 

A nógrád—hont—barsi egyházmegye közgyűlése az egyházmegyei 
lelkészegyesület indítványára felterjesztést intézett a kerületi közgyű-
léshez, hogy az egyetemes egyház út ján, esetleg a református konvent-
tel egyetértően a m. kir. kormánynál tegyen lépéseket aziránt, hogy a 
lelkészeket, akik magasztos hivatásukkal a magyar nemzet egyetemének 
boldogabb jövőjét munkálják, köztisztviselői jelleggel járó kedvezmé-
nyekben részesítse. 

Mivel a kérelem teljesítésének jogi akadályát nem látom, tiszte-
lettel javasolom, hogy a kérelmet az egyetemes közgyűléshez felterjesz-
teni méltóztassék. 

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. 

42. (Dr. Z.) Ugyanaz az előadó bemutat ja dr. Kéler Bertalan ügyész 
panaszát s elintézésére vonatkozó határozati javaslatot terjeszt a köz-
gyűlés elé. 

Dr. Lándori Kéler Bertalan egyházkerületi ügyész és jegyző kér-
vénnyel, illetve panasszal fordult a közgyűléshez, melyben előadja, hogy 
az 1942. évi június hó 2. napján tartott egyházkerületi presbiteri ülésen 
az elnöklő dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelő presbitériumi tag-
ságát kétségbe vonta, mely ténykedés ellen a közgyűléstől orvoslást kér. 

Az eset előzményét az 1940. évi rendes egyházkerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 9. pontjában foglalt határozat képezte, mely szerint: 
,,a közgyűlés megválasztja dr. Farkass Béla, a kerület eddigi ügyésze mellé 
dr. Kéler Bertalant és dr. Borostyánkőy Lászlót ügyészeknek azzal, hogy 
az egyházkerületi presbitériumnak hivatalból való tagja dr. Kéler Ber-
talan, miután dr. Farkass Béla ügyész egyébként is tagja a presbité-
r iumnak". 

Megállapítást nyert, hogy dr. Farkass Béla az egyházkerületi 
presbitériumnak nem tagja, minélfogva a hivatkozott határozatnak ki-
indulási pontja és előfeltétele tévedésen alapszik. 

A magam részéről általában tévesnek tartom azt az álláspontot, 
mintha az egyházkerületi presbitériumnak csak egy ügyész lehetne tagja. 

Igaz ugyan, hogy az 1934—1937. évi zsinati II. tc. 65. §-a az egyház-
kerületi presbitérium hivatalból való tagjai között csak „egyházkerületi 
ügyészt" említ, de ugyanezen tc. 62. §-a az egyházkerületi közgyűlés 
hivatalból való tagjainak megállapításánál ugyancsak „egyházkerületi 
ügyészt" említ. Ha tehát helyesnek fogadnánk el azt az álláspontot, hogy 
a három ügyész közül az egyházkerületi presbitériumnak csak egy lehet 
tagja és ennek személyét közgyűlési határozatban kell kijelölni, ugyan-
ezt kellene tenni a közgyűlési tagság megállapítására vonatkozólag is. 
Ez esetben pedig előállna az a helyzet, hogy az egyházkerületi ügyészek 
közül kettő sem a presbitériumnak, sem a közgyűlésnek nem tagja, ami 
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az illetőket teljesen megakadályozná abban, hogy hivatásukat betölthessék. 
Ezzel szemben rámutatok arra, hogy az EA. 142. §-a szerint: „az 

egyházkerület rendes tisztviselői közé tartoznak az egyházkerületi fel-
ügyelőn és püspökön kívül még az egyházkerületi jegyzők, pénztáro-
sok, ügyész, számvevő és levéltárnok, akik — éspedig a jegyzők egyenlő 
számmal, a lelkészek és világiak közül — az egyházkerületi közgyűlés 
által hat évi időtartamra választatnak". 

Ez a törvényes rendelkezés „jegyzőket" és „pénztárosokat" említ 
anélkül, hogy azok számát meghatározná. — Kétségtelen tehát, hogy 
ezzel a jegyzők és pénztárosok számának meghatározását a kerületi köz-
gyűlésnek kívánta fenntartani . 

Ha pedig a törvény értelmében a jegyzők és pénztárosok számá-
nak megállapítására az egyházkerületi közgyűlés jogosult, semmi ok 
sincs annak feltételezésére, hogy az ügyészek számának meghatározására 
— csupán azért, mert a törvény szövege az ügyészt egyesszámban 
említi — az egyházkerületi közgyűlés jogosultsággal nem bírna. Ez eset-
ben pedig kétségtelen, hogy amennyiben az egyházkerületi közgyűlés 
szükségét látta fennforogni annak, hogy három ügyészt válasszon, azok 
ugy az egyházkerületi közgyűlésnek, mint az egyházkerületi pres-
bitériumnak megválasztásukkal hivataluknál fogva teljes jogú tag-
jaivá váltak. 

Ennélfogva a következő határozati javaslatot terjesztem a köz-
gyűlés elé: 

A közgyűlés megállapítja, hogy dr. Farkass Béla, dr. Kéler Ber-
talan és dr. Borostyánkőy László az egyházkerületnek egyenlő jogkör-
rel megválasztott ügyészei, mely hivataluknál fogva nevezettek az 1934— 
37. évi zsinati II. tc. 62. §-a értelmében a közgyűlésnek és 65. §-a értel-
mében a presbitériumnak rendes tagjai. 

Az 1940. évi rendes egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve 9. 
pontjában foglalt határozatnak azt a rendelkezését, hogy: „az egyház-
kerületi presbitériumnak hivatalból való tagja dr. Kéler Bertalan, miután 
dr. Farkass Béla ügyész egyébként is tagja a presbitériumnak", hatályon 
kívül helyezi. 

Ezzel dr. Kéler Bertalan panaszát elintézettnek tekinti. 
^ .m. m 

A közgyűlés az előadó ügyész határozati javaslatával szemben 
a jogügyi bizottságnak következő határozati javaslatát fogadja el: 
A közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes presbitériumhoz 
abban a kérdésben való állásfoglalás végett, hogy egynél több 
kerületi ügyész megválasztása esetén azok az 1934—37. évi 
zsinati II. tc. 62. §-a értelmében a közgyűlésnek és ugyanezen tc. 
65. §-a értelmében a presbitériumnak hivatalból mind tagjaivá 
válnak-e, vagy pedig ezen testületeknek a megválasztott több 
kerületi ügyész közül csak egy lehet-e tagja? 

43. (Dr. Z.) A püspöki székhely állandósításának kérdésében ugyanaz az 
előadó a következőket terjeszti elő: 

A balassagyarmati egyházközség közgyűlése foglalkozott a püs-
pöki székhely állandósításának kérdésével s hajlandónak mutatkozott 
arra, hogy a dunáninneni evangélikus egyházkerület mindenkori püspö-
két paróchus lelkészévé elfogadni és ezzel lelkészválasztási jogáról lemon-
dani hajlandó. 

Az 1934—37. évi zsinati II. tc. 64. §-a értelmében az egyházkerület 
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közgyűlése — az egyházközség meghallgatása után — szavazatainak 
2 a többségével kimondhatja, hogy a területén lévő valamely anyaegy-
házközség legyen a mindenkori püspök állandó székhelye. Az egyház-
kerület ily határozatot csak attól feltételezetten hozhat, hogy a püspöki 
székhelynek kijelölt egyházközség közgyűlésén elhatározza a kijelölés-
hez való hozzájárulását. Az egyházkerület ily határozatát ugyancsak az 
egyházközség meghallgatása után és csak szavazatainak 2/3-ad többségé-
vel változtathatja meg. Ha az állandó székhelyű püspöki állásra meg-
választott püspök ezt a megválasztását elfogadja, úgy kell tekinteni, 
hogy ezzel arra az időre, míg a püspöki széket betölti, annak az egyház-
községnek lelkészi állását is elfogadta, amely a mindenkori püspök 
részére van fenntartva. 

Tekintettel arra, hogy egyházkerületünk jelenleg csonka, szüksé-
gesnek tar tanám érdemi döntés előtt az egyházmegyéket meghallgatni. 

Ennélfogva a következő határozati javaslatot ter jesztem a köz-
gyűlés elé: 

A közgyűlés — mielőtt a püspöki székhely állandósításának kér-
désében érdemben határozna — az egyházkerület egyházmegyéit és a 
balassagyarmati egyházközséget állásfoglalásra szólítja fel és megbízza 
az egyházkerület elnökségét, hogy ezt a határozatát az egyházmegyék-
kel közölje azzal, hogy azok e tárgyban hozandó közgyűlési határoza-
tukat legkésőbb a jövő évi rendes egyházkerületi közgyűlésig az egyház-
kerület elnökségéhez terjesszék fel. 

A közgyűlés a határozati javaslatot elfogadja. 

44. (Dr. Z.) A közgyűlés tárgyalta az alsószeli-i egyházközség beadvá-
nyát egyháza tagjainak csere ú t j án felsőszeli-i határban juttatott földek 
egyházi adója tárgyában, melyet saját maga számára igényel, hogy ház-
tartási egyensúlya ne veszélyeztessék. 

Lándori Kéler Bertalan dr. egyházkerületi ügyész megállapítja 
előadói javaslatában, hogy a törvény szerint a birtokok után kivetett 
egyházi adók azt az egyházközséget illetik, amelynek a területére a bir-
tokok esnek, tehát az alsószeli-i egyház kérelme jogilag helyt nem álló 
s nem is teljesíthető. 

Legfeljebb méltányosságból lehetne figyelembe vehető annyiban, 
hogy a birtokcsere hatósági intézkedés következtében állott elő, vele kap-
csolatban az alsószeli-i hívek olyan birtokból részesedtek, amely eddig 
a felsőszeli-i egyház számára semmiféle adót nem szolgáltatott, csere 
következtében az alsószeli-i egyház adóalapjának tetemes része tolódott 
át a felsőszeli-i egyház területére s valószínűnek látszik, hogy a nagy-
összegű adókiesés megnehezíti az alsószeli-i egyház megélhetését, sőt 
tetemes adóemelést is szükségessé tehet. 

Mindezek a szempontok azonban nem igazolják s nem teszik lehe-
tővé, hogy a felsőszeli-i egyház törvény ellenére az őt megillető adó-
bevétel bármely hányadától elüttessék. 

Ily körülmények között nem áll fent a kérdés elintézésének más 
lehetősége, mint hogy a két egyház egymással testvéri egyetértésben 
tárgyalja s juttassa döntésre valamilyen önkéntes megegyezésben ezt 
az ügyet. 

Hogy pedig megegyezésük a kölcsönös engedékenység és a köz 
szempontjainak figyelembevétele, valamint az egyházi szolgálat rend-
jének feltétlen szabályozása mellett jöjjön létre, óhajtandó volna a meg-
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egyezés előkészítésére és létrehozatalára a kerület egy megbízottjának 
a kiküldése, aki legalkalmasabban a püspök lehetne. 

A püspök vezetése alatt folyó tárgyalásokra a kérelmező egyház-
község szerelje fel kérését megfelelően; vagyis mindenekelőtt mutassa 
be csereterülete vázrajzát vagy térképét, a két egyházközséghez való 
viszonyában, azután terjesszen be a szóbanforgó területek nagyságáról 
pontos kimutatást, állapítsa meg, hogy a cserébe adott alsószeli-i földek 
adójának az elmaradásával mennyi a pontos vesztesége. 

Ezzel szemben a felsőszeli-i egyház készítsen megfelelő kimuta-
tást arról, hogy az alsószelieknek jut tatot t határrész után a mai adókulcs 
alapján kivetett adó milyen összegre fog rúgni s az ú j hívek gondozása 
mennyi munkát és mennyi költséget jelent a felsőszeli-i egyháznak. 

A két egyház tárgyalja meg egymásnak teendő engedményeit a 
teljes testvériség, a jó szomszédság és egymás létérdekei figyelembe-
vételével s ugyanakkor az anyagi kérdések elintézése mellett pontosan 
egyezzék meg a kérdéses csere által érintett hívek egyéb viszonyai 
tekintetben is. 

A közgyűlés az előterjesztést elfogadja. 

45. (Dr. Cs.) A szórványgondozásról beterjesztett jelentés kerülvén tár-
gyalásra, előadó jelenti, hogy Wiczián Dezső egyet, tanár nem volt abban 
a helyzetben, hogy mult évi errevonatkozó megbízásának eleget tegyen 
s helyette a felkért előadó terjeszti be a következőket: 

A mult évi közgyűlési határozatok végrehajtására vonatkozólag 
jelentősebb mozzanat nem történt, részben az egyházkerületi elnökség 
elhalálozása folytán, részben pedig az egész kérdés bonyolult volta miatt. 

A szórványgondozási alap némi növekedést ért el, de korántsem 
érdemleges mértékben. 

Az egyháztagok egyházközségi és külön szórványbeli adózásáról 
tervbevett kimutatások nem érkeztek be. 

A lelkészi jövedelmek forrásainak és szórványgondozási kötele-
zettségeinek külön megállapítása is hiányzik még. 

Az egyházközségek szórványbeli jövedelmeinek elsősorban a szór-
ványgondozásra való fordítása csak Székesfehérvárt érinti lényegeseb-
ben, de erre vonatkozó intézkedés sem történt. 

A szórványgondozási szabályrendelet, amely egyrészt a szórvány-
alapra, másrészt az egész munka egységes irányítására vonatkoznék, a 
közalap igénybevételével is kellőképen megalapozva, nemkülönben az 
önálló missziói központok létesítése is még mindig a jövő feladata. 

A jelen évre vonatkozó jelentések kevés kivétellel beérkeztek s 
lényegökben a mult évi állapot fennállását tartalmazzák. A mult évi fel-
híváshoz mérten, csak Kisterenye küldte a szórványhívek egyházi 
adóösszegét. 

Rendkívül jellemzőnek tartom egyházunk szórványgondozási 
munkájának illusztrálására azt a képet, amelyet a mátyusföldi missziói 
jelentés tartalmaz. Egyebek közt közli ez, hogy nagypénteken 7 lelkészi 
szolgálat tartatott 4 gyülekezetben, amelyhez szükségessé vált kerék-
pározás annyira megviselte a fiatal segédlelkészt, hogy húsvét vasár-
nap a délelőtti szolgálata erős köhögési roham miatt félbeszakadt s ágyba 
vitt az út ja a következő szószék helyett. — Avagy a másik kép, amely 
szerint a nagyheti szolgálatok száma elérte az 50-et, amelyet 7 helység-
ben 2 lelkész végzett. 

Valóban nagy erőfeszítést jelent egyházunkra a szórványállapot 
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és ezt egyházkerületünk lelkészei nem mindennapi készséggel és áldozattal 
végzik. Annyira, hogy még ebben a keretben is méltán merülhet fel a kér-
dés, vájjon arányban vannak-e az elért eredmények is a végzett erő-

* kifejtésekkel? Vájjon méltányolják-e szórványban lakó híveink és 
eléggé értékelik-e mindazt az áldozatot, amit egyházunk és lelkészi 
karunk nagy általánosságban meghoz az érdekökben? Értékelik-e maguk . 
az egyházi hatóságok is ezeket a szolgálatokat a maguk igazi jelentősége 
szerint és érvényesülnek-e ezek a lelkészi előhaladás, egy-egy nyugal-
masabb lelkészi állomáshoz való jutás terén is? Nem marad-e magára 
az egyes ilyen helyekre kisodródott lelkész és azt a munkát, amit fia-
talos lelkesedéssel elkezdett, nem kénytelen-e végezni még elaggott 
korára is? Mind olyan kérdések, amelyekkel szembe kell néznünk. 

Szórványhíveink szempontjából azon a szemüvegen át, vájjon 
fontos-e nékik is az üdv javak ama közlése, amelyet egyházunk által 
ajánl fel nékik is Isten kegyelme és tudatában vannak-e annak, hogy ez 
számukra is mindennél fontosabb és többet ér. Ha ennek tudatára ébred- . 
nek, úgy maguk is több áldozat meghozatalára kell, hogy induljanak. 

Ennek a tudatnak a felébresztése az egész szórványgondozás leg-
első feladata. 

Ennek a megvalósítására a jelen, anyagiak miatt felettébb nehéz 
helyzetben a legelső teendő híveinknek egy az ő lelki igényeikhez alkal-
mazkodó jó szórványlappal való ellátása lenne. Nem volna lehetetlen 
egy a mi egyházkerületünk szórványhívei számára megindítandó ébresztő 
írás, akár hetilap, akár röpiratsorozat megindítása, de úgy, hogy ezek 
minden egyes családunk kezébe el jutnának s ecélból az összes szórvány-
hívek névsorának az összeállítása volna szükséges az egyes lelkészi hiva-
talok út ján. 

Ennek az út ján, de az egyes lelkészi pasztoráció keretében is 
külön rávezetendő és ránevelendő szórványaink népe a templomtól és 
istentiszteleti helyektől távoleső tájakon a házi-, családi- és magánisten-
tiszteletek tartásának a jelentőségére. Isten III. parancsát teljesítse min-
den evangélikus család, ha posztillával nem is áll módjában, úgy énekes-
könyve, bibliája felnyitásával és a családban, vagy környezetében élő 
evangélikusok maga köré gyűjtésével és ha mást nem is, de a Mi Atyánk 
és a Hiszekegy közös elmondásával. Ennek gyakorlati keresztülvitele sem 
lehetetlen, de megállapításom szerint erőteljesebb indításokat kellene 
egyházunknak ezirányban nyúj tani híveink számára. 

Ahol ennek csak egyetlen lehetősége is van, úgy a közös istentisz-
teleti helyek létesítése volna a következő feladat. Ily célra akár az állami 
iskolák egy-egy tanterme, mint a legolcsóbb megoldás, vehető igénybe, 
akár — s ez volna a jobb és igazabb megoldás — csak egy kis szobácska 
bérlése, amely kápolnának volna berendezendő. Ezek szabályszerű posz-
tillával énekeskönyvekkel látandók el és a szórványgondnok személye 
úgy választandó meg, hogy a posztillaolvasás végzését is el tud ja látni. 

Ebben a vonatkozásban tolul egyházkerületünk elé is a diakoná-
tus kérdése, amelynek megoldásához esetleg példát is szolgáltathatnánk,* 
kiváltképen mostanában, amikor a lelkészi utánpótlás kérdése is épen 
elég külön gondot ad. 

A szórványhíveknek az illetékes templomhoz való közelebbi kap-
csolását igen előnyösen szolgálhatja a finneknél jól bevált és általánosan 
szokásban levő eljárás, mely szerint a szórványhívek — ha többre nem 
is — egy teára a lelkész vendégei s távoli ú t ja ikra az istentisztelet után 
valami ilyesfélével ellátottan bocsáttatnak el. Erre a célra egy-két estély 
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rendezése a szükséges fedezetet is előteremtheti, külön megerőltetés 
nélkül. 

Szórványkérdésünk igazi megoldása csak a telepítés révén volna 
megvalósítható. Híveink közül legalább azoknak az idegen vallású tenger-
ből való kiemelése és templomaink közelében való elhelyezése, akiknél ez 
egyáltalán szóba jöhet. Ilyenek pl. a gazdasági cselédek, akikről való 
kataszter összeállítása és illetékes helyekre juttatása igen sürgős, és ki-
váltképen földbirtokosaink részéről való honorálása lenne szükséges. 

A telepítés mostani folyamatában a kormányzat körében ilyen 
irányú befolyásunk érvényesítésére kell mindenképen törekednünk. 

Addig is, amíg mindezek megvalósíthatók lesznek, nélkülözhetetlen 
a szórványhíveinkkel az illetékes lelkészek részéről való személyes érint-
kezés és ennek a révén való tudatosítása annak, hogy minden evangélikus 
otthon az idegen vallásúak, tengerében is nem egyéb, mint egy-egy ten-
gerszeme az Isten Üdvözítő Evangéliumának, amelynek ár ja valamikor 
a mi egész hazánkat is elárasztotta s amelynek legelső medre, legelső 
szervezete és országos tényezővé válása épen a mi egyházkerületünk 
területéről indult ki. S hogy az Evangélium értékeinek a megtartása meg-
éri a szórványsors minden mostohaságát és áldozatát is! 

Zárt falanxba sorakozva vonul fel a Kath. Akció, hogy megvívja 
végső-és döntö csatáját a mi egyházunk híveivel is. Büszkén hirdeti, hogy 
a magyarországi katholicizmus diadalmasan állotta ki s bírta ki a protes-
tántizmus támadását és nem kell csak pár évtizednyi kitartás a megindult 
úton és amint eltüntethetők a nemzetiségek, úgy megszüntethetők lesznek 
a felekezeti tagozódások is. 

Számításuk papíron elsőrangú és biztos. Hogy a valóságban is 
ilyennek ne bizonyuljon, ahhoz az Evangélium Urának és az ő egyházá-
nak is hozzá kell szólnia. 

Erre a hangra a legsürgősebben egyházkerületünkben Érd, Tata, 
Farnad, Ipolyság, Bokor-Kutasó, Mátyusföld vár a többiek sorának élén. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

46. (F. A.) Az egyházkerületi missziói munkáról szóló egyházmegyei 
felterjesztéseket, mint felkért előadó, Fadgyas Aladár ismerteti s 
ennek kapcsán örömmel és elismeréssel emlékezik meg arról a munkáról, 
amely az elmúlt nehéz esztendőben a kerület missziói pontjain folyt. 
Különösen nagy örömmel tesz jelentést az esztergomi missziónak önálló 
anyaegyházzá való alakulásáról s ezzel, mint önálló anyaegyháznak, a 
missziói sorból való kinövéséről. Viszont különösen a missziói pontok 
szolgálat végzőinek katonai szolgálatával kapcsolatos munkazökkenőkről 
sajnálattal emlékezik, de hiszi, hogy Isten kegyelméből csakhamar jönnek 
békésebb napok, mikor az értékes s nagyfontosságú munkát végző fiatal 
munkásaink ú j ra vissza térhetnek missziói helyeikre s végezhetik zavar-
talanul áldásos s közegyházi szempontból a mi ev. egyházunkban oly 
nagyfontosságú munkájukat . 

Az egyes egyházmegyékből a jelentések pontosan beérkeztek s 
azokat az alábbiak szerint ismerteti. 

Jelentés a fejér-komáromi evangélikus egyházmegye területén lévő 
missziókról. 

B i c s k e . A csabdii egyháznak ez a fiókegyháza minden tekintetben 
fejlődő gyülekezet. Többen vannak már mint az anyaegyházban s az 
istentiszteletek is látogatottabbak, mint az anyaegyházban. Minden hó 
első és harmadik vasárnapján van istentisztelet. Ezeken kívül minden 
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főünnepen van úrvacsoraosztás. A reformációi ünnepi istentisztelet is itt 
van, mely nap itjt egyben a templomavatási emlékünnep. Ugyancsak 
itt van az évvégi hálaadás. 

Bár az elmúlt esztendőről külső eredményeket nem tud felmutatni, 
de a belső lelki eredmények arra mutatnak, hogy e kis gyülekezet hívei 
szeretik vallásukat, hitükben igyekeznek erősek lenni. Mindig felemelő 
közöttük lenni. 

E s z t e r g o m . Az elmúlt esztendő meghozta évtizedes vágyát s  
törekvését, miután ez év végén felavatta szép ú j templomát s megkötötte 
mint társegyházzal, Doroggal egyezségét, így elhívta mint önálló anya-
egyház első lelkipásztorát a hosszú éveken a megalapozás küzdelmes, 
nehéz munkájá t végzett Molnár Gyulát egyhangú bizalommal, ezzel 
Esztergom és Dorog kiesnek a missziói élethelyzetből s mint társegyházak 
önálló egyházként élik életüket. 

É r d . Szépen fejlődő, erősödő fiókegyház. Amióta van állandó s. 
lelkésze, aki rendszeresen tart istentiszteleteket, s a különböző iskolákban 
rendszeresen végzi a hitoktatást, bibliaórákat vezet s a hívek látogatásá-
val tömöríti az egyháztagokat, azóta szaporodik a hívek száma s erősödik 
a fiókegyház. Olyannyira, hogy már foglalkoznak a templomépítés vágyá-
val. Tervbe vették a templomra Esztergom példája szerint gyűjtés meg-
indítását, de e terv Balikó Zoltán segédlelkész gondozó, katonai szolgálata 
miatt, egyelőre megakadt. Várni kell jobb időre és a békesség napjaira. 
A segédlelkészt helyettesíti Balikó Lajos tábori főesperes és a tordasi 
segédlelkész. 

M a r t o n v á s á r . Az állami elemi iskolából, melynek egyik tan-
termében 32 éven át tar tot tuk istentiszteleteinket, a folyó év őszén a 
református testvérek által felállított imaházba helyeztük át. Minden hó 
első vasárnapján végeztük itt mi az istentiszteleteket, melyeken a refor-
mátus testvérek is részt vettek. A többi vasárnapokon pedig a mi híveink 
látogatták a református istentiszteleteket. A főbb ünnepeken úrvacsorával 
éltek a hívek. 

Jelentés a mosoni egyházmegye missziójáról. 
M o s o n s z e n t j á n o s t Weltler Rezső hegyeshalmi lelkész gondozza. 

Minden második hónapban tart istentiszteletet, amikor a gyermekeket is 
hitoktatásban részesíti. 

Jelentés a pozsonyi egyházmegye missziójáról. 
A pozsonyi egyházmegye területén Kaial székhellyel a mátyusföldi 

misszió működik. Ezen missziós kör szenei szórványa imaház építésére 
telket kapott a politikai községtől ajándékba. így most nagy szeretettel 
készül a szent cél megvalósítására. Más gyülekezethez tartozó szórvány-
helyeket az illetékes lelkészek alkalomszerűen látogatták. 

Nógrád-Hont-Barsi egyházmegye. 
A beérkezett jelentések majdnem mind derülátók és biztatók. It t-

ott ugyan jelentenek egy-egy kárunkra kötött reverzálist vagy egy át-
térést, különben nyereségről, a hitélet erősbödéséről, szép templomláto-
gatásról számolnak be. Ha azonban ezeket a jelentéseket a statisztika 
tükrébe állítjuk, azt fogjuk látni, hogy egyáltalában nincsen okunk az 
optimizmusra. Stagnálás az egész vonalon. 

Hasonlítsuk össze az 1903. évi tanulólétszámot az 1940. évi tanuló 
létszámmal: Balassagyarmatnak volt 214 tanulója, van 217. Béren volt 
188, van 182. Legénden 75, most 68, Losoncon volt 132, most 126, Szügy-
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ben volt 214, van 212 és így van ez az egész vonalon. Elveszett egy egész 
generáció és öregekből áll az egyházközségek híveinek serege. 

Az egyházi hatóság karöltve a lelkészi gárdával, sokat tesz, sokat 
fáradozik szórványhíveink megmentésén, megtartásán. A legfontosabb 
lépés volt e tekintetben a szórványhitoktatás bevezetése, mely jelenlegi 
püspökünk alesperesi működéséhez fűződik s melynek pénzügyi alá-
támasztása kiérdemesült esperesünk, Mihalovics Samu nevéhez fűződik. 
Kovács boldogult püspökünk a kesterenyei missziói egyházat alapította a 
nagykiterjedésű Balassagyarmati Ipolyon túli Kör megalapítása, hol 1263 
lélek él — püspökünk esperesi működését dicséri. 

Az egyházközségekben a munka mindenütt nagy buzgósággal folyt. 
A lelkészek csökkentett anyagi támogatás mellett fokozott mértékben 
tették meg kötelességüket. Kisterenyén, ahol az anyagyülekezet is csak 
szórvány — majdnem minden egyháztag lapot járatott s a lelkész a szór-
ványok gondozása céljából 176 alkalommal utazott el otthonából. Hála 
legyen a jó Istennek, hogy majdnem minden szórványában van neki 
segítőtársa, kiknek az egyházhívek gondozásáért e helyütt is hálás köszö-
netet mondunk. 

S a l g ó t a r j á n kántori lakás ügye az egyházközség erélyes maga-
tartásának következtében kedvező befejezést nyert. Ámbár lelkészének 
missziói munkájá t a háborús állapot sok tekintetben hátrá l ta t ja — az 
mégis halad s a hívek erősbödő öntudatában és megnyilatkozó áldozat-
készségben nyer kifejezést. 

E g y h á z a s d e n g e l e g szórványai: Héthalom, Erdőtarcsa, Nagy-
kökényes megfelelő lelki gondozásban részesülnek. A lelkész nemcsak a 
hitoktatást és a hívek látogatását végzi, hanem bibliaórákat is tart a 
számukra. Heréd szorongó várakozás után mégis megkapta államsegélyét, 
iskolája azonban mégis zárva, tanítója hadiszolgálatot teljesít. 

Bérnek lelkésze most is sürgeti Bokor-Kutassó anyásítását. A hí-
vek ellene vannak az anyásításnak, mert attól félnek, hogy anyásítás 
esetén nem kapnak papot és még kevesebb lelkigondozásban részesülnek, 
mint most. 

S z i r á k híveinek száma állandóan fogy. Negyven évvel ezelőtt 
volt 1248 híve, ma 1037 a hívek száma. Űgv iátszik, hogy ez a szociális 
viszonyoknak a következménye. Kisbágyon, ahol azelőtt evangélikus 
iskola volt, épületeivel alkalmasnak látszik egy missziói állomás létesí-
tésére. 

Fájó sebe egyházunknak S z é c s é n y . A lelkész fiatalos erővel 
dolgozik, sajnos, a nyáj nagyon megfogyatkozott. A 850 lélekszámnak 
100 tanulólétszám felel meg s a helyett van 23 gyermek. 

A jelentésekben egy indítvány és egy bejelentés is foglaltatik. Az 
i p o l y v i d é k i m i s s z i ó i k ö r lelkésze egyházának ellátására gépjárművet 
kér. Kérése a számvevőszékhez tétessék á.t 

A losonci egyház lelkésze jelenti, hogy a megállapodás szerint 
Fülek lelki gondozása Losonc által 1943. szeptember 30-án esedékes. 
Losonc azonban semmiképen nem vállalja. Fülek és vidéke hitoktatása 
Losoncról lehetetlenség. Indítványozza, hogy az egyházmegye, illetve a 
kerület még idejében találjon megoldást. 

Az egyházkerületi közgyűlés, amikor a felkért előadónak 
jelentéséből egyrészt örömmel vesz tudomást a kerületi missziók 
fejlődéséről s ez alkalommal is meleg szeretettel köszönti az elmúlt 
évben önálló anyaegyházzá alakult esztergomi egyházat, másrészt 
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sajnálattal s aggódva tekint a megfogyatkozott számú munkások 
miatt a missziók jövő munkájára . Köszönetet mondva előadónak, 
a jelentést tudomásul veszi. 

47. (Dr. Cs.) Beterjesztetik az egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyámintézet 
jegyzőkönyve, amit 

a közgyűlés tudomásul vesz és jegyzőkönyvi mellékletként való 
kinyomatását elrendeli. 
48. (Dr. Cs.) Az egyházkerületi Luther-Szövetség beterjesztett je-

lentése szerint az eddigi keretekben folyt a Luther-szövetségi munka. 
Ennek egyik alosztályaként alakul meg az Evangéliumi Munkásszövetség 
is, melyre vonatkozó felhívással a püspöki hivatal kereste meg az egy-
házakat. A jelentések szerint ennek Salgótar jánban tettek eleget. 

Tudomásul szolgál. 
49. (Dr. Cs.) Az egyházkerület Lelkészegyesülete jelenti, hogy szeptember 
30-án megtartotta ülését, melynek jegyzőkönyve beterjesztetvén, az abban 
foglaltak 

tudomásul szolgálnak és jegyzőkönyvi függelékként kinyomat-
tatnak. 

50. (B. L.) A tanítóegyesület elnöke beterjeszti az egyházkerületi tanító-
egyesület jegyzőkönyvét. 

Tudomásul szolgál s a jegyzőkönyv függelékét képezi. 

51. (F. A.) Fadgyas Aladár felkért előadó ismerteti az egyházkerület 
területén lévő kórházakban, fogházakban, javító intézetekben végzett és 
az egyes egyházmegyékből beérkezett elmúlt évi lelkipásztori munkákról 
szóló jelentéseket. A beérkezett jelentések szerint a következő helyeken 
volt az elmúlt évben egyházkerületünk területén rendszeres lelkipásztori 
munka: Székesfehérvár (kórház, fogház és leányjavító intézet), Komárom 
(kórház és fogház), Tata (kórház, fogház), Balassagyarmat (kórház, fog-
ház), Ipolyság (kórház, fogház), Losonc (kórház), Magyaróvár (kórház), 
Márianosztra (büntető intézet-fegyház.) 

II. A b a l a s s a g y a r m a t i k i r á l y i t ö r v é n y s z é k i f o g h á z b a n 
az elmúlt évben a lelkipásztori munka szintén az eddig jól kitaposott 
ösvényen haladt. Akik ebben a munkában résztvettek, mindig az Űr 
Jézusnak Máté 25 : 36. versben foglalt ama intésével lépték át a fogház 
kápolnájának, vagy celláinak küszöbét: „Fogoly voltam és eljöttetek hoz-
zám". Az Űr parancsát követte az evangélikus nőegylet fogházi missziója, 
amikor havonta egyszer a diakonissza vezetésével rendszeresen látogatta 
az evangélikus letartóztatottakat. Számukra a „Szabadíts meg engem 
Uram" c. imakönyvecskéket ugyancsak az egyházmegyei missziói alap 
jótéteményéből osztogatta. A betegek és hozzátartozóik között a kontak-
tust megszőtte, a levelezést a fogházi irodán keresztül közvetítette a 
raboktól a szülőkig. Minden rabnak bibliát jut tatott kezébe. A vasárnapi 
istentiszteletek a rabok részére a református lelkipásztorral karöltve úgy 
voltak berendezve, hogy minden vasárnapra jutott protestáns istentisztelet. 
Egyik vasárnap az evangélikus lelkész, másik vasárnap a református lel-
kész tartotta azokat s az evangélikus és református rabok kölcsönösen 
vettek részt minden istentiszteleten. Adventben és böjtben minden letar-
tóztatott az Űr asztalához járult . Karácsonykor pedig a fogházi misszió 
karácsonyfaünnepélyt tartott az életnek ezen hajótöröttéi részére is 
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s szeretetcsomagokkal igyekezett pótolni a családi élet kará-
csony estéjének melegségét. Ez az est a rabokat is lélekben megrázta és 
előkészítője lett a bűnbánatnak és a megtérésnek. A rabok száma — evan-
gélikus részről átlagosan 10—15, néha azonban a létszám tíz alá is esik. 
A fogház lelkipásztori munkája, amely az Ür Jézus világos és egyenes 
parancsán épül fel, a balassagyarmati törvényszéki fogházban egész esz-
tendőben szépen, eredményesen és áldottan folyt. 

Jelentés a fejér-komáromi egyházmegye fogházmissziójáról. 
S z é k e s f e h é r v á r . Az ügyészség fogházában lévő protestáns rabo-

kat a református és evangélikus egyház közösen gondozza. Felváltva tar-
tanak részükre istentiszteletet s ezen kívül a Fébe tagjai is hetenkint 
tar tanak részükre bibliaórákat. E helyen kell megemlékeznünk a javító-
intézetben lévő evangélikus vallású leányok gondozásáról is. Itt hetenkint 
egyszer hittanórát, egyszer pedig csendesórát tartanak. A csendesórákon 
Somfay Aladárné, Miklós Mária, Póczy Gyuláné, dr. Hajicsek Gyuláné 
és Irányi Kamiiné tagjai a fiatalkorú felügyeleti hatóságnak. Mint ilye-
nek, tevékeny részt vesznek a környezettanulmányok levezetésében. 

K o m á r o m . Az ügyészség fogházában letartóztatottak lelki gondo-
zását a református egyházzal az elmúlt évben is közösen végeztük. 
Részükre, amikor voltak híveink, rendszeresen megtartottuk az isten-
tiszteleteket s igyekeztünk ú t juka t egyengetni a polgári társadalomba való 
visszatérésük idejére. Az ügyésszég megkeresései alapján több ízben 
végeztünk környezettanulmányokat, gondoztunk feltételesen szabadlábra 
helyezettet. A fogházban lévők részére nyuj to t tunk vallásos iratokat s a 
családjaikkal való érintkezést igyekeztünk lehetővé tenni. 

A m á r i a n o s z t r a i fegyintézetben 7 evangélikus vallású fegyenc 
van. Vallás-erkölcsi oktatásban az intézeti református lelkész részesíti 
őket. Évente a nagybörzsönyi evangélikus lelkész is meglátogatja őket 
s tart istentiszteletet és oszt úrvacsorát. 

Az i p o l y s á g i fogházban a múlt évben hála Istennek csak egy-
két evangélikus fogoly volt. Azok is csak rövid ideig. Egy-két hónapig 
voltak a fogház lakói. Ezek számára Matusz Pál ipolyvecei lelkész az 
egyházba, havi egy alkalommal való istentiszteleti kiszállásaikor szokott 
istentiszteletet tartani. 

B a l a s s a g y a r m a t i Mária Valéria Közkórház. A vármegye terü-
letéről és távolabbi vidékekről is itt ápolt evangélikus betegek lelkipász-
tori ellátása — az eddigi jól kipróbált gyakorlat szerint — rendszeres és 
cétudatos volt. Az evangélikus betegeket a lelkész egész éven át alkalom-
szerűleg meglátogatta s részükre szükség szerint az úrvacsorát kiszolgál-
tatta, az ott született gyermekeket megkeresztelte és az egyházkelő 
asszonyokkal az avatást elvégezte. Adventben és böjtben osztályról-osz-
tályra járt, minden betegnek a nagyünnepre előkészítő úrvacsorát kiszol-
gáltatta. Ezenkívül a nőegylet tagjaiból alakult kórházi bizottság Dóra 
diakonissza testvér vezetésével egész esztendőben a keddi nap délutánját 
a kórházban töltötte, meglátogatván minden evangélikus beteget és ré-
szükre a „Gyógyíts meg engem Uram" c. imakönvvecskét adta ajándékul. 
Ezt az ajándékozást a Nógrád-Hont-Barsi egyházmegye tette lehetővé 
azáltal, hogy missziói alapiának kamataiból egész éven át annyi példánvt 
bocsátott rendelkezésre az imakönyvecskékből, amennyi kellett. A balassa-
gyarmati evangélikus nőegylet a Mária Valéria Közkórház evangélikus 
betegei részére megrendelte a Harangszó öt példányát, melyet öt ingyenes 
példánnyal toldott meg maga a Harangszó szerkesztősége, úgyhogy a 
kórházba egész éven át 10 példány Harangszó járt s az egyes beteg-
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szobákban el lett helyezve, miáltal híveink lelkileg táplálékot nyertek 
s nem olvasták a nagyon elterjedt és nagy missziót teljesítő Szívujságot. 
Karácsonykor a lelkészi hivatal a diakonissza testvérrel egyetértőleg szép 
karácsonyfaünnepélyt rendezett a kórházi betegek számára szeretet-
csomagokkal. A lelkészi hivatal mindent elkövetett a tekintetben, hogy 
idegenből idekerült kórházi betegeink érezzék az anyaszentegyháznak, a 
lelki édesanyának simogató kezét s a betegek sorsáról több ízben értesí-
tette azokat a lelkésztestvéreket, kiknek gyülekezetéből valók voltak a 
betegek. Figyelt arra, hogy a sok apáca által körülvett és sok kísértésnek 
kitett evangélikus betegeinket megerősítse evangéliumi hitükben. Nagy 
operációk előtt álló betegek, szülő édesanyák odajárulása a kegyelem 
asztalához mindenkor a hitben való megerősítésnek, a félelemcsökkenés-
nek áldott hatásait váltotta ki. Az egész évi lelkipásztori munka buzgó, 
hűséges, céltudatos és eredményes volt. Istennek legyen érte hála, hogy 
az erőtleneket az ő kegyelme által megerősítette. 

L o s o n c o n az állami kórházban az 1941. év folyamán 67 evan-
gélikus beteg volt, közöttük 18 szlovenszkói. Átlagos szám 4—6. A bete-
geket a lelkész, a segédlelkész, a diakonisszatestvér és két nőegyleti tag 
segítségével hetenkint rendszeresen látogatja, imakönyvvel ellátja. Nagy 
ünnepeken s a szükséghez képest esetenkint kiszolgáltatja az úrvacsorát. 
A kórházban két evangélikus vallású beteg halt meg. 

I p o l y s á g o n a betegek száma általában csekély. Lelkigondozásu-
kat az ipolyvecei lelkész végezte az egyházba való kiszállásai alkalmával. 
Ilyenkor sorra meglátogatja őket, érdeklődik élethelyzetükről és a szük-
séghez mérten kiszolgáltatja részükre az Űr szent vacsoráját. 

S z é k e s f e h é r v á r . A kórházi evangélikus betegek a lelkészi hiva-
tal különös gondját képezik. Hetenkint több alkalommal részesülnek 
látogatásban a lelkészi hivatal, a nőegyesület és a Fébé diakonisszák ré-
széről. E látogatások alkalmával meghallgatják és teljesítik a betegek 
kívánságait, vígasztalásban részesülnek, imakönyveket, vallásos olvasmá-
nyokat kapnak. Minden nagy ünnep előtt a betegek úrvacsorában része-
sülnek, de óhajaikra esetenkint is élhetnek vele az egyes betegek. 

K o m á r o m . Rendkívül forgalmas s Pozsony elvesztése következ-
tében igen messze vidékről ide kerülő betegek gondozása a városi köz-
kórházban a lelkészi hivatal igen nagy gondját képezi s sajnos, a nagyobb 
számban való halálozás a temetések számát is növeli. Rendszeresen 
látogatják betegeiket, vigasztalják őket, különösen a súlyos műtéten ke-
resztül esetteket, részükre az Űr szent vacsoráját óhajuk szerint kiszolgál-
tat juk, nagyünnepeink előtt tesszük ezt minden beteg részére, egyébként 
kívánság szerint, részükre imádságos könyveket és vallásos iratokat bizto-
sítunk. — Komárom törvényhatósága az elmúlt esztendőben, amikor 
minden kórterembe feltette a keresztet, egyben annak tövébe Vály Lajos 
evangélikus egyházi gondnok indítványa alapján odahelyezte a különböző 
felekezetek bibliáit is. 

T a t a . Az elmúlt esztendőben az itteni szanatórium, hála Istennek, 
csak elvétve gyógyította evangélikus betegeinket, akiket azonban ennek 
ellenére is időnkint megkerestük s részükre vigasztalást nyuj to t tunk 
s vallásos iratokkal láttuk el őket. 

A m o s o n m a g y a r ó v á r i Karolina-közkórház evangélikus vallású 
betegeinek lelkipásztori gondozásáról szóló jelentés a következ: 

A múlt esztendő folyamán kórházunkban rövidebb-hosszabb ideig 
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betegen feküdt 93 személy. Ezek közül férf i 41, nő 52. A betegeket rend-
szeresen, hetenkint látogattam. Űrvacsoraosztást végeztem 24 esetben. 
A tüdőbeteggondozó lábonjáró betegei el jártak a néhány lépésnyire levő 
templomi istentiszteletekre. Meghalt a kórházban 6 személy. A kórházban 
fekvő betegeknek valamivel több, mint fele német anyanyelvű volt. 
A magyar hittestvéreket elláttam imakönyvvel, kis énekeskönyvvel, de 
a németek részére nem áll rendelkezésemre sem ima-, sem énekeskönyv. 

Az egyházkerületi közgyűlés a kórházi és fogházi, egyházunk 
eme nagyfontosságú munkájáról szóló lelkipásztori jelentéseket, 
amikor megnyugvással tudomásul veszi, egyben a lelki gondozást 
végző lelkészeknek hálás köszönetét és elismerését fejezi ki. 

52. (K. R.) A kerületi levéltáros jelenti, hogy az elmúlt évben egy csomag 
akta érkezett a püspöki hivataltól, amely csomagban nagyrészt 1938/39. 
évi iratok voltak, amelyek szabályszerű elhelyezést nyertek a kerületi 
levéltár ú j szekrényében. 

A kerületi közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

53. (F. A.) Indítványok során Stadtrucker Gyula indítványozza, hogy 
mondja ki a kerületi közgyűlés a határozatilag már jegyzőkönyvébe fel-
vett mai kerületi elnökségi elhangzott székfoglalóknak olcsó külön le-
nyomat alakjában való kiadását, hogy így a mai közgyűlésen részt nem 
vehetett gyülekezeti tagjaink is könnyűszerrel hozzájuthassanak e szék-
foglaló beszédek elolvasásához, hisz ezzel közegyházi szolgálatot is 
végzünk. 

A közgyűlés az indítványt egyhangú határozattal magáévé teszi és 
elrendeli a kerületi elnökségi székfoglalóknak külön, olcsó lenyomat 
alakjában való kinyomatását. 

54. (F. A.) Saskó Gyula érsekújvári egyházfelügyelő az indítványok 
során érsekújvári egyházunkba szeretettel és bizalommal meghívja a jövő 
évi egyházkerületi közgyűlést. 

A kerületi elnökség amikor a meghívást hálás köszönettel 
tudomásul veszi, a rendkívüli időkre való tekintettel is a köz-
gyűlés helyének a kitűzését, nem feledve a meghívást, az életese-
ményekkel hozza majd kapcsolatba s ily értelemben kéri a köz-
gyűlés utasítását. 

A közgyűlés az egyházkerületi elnökségre ruházza a jövő évi 
egyházkerületi közgyűlés helyének a meghatározását. 

55. (Dr. Z.) Miután a közgyűlés tárgysorozata kimerült, a világi elnök hálá-
san megköszöni Balassagyarmat város közönségének hagyományos ma-
gyar vendégszeretetét, amellyel a közgyűlés vendégeit és tagjait fogadta 
és vendégül látta; a vármegye kiváló alispánjának a készséget, hogy 
az ős vármegyeházának dísztermét a közgyűlésnek rendelkezésére bocsá-
totta, a város nagyérdemű polgármesterének szívességét, amellyel lehe-
tővé tette, hogy az egyházkerületi bizottságok üléseiket a városháza 
tanácstermében tartsák; a gyászistentiszteleten és a püspökavatáson, vala-
mint az elnökség beiktatásán közreműködött összes egyházi és világi 
szereplőnek szívet és lelket gyönyörködtető fáradozását, a püspöknek és 
az előadóknak a közgyűlés gondos előkészítése és sikere érdekében ki-
fej tet t buzgólkodását s végül a közgyűlés egész közönségének a tárgyalás 
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iránt tanúsított figyelmét és türelmét. A közgyűlést a végzett munkára 
szóló áldáskívánással berekeszti s az a püspök imájával véget ér. 

Kmf. 

Kardos Gyula s. k. Laszkáry Gyula s. k. 
püspök. egyházkerületi felügyelő. 

Dr. Händel Béla s. k. 
egyházker. felügyelő helyettes. 

Dr. Csengődy Lajos s. k. Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
egyházkerületi egyházi főjegyző. egyházkerületi világi főjegyző. 

Fadgyas Aladár s. k. 
esperes, egyházi elnök helyettes. 

Kirchner Rezső s. k. lándori Kéler Bertalan dr. s. k. 
egyházkerületi egyházi jegyző. egyházkerületi világi jegyző. 

Fadgyas Aladár s. k. Bérces Lajos s. k. 
egyházkerületi egyházi jegyző. egyházkerületi tb. világi jegyző. 

Hitelesítjük: 

Budapesten, 1942. évi október hó 12-ik napján. 

Dr. Jánossy Lajos s. k. Dr. Traeger Ernő s. k. 

Fúria Zoltán s. k. Dr. Gregersen Nils s. k. 

Kuszy Emil s. k. vitéz Purgly Lajos s. k. 
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I. FÜGGELÉK. 

Magyarország Kormányzójának Kabinetirodája, a Kabinetiroda Főnöke. 

5444/1942. sz. 
A Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület t. Elnökségének 

Balassagyarmat. 

A Kormányzó Űr Őfőméltósága a Dunáninneni Evangélikus Egyház-
kerület közgyűlése nevében Kardos Gyula püspök ünnepélyes felavatása 
és Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelővel együtt történt beikta-
tása alkalmából táviratilag kifejezett hódolatért szíves köszönetét nyil-
vánítja. 

Budapest, 1942. évi október hó 5. napján. 

Uray István s. k. 

I 
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JEGYZŐKÖNYV. 

felvéve a dunáninneni evangélikus egyházkerület számvevőszékének 
Balassagyarmaton 1942. szeptember 30-án tartott ülésén. 

Jelen vannak: dr. Zelenka Frigyes világi elnök, Kirchner Rezső, 
Révész Alfréd és Szűcs Sándor számv. tagok. 

Elnök üdvözli a megjelenteket s a jegyzőkönyv vezetésére Szűcs 
Sándort kéri fel. 

Révész Alfréd referál az egyházmegyék számadásairól. A nógrád-
honti egyházmegye szímadásai kellően fel vannak szerelve s minden 
tekintetben rendben vannak s azokat elfogadásra ajánlja. 

A fejér-komáromi egyházmegye számadásai rendben vannak, csu-
pán a szükséges másodpéldányok hiányzanak. Azok pótlására a szám-
vevőszék felhívja az esperes-pénztárost. Egyébként elfogadásra ajánl ja . 

A mosoni egyházmegye számadásai is hiánytalanul felszereltek s 
azokat elfogadni kéri. 

A csonka pozsonyi egyházmegye idén is csak pénztári napló-máso-
latot küldött be, mely 1941. december 31-iki kelettel van lezárva s 696 P 
76 f bevételt, 591 P 92 f kiadást s 104 P 76 f pénztári maradványt tüntet 
fei. A napló-másolat nyugtái és ellenyugtái csatolva vannak. 

A kerületi számvevőszék hangsúlyozottan felhívja az esperességek 
figyelmét arra, hogy számadásaikat az előírt mellékletekkel felszerelve 
s az alaki formaságok szigorú betartásával készítsék el, nevezetesen mellé-
keljék az esp. számvevőszékek jegyzőkönyveit, valamint az esp. gyűlés 
jóváhagyó határozatának jegyzőkönyvi kivonatát, mert ezek nélkül a ker. 
számvevőszéknek nem áll módjában a számadásokat elbírálni. 

A kerületi számvevőszék javasolja a közgyűlésnek, hogy, miután 
Magyar Géza kerületi számvevő egyházi elnök ezen tisztéről lemondott 
s ezen tisztét a püspök felhívására sem volt hajlandó vállalni, helyette 
Szűcs Sándor számv. tagot, mint a kerületi számvevőszék régi tagját 
válassza meg a ker. számvevőszék egyházi elnökévé s az így megüresedő 
ker. számvevő-tagsági helyre pedig Pohánka Sándort ajánlja. 

A számvevőszék mindhárom egyházmegye számadását el-
fogadja. 

Kmft . 

Hanzély Ferenc s. k. 
világi elnök. I . 

Révész Alfréd s. k. 
h. egyh. e. 

Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
h világi elnök. 

Szűcs Sándor s. k. 
számv. jegyző. 
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III. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV 

készült a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerületi G. A. Gyámintézet 
1942. szeptember 29-én Balassagyarmaton megtartott évi rendes köz-
gyűlésén. 

Jelen vannak: Laszkáry Gyula kerületi gyámintézeti elnök dr. 
Csengődy Lajos mint felkért és a közgyűlés folyamán megválasztott egy-
házi elnök, több közgyűlési tag és alulírt jegyző. 

1. Laszkáry Gyula kormányfőtanácsos, gyámintézeti világi elnök 
meleg hangon üdvözli a megjelenteket és annak bejelentésével, hogy közel 
két évtizedre ter jedő gyámintézeti elnöki méltóságáról egyházkerületi 
felügyelővé történt megválasztása következtében lemond és hogy a 
gyámintézet kérdéseit továbbra is odaadó érdeklődési körében fogja meg-
tartani lemondása után is — a közgyűlést megnyitja, a jegyzőkönyv hite-
lesítésére pedig Fadgyas Aladár főesperest és Kirchner Rezső püspöki 
t i tkárt kéri fel. 

- 2. Dr. Csengődy Lajos a közgyűlés nevében megilletődött hangon 
emlékezik meg azokról a szolgálatokról, amelyeket a gyámintézet kerületi 
tagozatának élén Laszkáry Gyula világi elnök végzett, nemkülönben arról 
a készséges és az egyház segélyre szorulóinak felkarolásában megnyilat-
kozó szívről, amit mindenki megérzett működése alatt. Elhatározása előtt 
meghajolva, 

a közgyűlés Laszkáry Gyula világi elnök nagyértékű munkásságá-
nak elismeréseül mást nyúj tani nem tudván, hálás tisztelettel 
iktat ja érdemeit jegyzőkönyvébe és örökíti azokat meg, Isten gaz-
dag áldását kívánva további egyházépítő út jaira és magas elhiva-
tására. 

3. Kirchner Rezső püspöki t i tkár előterjeszti a gyámintézeti egy-
házi elnökválasztással kapcsolatban kiküldött szavazatbontó bizottság 
jelentését. Ennek eredményekép publikálja, hogy az egyházmegyék sza-
vazásának eredményeképen dr. Csengődy Lajos, a nógrádi egyházmegyei 
gyámintézet elnöke választatott meg a kerületi G. A. Gyámintézet elnö-
kévé, más jelöltre szavazat nem esvén. 

Az elnöki tisztet betöltő Laszkáry Gyula világi elnök benső-
séges szavakkal iktat ja be dr. Csengődy Lajost a kerületi gyám-
intézet egyházi elnöki tisztébe. 

4. Dr. Csengődy Lajos meghatott szavakban mond köszönetet a 
megtisztelő bizalomért, amellyel az egyházmegyei gyámintézetek személye 
felé fordultak és a következő megnyitó beszéddel és előterjesztésekkel 
fordul a közgyűléshez: 

Köztudomású, hogy evangélikus egyházunk az összes magyar-
országi egyházak között a leggyengébben van ellátva anyagiakkal. Nem-
csak az összvagyont illetőleg, de a meglévők elosztódottsága tekinteté-
ben is. 

Aki ennek az egyháznak a szolgálatába áll, az eleve számol azzal, 
hogy anyagi előnyökre nem fog szert tenni s az Evangélium szolgája 
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sokszor nagyobb Önmegtagadással kell hogy családjával együtt megálljon 
őrhelyén, mint akárhány, a legszigorúbbnak tartott szerzetesrend szol-
gája, akit semmiféle családi kötelesség nem terhel. 

Ki ne tudná mindezt ugyan jól? — Mégis, amikor most a meg-
tisztelő megbízás reám esett, hogy egyházkerületi gyámintézetünk mai 
közgyűlését előkészítsem s ennek során a benyújtot t kérvények sorai 
révén betekintést nyertem egyházaink anyagi viszonyaiba, mégis bizony 
nem kis mértékben nyugtalanított meg az összbenyomás, amit ébresztett 
bennem a kérvényekbe való betekintés. 

Az aranykalászos Csallóköz környékétől, a dunántúli lankákon át 
a nógrádi tájakig mindenütt legnagyobbrészt csak a gondok tengere az, 
amelynek hullámain ring egyházaink hajója. Mindenfelől a kérő hangok 
és szavak koszorúzzák az egyes hiányokat, sebeket, szükségleteket egy-
házaink testén. Nem egynek a helyzete szinte a vízbefúló kezének ki-
nyujtásához hasonló a szalmaszál után. 

Hol van itt a kincs, ami elég lehetne minden szükséglet kielégíté-
sére? Hol van az az öt kenyér és két hal, amelyből minden folyamodó 
kielégedést nyerhetne, nem is szólva azokról, akik gondjaikat nem is ter-
jesztették elő ebben az évben, kiknek a belső vívódásait csak az Egyház 
Ura ismeri és tar t ja számon? 

Egy-egy ilyen gyámintézeti kérvénysor mindennél élénkebben 
illusztrálja, hogy a mi kincsünk cserépedényekben vagyon elrejtve, töré-
keny cserépedényekben ajánl ja fel a világ számára Isten azokat a ke-
gyelmi ajándékokat, amiket a mi sáfár Ságunkra bízott. 

De mindez valami más benyomást is ébreszt. Azt, hogy nem akkor 
volt igazán dicsőség magyarnak lenni, amikor az Árpádok diktáltak Dél-
kelet-Európának, amikor három tenger mosta hazánk határait, amikor 
nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára, hanem amikor a Buda-
várában trónoló török uralom alatt kellett átmenteni a magyarságot, 
amikor a trianoni sors zárta sírba nemzetünket. Amikor bú j t az üldözött 
s felé kard nyúlt barlangjában, szerte nézett s nem leié honját e hazában! 
Akkor volt igazán dicsőség magyarnak lenni! 

így van ez evangélikus mi voltunkkal is. Épen a jelenben is. Amikor 
egy elmúlt óceán visszamaradt tengerszeme minden evangélikus egyház 
és család szórványaink területén. 

„Die Kirche bleibt Königin auch im Bettlergewande" — mondta egv 
német gondolkodó. Az egyház királynő még koldusruhában is. 'S valóban 
így van. Evangélikus egyházunkkal is. Az a szellemi kincs, amelyet egy-
házunk képvisel, nemcsak a szellemi tudományok, de az egyházak sorá-
ban is királynő, amelynek Királya és Ura az TJr Jézus Krisztus s biro-
dalma az Ö országa. 

Anyagi javakkal saját tanítványait sem látta el. És mégis feléjök 
kell fordulnia az Üdvösségre jutni akaróknak szerte az egész világon. 

A mi egyházunkat sem táplálja az anyagi javak bőségével, de 
mindennél nagyobb értéket bíz reá. Áz Ö kegyelmi javait. Ezt teszi az 
Igazság oszlopává, a világ világosságává, törékeny cserépedényeit az Üdv 
fáklyatartójává. 

Ezeknek a cserépedényeknek egy-egy hiányosságát befoltozgatni, 
rendbe hozni hivatása egyházkerületi gyámintézetünknek is. Azoknak az 
áldozatoknak a segítségével, amelyeket jólelkű adakozók bocsátottak 
rendelkezésünkre. 

Bezzeg ezek is elég csekélyek. De nem azt nézzük most, ami kel-
lene, hanem ami van és hálás szívvel veszünk minden fillért át, hogy 
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tovább adjuk azoknak, kiknek nélkülözhetetlen szükségük van rá juk s 
amíg minden áldozatra Isten gazdag áldását kérjük, az Ő nevében továb-
bí t juk mindeniket azzal a kívánsággal, hogy minden fillér, mit juttatunk, 
ne csak anyagi segítséget jelentsen, hanem vigyen egy darab lelket az 
evangélikus szolidaritásból és evangélikus összetartásból is mindazokhoz, 
akiknek ezek nélkül még nagyobb sebekkel kellene vívódniok. 

Ezekkel a gondolatokkal köszönöm meg egyházkerületünk G. A. 
Gyámintézete nevében egyházkerületünk közönsége minden adományát, 
köszönöm meg az egyházmegyei gyámintézetek felém forduló, felettébb 
megtisztelő bizalmát, amellyel a kerületi gyámintézet élére állítottak 
s amire méltó lenni egyik legfőbb törekvésemnek fogom tartani s ezek 
jegyében terjesztem elő a következőket: 

A Gyámintézet oltárára helyezte el nagylelkű adományként lévai 
egyházközségünk a maga eddig használt orgonáját, amelyet teljesen díj-
talanul bocsát egy ilyen áhítatemelő hangszerhez jutni kívánó egyház 
rendelkezésére s csak azt a kikötést t a r t j a fenn, hogy az elszállítás költ-
ségei az ajándékozottat terhelik. — Kísérje áldás ezen megnyilatkozásu-
kat és adományukat egyaránt. 

Ziermann Lajos egyetemes G. A. gyámintézeti elnök közölte, hogy 
a soproni Evangélikus Nőegylet egy oltárterítőt ajánl fel egyházkerüle-
tünk egy oltára számára, s csak a méretek megadására vár, hogy el-
készítse azt. Szálljon őszinte hála erről a helyről is feléjük. 

Az egyetemes G. A. Gyámintézet a múlt évben a következő segé-
lyeket osztotta ki egyházkerületünkben: 100 P- t kaptak: Esztergom, Szé-
csény, Bánk, Vérteskethely, Dunaszerdahely, Székesfehérvár, Nagyveleg, 
Sámsonháza, Felsőpetény, Tordas, Csánk, Kétbodony, Legénd, Komárom, 
Szúpatak, Ipolypásztó, Érd 112 P, Oroszvár és Ipolyszántó 76 P, Vanyarc 
52 P. Ezen kívül Érd a Kisszeretetadományból 150 P- t és 40 drb énekes-
könyvhöz jutott egyházkerületünk. 

Az egyházmegyék adományaikat közvetlen jut tat ták el az érdekelt 
egyházközségekhez. 

A Dunáninneni Egyházkerület G. A: Gyámintézete 1941. évi számadása, 

Bevétel. 
Múlt évi maradvány 261.50 P 
Fejér-komáromi egyházmegye befizetése 1 281.40 »j 
Mosoni ,, ,, 2 215.40 >> 

Nógrád-Hont ,, „ 3 1297.60 s > 
Pozsonyi ,, ,, 4 107.02 >> 

Közgyűlési offertórium 5 100.— »» 
Takarékpénztári betét kamat 6 8.40 tt 

2811.32 P 
Kiadás. 

Kamat tőkésítés 7 8.40 P 
G. A. Egyetemes Gyámintézetnek 8 1567.53 „ 
6 segély á 100.— P 9 600.— „ 
2 „ á 75.— „ 10 150.— „ 
4 „ á 50.— „ 11 200.— 
1 „ á 23.89 „ 12 23.89 
Költségek 13 65.— 

2614.82 P 
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BEVÉTELEK: 
KIADÁSOK: 

2811.32 P 
2614.82 „ 

MARADVANY: 196.50 „ 

Laszkáry Gyula Alapítvány folyószámla a Hangyánál. 

1941. I. 1. Múlt évi maradvány 
1941. évi kamatok 
1941. évi kezelési költségek 
Egyenleg 1941. XII. 31-én 

Bevétel 

2110 .— 
106.— 

2216.65 
1942. I. 1. Múlt évi maradvány 2203.-

Gyámintézeti vagyonkimutatás: 

Készpénz maradvány 
Takarékpénztári betét 
Laszkáry Gyula Alapítvány elhelyezve 

„Hangya" folyószámlán 

Teher: 
Laszkáry Gyula Alapítvány 

Gyámintézeti tőke 
Budapest, 1942. december 31. 

196.50 P 
308.80 „ 

2203.-

2203.— „ 
505.30 

Kiadás 

13.65 
2203.— 
2216.65 

2708.30 P 

2708.30 P 

Az egyházmegyei gyámintézetek az egyházkerületi gyámintézet 
részére a következő összegeket küldték be: 

Fejérkomáromi egyházmegye: 
Szabadrendelkezésre: 928.91 P 
Nagy szeretetadományra: 200.14 „ 
Németországi G. A. Egyletnek: 18.— „ 1147.05 P 

Mosoni egyházmegye: 
Szabadrendelkezésre 205.87 P 
Nagy szeretetadományra: 63.20 ,, 
Németországi G. A. Egyletnek: 269.07 P 

Nógrád-Hont-Barsi egyházmegye: 
Szabadrendelkezésre: 1284.— P 
Nagyszeretetadományra: 315.51 „ 
Német G. A. Egyletnek 1599.51 P 

Pozsonyi egyházmegye: 
Szabadrendelkezésre 149.62 P 
Nagyszeretetadományra 
Német G. A. Egyletre —— 149.62 P 

Összesen: 3165.25 P 
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Összesen: Szabadrendelkezésre 2568.40 P, Nagyszeretadományra: 
578.85 P, Német G. A. Egyletnek: 18 P. 

Mindezek alapján az egyházkerületi gyámintézet rendelkezésére 
a szabadrendelkezésre befolyt adomány — 2568.40 P — fele, 1284. 20 P 
áll, amely általa szét is osztható. 

A kerületi gyámintézet segélyéért a következő egyházak folya-
modtak: 

Fejérkomáromból: Esztergom, Vérteskethely, Szák, Érsekújvár, 
Érd, Székesfehérvár, Dunaszerdahely, Bánhida. 

Nógrád-Hont-Barsból: Ipolyvece, Legénd, Szécsény, Kisterenye, 
Bánk, Csánk, Kétbodony. 

Mosonból: Oroszvár. 
Pozsonyból: Szene. 
Énekeskönyvért: Felsőpetény, Dunaszerdahely. 

A közgyűlés az előterjesztések után úgy határoz, hogy Vértes-
kethelynek 230 P, Száknak 165 P, Legéndnek 100 P, Oroszvárnak 
100 P, Szencnek 100 P, Dunaszerdahelynek 100 P, Esztergomnak 
100 P, összesen 895 P, Érsekújvár, Érd, Ipolyvece, Kisterenye, 
Csánk, Kétbodony egyenkint 65 P = 6 X 65 = 390 P, összesen 
895 F 390 ig 1285 P segélyt folyósít. Az 1285 P és az 1284.20 P 
közti különbözetet, valamint az esedékes költségeket egyházi elnök 
vállalja el. Léva orgonáját Nagycsalómia ú j templomának jut ta t ja . 
A soproni oltárteritőre vonatkozólag egyházi elnököt utasítja, hogy 
Kétbodony, Vérteskethely oltáráról kér je be a méreteket és szükség 
szerint ezek egyikének juttassa azt. 

3. Egyházi elnök bejelenti, hogy a kerületi Gyámintézet kezelésé-
ben lévő Laszkáry Gyula-Alapítvány vagyonállaga ezévben 2203 P, 
amelynek 

ez évben kiosztásra kerülő, kamatát Patvarc leányegyháznak ítélte 
oda. 

4. Többek hozzászólása és indítványa alapján 
a közgyűlés kimondja, hogy a segélyezések eddigi rendszerét a 
jövőben megváltoztatni kívánja, még pedig olyan irányban, hogy 
ne apróztassék el a rendelkezésre álló segélyösszeg, hanem keve-
sebb egyház jelentősebb segélyben résztesíttessék azzal, hogy az 
ilyen jelentősebb segélyben részesült egyház kérvénye, amíg 
újabban rá nem kerül a sor, a kiosztásoknál figyelembe ne vétessék. 

Ugyancsak felhívja a közgyűlés a segélyben részesített egy-
házakat, hogy a nyert segélyösszegekről felhasználásukra vonat-
kozó elszámolást terjesszenek be a gyámintézethez. 
5. Egyházi elnök indítványára 
a közgyűlés felhívja az egyházmegyei G. A. Gyámintézeteket, hogy 
a lemondás folytán megüresedett G. A. Gyámintézet világi elnöki 
tisztére vonatkozó szavazataikat állapítsák meg s ezt legkésőbb 
1943. augusztus l- ig a püspöki hivatalhoz terjesszék fel. A szava-
zatok felbontására Kardos Gyula püspök elnöklete mellett Kirch-
ner Rezső és Hanzély Ferencből álló szavazatbontó bizottságot 
küld ki. 
6. Az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézethez beérkezett kér-

vényeket a következő sorrendben terjeszti fel a közgyűlés: 
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Énekeskönyv-adományra: Felsőpetény, Dunaszerdahely. 
Segélyekre: Szák, Nagyveleg, Szene, Legénd, Vérteskethely, Orosz-

vár, Tordas, Szécsény, Érsekújvár, Vanyarc, Dunaszerdahely, Bánk, 
Ipolyvece, Kétbodony, Esztergom, Székesfehérvár, Csánk, Érd, Bánhida. 

7. Több tárgy nem lévén, egyházi elnök imája után Laszkáry 
Gyula világi elnök a közgyűlést bezárja. 

Kmf. 

Laszkáry Gyula s. k. 
világi elnök. 

Dr. Csengődy Lajos s. k. 
egyházi elnök. 

Révész Alfréd s. k. 
h. gy. int. jegyző. 

Hitelesítők: 

Fadgyas Aladár s. k. Kirchner Rezső s. k. 
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IV. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Készült a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület Lelkészegyesü-
letének 1942. szeptember 30-án Balassagyarmaton megtartott évi rendes 
közgyűlésén. 

Jelen vannak: Kardos Gyula püspök elnöklete mellett a lelkészi 
kar tagjai, vendégek és előadók és alulírt jegyző. 

1. Kardos Gyula elnöklő püspök kegyeletes szavakkal emlékezik 
meg Istenben boldogult D. Kovács Sándor püspök elhúnytáról és emlé-
kezetét idézve közli, hogy utódjaként a ker. lelkészegyesület elnöki tisztét 
is kész ellátni, s ebbeli munkásságában is oda kíván hatni, hogy az egye-
sület tagjai kiérezzék, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni akar a lel-
készi közösségnek is. 

A közgyűlés kimondja, hogy fenntar t ja továbbra is az eddigi 
t helyzetet, mely szerint a lelkészegyesület elnöki tisztét továbbra 

is a püspök tölti be. 

2. Szűcs Sándor magyaróvári lelkész Máté 20:25—26. alapigéi 
alapján t a r t j a meg írásmagyarázatát. Rámutat arra, hogy a bennünket 
körülvevő állami és társadalmi átalakulások legfőbb kérdése az egyház 
szempontjából az, hogy ezek közelebb viszik-e az embert az Istenhez? 
Az államvezetést, a közösségek vezetése örök törvényét Krisztus adta meg 
s ezt kell mindenben érvényesíteni: aki uralkodni kíván, mindenek közt 
az első akar lenni, legyen mindeneknek szolgája. 

A közgyűlés a mélyenszántó írásmagyarázatért köszönetet 
mond. 

3. Dr. Csengődy Lajos tar t előadást „Az egyház ellenségei" cím-
mel. Az Űr már az egyház alapításakor rámutatot t arra, hogy az egy-
házat a poklok kapui veszik körül s ezek végig is kísérték sorsát egész 
történelme folyamán. A legutóbbi időkben ezek a kommunizmusban tör-
nek rá a legerőteljesebben. A kommunizmus metafizikája az atheizmus. 
Nemcsak elméletileg foglal állást az Isten-Tény ellen, hanem kivált-
képen a gyakorlati erkölcsiség következtében. Mert ha kiküszöbölheti 
az Istent az ember világából, úgy ennek mai törvényei is hatálytalanokká 
válnak. Az evangélium Szeretettörvénye éppen úgy, mint a X. paran-
csolat is. Ha pedig ezek érvénytelenek, úgy helyökbe csak olyan törvé-
nyek kerülhetnek, ha nem éppen ellentéteik, amelyek következménye 
csak a csordaélet színvonalára való visszasüllyedés lehet. Was vom Gott 
los wird verfällt dem Chaos. — Ugyancsak az egyház ellenségei sorában 
lehet számon tartani az úgynevezett mithoszelméleteket is. Ezek során 
a legerőteljesebben a germán mithoszelmélet bontakozik ki. Alapgondo-
lata az, hogy Isten nem transzcendens, hanem immanens. Nem a világ 
felett álló, hanem a világban bennrejlő. Az emberben objektiválódik. 
S így az ember lesz Istenné. Ez az objektiválódás a fa j i lélek keretében 
megy végbe. A német ideálizmus eme gyakorlati hajtásága a keresztyén 
morál szempontjából sok sarokkérdést forgat fel. így a személyes fele-
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lősség elvét, amely a kategorikus imperátivus mai nemzedékének a lelki-
ségét ugyan nem befolyásolja, de egy más nemzedékre vonatkozólag 
nagyon komoly következményekkel járhat. A Der Wille zum Kinde érvé-
nyesülési formái, s általában az a felfogás, hogy nem az az erkölcsös, 
ami az, hanem ami a f a j szolgálatát és érdekét előmozdítja, ugyancsak 
súlyosan érinti az egyházat, kiváltképpen azon erőteljes propaganda 
következtében, amely ezeket a gondolatokat is hullámoztatja. — Rámutat 
még a szekularizmusra, amely általában a vallásos dolgok elhétköznaposí-
tására törekszik, a vallásos élményeket elpszichologizálja, a vallásos érté-
keket hasznossági szempontok szerint mérlegeli, stb. — mind olyan jelen-
ség, amely az egyház által képviselt lelki kincsek kiküszöbölésére törek-
szik. Ezek hullámverésében kivált az evangélikus keresztyénség és ennek 
egyháza hivatott az üdv javak örök és időfeletti szellemi értékeit magasra 
emelve tárni a világ elé, mindezeket az áramlatokat is christianizálni és 
elvezetni a világot a lelki ködök világából az Istenben a Mennyei Atya 
meglátásának a hegyormaira. 

4. Harmati Béla ősagárdi lelkész „Ingyen kegyelemből a hit 
által" címmel tartotta meg előadását. Az egyedül a hit által való meg-
tartás a speciális evangélikus karakterisztikum, éppúgy, mint az opus 
operatum a romanizmusé, az ú j ra keresztelés a baptizmusé, stb. Ismer-
tette az augusztinizmus és pelagianizmus vitáját, Luther jelentőségét 
ennek az eszmének az életreébredése történetében és az ennek is felette 
álló Gratia jelentőségére hívta fel a közfigyelmet. 

5. Szekej Andor egyházasdengelegi lelkész a püspöki székhely 
állandósításának kérdését ismertette részletesen, de állásfoglalást nem 
javasolt. 

A közgyűlés az elhangzott előadásokért köszönetét fejezte ki. 

6. Elnöklő püspök imájával a közgyűlés véget ért. 

Kmf. 

Kardos Gyula s. k. 
püspök. 

Dr. Csengődy Lajos s. k. 
jegyző. 


