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V. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett a Dunáninneni Ág. Hitv. Ev. egyházkerületi Tanító-
egyesület 1942. évi szeptember hó 30-án, Balassagyarmaton megtartott 
évi rendes közgyűlésén. 

Jelen vannak: Kardos Gyula püspök, Balassagyarmat; Laszkáry 
Gyula egyh. ker. felügyelő, Romhány; dr. Zelenka Frigyes egyh. ker. 
főjegyző, Budapest; Iványi József tanfelügyelő, Balassagyarmat; dr. 
Hentz Aurél tanfelügyelő, Dóka Sándor népműv. titkár, Léva: dr. Träeger 
Ernő, Budapest; Hanzély Ferenc, Szügy; dr. Csengődy Lajos, Salgótar-
ján; Szende Miklós, Lucfalva; Csővári Dezső, Kétbodony; Görög Ernő, 
Nagyveleg; Németh Géza, Csabdi; Nagy Lajos, Gyúró; Limbacher Zol-
tán, Kisterenye; Milán János, Csánk; Stadtrucker Gyula. Dunaszerda-
hely; Fábry Mihály, Szügy; Szilárd Gyula, Balassagyarmat; Matúz Pál, 
Ipolyvece; Mátis István, Felsőszeli; Weltler Rezső, Hegyeshalom; Révész 
Alfréd, Szirák; Ottmár Béla, Legénd és Szepesi Károly, Oroszlány; lelké-
szek, — dr. Holik Sámuelné, Kaján Rózsi vendégek, Bérces Lajos, Szi-
iárdné Krman Anna, Jeszenszky Margit, Balassagyarmat; Boros Béla, 
Aisószeli, Harák Lajos, Kövesi Béla, Tóth Sándor. Felsőszeli; Hermann 
József, Ipolyvece; Farkas Pál, Sámsonháza; Thomka Károly, Vanyarc; Réti 
Zoltán, Kiscsalomja; Halmos Zoltán, Kétbodony; Gansel Edit, Boros József, 
Kollár Edit, Balassagyarmat; Szalay N., Kutasó; Markovich Vilmos, Bokod; 
Mihálovics Pál Szécsény, Tóth Edit Csesztve, vitéz Pataky Sándor Bokod. 
Csővári Dezsőné, Kétbodony; Papp János, Nógrád; Králik Aladár, Droppa 
Ilona, Szügy; Gál János, Patvarc; Nagy Lajosné, Gyúró; vitéz Szűgvi 
Károly, Rákoskeresztúr; vitéz Tanády András, Bér; Nádasdy József. 
Mohora Patócs Géza, Csánk; Gásnár István, Bánk; Nagy Gyula, Ipolyszög, 
tanítók. 

1. Bérces Lajos egyesületi elnök megnyitóbeszédében elsősorban 
az egyház fájának két letört vezérágáról, D. Kovács Sándor püspökről és 
dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelőről emlékezik meg. 
A két ág jó és rossz időben, egymást támogatva, megértéssel hajolt min-
dig egymás felé s a kerület tanító-kara mélyen átérzi: mit vesztett az Ö 
távozásukkal. 

D. Kovács Sándor püspök, a bölcs főpásztor, a nagytudású profesz-
szor — úgy éreztük — a miénk volt egészen. Nem éreztette soha a püs-
pök és a tanító közötti távolságot. Szeretettel emelt magához és szószó-
lója volt annak a meggyőződésének, hogy mi egyek vagyunk az Űr szol-
gálatában. Szerette az iskolát, gyermeket, ifjúságot és szerette, nagyra-
becsülte a munkás tanítót. Nem fukarkodott az elismeréssel, bátorítás-
sal, bajainkban támogatásával. Szeretetének és nagyrabecsülésének gyö-
nyörű kifejezése az az utolsó levél is, melyet az egyesület elnökéhez írt, 
de amelyben mindannyiunkhoz szólt. (Elnök felolvassa.) Sírja felett 
vinaszt a tanítói kar igaz szeretete és hódoló tisztelete. 

Dr. Sztranyavszky Sándor egyh. ker. felügyelő, mint a férfiúi erő, 
bátorság, szépség mintaképe áll előttünk. Amikor evang. népiskoláink 
tanteive szerint tanítanunk kell az evang. férfi jelleméről és erényeiről, 
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nem feledkezhetünk meg dr. Sztranyavszky Sándorról, mint az áldozatos 
protestáns jellemnek megszemélyesítőjéről. Tanítványaink elé állíthat-
juk, mint olyat, aki egyházáért pozíciót, hazájáért vagyont áldozott. 
Köszönjük neki az útmutatást. Bátor kiállását magunkévá téve, soha el 
nem múló emlékezéssel gondolunk reá. 

Indítványozza, hogy D. Kovács Sándor püspök és dr. Sztranyavszky 
Sándor emléke jegyzőkönyvileg örökíttessék meg és a mai közgyűlésből 
kifolyólag a két gyászoló családhoz részvétiratot intézzünk. 

Indítványt a közgyűlés elfogadja. 
Mélységes fájdalommal emlékezik meg arról a nagy veszteség-

ről, mely az egész magyarságot érte vitéz Horthy István Kormányzó-
helyettes Űr 0 Főméltósága tragikus halálával. Messze idegenben, mint 
hulló csillag zuhant alá. Holtteste kihűlt meteorként nyugszik a hazai 
földben, mégis az Ö emléke, az Ö leghősiesebb, legdicsőbb példája, mint 
soha nem halványuló, útmutató csillag tündöklik előttünk s a jövő 
nemzedék előtt. Kéri a Mindenhatót, adjon testi-lelkierőt, megnyugvást 
a gyászbaborult Atyának, Édesanyának, a Hitvesnek ennek a nagy meg-
próbáltatásnak az elviseléséhez. A magyar nemzet osztatlan szeretete, 
hűsége kíséri Kormányzó Urunknak minden lépését s annak a forró 
óhajtásnak ad kifejezést: Isten óvja, Isten tartsa Horthy Miklós Kor-
mányzó Urunk Ö Főméitóságát és családját. 

Közgyűlés mélyen meghatva, állva hallgatja végig az elnök 
szavait. 
Isten számtalanszor megpróbálta, de gondoskodó szeretete soha 

sem hagyta el a benne bízó magyarságot. Hisszük, töretlen hittel valljuk, 
így lesz ezután is. A nemzet fája ki nem fog pusztulni, ha legszebb ága 
le is tört. 

Az egyház fája, íme, ú j ágakat hajtott Kardos Gyula és Laszkáry 
Gyula Őméltóságáék személyében. 

Kardos Gyula püspök úr vér a mi vérünkből. A tanítói hajlék — 
ahol született — az ifjúság küzdelmes évei, nyomot hagytak rajta. Sze-
rénység, megértés jellemzik őt. Hivatalos ügybuzgalma ismert. Mint tan-
ügyi esperes járta az iskolákat. Tudott és akart adni lelki kincseiből a 
tanítóságnak. Bírált és segített. Meggyőződésünk, hogy kántori sérel-
meink orvoslásánál, mint a kerület püspöke, Ö lesz az elsők között. 
Szeretettel, tisztelettel köszöntjük. 

Laszkáry Gyula Őméltósága apai örökséget vesz át, midőn mint 
felügyelő az egyházkerület élére áll. Talpig magyar, szerény, puritán, 
tanítóbarát. Soha sem feledkezett meg a tanítói karról, ott akarta látni 
minden egyházi ügynél. Hűséges ragaszkodással, dolgozniakarással üdvö-
zöljük vezetőnket, a felügyelő urat. 

Üdvözli az egyházkerület megjelent vezetőségét, Iványi József 
Nógrád vm. és dr. Hentz Aurél Hont—Bars vm. kir. tanfelügyelőket. 
Dóka vSándor tanügyi titkárt, a kerület és esperesség lelkészeit, tanítóit, 
vitéz Szügyi Károlyt, az Országos Tanítóegyesület titkárát. Az ülést 
megnyitja. 

Jegyzőkönyv vezetésére felkéri Jeszenszky Margit egys. titkárt, 
hitelesítésre Gál János és Szilárdné Krman Anna tanítókat. 

a) Kardos Gyula püspök megköszöni az elnök üdvözlőszavait. 
Ügy érzi, a régi családba jött, itthon van, amikor részt vehet ezen a 
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gyűlésen és mint püspök hivatalos teendőivel ismét közelebb került a 
tanitói karhoz. Ismeri, szereti a kerület tanítóit, munkájuk megbecsülése 
nélkül élni sem tudna. Az ő püspöki és társának felügyelővé való meg-
választása emlékére Gál János patvarci, Nádasdy József mohorai és 
Boros Béla alsószelii tanítóknak az igazgatói címet adományozza. Érez-
zék a kitüntetettek és velük együtt valamennyien, hogy a kerület élén 
állók elismerik és értékelik az ő tanítói munkájukat. (Átadja a kitüntető 
okleveleket.) 

Gál János mindhármuk nevében megköszöni a kitüntetést, a 
tanítói munka megbecsülését. 

b) Iványi József kir. tanfelügyelő viszontköszönti munkatársait. 
Számára mindig öröm volt részt vehetni a tanítók gyűlésén. Köszönetet 
mond a püspök úrnak, hogy neki a három tanító kitüntetésével a leg-
szebb örömet szerezte meg ma. 

2. ,,Az ú j tanterv szelleme az evangélikus iskolában" címmel 
Boros Béla alsószelii népiskolai igazgató tart előadást. 

A hallgatóság mindvégig feszült figyelemmel és büszkén meg-
dobbanó szívvel kíséri az előadó minden szavát, amint éles meglátással 
gyönyörűen rámutat arra, hogy teljes egészében és egyes tantárgyak 
szerint is, mennyire érvényesült már a múltban és érvényesíthető ma is 
az új tanterv szelleme evang. népiskoláink tanítás-nevelésében. Előadá-
sával nemcsak a kitűnő előadót ismertük meg közelről, hanem az ízig-
vérig magyar evangélikus tanítót is, mint aki mélyen átérzi hivatását 
és aki büszke örömmel viseli ezt a nevet: evangélikus népiskolai tanító. 

A közgyűlés jegyzőkönyvileg hálás köszönetét fejezi ki Boros 
Bélának. v 

3. Patócs Géza csánki tanító „Evangéliumi szociális nevelés az 
evangélikus iskolában" címen szól a hallgatósághoz. A tanító kezébe a 
Bibliát adja, mint ami az evangéliumi szociális nevelésnek első, egyet-
len és legnagyobb erőforrása. 

A szép és értékes előadásért Bérces Lajos elnök az egyesület 
nevében köszönetet mond. 

4. Egyházmegyei tanítóegyesületektől tárgyalást igénylő határozat 
elnökhöz nem érkezett, a tárgysorozat 4. pontja tárgytalan. 

Tudomásul szolgál. 
5. Elnök bejelenti, hogy Karner Jenő nyugalombavonulásával az 

alelnöki tisztség betöltésre vár. 
Közgyűlés az 1944-ben esedékes tisztújításig közóhajtással 

Boros Béla alsószelii igazgatót választja egyesületi alelnökké, aki 
a bizalmat megköszöni és elfogadja. 
6. Elnök felveti a kérdést, 1943-ban tartsunk-e közgyűlést? 

A kartársi szeretet ápolása, ügyeink megbeszélése érdekében, 
az Egyesület a jövő évben is megtartani kívánja közgyűlését. 
7. Gál János pénztáros jelentése szerint az 1940-^42. évben pénz-

tári bevétel volt 146.11 P, kiadás 80.53 P. Maradvány 65.58 P. Ezenkívül 
takarékbetétben van 169.56 P. 
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8. Droppa Ilona számvevő jelenti, hogy a számadásokat teljes 
rendben találta, a közgyűlés a pénztárosnak 

az 1940—42. évre a felmentvényt megadja. 
9. Indítvány az elnökhöz nem érkezett, tárgyalást nem igényel. 

Tudomásul szolgál. 
10. A Szózat és az Erős vár a mi Istenünk eléneklése után elnök 

az ülést bezárja. 
Kmf. 

Bérces Lajos s. k. Jeszenszky Margit s. k. 
elnök. egys. t i tkár , jegyző. 

Hitelesítők: 

Szilárdné Krman Anna s. k. 

Gál János s. k. 
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VI. FÜGGELÉK. 

EMLÉKLAPOK: 

A Dunáninneni Evang. Egyházkerület két nagy halottjának: 
D. Kovács Sándor püspöknek és dr. sztranyavai Sztra-
nyavszky Sándor egyházkerületi felügyelőnek temetéséről. 

I. 
T u r ó c z y Z o l t á n tiszakerületi püspök gyászbeszéde D. Kovács 

Sándor ravatala felett 1942. április 2-án (nagycsütörtökön) a budapesti 
Kerepesi-úti temetőben: 

ÁLOM ÉS LÁTOMÁS. 
Joel 2 : 28. 

Álom és látomás Isten ajándéka az ótestámentum prófétája szerint, 
így látja Isten e két ajándékát az anyaszentegyház életének küszöbén az 
első pünkösd apostola is. Egyik sem az élet quietivumainak ajándékát 
látja benne. Nem az élet keserű valóságaitól elvonatkozó, álmodozó és 
ábrándokat kergető emberek azok, kiket Isten ily megajándékozottainak 
tekint az írás. Aktív emberek ezek. Álmaikat és látomásaikat Istentől 
kapják, mint célt, mely úgy megigézi őket, hogy szabadulni nem tudnak 
tőle; mint hivatást, melyről úgy érzik, hogy ezzel állanak, avagy esnek 
el; mint csontjaikba rekesztett tüzet, mely haj t ja őket, mint a mozdonyt 
a benne lévő gőz. Fölgyúlt emberek ezek, kiket az egykor Mózesnek égő 
csipkebokorban megjelent isteni tűz lángragvujtott és szent küldetéssel 
útnak indított. Közöttük csak az a különbség, hogy a vének álmai termé-
szetük szerint valószínűleg inkább a múltról beszélnek, az ifjak látomá-
sai pedig szintén természetük szerint inkább a jövőre vonatkoznak. 

Álomra és látomásra egyformán szüksége van az életnek. Amelyik 
nép nem becsüli meg múltját s arról nem tud álmokat álmodni, annak 
ifjai gyökértelen s táj szerűtlen idegen reformok utolérhetetlen délibáb-
jai után futnak, s katasztrófába sodorják, kit megmenteni szeretnének, a 
népet. Amelyik nép pedig nem lát látomásokat jövőjéről, nincsenek esz-
ményei, melyekért élni és halni kész s amelyek után úgy jár megigézve, 
mint egy szellemi holdkóros, az belesatnyul a nyárspolgári élet szűk ke-
retei közé s így megy a lassú, biztos halál felé. Ha egy népnek csak ál-
mokat álmodó vénei vannak, annak már csak tegnapja van, mája csak 
tengődés, holnapja pedig nem lesz már. Amelyiknek pedig csak látomá-
sokat látó ifjai vannak, annak életében teljesítetlen marad a holnap elő-
készítésének nagy ürügye alatt a ma szürke kötelessége s miatta elpusz-
tul a ma is és a holnap is. 

Kovács Sándor püspöknek, aki előttünk pihen ebben a koporsó-
ban, Isten együtt adta ajándékba a vének álmát és az ifiak látását. 

I f jú korától úgy szerette a múltat, ahogyan csak életútjukat már 
megfutott s emlékeik színes álompalotájába visszahúzódó vének tudják 
azt szeretni. Ezért lett történettudós. Lehettek és lehetnek, akiknek egy-
háztörténelmi tudása részletesebb s aprólékosságaiban szorgalmasabb 
volt, mint az övé, de kevés volt olyan, aki oly szintézisben látta volna a 
múltat, mint ahogyan ő. Kik lábainál ültünk, mikor katedráján beszélt, 
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emlékezünk reá, milyen mesteri módon tudta elénk állítani egy-egy kor-
nak a képét, szellemi alkatát apró s mégis jellemző vonásokban, de nagy 
átfogó összefüggésben. Olyan élményszerű volt, mintha kortárs-vének 
emlékezése lenne s olyan színes, eleven, amilyen csak az álom tud lenni. 

A vének álmait adta ajándékba néki Isten, ezért lett belőle már 
if jan öreg regős, kinek ajkán életrekelnek régi, kicsiny és nagy történe-
tek vigasztalásul, okulásul, mulatságul azoknak, kik hallgatják. 

A vének álmait adta néki Isten, ezért volt a nyelve olyan zamatos, 
mint az óbor. Benne zengett a fej érmegyei falusi gyermek beszédének 
keresetlensége s szeretett régi költőinek klasszikusan antik tiszta pathosa. 

Kovács Sándornak azonban ajándékba adta Isten az if jak látomá-
sát is. A történelmen kívül még egy nagy szerelme volt és ez a missziói 
munka. Ez mozdította ki újra meg újira ,,múzeumá"-ból az öreg fóliánsok 
közül, ültette vonatra, kocsira s indította el őt, a tudós professzort, majd 
egy egyházkerület püspökét, szolgálni törődött testtel, ifjakat megszé-
gyenítő mozgékonysággal a templom nélkül való népnek, gyűjtögetni és 
életrekelteni a szétszórtan fekvő csontokat. Talán abban találjuk meg 
ennek a két iránynak, a vének álmainak és az if jak látomásainak össze-
függését, hogy az, aki a vének szerelmével szerette az egyház történetét, 
ezt szerette a szórvány és a misszió egyházszervező munkájában is, hi-
szen ez az egyházteremtő Szentlélek műhelye, ahol a szemeink előtt 
épül a holnap egyházának történelme. 

A vének álma s az if jak látomása egyaránt földhöz kötött. Nem 
légüres tér meséje s a valóságokat lába alól kirúgó utópia. Ezért volt 
Kovács Sándor is annyira odakötve ehhez a magyar földhöz, amelyből 
vétetett. Magyar volt ízig-vérig. Erényeiben és hibáiban is. Ezért szerette 
jobban a magyar történelmet, mint a világtörténelmet, ez volt egyház-
kormányzati működésének is vezérelve, de ezért viszi sírba is álmainak 
nagy részét. Ezért kaptak sokkal többet tőle kortársai, mint ami mara-
dandó betűkben az utódokra száll át tőle. 

Kovács Sándor szolgálatát megelégelte Isten. Hazahívta. Az álmo-
kat álmodó vén — a világ kifejezése szerint — örök álomra szenderült, 
a látomásokat látó i f jú — a keresztyén hit kifejezése szerint — átment 
a színről-színre látás birodalmába. Istennek adja most vissza talentumait. 

A leszámolás és megméretés nem a mi dolgunk. A mi dolgunk az, 
hogy világosan lássuk a mi bűneinket: Nincs ember, aki Isten színe előtt 
állva joggal elmondhatná magáról, hogy híven sáfárkodott talentumaival. 

A mi dolgunk az, hogy világosan lássuk a mi kötelességünket: 
megtanluni a leckét, mire Kovács Sándornak ebben az előttünk lévő ko-
porsóban lezáródó életében akar megtanítani minket az élet Ura; hálát 
adni minden jótéteményért, mit rajta keresztül adott nékünk az, akitől 
száll alá minden jó adomány; és szeretni a gyászbaborult családot, mely 
lesújtva állja körül e koporsót. 

A mi dolgunk az, hogy világosan lássuk a mi hitünk alaptanítását: 
Embernek, legyen az vén, vagy ifjú, élen álló, vagy közkatona, püspök, 
vagy laikus, csak egy neve van Isten előtt: elveszett s elkárhozott ember. 
Áldassék Isten Báránya, ki nagycsütörtök éjszakáján azért vívott halál-
tusát, hogy mi békés hazamenetelt láthassunk a halálban s nagypénteken 
azért vette magára bűneink büntetését, hogy kegyelmet találhassunk 
Isten bírói széke előtt. Ez a hit elég vígasztalásnak az életszúrta tövisek 
ellen, gyógyító írnak a halálütötte sebre. Elég ahoz, hogy a lehajtott fej 
felemelkedjék, a rogyadozó térd kiegyenesedjék s a remegő ajak magasz-
taló énekbe kezdjen: Áldott légy Isten Báránya ott a Golgotán. Ámen. 

AWLm. KÖZPONTI 
STATISZTIKA9 HIVA7Ä1, 
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K i r c h n e r R e z s ő püspöki titkár imádsága: 

IMÁDKOZZUNK. 

Örökkévaló Isten! Életnek és halálnak szabados Ura! Köszönjük 
Neked, hogy atyánknak szólíthatunk életünk minden idején. Nemcsak 
akkor, mikor megajándékozol, hanem akkor is, mikor elveszel valamit 
tőlünk. Nemcsak akkor, amikor simogató szeretettel szeretsz, hanem 
akkor is, mikor ostorod suhog fölöttünk. Nemcsak bölcsők mellett, hanem 
koporsók mellett is. Itt is és most is. 

Hiszünk benned, mint jóságos Atyánkban. Te hordoztad e koporsó 
lakóját is életén keresztül. Te vezérelted egyszerű falusi hajléktól egé-
szen az élet hegyormáig, a püspöki székig. Te ajándékoztad meg őt talen-
tumokkal. Te raktad meg családi fészkét, mely körülvette őt meleg, hor-
dozó szeretettel. Te nyúltál bele most is életébe s emelted ki őt ebből a 
nehéz, if jak erejét is megpróbáló mai életből. 

Köszönjük neked mindazt a szeretetet, amit reá árasztottál, az örö-
möket, amikkel megajándékoztad, a kereszteket is, amikkel megáldottad. 
Legfőképpen pedig köszönjük azt, hogy úgy szeretted őt, hogy egyszülött 
Fiad érte is halálra adtad a Golgothán. 

^ Atyja voltál néki mindabban, mit vele cselekedtél. Atyánknak bi-
zonyultál mindabban, mit általa velünk cselekedtél. Köszönjük neked 
mindezt az áldást, úgy is, mint család, úgyis, mint egyház, úgyis, mint 
neked éneklő néped, úgyis, mint nemzet. 

Kérünk, légy atyja ezután is. Ki reménye, sziklaszála, erőssége 
voltál életében, terjeszd ki szárnyad föléje haló porában és ítélőszéked 
előtt is. Hallgasd meg imádságát, mely szívéből fakadt egykoron és sokak 
imádságává lett azóta: „Tekints felém szánó szemekkel, Áraszd reám ir-
galmadat! Sok vétkem, Uram, feledd el, Mely lelkemhez hozzátapadt". 

Kérünk, légy atyja az elárvult családnak, mely fejét siratja az el-
hunytban. Tedd életükben élővé és hatóvá minden vígasztalásodat, mit 
eddig másoknak mondottak. 

Kérünk, légy atyja az elárvult egyházkerületnek. Légy főpásztora 
ebben összegyűjtött szent népednek. Véneinek adjál cselekedetekre in-
dító álmokat, ifjainak Szentlelkedtől nyert látomásokat. 

Mi pedig zengjük neked: „Te vagy egyetlen bizalmam, A sír fé-
lelme sem győz rajtam, Bár szétomol porsátorom, Te áldasz meg életem-
ben, Te üdvözíted vágyó lelkem Szent országodban egykoron. Nem hagysz 
el engemet, Öv őriző kezed, XTe emelsz fel, Jó Istenem, Ösvényemen Lel-
ked vezérel szüntelen". 

Miatyánk . . . 
Elbocsátó áldás. 

* 

K u t h y D e z s ő lelkész, egyetemes főtitkár áldása a nyitott sírnál: 

Mivel Istennek, az éiet és halál Urának úgy tetszett, hogy ebben 
a koporsóban nyugvó testvérünknek a lelkét a múlandóság e világából el-
szólította, letesszük immár porhüvelyét a sír ölére, földet földdé, port 
porrá, hamut hamuvá mind ama napig, mígnem megszólal az ítélet har-
sonája, a halottak kikelnek sírjukból, a feltámadott test a lélekkel újból 
egyesül, ítéletre áll, Krisztus eljő és mindazoknak, akik Őbenne hittek, 
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az Úrban éltek és az Úrban haltak meg, megadja az örökélet boldogsá-
gát. Atya-Isten, akit megalkottál, Fiú-Isten, akit megváltottál, Szentlé-
lek-Isten, akit megszeneltél, átadjuk és ajánljuk azt most a Te oltal-
madba. Az Úrban elhunyt kedves Testvérem, megáldom hát haló poro-
dat, megáldom pihenő helyedet, megáldom távozó lekedet az Atya, Fiú, 
Szentlélek, Szentháromság egy, igaz Isten nevében. Ámen. 

* 

D. K a p i B é l a dunántúli püspök gyászbeszéde dr. sztranyavai 
Sztranyavszky Sándor temetésén 1942. május 2-án, a nógrádmarcali 
Sztranyavszky-kúria udvarán: 

AZ ERŐS FEGYVERES ÉS A NÁLÁNÁL ERŐSEBB. 
Luk. 11, 21—22. Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját , amije van, bé-

kességben van. De mikor a nálánál erősebb reájövén, legyőzi ót, minden fegyverét 
elveszi, melyben bízott és amit tőle zsákmányolt , elosztja. 

Krisztus az ige pillanatnyi felvillanásával rávilágít az élet hősköl-
teményének három énekére, mely egyformán osztályrésze a szürke-
ruhájú egyszerű embernek és a hősi küzdelemben harcoló nagyember-
nek. Az első az embernek az élettel, a második az embernek a halállal, 
a harmadik a halálnak a Krisztussal vívott harcából szól. Ez a három 
ének együtt az élet hőskölteménye. 

Ezt az életszemléletet Isten igéje könnyen érthető képben szem-
lélteti. Az erős ember fegyveresként őrzi palotáját. Győzelmesen harcol 
életéért és megszerzi életének kincseit. De azután a nálánál erősebb hálál 
legyőzi őt és minden fegyverét elveszi, melyhez bízott. A halál diadala 
azonban nem tart sokáig. Jön Krisztus, a nála erősebb töviskoronás 
király, kiszabadítja az embert a halál hatalmából s életének igaz értékeit 
megmenti. 

Sztranyavszy Sándor erős fegyveresként őrizte palotáját. 
Élete biztos alapozású, hatalmas elgondolású, nagy tervezésű, gaz-

dag díszítésű palota volt. De ezt az életpalotát nem önmagáért, hanem 
nemzete és egyháza javára építette. Kezdettől fogva azok élén járt, kik 
a legszentebb emberi közösségek sorsát hordozták szívükben és minden-
napi harcaikban történelmi jövendőért munkálkodtak. 

Ezt az életpalotát építette és őrizte kezdettől fogva. Erre a szolgá-
latra született és erre nevelte önmagát kemény célkitűzéssel és erős fe-
gyelmezéssel. 

Egész egyénisége ezen szolgálatra teremtődött. A nógrádi zúgó 
erdőségek megmaradt évszázados cserfája, csodálatosan szép emberpél-
dány. Maga az Isten is erős fegyveresnek teremtette s a szellemi képes-
ségek és egyéni tulajdonságok gazdag fegyvertárát adta birtokába. Küz-
delmeiben hegyórmon álló, messzetekintő ember. Bátor a rombolásban, 
erős az építésben, önzetlen a szolgálatban. Izmaiban kemény elhatározás 
feszül. Szemében izzó magyar lelkének tüze világít. Parancsoló érces 
szavában acél akaratának trombita harsonája zendül. Lelke álomlátó, 
hívő magyar lélek. Évezredes álmokat renget, életmentő igazságok su-
galmazását érzi. Bizonyosként felismeri a nemzet és egyház jövendőjé-
nek önmagukban elrejtett életfeltételeit, de azért mindig figyelemmel 
kíséri azok külső életvalóságait. 

Ősi birtokán a magyar föld szerelmeseként őrizte a magyar haza 
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reábízott darabját. A nemzet közéletében őrizte a nemzet ősi örökségét, 
megszentelt hagyományait, nemzeti jellegét és építette jövendőjét. Ezt a 
bélyeget dolgozta ki önmagán Nógrád-vármegye főispáni szolgálatában, 
a törvényhozás házában, a képviselőház elnöki méltóságában, a minisz-
teri bársonyszékben, evangélikus egyházunk dunáninneni egyházkerüle-
tének felügyelői szolgálatában. Mindig, mindenütt, minden szolgálatá-
ban ugyanaz volt: önmagát a közösség érdekében alárendelő, igazságért 
küzdő, meggyőződéséhez halálig hű, erősfegyverzetű férfi. Ez volt ma-
gas vezéri helyen, ez volt közlegényi sorban, ez volt a hatalom birtoká-
ban és ez maradt hatalomnélküli szolgálatában. Az igazság, eszmény, jog, 
emberi- és lelkiismereti-szabadság erős fegyverese. 

Köszönjük meg ezt az erős fegyverzetű, értékes munkát végzett 
embert az Istennek! 

Az erős fegyveres őrzi az ő palotáját. De mikor a nálánál erősebb 
reá j övén, legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott. 

Az élet hőskölteményében a második ének a halál hatalmáról szól. 
Milyen megdöbbentő ének ennél a koporsónál! Büszke, sudár, minden 
ellenféllel játszva dacoló erős fegyveres volt. Mintha Isten állandó győ-
zelemre teremtette volna. 

És ime, lopakodva jön a nálánál erősebb halál. Legyőzi és minden 
fegyverét elveszi. Elnémul meggyőző és lelkesítő beszédes ajka. Merev 
kezéből kihull az írótoll, mely annyi teremtő gondolatot öntött formába. 
Közjót szolgáló eszméi beletemetkeznek teremtő agyának meghalt sejt-
jeibe. Akadályt nem ismerő szervező ereje összeroppan. Egyéniségének 
varázslatos hatása felhő mögé hanyatló napként szétfoszlik. Valóban, a 
halál legyőzte és minden fegyverét elvette. 

Hősöket megillető tiszteletadással hajoljon lobogó annak kopor-
sójára, ki legyőzetésében hős maradt és mindvégig nemes eszmékért 
küzdött. 

Az élet hőskölteményének van harmadik éneke. Ezt az éneket 
nem az ember, nem a halál, hanem Jézus mondja el. 

Midőn a halál diadalt ül a legyőzött erős fegyveres felett és ki-
fosztja őt minden fegyveréből, akkor a kegyelem örök világából elindul 
a töviskoronás életkirály és legyőzi a halált. Diadalmas szava harsona-
ként zendül a halál éjszakájába: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki 
én bennem hiszen, ha meghal is él! 

Ez a győzelem feltámadást és örökéletet, de egyszersmind száma-
dást és örökítéletet jelent. Imádkozzunk, hogy kegyelmet is jelentsen. 

Hitvallási iratunkban alázatos szívvel teszünk vallást bűnössé-
günkről és kegyelemre utaltságunkról: Hiszem, hogy Jézus Krisztus va-
lóságos Isten, az Atyától öröktől fogva született és valóságos ember is, a 
Szűz Máriától született, nekem uram, aki engem elveszett és elkárhozott 
embert megváltott minden bűntől, a haláltól és az ördögnek hatalmából 
megszabadított. . . Ennél a koporsónál is ez a mi imádságunk. Az elköl-
tözött is elveszett és elkárhozott ember. De Jézus Krisztus az ő Ura, az 
ő számára is Megváltó, aki nem arannyal és nem ezüsttel, hanem ártat-
lan szenvedésével, vérével és halálával megváltotta a bűn és halál ha-
talmától. 

Hisszük, hogy Isten az ő életének kincseit nem engedi elpusztulni, 
hanem elosztja azok között, akikért élt és munkálkodott. Hisszük, hogy 
az igazságért folytatott küzdelme nem múlik el nyomtalanul. Életmun-
kája építőkő a jövendő sáncfalában. A hős önmaga vérével és lelkével 
erősödik és építő érték marad akkor is, ha kezéből fegyvere már kihullott. 
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Emeljük hát fejünket a diadalmas győzőhöz: az élő Krisztushoz, 
aki kegyelmében őrzi az elköltözött erős fegyveres életének minden 
munkáját és álmát, aki kegyelmében Isten elé viszi a pihenni térő hős 
egész életét: annak minden kiválóságát és gyarlóságát, minden erényét 
és bűnét. 

Koporsójánál álljon hálás szívvel egymás mellé nemzet, egyház és 
család. Némuljon el meggyőződés-különbség, ellentét, félreértés és gyű-
lölet. Szálljon feléje búcsúzásul köszönet, szeretet, megbecsülés, hűség és 
megbocsátás. Élete hőskölteményének záróénekében ne emberi magasz-
talás és ítélkezés legyen az utolsó akkord, hanem Isten örök éneke a 
megtartó kegyelemről. Ámen. 

K a r d o s G y u l a esperes imádsága: 

IMA 

Irgalmas Isten! Mennyei Atyánk a Jézus Krisztusban! — Leboru-
lunk királyi trónod zsámolyánál s fájdalomtól megtört szívvel keressük 
a Te vígasztalásodat, a Te békességedet. Oda haj t juk fáradt fejünket 
atyai szívedre s mint a Te gyermekeid, könyörgünk hozzád, légy hozzánk 
irgalmas és kegyelmes. Te mindenkor szerető mennyei Atyánk voltál, 
előbb szerettél minket, még mielőtt mi szerettünk volna. Elküldötted 
egyszülött szent Fiadat, a Jézus Krisztust, aki a mi reménységünk, ví-
gasztalásunk, erőnk és üdvösségünk. Itt a természetnek szabad templo-
mában, e régi nemesi hajléknak ősi fái alatt rebegjük el zokogó bánatun-
kat s a lehajló lombokkal zengjük el fájdalmunkat: Leesett a mi fejünk-
nek koronája, azért jaj most minékünk! Egy virágokkal borított koporsó 
áll előttünk s megrendülten nézzük az enyészet hatalmát, mely a legerő-
sebb embert is zsákmányul ejti. Magas cédrus hull alá a mélységekbe, s 
azért remegnek a kisebb cédrusok! A magyar életnek és az evangélikus 
Anyaszentegyháznak egy ragyogó csillaga hull alá az ég pereméről, egy 
családnak fenntartó oszlopa dőlt ki s nyomában síró bánat és emésztő 
fájdalom! 

Ez a sötét ravatal a fájdalom oltára, itt zokog a mély gyászba bo-
rult család, amely elvesztette fenntartó oszlopát, itt siratja a falu népe 
jótevő földesurát, s itt áll sötét gyászban a magyar evang. Anyaszent-
egyház s annak elárvult dunáninneni Egyházkerülete, mely benne Isten-
tői rendelt, hívatott Vezérét siratja, itt áll minden fájdalmával a magyar 
közélet, amely Istentől gazdagon megajándékozott egyik kiváló fiát vesz-
tette el. A fájdalom oltárára könnyeink hullanak. Irgalmas Isten! Ne ítélj 
el könnyeinkért, mert szent minden könny, melyet a szeretet sajtol a sze-
münkbe. Kérünk, tekints reánk és töröld le könyeinket vigasztaló jóság-
gal, fájdalmat enyhítő édes szeretettel. Színed elé hozzuk bánatunkat, 
mert hitünk azt vallja, hogy Te vagy a megvígasztalásnak s békességnek 
és gyógyításnak örök szent forrása. Jöjj' azért, gyógyíts meg és vigasztalj 
meg bennünket a szent fiad, a Jézus Krisztus által. A fájdalom, mely 
szíveinket eltölti, szeretetből fakad. Ez a sötét ravatal a szeretet oltára 
is. Minden virágszirom, de még inkább gyászoló szívünknek minden ér-
zése simogató, melengető féltő szeretetről beszél. Szeretetről, amelynek 
virágai el nem hervadnak soha a temetés napjával, amelynek aranyfona-
lát az enyészet nem tépheti szét, erejét a halál nem csorbíthatja meg, 
csak növeli. A szeretet, mely leszáll a családi sírboltok mélyére, hogy ott 
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könnyet harmatozzon egy-egy koporsóra. A szeretet felimádkozza magát 
a csillagok magasságáig, hogy ott összeforrjon a viszontlátás csókjában 
azzal, akivel a földön egy volt. Óh, adj Istenünk olyan szeretetet, mely 
soha el nem fogy. Eliramlik az élet, sírba rogy az ifjúság, a dicsőség fö-
lött összecsap az enyészet köde, elmúlik minden, egy marad meg, a 
szeretet. 

Ez a szeretet tegye ezt a ravatalt a reménység oltárává, hogy mi 
nagy veszteségeink bánatos éjjelén ne bánkódjunk úgy, mint akiknek 
semmi reménységük nincsen, hanem elmondhassuk az apostollal: Áldott 
az Isten, a mi Urunk, a Jézus Krisztus Atyja, aki bennünket újonnan 
szült az első reménységre a Jézus Krisztusnak a halálból való feltáma-
dása által, romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, mely 
a mennyekben van fenntartva számunkra, melyben szomorúság között 
is örvendezésünk van. Az a mi reménységünk, hogy aki itt szép életet 
élt, az alkotásaiban, a lélek emlékeiben tovább él. 

Leikünkön a bánat felhője borong, de azért nem zúgolódunk elle-
ned, örökjóságú Isten, mert bár nem értjük kikutathatatlan tanácsaid, 
minden határozatod szent! Megnyugszunk hívő szívvel és alázatos lélek-
kel végzéseden. Te adtad Öt nekünk, Te vetted is el, áldott legyen a Te 
szent neved. Hálát rebegünk jó szívéért, mellyel sokakat boldogított, 
tündöklő erényeiért, melyekkel a közéletet szolgálta, a hűségért, mellyel 
Sionunk őrhelyén: az anyaszentegyház védelmében f áradott. Ösvényén 
útitársa volt az igazság, kísérője a szeretet, nemes cselekedeteinek rugója 
az élő hit. Még a hosszantartó s türelmesen viselt szenvedéseiben is az 
anyaszentegyház szeretete emésztette. 

Áldunk nagy kegyelmedért, hogy Öt földi pályáján végig kísérted 
és erőt adtál neki arra, hogy a köztiszteletben emléket állítson nevének 
s hivatását -jól betöltött lélek nyugalmával fogadhatta a halált. Legyen 
örökre áldott közöttünk emlékezete, virrasszon mellette a kegyeletnek 
soha ki nem alvó lángja. Legyen élő hite az egyház szolgálatában a 
hívek előtt lelkesítő példa. A munka mezejéről számadásra hívott léleknek 
pedig add meg hűsége koronáját: az örök üdvösséget. 

Fedezze gondviselő karod az elárvult családot, mely fenntartó osz-
lopát siratja benne. Maradjon velünk a dunáninneni egyházkerületen 
Isten gazdag áldása és kegyelme, ihlesse Szentlelked a Vezéreket és a 
népet, hogy mint a Krisztus hü vitézei, a hit, remény, szeretetben egye-
sülve építsék a szebb magyar jövendőt. Tarts meg mindnyájunkat jótevő 
atyai kegyelmedben a mi Urunk, a Jézus Krisztus által most és mind-
örökké. Ámen. 

Dr. C s e n g ő d y L a j o s alesperes síri áldása a nógrádmarcali te-
metőben: 

Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötét-
ségben, hanem övé lesz az Életnek világossága. Ján. 8, 12. 

Jól tudjuk, hogy fut az idő és elsodor vad árja minden gyönyört 
és minden bánatot. És hogy a sír sötétje várja mindazt, mit a múló földi 
Lét fénye áthatott — de mégis elszorul szívünk, amint most ennél a 
nyitott sírnál is megállunk. Amelybe nem a Te Szent Fiad drága vérén 
szerzett anyaszentegyházadnak egyik vezére, nem is a magyar sors egyik 
formálója és nemzetünk feltámadásának egyik eszköze, nem tengernyi 
csaták diadalmas, majd tragikus hőse száll alá — hanem egy szegény, 
földi porból lett s porrá válásnak induló bűnös ember kéri azt a nyugal-
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mat, am.it Szent Fiad, az érettünk, szjegény, bűnös emberekért meghalt 
és feltámadott Jézus Krisztus által kijelentett kegyelmed ígért minden 
Őbenne hívőnek. Nem azt a kegyelmet, amit Péternek adtál, azt se, amit 
Pálnak juttathattál, ennek csak egy morzsáját hogy Néki is juttatnád 
— könyörgő lélekkel állunk mi is Eléd — az érte csak imádkozni tudók 
seregében. — Oldozd meg. — S amikor itt visszaadjuk Néked, mi Belőled 
való volt benne s a föld porának, ami ebből származott — hálaadással 
szólunk Hozzád, hogy Véle voltál a magyar Haza és Egyház közéletének 
egére való fellendülése útjain, erőt adtál neki hivatása betöltéséhez és 
megáldottad lelke közöttünk világlását. S amikor most kilobbant meteor-
ként síri éjszakájába elmerül szemeink elől, sok szenvedésben megőrölt 
testének romjai a Te kezedbe hulljanak itt alá és a sírja felett virrasztó 
szeretet őrizze az idők múlásán átcsillanó fényét életének, érettünk is 
dobogó nemes és áldott szívének. S míg nagyjaink egymásután sírba 
szállnak, adj országsírunkból boldog feltámadást a magyar Hazának . . . a 
Krisztusban megjelent ingyen kegyelmedből. . . Ámen. 

SÍRBABOCSÁTÓ ÁLDÁS. 
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VÍI. FÜGGELÉK. 

Az egyházkerület tisztviselői és bizottságai. 

I. Tisztviselők. 

Elnökség: Draskóczi és laszkári Laszkáry Gyula egyházkerületi felü-
gyelő, a Johannita-Rend lovagja,. m. kir kormányfőtanácsos 
(Budapest IV., Eskü-tér 6. sz. és Romhány, Nógrád vm.); Kardos 
Gyula püspök, m. kir. kormányfőtanácsos (Balassagyarmat). 
Helyettesítik a hivatali időrend szerint soros egyházimegyei felü-
gyelő: dr. Händel Béla és a hivatali időrend szerint soros esperes: 
Fadgyas Aladár. 

Jegyzők: dr. Csengődy Lajos egyházi főjegyző (Salgótarján), dr. Zelenka 
Frigyes világi főjegyző, m. kir. kormányfőtanácsos (Budapest, XI., 

-Eszék-u. 13—15. II. 5.), Kirchner Rezső (Sámsonháza) Fadgyas 
Aladár (Komárom) egyházi, dr. Kéler Bertalan (Budapest, IV., 
Veres Pálné-u. 15.) és dr. Farkass Béla (Budapest, IX., Ráday-u. 
5.) világi jegyzők, Bérces Lajos tb. világi jegyző (Balassagyarmat), 

Pénztáros: Bellusi Baross József dr. (Budapest, V., Visegrádi-u. 32.), 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas). 
Ellenőr és pénzügyi előadó: V"téz Purgly Lajos (Keszeg, Nógrád vm.). 
Jogügyi tanácsadó: dr. Lányi Márton (Budapest, XII., Ráth György-u. 18.) 
Ügyészek: dr. Farkass Béla, dr. Borostyánkőy László (Budapest, XI., 

Török Ignác-u. 40.) és dr. Kéler Bertalan. 
l.evéltáros: Szilárd Gyula (Balassagyarmat). 
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső. 
Püspöki másodlelkész: Rónay Zoltán. 
Népiskolai szakjelügyelő: Bérces Lajos. 

II. Egyházkerületi presbitérium. 

Elnöksége: az egyházkerületi elnökség. 
Helyettesítik: a hivatali időrend szerint soros egyházmegyei felügyelő: 

dr. Händel Béla és a hivatali időrend szerint soros esperes: 
Fadgyas Aladár. 

Tagok: a) hivatalból: a hivatali időrend szerint soros egyházmegyi felü-
gyelő: dr. Händel Béla és esperes Fadgyas Aladár; az egyházi 
főjegyző: Dr. Csengődy Lajos, a világi főjegyző: dr. Zelenka 
Frigyes; a kerületi ügyészek közül: dr. Kéler Bertalan. 

b) Választott tagok: 1. rendes tagok: Kuszy Emil, dr. Jánossy 
Lajos, Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, Bérces Lajos, dr. 
Boleman János, dr. Traeger Ernő, Nedeczky Griebsch Viktor, 
vitéz Purgly Lajos, Jánossy Károly, Prónay József és Schrődl 
Mátyás; 2. póttagok: Magyar Géza, Ottmár Béla, Szekej And-
András, Fadgvas Aladár, Boros Béla, dr. Farkass Béla, 
Osztroluczky Pál, i f j . dr. Heinrich Antal, Ruttkay Endre, 
dr. Stranszky János és dr. Gregersen Nils. 
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III. Bizottságok. 
• • i • 

1. Tanügyi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Helyettese: Zqr-
kóczy Ede és dr. Csengődy Lajos. 
Előadó: dr. Csengődy Lajos. 
Tagok: Bérces Lajos, Csatáry Elek, dr. Wiczián Dezső, Mátis 
István, Jakobi Viktor Róbert, dr. Boleman János, Benyik Béla, 
Boros Béla, vitéz Purgly Lajos és dr. Zelenka Frigyes. 

2. Jog- és alkotmányügyi bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség. 
Előadók az ügyészek. 
Tagok: Csatáry Elek, Horváth Sándor, vitéz Purgly Lajos, 
Lehoczky Brúnó, dr. Kubinyi György, dr. Halassy Tibor, vitéz 
Eöttevényi Olivér dr., dr. Csengődy Lajos, Podhradszky János, 
Szűcs Sándor, dr. Händel Béla és Révész Alfréd. 

3. Pénzügyi bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség. 
Előadó: vitéz Purgly Lajos. 
Tagok: Csatáry Elek, Hanzély Ferenc, dr. Händel Béla, Horváth 
Sándor, dr. Zoltay Róbert, dr. Priviczky Ernő, Fadgyas Aladár, 
Podhradszky János, Szűcs Sándor, Kuszy Emil, Stadtrucker 
Gyula. Nedeczky Griebsch Viktor és dr. Csengődy Lajos. 

4. Alapítványi bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség. Helyettesítik: 
a közgyűlési elnöklésben megjelölt törvényszerű helyettesek: 
dr. Händel Béla és Fadgyas Aladár. 
Tagok: a) hivatalból: a két főjegyző, szükség esetén a hivatali 
időrendben következő jegyzők; a kerületi számvevőszék elnökei, 
illetőleg törvényszerű helyetteseik; jegyző a kerület valamelyik 
ügyésze; b) négy választott tag: dr. Richter Richárd, Horváth 
Sándor, Schrődl Mátyás és Magyar Géza. Póttagok: Belcsák 
Sándor, Fiedler Jenő, Kirchner Rezső és Szende Miklós. 

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

6. Missziói bizottság. Elnök: a püspök. Helyettese: a kerület egyházi fő-
jegyzője. Jegyzője: a püspöki titkár. Tagok: a) hivatalból: az 
esperesek s a kerületi egyházi főjegyző; b) választottak: Bándy 
Endre, Irányi Kamill, Limbacher Zoltán, Magyar Géza, dr. 
Wiczián Dezső, vitéz Leidenfrost Pál, Fábry Mihály, dr. Gre-
gersen Nils, Antal Károly és Ormosi Lajos. 

7. Birtokkezelő bizottság. Elnök: az egyházkerületi felügyelő. Előadó s 
a birtok gazdasági ellenőre: Nedeczky Griebsch Viktor és a 
megbízott egyházkerületi ügyész. 
Tagok: Irányi Kamill, Podhradszky János és vitéz Purgly Lajos, 
aki a birtok pénzügyi ellenőre is. 

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

9. Nyugdíjügyi bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség. 
Tagok: vitéz Purgly Lajos, Jánossy Károly és Szűcs Sándor. 

10. Jelölő bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség. 
Tagok: vitéz Purgly Lajos, Jánossy Károly és Szűcs Sándor. 

11. Számvevőszék: Elnökség: Hanzély Ferenc és Szűcs Sándor. A világi 
elnök helyettese: i f j . dr. Heinrich Antal. 
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Tagok: Antal Károly, Kirchner Rezső, dr. Sztranyavszky Madá.ch 
Sáridor és Révész Alfréd 

12. Luther-Szövetség: Elnökség: Nedeeky Griebsch Viktor és dr. Csen-
gődy Lajos. Jegyző: Limbacher Zoltán. Pénztáros: dr. Hanzély 
Tamás. 

13. Levéltári bizottság. Elnöksége: az egyházkerületi elnökség. 
Tagok: Horváth Sándor, Váczi János és Draskóczy Béla. 

7V. Egyházkerületi törvényszék. 

Elnöksége: az egyházkerületi elnökség. 
Bírák: a) az 1944. évi rendes közgyűlés napjáig szóló megbízással: dr. 

Jánossy Lajos, Limbacher Zoltán, Fadgyas Aladár, dr. Kovács 
János, Draskóczy Béla, vitéz Száky Jenő dr. és Bérces Lajos, 

b) az 1947. évi rendes közgyűlés napjáig szóló megbízással: Bándy 
Endre, Irányi Kamill, Szalontay Oszkár, Horváth Sándor, Nagy 
Vilmos dr., Zelenka Ottó és vitéz Pataky Sándor. 

Jegyzők: a) az 1944. évi redes közgyűlés napjáig dr. Hanzély Ervin; 
b) az 1947. évi rendes közgyűlés napjáig: dr. Pataky Ernő. 
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