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A D U N Á N I N N E N I 

E V A N G É L I K U S K E R E S Z T Y É N E G Y H Á Z K E R Ü L E T 

1943. aug. 26-án Laszkárv Gyula egyházkerületi felügyelő, a Jo-
li ani ta lovagrend lovagja, m. kir. kormányfőtanácsos és Fadgyas 
Aladár az egyházkerület hivatalára nézve legidősebb esperese, mint 
az E. A. 1J3 §. szerint a betegsége miatt megjelenésében akadá-
lyozott Kardos Gyula püspök helyett a közgyűlésen elnöklő esperes 

elnöklete alatt Léván megtartot t évi rendes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

Je len voltak: 

I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 

1. Jegyzők: Dr. Csengődy Lajos főjegyző, Limbacher Zoltán 
egyházi, Lándori dr. Kéler Bertalan és dr. Farkass Béla világi és 
Bérezés Lajos tb. világi jegyző. 

2. Pénztáros: Limbacher Zoltán. 
3. Ügyész: dr. Kéler Bertalan és dr. Farkass Béla örökös tb. 

ügyész. 
4. Ellenőr és pénzügyi előadó: vitéz Purgly Lajos. 
fi. Levéltáros: Szilárd Gyula. 
6. Püspöki t i tkár és missziói lelkész: Limbacher Zoltán. 
7. Népiskolai szakfelügyelő: Bérezés Lajos. 
8. Számvevő: Ottmár Béla. 

II. Hivataluknál fogva, mint az egyh. ker. presbitérium tagjai: 

Laszkáry Gyula, Fadgyas Aladár, dr. Csengődy Lajos, dr. Ké-
ler Eertalan, Eérczes Lajos, dr. Bohleman János, dr. Jánossy Lajos, 
Kuszy Emil, vitéz Purgly Lajos, Szűcs Sándor, Schrődl Mátyás, 
Boros Béla rendes tagok. 
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III. Hivataluknál fogva, mint az egyházkerületi törvényszéki 
bírák: 

Limbacher Zoltán, Draskóczy Béla, vitéz dr. Száky Jenő, 
Irányi Kamill, dr. Jánossy Lajos, Fadgyas Aladár. 

IV. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei és iskolai 
képviselők: 

1. Az egyházmegyék elnökei: 
a) A fejérkomáromi egyházmegyéből: Fadgyas Aladár esperes, 

Fúria Zoltán alesperes. 
b) A mosoni egyházmegyéből: Csatáry Elek felügyelő, Schrődl 

Mátyás esperes. 
c) A nógrád-hont-barsi e. e. egyházmegyéből: vitéz Purgly La-

jos felügyelő, dr. Csengődy Lajos esperes, Ottmár Béla alesperes. 
d) pozsonyi egyházmegyéből: 

2. Az egyházkerületi tanítóegyesület elnöke: Bérezés Lajos. 

V. Választás alapján,, mint az egyházmegyék kiküldött 
képviselői: 

1. A fejérkomáromi egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Piri Károly, dr. Horváth Kornél, Molnár 

Gyula. 
• b) jegyzőkönyvi kivonattal: Jacoby Viktor Róbert, Sasiskó 

Gyula, dr. Zoltay Róbert, vitéz Száky Jenő, Battay Henrik, Schultz 
Jenő, Gyurátz László. 

2. A mosoni egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Weltler Rezső, dr. Kneffel József. 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Szűcs Sándor, Czigelbrier Ede. 

3. A nógrád-hont-barsi e. e. egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Szende Miklós, dr. Gregersen Niels, 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Harmati Béla, Milán János, Pé-

ter Henrik, Schultz Aladár, Kaján József, Draskóczy Béla. 
4. Pozsonyi Egyházmegyéből: 
5. Az egyházkerületi népiskolai tanítók képviseletében: Kö-

vessy Géza, Ka ján József, Benyik Béla. 
6. J e ' en voltak még: dr. Hetényi Rezső Hont-Bars vármegye 

alispánja, dr. Lehóczky Brúnó, Léva város polgármestere, Hanzélv 
Ferenc egyházkerületi számvevőszéki elnök, Szabó Vilrnosné, lel-
készné, Piri Margit tanítónő, Kovács Gyula, Stadtrucker Gyula, 
Révész Alfréd, Komjáthy Péla, Szabó Vilmos lelkészek, Bogner 
Gyula tb. egyházfelügyelő, Dénes Zoltán másodfelügyelő, Lihota 
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Ferenc tanító, Smogrovics Árpád, Somogyi András, Kolczer Már-
ton, Menye Márton és még számos érdeklődő. 

A kerületi közgyűlés aug. 25-én este 7 órakor a templomban 
megtartott s egyben a gyámintézet szolgálatának szentelt istentisz-
telettel nyílt meg, amelyen a szent szolgálatot Irányi Kamill székes-
fehérvári lelkész látta el, Lukács: 8:22—24 alapján rámutatva ige-
hirdetésében a vihart csendesítő Jézus tenger járásának és korunk 
életének a hasonlóságára, a jelen világviharban hivő lelkek 
Krisztust segítségül hívó különleges kötelességére, amelynek módjai 
az erős hit és az áldozat. A hitünk mélységeibe vezető és a Krisz-
tusba vetett bizodalom erejére rámutató nagyértékű igehirdetés 
után az Isten Lelkét hívó imádságos áhítattal eltelt lelkű közgyűlés és 
hivő sereg a gyámintézet oltárán gazdag offertóriummal áldozott. 

Az istentisztelet után az egyházi törvényekben előírt közgyűlési 
értekezlet megtartása után a következő napon: 

az egyházkerület közgyűlésének közönsége augusztus 26-án 
reggel 8 órakor az tJr szent asztalához járult, amelynek szent szol-
gálatát Péter Henrik nagybörzsönyi lelkész végezte, aki a 23. zsol-
tár 5. versében foglalt igékkel vezette Isten bűnbocsátó kegyelmé-
nek mennyei ajándékához a bűnbánat mélységeibe elmerült hivő 
lelkeket. 

Az evangélikus szent hitben való lelki megerősödés után 
augusztus 26-án 9 órakor a vármegyeháza nagytermében gyüleke-
zett össze és sorakozott fel az Anyaszentegyház szolgálatára egybe-
gyűlt egyházkerületi közgyűlés és az érdeklődő közönség 

A közgyűlés tagjainak elhelyezkedése után Laszkáry Gyula 
egj 'házkerületi felügyelő elszomorodott lélekkel közölte a megjelen-
tekkel, hogy egyházi elnöktársa, Kardos Gyula püspök a közgyűlés 
előtti napokban váratlanul súlyosan megbetegedett, jelenleg is kór-
házi kezelés alatt áll és így a közgyűlésen való megjelenésben sú-
lyos keresztje megakadályozta. Erről a következő hivatalos beje-
lentést tette: 

Mélyen Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
Mielőtt a mai napra szabályszerűen egybehívott 1943. évi ren-

des egyházkerületi közgyűlésünket megnyitnám, — egy szomorú 
bejelentést kell tennem: 

Kardos Gyula egyházkerületünk nagyérdemű Püspöke s egy-
ház5 alkotmányunk szerint Egyházkerületünk kormányzásában s 
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itt eme közgyűlés vezetéséiben egyházi Elnöktársam, a mi szeretett 
lelki vezérünk s egyházkerületünk fáradhatatlan munkásságú Fő-
pásztora, alig néhány nappal jelen közgyűlésünk összeülése előtt 
súlyosan megbetegedett úgy, hogy jelen közgyűlésünkön való 
részvételben ezen betegsége okából akadályozva van. 

Midőn ezt most itt az Egyházkerületi Közgyűlésnek mély saj-
nálattal kötelesiségszerűleg tudomására hozom, egyben megállapí-
tom, hogy egyházi alkotmányunk értelmében közgyűléseink veze-
tésénél, — amennyiben a Püspök akadályozva van, — helyette a 
jelenlévők között hivatalára nézve legidősebb esperes elnököl. Erre 
való tekintettel felkérem Fadgyas Aladár fehér-komáromi esperes 
urat, mint hivatalára nézve legidősebb itt jelen levő esperest, fog-
lalja el mellettem a társelnöki széket. 

Midőn most Fadgyas Aladár esperes urat, mint mai közgyűlé-
sünkön egyházi alkotmányunk értelmében kijelölt elnöktársamat 
e minőségében hittestvéri szeretettel üdvözlöm, egyben itt most 
kifejtendő közös munkánkra a Kegyelmes Isten áldását kérem. 

1. (Cs.) Fadgyas Aladár a jelenlevők között hivatalára nézve 
legidősebb esperes, az egyházkerület minden tájáról egybegyüleke-
zett egyházi képviselők lelkének áhítatát összefoglaló bensőséges-
imádsággal hívta Isten Lelkét a közgyűlés tanácskozásaiba. 

2. (Cs.) Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő megindult 
lélekkel a következő bejelentést és indítványt terjesztette elő: 

Ma 40 éve, hogy Kardos Gyula püspük urat Sárkány 
Sámuel, a bányakerület akkori nagynevű püspöke, pappá 
szentelte. Indítványozom, hogy Püspök urunkat ez alka-
lomból közgyűlésünk egyházkerületünk nevében igaz sze-
retettel és ragaszkodással táviratilag üdvözölje s egyben 
fejezzük ki betegsége miatt neki mélységes részvétünket 
és együttérzésünket, kívánván mindannyiunk nevében s 
kérve a kegyelem Istenét, hogy következzék be nála mi-
előbb a betegségből való teljes gyógyulás s őt rövidesen jó 
egészségben és töretlen munkakedvvel üdvözölhessük itt 
körünkben. 

A közgyűlés az indítványt a súlyos beteg Főpásztorral 
együttérző szívvel teszi magáévá és betegágyához távirati-
lag küldte el a jelentős évforduló alkalmából üdvözletét és 
Isten gyógyító kegyelmébe vetett jórenr.énységét. 

3. (Cs.) Laszkáry Gyula elnöklő egyházkerületi felügyelő 
ezután a következő, nagy figyelemmel és érdeklődéssel végighallga-
tott közgyűlést megnyitó beszédet adta elő: 
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Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ür! 
Mélyen Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
Történelmi komoly időkben gyűltünk ma itt össze, hogy meg-

vitassuk Egyházkerületünk ügyes-bajos dolgait, de egyben, hogy a 
közös együttlétből bizalmat és erőt merítsünk az előttünk álló fel-
adatok erős protestáns lélekkel és férfias elszántsággal való keresz-
tül viteléhez. 

Mert a mai idők komoly feladatok elé állítanak mindannyiun-
kat: az egyház hivatalos szolgáit, a lelkészeket s a világiakat egy-
aránt. — Mennél jobban tombol a vihar körülöttünk, annál inkább 
kell oda hatnunk, hogy a Krisztus hivők serege egymással békében 
éljen, azt önző érdekejk részekre ne szaggassák, hanem Isten félel-
mében, emberszeretetben és a haza szolgálatában for r janak össze 
szoros egységbe. 

Csak az összes kersztyénségnek a krisztusi szeretet által át-
hevített lelkülete s az annak mélyéből feltámadó keresztyén lelki-
ismeret újbóli uralomra jutása ama biztos alap, melyen a mai pusz-
tulás romjaiból egy ú j békés, az emberiség közösségéért áldozny 
szenvedni és cselekedni kész keresztény társadalom új já születhet. 

Népi-, nyelvi-, felfogásbeli-, egyházpolitikai-, pár t - és személyi 
ellentéteknek nincs most helye. Hozza meg mindenki a maga áldo-
zatát az egyház és haza érdekében. 

Ez áll a keresztyénség összességére épp úgy, mint a mi magyar 
Hazánk jövő sorsára is: 

Elvész az az ország, amely történelmének sorsdöntő óráiban 
nélkülözi a teljes egység semmi mással sem pótolható erőforrásait. 
— Ezeket a történelmi órákat most éljük, s mindenképpen ennek a 
keresztyén és nemzeti egységnek erősítésével kell megvalósítanunk 
a történelmi készenlét parancsát. Ezt tekintse most minden igaz 
egyházi és világi férfiú, akit hivatása az élre állított, legfőbb s 
egyedüli feladatának. 

E történelmi órákban, mint a nemzeti egység és a céltu-
datos nemzeti akarat megtestesülése áll előttünk ragyogó példaként 
Kormányzó Urunk fennkölt személye, aki bölcs előrelátásával s 
minden áldozatra kész hazaszeretetével i rányít ja a, tomboló viharban 
országunk hajóját . — Az Ö mag'as személye felé fordulunk most 
hálás szívvel születésének 75-ik évfordulója alkalmából s leboruló 
lélekkel kér jük a Mindenható Istent, hogy Főméltóságú Urunkat jó 
egészségben, erőben és töretlen munkakedvvel tartsa meg, hogy ál-
dásos országlása alatt e nehéz idők megpróbáltatásain keresztül á t-
vezethesse a magyarságot egy jobb és boldogabb nagy Magyaror-
szág igéretföldjére. 
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Indítványozom: hogy mai egyházkerületi gyűlésünkből 75-ik 
születésnapja alkalmából Kormányzó Urunkat mélységes hódolattal 
és alattvalói ragaszkodással üdvözöljük. 

A keresztyén megbékélés és nemzeti egység nem k e v é s b b é 

lelkes harcosa magyarhoni Egyetemes Egyházunk Vezére dr. br. 
Radvánszky Albert egyetemes. Felügyelőnk, aki felé most szere-
tettel és ragaszkodó tisztelettel ferdülünk: mélységes részvéttel osz-
tozunk nagy gyászában, mely Öt ez év tavaszán áldottlelkű, jósá-
gos édesanyjának elvesztése által érte. Indítványozom: fejezzük ki 

előtte egyházkerületünk mélységes igaz részvétét és együttérzését. 
Az Ö elévülhetetlen hazafiúi és egyházi érdemeit méltányolta 

Főméltóságú Kormányzó Urunk s a magyar országgyűlés mindkét 
házának együttesen megnyilvánuló bizalma akkor, an rdőn Öt Fő-
méltóságú urunk elsőhelyen való jelölése mellett az országgyűlés 
együttes ülésében ez év tavaszán egyhangú lelkesedéssel a Magyar 
Szent Korona őrévé megválasztotta. Indítványozom, hogy Öt ez al-
kalomból egyházkerületünk mai közgyűléséből ragaszkodással és 
igaz szeretettel üdvözöljük. 

A testvér Bányai-egyházkerület illusztris felügyelője, dr. 
Pesthy Pál Őnagyméltósága a napokban töltötte be 70-ik életévét, 
indítványozom, hogy őt e határkőnél kerületünk nevében igaz tisz-
telettel és szeretettel üdvözöljük. — Elnöktársa Raffay Püspök Űr 
hosszas betegsége őszinte részvéttel tölti el kerületünk aprajá t -
nagyját, g o n d o l t u n k most felé száll s itt e helyről kívánom mind-
annyiunk nevében, hogy egyházegyetemünk eme kimagasló vezér-
egyéniségének hozza meg az Isten kegyelme mielőbb a teljes gyó-
gyulást, hogy Isten áldotta tehetségét és képességeit még évek 
hosszú során át gyümölcsöztethesse evangélikus egyházunk javára. 

A testvér református egyház Dunántúli kerülete ez év tava-
szán iktatta be ünnepélyesen Győry Elemér újonnan megválasztott 
püspökét, akit ez alkalomból egyházkerületünk nevében testvéri 
együttérzéssel üdvözöltem Isten áldását kérve jövő működésére. 

Egyházkerületünk életében is mélyreható változásokat hozott 
a most záródó közigazgatási esztendő: 

Egyházi közgyűléseinknek két markáns egyénisége költözött el 
az élők sorából: Jánossy Károlyt a komáromi egyház hoeszu éveken 
át volt áldozatkész és erős protestáns lélekkel megáldott felügye-
lőjét férfiúi ereje tel jében hirtelen és váratlanul szólította el Isten 
akarata. . Emlékét őrizzük meg kegyelettel s fejezzük ki gyászoló 
családjának jegyzőkönyvileg részvétünket. 

Alig néhány héttel mai kerületi közgyűlésünk előtt hosszas 
nehéz betegség után költözött el az élők sorából Mihalovics Samu 
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46 éven át volt béri lelkész s a nógrádi egyházmegye több, mint 
20 éven át volt nagytekintélyű főesperese, egyházkerületünk egyik 
büszkesége, az egyetemes számvevőszék évek során át volt elnöke 
s egyetemes egyházunk minden fokozatán háztartási- és pénzügyei-
nek egyik legkiválóbb szakértője. Meleg protestáns lelkületű, nagy-
tudású és bölcs férfiú volt, nekem is tíz éven át jóságos elnöktársam 
és atyai jóbarátom, a nógrádmegyei egyházmegye kormány-
zatában. Indítványozom: őrizzük meg emlékét s örökítsük 
meg jegyzőkönyvünkben, gyászoló családjának pedig fejezzük 
ki egyházkerületünk részvétét. 

Ez év tavaszán ünnepelte a lévai egyház 100 éves fennállásá-
nak évfordulóját. Akadályoztatásom miatt személyesen az ünnepé-
lyen részt nem vehetvén, táviratilag üdvözöltem ez alkalomból a 
gyülekezetet. Ezen üdvözletemet most itt e helyről megismétlem 
egyházkerületünk nevében azizal, hogy Isten bőséges áldását kérem 
a lévai gyülekezet összességére az elkövetkezendő ú j száz eszten-
dőre is. A lévai gyülekezetnek az elmúlt száz év alatt nem csak 
a megalakulás és a zsenge egyházi élet felvirágoztatásának problé-
máival kellett megküzdenie, de az utolsó 20 év alatt, mint tiszta 
magyar gyülekezet szenvedte át az idegen megszállás minden 
szenvedéseit s végig jár ta ennek kálváriáját anélkül, hogy magyar 
lelkületének acélosságából, avagy tiszta magyarságából bármit is 
veszített volna. Amikor ezt megállapítom, meg kell emlékeznem 
tisztelettel és nagyrabecsüléssel ama férfiúról, aki eme nehéz idő-
kön, mint lelkipásztor nyájá t bölcs körültekintéssel és törhetetlen 
hazaszeretettel vezette át. Indítványozom, hogy egyházkerületi köz-
gyűlésünk ez alkalomból Bándy Endre nyug. lelkész úr őméltósá-
gát igaz szeretettel üdvözölje. 

A kettős elnöki szék megüresedése folytán a Nógrád-Hont-
Barsi egyházmegye élére ú j elnökséget választott egyhangú lelke-
sedéssel dr. Csengődy Lajos salgótarjáni lelkész, mint főesperes és 
vitéz Purgly Lajos egyházmegyei felügyelő személyében. A z ú j o n -
onnan megválasztott egyházmegyei elnökség ünnepélyes beiktatása 
ez évi rendes egyházmegyei közgyűlés keretében f. évi július hó 
8-án történt meg, mely ünnepélyes aktusnál a Püspök úrral együtt 
vettünk részt s egyházkerületünk nevében az ú j elnökséget szere-
tettel üdvözöltem. Midőn ezen üdvözlést itt e helyről őszinte biza-
lommal és protestáns lélekkel megismétlem, az ú j elnökség- mű-
ködéséhez Isten gazdag áldását kérem. 

A nagymultú komáromi egyház felügyelői székébe, Jánossy 
Károly örökébe a gyülekezet egyhangú bizalommal Hunyady László 
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vármegyei főjegyzőt választotta meg, kinek működésére Isten áldá-
sát kérem. 

Mielőtt jelen egyházkerületi közgyűlésünket megnyitnám, — 
nem mulaszthatom el, hogy őszinte és bensőséges köszönetemet ki 
ne fejezzem egyházkerületünk s különösen annak most itt egybe-
gyűlt összes képviselői és kiküldöttjei nevében Léva nemes város 
közönségéinek, annak nagyérdemű polgármesterének, — továbbá 
Hetényi Rezső, Bars-Hont vármegye érdemes alispánjának és a 
vzetése alatt álló egész vármegyei tisztikarnak ama meleg fogadta-
tásért, melyben itt e város és vármegye területén részünk volt. — 
Meleg köszönetet mondok továbbá a lévai nemes egyháznak, annak 
vezetőségének, presby tóriumának s itt elsősorban Komjáthy Lajos 
helybeli lelkész úrnak és dr. Bolemann János egyházfelügyelőnek 
ama lekötelező magyaros vendégszeretetért, melyben egyházkerü-
leti közgyűlésünk tagjait részesíteni szíves volt. 

Mélyen Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
Végezzük a mai napon reánk váró munkát a jelen komoly idők-

höz méltóan: magunkba szállással s egymást segíteni kész lélekkel, 
— hassa át tanácskozásainkat a megértés és békesség szelleme, — 
legyenek hozzászólásaink minden személyes szemponttól mentesek s 
szolgálják mindenben tisztán egyházkerületünk érdekeit. — Isten 
áldása kísérje munkánkat! 

Üdvözlöm a megjelenteket; — üdvözlöm hazafias örömmel 
kedves vendégeinket s itt elsősorban Hetényi Rezső, Lehóczky Brúnó 
Thuróczy Károly urakat, — testvéri szeretettel köszöntöm egyház-
kerületünk i t t egybegyűlt tagjait s az egyházmegyék kiküldöttjeit, 
munkatársaimat! Ezzel a mai napra szabályszerűen egybehívott 
1943 évi rendes közgyűlésünket ezennel megnyitom. 

A közgyűlés az elhangzott megnyitóbeszédet, amelyben 
a súlyos idők követelte kötelességeinkre való emlékezte-
tés szózatszerűen magasnívójú gondolatsorban jutot t kife-
jezésre, zajos tetszésnyilvánítással fogadta, jegyizőköny-
vébe iktatta és elhatározta, hogy Kormányzó Urunk előtt 
a közgyűlésből mélységes hódolattal és alattvalói ragasz-
kodással tolmácsoltatja hűségét iránta, élete ú t jának 75-ik 
esztendejébe fordulása alkalmából; elfogadván a többi 
előterjesztett indítványokat is. 

4. (Cs.) Elnöklő egyházkerületi felügyelő felhívására egyházi 
főjegyző jelenti, hogy a közgyűlés határozatképes, minek alapján 
egyházkerületi felügyelő a közgyűlést törvényesen megalakultnak 
jelenti ki, és határozatképességét megállapítván, a jegyzőkönyv ve-
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zetésére a jegyzői kart, hitelesítésére pedig az elnökségen és jegyzői 
karon kívül vitéz Purgly Lajos, Horváth Kornél, Ottmár Béla, 
Szende Miklós és Kaján József közgyűlési tagokat kéri fel. 

A közgyűlés a felkért közgyűlési tagokat a jegyzőkönyv 
hitelesítésére kiküldi és a hitelesítés időpontjául 1943. 
szeptember 14-én délelőtt fél 11 órát állapítja meg Buda-
pesten IX. Üllői-út 24 szám alatt az egyetemes egyház 
épületének egyik helyiségében. 

5 (Cs.) Dr. Hetényi Rezső Hont-Bars vármegye alispánja szót 
kérvén, szólásra emelkedik. A vármegye üdvözletét tolmácsolja az 
egyházkerület elnöksége, betegsége miat t távollevő püspöke, az egy-
házak képviselői felé és az egyházkerület egész közönségének 
Határmenti magyar város — úgymond — Léva, évszázadokon ma-
gyar volt ós ez maradt az alatt a két évtized alatt is, amely időben 
idegen államtestbe kebelezték és véteknek minősítették magyarsá-
gát . . . Minden nyomás ellenére is tisztán megőrizte és átmentet te 
a nehéz időkben is e lelki kincsét s vele együtt mindazokat az er-
kölcsi értékeket is, amik magyarságával kapcsolatosak. Hiába a 
gazdagság, hiába az anyagi jólét, de hiábavaló még a hadak ú t j án já-
rás minden redménye is, ha mindezeket nem kíséri a magasabb er-
kölcsi színvonalra való felemelkedés. A legmagasabb erkölcsi értékek 
betonerődnél is erősebb vára a keresztyén egyház és ennek minden 
törvényesen bevett felekezete, amelynek a megbecsülése és érté-
kelése mindenkinek nagyjelentőségű kötelessége, mert nélkülük 
olyan idők jöhetnek, amelyekben nem lesz magyar énekszó, nem 
lesz magyar temetés és lehetősége a boldogulásnak. Ezen idők ellen 
védő erköicsi betonerődök egyikét köszönti az evangélikus egyház-
ban, annak dunáninneni egyházkerületében és megköszönve azt a 
támogatást, amelyet a közigazgatási élet irányában fej t ki az egy-
házkerület és ugyanezt a maga részéről is szívesen igérve, adja át 
a vármegye üdvözletét. 

Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő válaszolva az elhang-
zottakra, rámutat arra, hogy ezt az üdvözlést hálásan t a r t j a számon 
az egyházkerület, hiszen onnan jön, amely részek egyikét Nógrád 
is a magáéhoz tartozónak érzi. Bars vármegye nagyértékű gyöngy a 
magyar koronán, gazdag televénye, természetes kincsei, gyárai csak 
fokozzák népisége kincseit. Ezek érvényesítésének az élén működő 
felszólaló alispán nagyjelentőségű hivatáskört tölt be, akiniek sze-
mély szerinti szakértelme és ügy buzgósága szerencsés biztosítéka 
a reábízottak felvirágzásának. Bár sötét fellegek járnak a vár-
megye fölött is, amelyek egyike a népünket irtó s itt is jelentkező 
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egyke, de mindezek el fognak oszlani a gondos irányítás és szorgos 
tevékenység révén, amelyből a mi egyházaink is készséggel veszik 
ki részüket. Ezzel köszöni meg az üdvözlést. 

6. (Cs.) Dr. Lehóczíky Brúnó, Léva város polgármestere a vá-
ros közönségének üdvözletét hozza felszólalásában. Lelkeket meg-
ragadó szavakkal a sorsközösség jelentőségét domborítja ky amely-
ben összekapcsolódik népünk minden szenvedése a jelenvaló súlyos 
időkben, boldogulásunk minden lehetősége és ennek a beoltása né-
pünk és társadalmi rétegeink minden tagjába mindenekfelett való 
szent kötelességünk. Ebben a sorsközösségben összefogni minden 
magyart, minden közületnek feladata. Porszem a porszemhez, ha 
hozzásimul, hegyóriás válhatik belőle, népünk minden tagja ha 
megtalálja a helyét egymás mellett, a sorsközösségben kibírja a leg-
súlyosabb időket is. A fegyvert ki lehet ütni a kézből, gazdagsá-
gunkat elveszíthetjük s érhet akármi csapás, de a sorsközösség ér-
zését meg nem törhetik. Mi lesz a sorsunk? — sokakat nyugtala-
nító kérdés ez. Pedig könnyű a válasz: magunktól függ jövendőnk 
alakulása, összetartásunk és sorsközösségben érzésünk mértékétől. 
Erre adott példát az elmúlt nehéz időkben Léva városa a meg-
szállás alatt, a sorsközösség érzése tartotta össze az itt működő tör-
ténelmi egyházak funkcionáriusait, az egyházi élet minden tényke-
dését s ennek eredménye volt a város megszabadulása s erre mu-
tatva rá, köszönti a város képviseletében és a Lévai evangéikus 
egyházközség nevében az itt ülésező egyházkerületet és annak 
elnökségét. 

Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő az üdvözlést fogadva, 
személyes emlékeiből idézi, hogy amikor évtizedekkel ezelőtt a 
Vöröskereszt országos megbízottjaként Lévára érkezett az akkor itt 
dühöngő kolerajárvány megfékezésére, a helybeli plébánossal, mint 
az itteni Vöröskereszt elnökével a legngyobb megértésben fogva 
össze, vették fel a küzdelmet a járvány vész ellen és sikerült is azt 
teljesen megfékezniük. Emlékeztetőül idézi ezt arra, hogy a súlyos 
bajok idején csak az, összefogás: az eredményes munkálkodás és a 
magyar boldogulás egyetlen és nélkülözhetetlen titka. Ezt látva a 
város vallásos életében is, kíván áldást Léva népének és evangéli-
kus egyházának út jaira . 

Ez után öt perc szünet következett. 

7. (Cs.) Laszkáry Gyula elnöklő egyházkerületi felügyelő új-
ból megnyitván a közgyűlést bejelenti, hogy a közgyűlésből való 
távolmaradásukat: Osztroluczky Pál, dr. vitéz Huniyady László, 
Kirchner Gyula, dr. Förster Kálmán, Schreiner Jenő, i f j . dr. 
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Heinrich Antal, dr. Lányi Márton, Nedeczky-Griebsch Viktor, dr. 
Kirschner János, dr. Traeger Ernő, dr. Händel Béla, dr. Zelenka 
Frigyes, Reimann Ernő, Kirchner Rezső mentet ték ki. 

Tudomásul szolgál azzal, hogy dr. Traeger Ernő, Ne-
deczky-Griebsch Viktor, Kirchner Rezső és dr. Zelenka 
Frigyes kimentését az egyházkerületi presbitérium ülésé-
ről való elmaradás kimentéseként is elfogadja a közgyűlés. 

8. (Cs.) Világi elnök bejelenti, hogy a tanítók képviseletében 
Kövessv Géza, Kaján József és Benyik Béla közgyűlési tagok jelen-
tek meg. 

Tudomásul vétetett. 
9. (Cs.) A betegsége miatt távollevő püspök helyett Limbacher 

Zoltán püspöki titkár olvassa fel Kardos Gyula püspök évi 
jelentését. 

Mélyen Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
Nehéz időkben jöttünk össze az egyházkerület őrhelyeiről, 

hogy számot adjunk egy közigazgatási esztendő elvégzett munká-
járól. Ez az esztendő a gondok, nehézségek, küzdelmek esztendeje 
volt. Rászakadt erre a világra egy eddig még méreteiben soha nem 
látott pusztító világháború melyben fajok, népek és nemzetek har-
colnak egymás ellen könyörtelen eszközökkel. Nyugatról és keletről 
tör reánk a veszedelem: és két tűz közé szorítva áll itt nemcsak 
Európa, hanem magyar nemzetünk is. Nem tudjuk, mit hoz reánk 
a jövő, mert a titkok az Űréi (V. Móz. 29:29). Egyet azonban tu-
dunk: ha a magyarság nem fog össze egy emberként, nem kész 
meghozni a nemzet oltárán a maga áldozatait, nem tud tűrni, nem 
tud lemondani, nem tud a nemzet fönndaradásáért derekasan hau 
cclni, hanem hallgat a besúgókra, a hamis prófétákra, a bárány-
bőrbe búj t farkasokra, a magyar aspiráció ellenségeire, ha nem 
íudja betartani a krisztusi szeretet törvényét az egymás terhét hor-
dozásban, ha a magyar múl t já t nem becsüli, tűzben és vérben ki-
formálódott lelki arcát beszennyezi: bizony mondom: ez a nemzet 
önmaga s ír já t ássa meg és elzúg fölöttünk a történelem ítélő v i -
hara. 

Hogy ez ne így legyen, ezért kell f e l fgy lenünk azokra a ham-
gokra, melyek a lelki egység munkálására hívták fel a különféle 
hitfelekezetekhez tartozó magyarok táborát. Jól eső örömmel fi-
gyeljük azt a hangot, amely Pannonhalmáról kiáltott felénk a ke-
resztyén lelkiegység megteremtése érdekében. A felénk nyúj to t t 
jobbot, mint jó magyarok, mi evangélikusok szívesen vesszük. 
Hisszük és reméljük azt, hogy ez a lelki egység valóra is válhat, de 
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csak a Krisztusban, aki maga mondotta: hogy legyen egy nyá j és 
egy pásztor. De ha mi komolyan akar juk ezt az egységet, akkor 
szűnjön meg egymás kisebbítése. Ne vessük meg azt, aki más temp-
lomban, más oltár előtt imádja a Teremtő, Megváltó, Megszentelő 
Istent. Szüntessük meg a reverzálissal való élés lehetőségét, mert ez 
véresre sebzi a hivő szívet. Jó testvérként egymás mellé kellene 
ülni és keresni azt, ami minket egybeköt. Hiszem, hogy nem álom-
kép az egység, ha komolyan akar juk és tudunk áldozatot hozni a 
magasztos cél érdekében. Ne szivárványhídról beszéljünk, hanem 
építsük meg a szeretetnek aranynál is drágább, acélnál is kemé-
nyebb hídját : a magyar élnitudás, élniakarás bizonyságára. 

Egyház és állam. 

Örömmel jelenthetem, hogy a magyar államhatalom ezekben 
a sorsdöntő jelentőségű időkben teljesen értékeli azt az erkölcsi 
tőkét, amlynek birtokosa az egyház. Egyházunk vallási és nemzeti 
szolgálatát értékeli, mert „a nemzet talpköve a tiszta erkölcs". Egy-
házunk anyagi szükségletei iránt az állam teljes megértéssel van és 
az államnak ez a magatartása a rettenetes próbára tevő mai idők-
ben, amikor templomok, kul túr és szociális intézmények, kedves 
emberi hajlékok semmisülnek meg és otthontalanná válnak szegé-
nyek, amikor az államhatalom minden erejét a haza védelmének 
szolgálatába állítja, amikor szervezett istentelenség tűzcsóvát vet 
Európa keresztyén kul túrán fölépült hatalmas palotájára, akkor az 
államnak velünk szemben tanúsított magatartása még mindig meg-
levő fogyatkozások és aránytalanságok ellenére, méltó az ezeréves 
keresztyén magyar államisághoz is. 

Éppen ez a szempont késztet engem arra, hogy mer jem re-
mélni az államhatalom teljes megértését egyházunk és lelkészi ka-
runk anyagi nehézségei iránt, amely az államsegélyeknek a drága-
sághoz mért felemelését is meg fogja adni. 

Mi viszont mindent elkövetünk, hogy az evangélium fáklyáját 
lobogva tartsuk, hogy ebből melegség, fény és erő sugározzék szét 
minden magyar hajlékba, hogy népünk megálljon a próbatevés ke-
mény időszakában őseinkhez méltó módon. 

Protestáns testvéreinkkel a jó viszonyt fentartani és ápolni 
mindenkor szent kötelességemnek tartottam és tar tom ma is, mert 
erre kötelez multunk, jelenünk és szebb jövőnk is. Nem is volt 
semmi olyan, ami jó viszonyunkat megzavarta volna. 

Lelkünk megacélosodására az elmúlt esztendőben a püspöki kar 
elrendelte a bűnbánati hét tartását. A vett jelentésekből megállapít-
hattam, hogy ez sok áldást hozott a mi népünkre. A jövőben a bűn-
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bánáti hetet a bojt első hetében, mint a legalkalmasabb időpont-
ban kell megtar tanunk és nem pünkösd előtti héten, mer t ez csak 
kivételes intézkedés volt. Ezt a fölfegyverkezést volt hívatva szol-
gálni a hitmélyitő előadások sorozata, amelyet egyházközségeink 
lelkészei a legnagyobb odaadással és lelkesedéssel végeztek el. A 
keresztyén nemzeti lélek megerősítésének szolgálatában állott a 
püspöki ksr által elrendelt nemzeti imádság, amely minden templo-
munkban minden vasárnapi istentisztelet alkalmából elhangzott s 
amelyből tapasztalatom szerint sok vérző szív, megpróbált hivő ta-
lált vigasztalást és erőt az élet terheinek hordozásához. 

Levente- mozgalom. 

Örömmel jelenthetem a közgyűlésnek, hogy a magyar Le-
ventemozgalom minden erejével keresi az egyházzal való együtt-
működést. A LOK vezetősége mindent elkövet, hogy az egyházak 
a mozgalom munkájába szervezetszerűleg bekapcsolódjanak. 

E cél érdekében az egyházi főhatóság minden parancsnokságon 
az egyház képviseletére lelkészeket jelölt ki, amelynek alapján a 
Honvédelmi Minisztérium az illetőknek a megbízást megadja. Jo-
gaikat és kötelességeiket e minisztériumban készülő szabályzat adja 
meg. A szabályzat célja: valláserkölcsi nevelés ellenőrzése és az 
egyházi érdek biztosítása. Az év folyamán, a helyi, körzeti, járási, 
hadosztály és hadtesti-parancsnokságokon egyházunk képviseletére 
a megbízottakat kijelöltem. 

A leventeintézmény főparancsnoksága és országos vezetősége 
négy levente-lelkészi tanfolyamot tervezett egyházegyetemünk gye-
nesdiási missziói otthonában. E tanfolyamokra mindössze 
9 lelkész jelentkezett. Felmerült nehézségek miatt ezek a tanfolya-
mok elmaradtak és a LOK vezetősége bejelentette, hogy a jövőben 
e tanfolyamokat a Honvédelmi Minisztérium lelkészi alcsaportja 
fogja megrendezni és pedig mindig Budapesten. Tervbe van véve 
az ősz folyamán egy tanfolyam rendezése. E helyről is kérem lel-
késztestvéreimet, hogy ezen a tanfolyamon — amennyiben aktuá-
lis lesz — vegyenek részt mindazok, akik szívükön hordozzák a 
magyar if júság ügyét és egyházunk érdekeit és a munka végzésére 
erőt éreznek magukban. 

Megoldandó feladat az új pozsonyi Egyházmegye megalakítá-
sának kérdése. 

Mult évi egyházkerületi rendkívüli közgyűlésünk jkvének 39. 
pontjában Scmorja, Dunaszerdahely, Alsószeli, Felsőszeli egyház-
községekből „Pozsonyi Egyházmegye" elnevezéssel ú j egyház-
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megye alakítását mondotta ki s ezen határozatát a m. évi egyete-
mes közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette. — Sajnálattal jelen-
tem, hogy a megalakítás keresztülvihető nem volt egyrészt azért, 
mert az ottani négy egyházközség lelkészei közül az egyik tábori 
lelkészi szolgálatot teljesített egész évben s ma is ott van, a másik 
hosszantartó betegsége miatt gyülekezetétől távol volt s ma is 
gyógykezelés miatt Pöstyénben tartózkodik, a harmadik lelkész és 
gyülekezete nem óhajtott részt venni az ú j Egyházmegye meg-
alakításában s a megmaradó egy lelkésszel nem lehetett az egyház-
kerületi határozatot végrehajtani s az ú j Egyházmegyét megalakí-
tani. De másrészt befolyásolta ezt a kérdést az is, hogy lic. Fizély 
Ödön perrel támadta meg egyházkerületünk fenti határozatát s az 
egyet, presbytérium és közgyűlés által is jóváhagyott határozatunk 
ellen az egyházi törvényszéknél keresett jogorvoslást. Az egyete-
mes törvényszékhez beadványt intézett „bíró-küldés" tekintetében 
s ez a bányai egyházkerület törvényszékét delegálta az ügy tárgya-
lására és ítélet-hozatalra. Ma még törvényszéki döntés előtt áll az 
ügy. Be kell várnunk az ítéletet s a szerint megtenni a lépéseket. 
— Ezzel kapcsolatban bejelentem azt is, hogy Szalontay Oszkár 
eddigi megbízott esperes ezen tisztéről betegségére való tekin-
tettel lemondott s kér te a felmentését. Szalontay Oszkárt a pozsonyi 
egyházak adminisztrálásával D. Kovács püspök bízta meg s e meg-
bízást a dunáninneni egyházkerület 1939. évi közgyűlése jóváhagyta. 
E megbízatást Szalontay több esztendőn keresztül hűséggel telje-
sítette, a amiért is neki az egyházkerület elismeréssel tartozik, a 
pozsonyi ú j egyházmegye megalakításáig javaslatot teszek e csonka 
rész kormányzatára nézve. 

Meg kell emlékeznem „Fülek" kérdéséről. A dunáninnení és 
liszai egyházkerület között Fülek gondozása tárgyában három esz-
tendőre egyesség köttetett, mely 1943 évi szept. hó 30-án lejár. 
Ezen időponttól Fülek visszakerül a dunáninneni egyházkerület 
hatósága és igazgatása alá. Turóczy tiszakerületi püspök javaslatot 
lett arra nézve, hogy Fülek további lelkigondozása tekintetében 
maga a fiókegyház akarata döntsön, mely egy pártatlan elnökség 
által levezetett közgyűlésen nyer t volna kifejezést, azonban a füle-
kiek eleve kijelentették s írásba foglalva a püspöki hivatalnak meg 
is küldötték, hogy nem akarnak tovább a tiszakerület kötelékében 
Várgedével egy egyházközséget alkotva maradni, hanem — mint 
régen — a dunáninneni egyházkerület részeként, mint missiói köz-
p ont külön segédlelkész általi gondozását kérik. Legjobb tehát meg-
várni az okt. 1-ét s akkor Fülekre egy külön miss. s. lelkészt be-
áTítani, aki az ottani gyárban is alkalmazást nyerhet és anyagi 
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szempontból biztosítva volna a megélhetése. Mivel a füleki fiók-
egyház ebbeli állásfoglalása még egyházi közgyűlésen nem történt 
meg, helyénvalónak tartom, hogy oktJJ. után amennyiben nem 
volnának megelégedve a dunáninneni egyházkerülethez való csa-
tolásukkal, kérhessék annak megváltoztatását s a fikóegyház aka-
ratát az egyházkerület is megértéssel fogja tárgyalni. A füleki 
fiókegyház gondozására, cda egy külön segédlelkész kiküldésére 
nézve most keresem a módozatokat, s remény van arra, hogy okt. 
l - re ez a segédlelkész ott is lesz. Fülek fejlődő gyár-város. A fel-
szabadulás óta is megszaporodott a gyári munkások száma, akik 
között vannak evangélikusok is s így arra is remény van, hogy — 
évek multán — önálló missiói gyülekezetté fejlődik. Éppen ezért 
nem szabad lemondanunk arról, hogy a dunáninneni egyházkerület 
testében tartsuk meg — még áldozatok árán is. — Lelki ellátása 
tekintetében egyébként több megoldás is kínálkozik. Legrosszabb 
esetben — átmenetileg — Losoncz és Salgótarján közösen látnák 
el, míg a segédlelkészek száma nem szaporodik. 

A meleg kegyelet érzésével emlékezem meg arról a szomorú 
tényről, hogy egyházkerületünkben két fáradt lelkésztestvérünk 
hagyta el őrhelyét: meghalt Mihalovics Samu, béri lelkész, tb es-
peres, 46 esztendő fárasztó munkája után, mely evang. egyházi éle-
tünk minden területére ki ter jedt s nemcsak az Egyházmegye es-
peresi székében, hanem az egyházkerület és egyházegyetem több 
bizottságában áldott és értékes munkálkodásban nyilvánult meg. F. 
évi május hó 1-én ment nyugdíjba, de nyugdíját nem sokáig élvez-
hette, mer t ez év augusztus hó 1-én meghalt. Temetése nagy rész-
véttel ment végbe, gyülekezetének, az egyházmegye papságának és 
sok bará t jának impozáns részvételével. 

Ez év január jában elhúnyt Százdon Rozsnyai János lelkésztest-
vérünk. Hosszabb idő óta betegeskedett, míg fáradtan és betegség-
től elgyötörten letette a vándorbotot. Szelídlelkű, hű pásztor volt. 
Igaz szível megsiratta nemcsak elárvult családja, hanem pásztor 
nélkül maradt gyülekezete is. Legyen a százdi temetőben nyugalma 
—- az élet kiállott harcai és küzdelmei után csendes — álma zavar-
talan. 

Nyugalomba vonult f. évi július hó 1-ével négy évtizedre ter-
jedő buzgó és áldásos szolgálata után Podhradszky János tordasi 
lelkész, kiérdemült fehérkomáromi esperes. Hosszú, buzgó szolgá-
lata, mellyel gyülekezetét és fa lujá t a Hangya hathatós támogatá-
sával minta-faluvá fejlesztette s azt lelki tekintetben is felvirágoz-
tatta s míg Egyházmegyéjét vezette — mint esperes ott muta t ta 
meg hűségét és buzgóságát—«- most betegségtől elgyengülve tölti a 
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nyugalom napjait . — Ügy örökítjük meg emiéikét egyházkerületünk 
jegyzőkönyvében, hogy buzgó pásztor volt, kiváló egyházkor-
mányzó — akinek élete fáklyája az evangéliom szeretetében lobo-
gott. Adjon számára az élet alkonyon csendes megnyugvást és 
lelki békességet az a tudat, hogy maga az Űr szól megfáradt szol-
gájához: ,,Jól van, jó és hív szolgám . . ." 

A régi őrhelyekre ú j őr-állók jöttek. Vajha megihletnék őket a 
múl tnak szép hagyományai, az ősi egyházak protestáns hite! — A 
régi nagymultú béri gyülekezet egyhangú meghívással Révész 
László segédlelkészt hívta meg Mihalovics örökébe, aki hosszabb 
ottani segédlelkészi működése alatt megnyerte a hívek bizalmát és 
szeretetét. Százdon Rozsnyai János helyére Szabó Vilmos segédlel-
készt a soproni tehoi. facultás lectorát hívták meg szintén egyhan-
gúlag a lelkészi állásra. Tordason, Podhradszky János nyugalomba 
vonulásával nagy szótöbbséggel Görög Tibor balassagyarmati püs-
pöki segédlelkészt választották meg. Tábori lelkészi szolgálaton 
egyházkerületünkből két lelkész és két segédlelkész volt. Kalav-
szky Kálmán tatabányai és Mátis István felsőszeli lelkész, a segéd-
lelkészek közül Balikó Zoltán és Bányai Sándor. Helyettesítésük 
nagy nehézségekbe ütközött. Kalavszky helyén Schultz Jenő segéd-
lelkész működött — akit Tordasról helyeztem oda s a bokodi lel-
kész adminisztrálása mellett maga végezte úgy a templomi szolgála-
tot, mint a ki ter jedt és sok munkát jelentő hitoktatást is — • Felső-
szeli ellátásának nehézsége fokozódott az által, hogy a közvetlen 
szomszédságában lévő Alsószeli is — a lelkész betegsége miatt 
gondozás nélkül maradt . Időnként Balassagyarmatról küldtem — 
nagyobb ünnepeken — lelkészt oda, de hálás szívvel kell megemlí-
tenem, hogy ebbe a munkába készséggel kapcsolódott bele báró 
Podmaniczky Pál egyet, tanár, dr. Gyimesi Károly Lutherszöv. lel-
kész, úgy, hogy átlag havonként jutott egy-egy istentiszetelet. A 
közreműködő lelkészeknek buzgalmukért hálás köszönetet mondok. 
A segédlelkészek közül a hazatért Balikó Zoltán aktiv tábori lel-
készi kinevezést kapott s nem folytathatta Érden szépen, megkez-
dett missziói szervező munkájá t Helyére Bányai Sándor segéd-
lelkészt küldöttem Érdre, aki tábori lelkészi szolgálatából visszaér-
kezve, érdi állását már is elfoglalta. — Voltak évközben segédlel-
kész cserék is. Görög Tibor Tordasról Balassagyarmatra helyezte-
tett, mint püspöki s. elkész:, onnan Tordasra jutott rendes lelkész-
nek. Benczúr Zoltán Tatabányáról Balassagyarmatra , helyezte-
tett s. lelkésznek, onnan Losonczra önálló vallástanító-lelkésznek. 
Schultz Jenő Tordasról Tatabányára, Gartay István Tatabányáról 
Kisterenyére helyettes lelkésznek. Most aug. 15-én szenteltem lel-
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késszé Sólyom Károly végzett theológust, aki egy esztendőre Lé-
vára helyeztetett segédlelkésznek. A segédlelkészek száma így a 
visszatért tábori lelkészekkel együtt 8, a 9-ik Csernyey József még 
mindig beteg s szolgálatot nem teljesíthet. Sólyom Károlyt bányai 
egyházkerület püspöke engedte át s most van folymatban két 
segédlelkésznek egyházkerületünkbe jövetele, nevezetesen Belopo-
toczky Lajos szombathelyi táb. lelkésznek és Giczi Kálmán se-
gédlelkésznek. Amennyiben sikerül tényleg megkapni őket, úgy 
Belopotoczkyt Balassagyarmatra Görög Tibor helyére püsp. s. lel-
késznek, Giczi segédlelkészt pedig Fülekre helyezem ki miss. s. 
lelkésznek okt. 1-én. Változások állottak be a központi vezetésben, a 
püspöki irodában is. Kirchner Rezső püspöki t i tkár t a sámsonházai 
évang. gyülekezet egyhangú bizalma az ottani lelkészi állásra hívta 
meg s így 1943. január 1-én püspöki t i tkári állásáról lemondott. Ezt 
az állást Kirchner Rezső több, mint három évtizeden át betöltötte 
kiváló buzgalommal, szakavatottsággal és hűséggel s csak hálás el-
ismeréssel tudunk visszagondolni az önfeláldozó, mindenkor a ke-
rület javát célzó önzetlen munkásságára. Helyére püspöki t i tkár-
r ak Limbacher Zoltán kisterenyei lelkészt hívtam meg, akmek 
előző állomáshelyén teljesített hűséges szolgálata, s 20 esztendőre 
terjedő gyakorlati lelkészi munkája biztosíték volt arra nézve, 
hogy szélesebb munkakörben a püspöki ť tká r i és missiói lelkészi v  
hivatásban helyt fog állni. — Ebben az elgondolásomban és remé-
nyemben nem is csalódtam. Limbacher ú j működési helyén telje-
sen bevált, több, mint féléve teendőit a legpontosabban, megelége-
désemre tölti be, úgy hogy kérem az egyházkerületi közgyűlést, 
hogy őt püspöki titkári állásában — megválasztásával — véglege-
sítse s részére a Kirchner Reziső által élvezett javadalommal a hi-
ványt kiállítani — rendeje. Megválasztásával Limbacher le fog 
mondani a kisterenyei lelkészi állásról, ahol Gartai István, mint ad-
minisztrátor már fél év óta a hívek megelégedésére működik. Hi-
szem, hogy a hívek bizalommal ültetik Limbacher lelkészi utódául 
a kisterenyei állásba. Nagy elismeréssel emlékezem meg arról a 
mind gyakrabban előforduló jelenségről, hogy a gyülekezetek túl-
nyomó részben egyhangú meghívással töltik be lelkészi állásaikat. 
Ez gyülekezeteink egészséges lelki életére vall, amelynek kialakí-
tására nem kis befolyással van az ú j Leik. Vál. Szab. rendelet, 
aemly lehetőségeket nyit a leik. állások gyors és egyhangú betöl-
tésére. Vivant sequentes! 

A felügyelői karban itt-ott történt változás az eddigi állapot-
tal szemben. Komáromban elköltözött az elők sorából a nagymultú 
gyülekezet kiváló, hitbuzgó felügyelője, dr. Jánossy Károly pénz-
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ügyigazgató. Az igaz embernek emlékét áldjuk s melyen a szí 
vünkbe zárjuk. Helyére méltó utódot választottak vitéz Hunyady 
László vármegyei főjegyző személyében, akit felemelő ünnepély 
keretében magam iktattam be hivatalába. Ugyancsak beiktattuk 
Felsőpetényben az újonnan megválasztott másodfelügyelőt, Kovács 
Lajos földbirtokost, akire úgy tekintünk, mint a jövő szép remény-
ségére! Varja beiktatását dr. Fenyves Samu százdi felügyelő, dr. 
Förster Kálmán lucfalvai, dr. Horthy Aladár vanyarci felügyelő, 
Szécsényben Hisnyai Heinselmann Béla megválasztott felügyelő. 

A tanítói karban a hadbavonult tanítók helyére megfelelő-
számú kisegítő tanerő került, az egyházkerületben olyan iskola 
nem volt, ahol valami módon a háborús hiányt ne tudták volna 
megszüntetni és a tanítás menetét ne tudták volna biztosítani. A 
tanítóhiány miatt nem kaptak ú j tanerőt Egyházasdengelegen. 

Ipolyszakáloson pedig a megcsappant növendék-szám miatt 
nem adták meg az államsegélyt, az eddigi kisegítő tanerő Battci 
Jolán tanítónő ipolyszakálcsi állását elhagyja s átmenetileg egy 
nyug. tanító fog ott a helyi javadalom ellenében működni. 

Az egyházkerületnek peres ügye nincs, miért is az egyházke-
rületi törvényszék összehívása szükségtelenné vált. Az egyetlen pe-
res ügy a lic. Fiziély Ödön által megindított per, melynek eidönté-
vsére a bányai egyházkerületi bíróság van delegálva. Van azonban 
két régen lezajlott peres ügyéből a Szimonidesz-féle és a Nagy L a -
jos féle perből kifolyólag perköltség elszámolása. — A Nagy Lajos-
féle perköltség elszámolásából kifolyólag az egyetemes felügyelő 
úr felhívására kifizettem 743 P költséget az egyetemes pénztárba 
s ugyanakkor felkértem az egyet. Felügyelő urat, hogy a Szimoni-
desz-féle perből kifolyólag 1250 pengőt szíveskedjék átutalni az 
egyet, pénztárból kerületünk pénztárába. Ez az, átutalás megtörtént, 
a pénz megérkezett, csupán ennek az összegnek felhasználását, szét-
osztását illetőleg kell dönteni. Az. ügy részletes ismertetése a jogügyi 
és pénzügyi bizottságokban fog megtörténni. Nagy Lajos gyúrói lel-
kész különben még a május hó folyamán levelet intézett hozzám, 
amelyben közli, hogy perköltségeit, melyekre állami kongruájából 
havi 60 pengőt levonnak, már 1943. évi máj . 1-vel kifizette, sőt már 
néhány havi túlfizetésben van. Kérte az; elszámolást, kongruá j a letil-
tásának hatálytalanítását. Ez megtörtént. Külön pontban lesz t á r -
gyalva és ismertetve mindkét peres elszámolási ügy. 

A Sztranyavszky-féle hagyaték ügyében a bíróság a hagyaté-
kot az örökösöknek átadta anélkül, hogy a dunáninneni Egyház-
kerület útóöröklési jogát respektálta volna. Megbíztuk az egyház-
kerületi ügyész urat, hogy jogos követelésünket perrel érvénye-
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sítse. Fájó szívvel kell ezt megállapítanom, mert kétségkívül az 
örökhagyónak nem ez volt az intenciója, s a magunk részéről kerülni 
akartuk a pert, amíg abba — saját hibánkon kívül — bele nem 
kényszerültünk. 

Egyházkerületünk mostani pénzkezelése, — hogy a püspöki 
hivatal Balassagyarmatra került — nagyon nehézkessé vált s a zár-
számadások elkészítése hihetetlen nehézségekbe ütközött. Ez indí-
tott engem arra, hogy a tiszakerületben jól bevált módszer szerint, 
indítványt tegyek a kerületi pénztárnak Balassagyarmatra helye-
zése iránt. Kerületi pénztárosnak ajánlom Limbacher Zoltán püs-
pöki t i tkárt s edddigi ker. pénztárosunk bellusi Baross József meg-
maradna tb. pénztárosnak. E kérdés megoldására a pénzügyi biz 
tesz részletes javaslatot. Reményem van, hogy sokkal egyszerűbb 
világosabb és olcsóbb lesz pénzkezelésünk, amelyet egy balassa-
gyarmati pénzintézet révén bonyolítunk le. 

A lelkeszek, lelkészözvegyek és árvák anyagi helyzetének meg-
javítására minden lehetőt elkövettem. 

Sikerült tetemes rendkívüli államsegélyeket kieszközölni a 
V. K. M.-nél úgy a lelkészek, mint a lelkészözvegyek részére, melyek-
nek mult évi összege 14.300 P- t tesz ki. Ezenkívül felhívtam a gyüle-
kezeteket, hogy a készpénzzel biró lelkészek részére az áll. tisztviselő'0 

háborús pótlékát mindenütt adják meg. Remélem, hogy ez meg is 
fog történni. A lelkészi kongrua korpótlék és családi pótlék fel-
emelt összege — sajnos még a Kultuszminisztériumból nem ér-
kezett meg. Remélem nem sokáig késik. 

Örömmel jelentem, hogy mul t évi határozataink értelmében a 
,,theológus neveltetési alapra" elrendelt gyűjtési szép eredmény-
nyel végződött. A mult évi kerületi gyűlésünkön bejelentettem, 
hogy ennek az alapnak állaga 350 P volt. Az egész egyházkerület-
ben elrendeltük a gyűjtést ez év tavaszán s 1943 aug 1-én a theol. 
neveltetési alap 5.375 P-t tesz ki, melyből a theol. facultás dunán-
mneni hallgatóit 465 P-vel segélyeztem. Az összeg letétben van az 
Orsz. Földhitelintézet külön számláján. Tekintettel arra, hogy je-
lenleg igen csekély a dunáninneni tehológusok száma s ha arra 
gondolunk, hogy ezt a gyűjtést évente meg kell ismételnünk, fel-
vetődik a kérdés, nem volna-e helyénvaló ezen alapból nemcsak 
a theológusokat, hanem a középiskolába járó szegény evang. tanu-
lókat és tanítóképezdészeket is belekapcsolni a segélyezési terve-
zetbe. Erre nézve javaslatot teszek. 

Jelentem, hogy az év folyamán havonként hivatalos körleve-
leket bocsátottam ki, amelyek nagyon jól beváltak. A lelkésztest-
A'érek a legfontosabb min. rendeletekről ideje korán értesültek, bi-
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zonyos szorosabb kontaktus létesült a püspöki hivatal és az egy-
házközségek között. Meg kell jegyeznem, hogy sok tárgy marad 
ehntézetlenü1, melyekre választ a körlevelekben kértem és vártam. 
Ugyanúgy hadilábon állnak egyes lelkészek az úgynevezett idegen 
célra elrendelt offertóriumokat illetőleg. Ezeknek beküldésénél a 
legnagyobb zavar uralkodik. Nem tudunk egyöntetűen cselekedni. 
Jövőben nagyobb precizitásra fogunk törekedni. Lelkésztöstvérei-
met pedig arra kérem, hogy sürgetés bevárása nélkül pontosabb fe-
leleteket adjanak kibocsátott körleveleimre. Sok postaköltséget 
takarítunk meg. 

A lelkészek anyagi helyzetét nagyon súlyosbbítja az igazságta-
lan adóztatási rendszer, amely a lelkészeket nem tekinti köztisztvi- -
selőknek s reájuk elviselhetetlen jövedelmi és vagyonadókat ró ki. 
Ezzel eléri az állam azt, hegy amit egyik oldalon megad, mint 
kongrua emelést, duplán elveszi a magasra kivetett s duplára emelt 
adókkal. 

E helyről is meleg szeretettel köszöntöm D. D. Raffay Sándor 
bánya-kerületi püspököt, aki a múló esztendőben Isten kegyelmé-
ből 77. születésnapját ünnepelte. Imádságos lélekkel osztozunk az 
c örömében, amely csak azért nem teljes, mert a nagy Püspök 
hosszabb idő óta betegeskedik. Kér jük Istent, adja vissza mielőbb 
teljes munkakészségét, hogy ritka egyéniségével, forró egyházszere-
tetével tovább szolgálhassa egyházkerületét. 

Mély tisztelettel köszöntöm D. báró Radvánszky Albert egyete-
mes felügyelő urunkat, koronaőrré történt megválasztása alkalmából 
Engedje meg neki Isten, hogy áldásos életével szolgálhassa to-
vábbra is nemzetét és egyházát. Szívem melegével köszöntöm a 
nógrád-hont-barsi egyházmegye ú j elnökségét. Sok reményt fűzök 
munkásságukhoz, hiszen mind a ketten eddig is a maguk helyén 
fáradhatatlan szorgalommal lelkesedéisisei, önzetlenséggel látták 
el teendőiket. Vitéz Purgly Lajos felügyelő és dr. Csengődy Lajos 
főesperes, akiket tisztökbe f. év július hó 8-án személyesen ik-
tat tam be sok reménységgel, áldáskívánással, nemcsak egyházme-
gyénk, hanem egyházkerületünk életének erős oszlopai. 

Szeretettel és mély tisztelettel fordulok a dunántúli Refor-
mátus Egyházkerület ú j püspöke felé, akit f. év március 24-én ik-
tattak hivatalába. A püspök beikatásán, sajnos személyesen nem 
vehettem részt, de képviseltettem magam Fadgyas Aladár komá-
romi esperes által és táviratilag is k ;fejeztem bensőséges köszönté-

• 

semet. Sok erőt és áldást kívánok a melegszívű, bölcs püspök éle-
tére és elvégzendő munkájára . Benne a magyar evangélikus egyház 
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hűséges, megértő bajtársat kapott s a magyar nemzeti gondolat 
lánglelkű apostolt. 

Meg kell emlékeznem Bérezés Lajos balassagyarmati népis-
kolai igazgató kitüntetéséről. A Tud. Akadémia hosszú és érdemes 
működésének elismeréséül 500 P-s jutalomban részesítette. 

Szerettem volna részletesebb képet rajzolni egyházkerületünk 
életéről, de — sajnos — váratlanul fellépett betegségem ágyba 
döntött, ezért kérem a közgyűlés elnézését. 

Hálás köszönetet mondok lelkész testvéreimnek megértő támo-
gatásáért, köszönetet mondok a Felügyelő úr őméltóságának fárad-
hatatlan ügybuzgóságáért, harmonikus együttműködéséért és az 
egész tisztviselői karnak, lelkiismeretes és buzgó munkásságáért. 
Elismerésemet fejezem ki a szívemhez közelálló tanítói kar mun-
kásságáért, akik nehéz körülmények között sok akadályt leküzdve 
csiszolták a rá juk bízott gyermeksereg gyémántnál is értékesebb 
lelkét. 

Megpróbáltatásaink között legyünk erősek, bátrak, meglankadt 
kezeinket helyezzük az erőtadó kegyelem Urának kezébe és úgy 
csüngjünk rajta, mint folyondár az élő fán. Ha nem fáradunk el a 
virrasztásban, a példa-adásban, felderül reánk még a fényesebb 
hajnal. 

Változások a tisztviselők sorában, 

a) Az egyházmegyékben: 

Megválasztattak: 1. A Nógrád-Hont-Barsi e. e. egyházmegyé-
ben: Dr. Csengődy Lajos salgótarjáni lelkész esperessé, vitéz 
Purgiy Lajos földbirtokos felügyelővé, Ottmár Béla legéndi lelkész 
alesperessé, Váczi János terényi lelkész főjegyzővé, dr. Krepuska 
Jsíván egyet. rk. orvos-tanár világi főjegyzővé, egyházi jegyzőkké: 
Péter Henrik, Harmati Béla, Komjáthy Lajos, világi jegyzőkké: 
Oszt rolu cky Pál és Wiesinger Károly, helyettes ügyésszé dr. 
Czelleng András. 

2. A Fejérkomáromi egyházmegyében: 

3. A mosoni egyházmegyében: 

4. A pozsonyi egyházmegyében: 
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b) Változások a lelkészi karban: 

Meghalt: Rozsnyay János százdi lelkész, Švehla Géza lónya-
bányai ny. lelkész. 

Nyugalomba vonult: 1. Mihalovics Samu béri esperes-lelkész, 
2 Podhradszky János tordasi esperes-lelkész. 

Megválasztattak: Kirchner Rezső Sámsonházára, Révész László 
Bérre, Görög Tibor Tordasra, Szabó Vilmos százdi lelkésznek, 
Rónay Zoltán püspöki másodlelkésznek, Bencúr Zoltán losonci 
vallástanítólelkésznek, Komjáthy Lajos Léván. 

c) Segédlelkészek eltávozása, áthelyezése: 

E távoztak: Amminger Ferenc Rimaszombatba távozott, Balikó 
Zoltán érdi m. s. lelkész, táborilelkésszé neveztetett ki. 

Áthelyeztettek: Schultz Jenő Tordasról, Tatabányára, Gartay 
István Tatabányáról Kisterenyére, Görög Tibor Tordasról Balassa-
gyarmatra, Polony Zoltán Sámsonházáról Salgótarjánba. 

Lelkésszé avatták: augusztus. 15-én Balassagyarmaton Sólyom 
Károlyt. 

d) Változások a jelügyelői karban. 

Meghaltak: Jánossy Károly komáromi, dr. Sztranyavszky-
Madách Sándor sámsonházai felügyelő. 

Megválasztattak: Felügyelőnek: dr. Fabinyi Tihamér Balassa-
gyarmaton, dr. Kneffel József Rajkán, dr. vitéz Hunyady László Ko-
máromban, id. Gregersen Nils Nagybörzsönyben, dr. Sréter János 
Terényben, dr. Horthy Aladár Vanyarcon, Bándi Endre Fakóveze-
kényben, Hisnyei-Heinselmann Béla Szécsényben, dr. Krepuska 
István Somoskőújfaluban,, dr. Pataky Ernő Bokodra. Tirscher 
Frigyes Pusztavám, dr. Fenyves Sámuel kir. törvényszéki bíró 
Százdra. 

Másodfelügyelőnek: Draskóczy Béla Balassagyarmaton, Oláh 
Ottó Fakóvezekényben, Kovács Lajos Felsőpetényben, dr. Honéczy 
Ádám Szécsényben, dr. Pataky László Komáromban, Gömbös Zol-
tán Pusztavámon. 

Meghalt: Jánossy Károly Komárom. 

e) Változások a tanítói karban: 

Lemondott: Kosztra Ilona ősagárdi tanítónő, a rozsnyói polgári 
iskolához távozott. Sass Józsefné szül. Vaskó Lenke felsőszeli-i 
tanítónő, Tóth Sándor felsőszeli-i tanító, Pusztai Sándor Gyúró. 
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Megválasztatott: Jeszenszky Antalné Szarvasra, Jeszenszky 
Sándorné Lucfalvára, Örszigeti Lajos Ősagárdra, Farkas Pál Sám-
sonházára, Nándorfi Géza Herédre, Petor Jánosné sz. Tóth Judi t 
Taksonyfalvára, Syroky Margit Rajkára, Zsurkav Klára Csákvárra, 
Nagy Lajosné sz. Fabinyi Erzsébet Gyúró. 

Meghaltak: Orosházi János volt szügyi kántortanító 81 éves 
korában. -

Kisegítőszolgálatot végzett: Stark Margit Oroszlány, Ormossy 
Lajos Vérteskethelyen, Kudlák Pál ny. tanító Nagyvelegen. 
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IV. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1942. évben. 
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segítő a. 83*17 „ 
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VI. Az egyházmegyék papi segélyző intézeteinek kimutatása az 1942. évről. 
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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 szerződési 
jutalékon felül. 

Az Evangélikus Egyházkerület Jóléti Egyesülete a kerülettel 
kötött szerződés értelmében az 1942—43. évre 1.443.29 P- t fizetett 
be az egyházkerület pénztárába részesedés címén. 

Rendkívüli államsegélyben részesültek: 

600 P- t kapott: Fúria Zoltán alesperes, Csákvár, Podhradszky 
Gyu^a lelkész, Tordas. 

500 P- t kapott: Hajdú Lajos ny. lelkész, Léva, Szalontay Osz-
kár esperes, Alsószeli, Irányi Kamii lelkész, Székesfehérvár, Rónay 
Zoltán püspöki másodlelkész, Balassagyarmat, Gáncs Aladárné 
lelkészözvegy, Budapest. —• 

400 P- t kapott: Stadrucker Gyula lelkész, Dunaszerdahely, 
Kertész Ferenc lelkész, Vanyarc, Révész Alfréd lelkész, Szirák, Mi-
lán János lelkész,, Csánk, Egyházközség Vanyarc, özv. Rozsnyay 
Jánosné lelkészözvegy, Százd, Krmann Lajosné lelkészözvegy, Ba-
lassagyramat, Horváth Sándorné lelkészözvegy, Bicske. 

300 P- t kapott: Pohánka Sándor lelkész, Bokod, Molnár Gyula 
lelkész, Esztergom, Szende Miklós lelkész, Lucfalva, Lombos Já-
nosné lelkészözvegy, Balassagyarmat, Holuby Vilmosné lelkész-
özvegy, Ipolyság, Dedinszky Aladárné lelkészözvegy, Balassagyar-
mat, Balogh István ny. lelkész, Tata, Bándi Endre ny. elsperes, Léva, 
Sz^ancsik Bogyoszló ny. lelkész, Losonc, Hajdú Lajos ny. esperes, 
Léva, Švehla Géza ny. lelkész, Losonc. 

200 P- t kapott: Stadrucker Gyula lelkész, Dunaszerdahely, 
Nagy Lajos lelkész, Gyúró, Gaál Mihályné leilkészözvegy, Balassa-
gyarmat, Dropa Sámuel ny. lelkész, Tata, Hering Lajosné lelkész-
özvegy, Körmend, Horváth Sándorné lelkészözvegy, Nagyvárad, 
Jánossy Lajosné lelkészözvegy, Sopron, Kótsch Mihályné lelkész-
özvegy, Rákospalota, Hering Lajosné lelkészözvegy Körmend, 
Vráber Vilmosné lelkészözvegy, Léva. 

160 P-t kapott: Hering Lajosné lelkészözvegy, Körmend, Vicián 
Lajcsné le^észözvegy, Losonc, Biszkup Béláné lelkészözvegy, Lo-
sonc, Meskó Károlyné lelkészözvegy Borsosberény, Petényi Györgyné 
lelkészözvegy, Bánk, Szolkovy Jánosné lelkészözvegy, Losonc. 

120 P- t kapott: Scholc Andorné lelkészözvegy, Losonc, Švehla 
Istvánné lelkészözvegy, Losonc, Mráz Pálné lelkészözvegy, Losonc, 
Honéczy Pálné lelkészözvegy, Losonc, Kőváry Sarolta lelkészárva. 
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Kiétbodony, Králik Ervinné lelkészözvegy, Vanyarc, Huszágh Gyu-
lóné lelkészözvegy, Balassagyarmat. 

100 P- t kapott: Alexy Ilona lelkészárva. 
Összesen: 14.300 P. 

A Protestáns Tanítói Internátusi Alapból segélyben részesültek. 
240 P- t kapott: Králik Aladár szügyi, Bartos Dezső szupataki, 

Loós János rajkai, Kövessy Géza felsőiszelii tanítók. 
130 P-t kapott: Mihalovics Pál szécsényi, Őrsziget! Lajos ős-

agárdi tanítók. 
80 P- t kapott: Gáspár István bánki, Thoamka Károly vanyarci, 

Halvax Károly oroszvári, Kurcz Konrád ra jkai tanító. 

II. Kimutatás 
az 1942—43. évi szórvány gondozás- és vallástanítási segélyek 

kiutalásáról: 

1. Pohánka Sándor bokodi lelkész a dadi vallás tan„ . . 30.— P 
2. Németh Géza csabdi-i (Fejér m.) lelkész a bicskei és 

szórvány vallástanítás ért 70.— ,r 

3. Fúria Zoltán csákvári lelkész (Fejér) szórványok v. t. 90.— ,, 
4. Molnár Gyula esztergomi lelkész eisztergom-dorogi v. t. 80.— „ 
5. Nagy Lajos gyúrói lelkész a váli és göböly jár. vall. t. 40.— ,, 
6. Fadgyas Aladár komáromi lelkész a szórvány vall. tan. 50.— „ 
7. Szakáts László komáromi s. lelkész szórvány vall. tan. 100.— ,, 
8. Görög Ernő nagyvelegi (Fejér) szórvgond. (móri, árki-

pusztai vallástanításért 120.— „ 
9. Magyar Géza száki lelkész (Komárom) a császári v. t. 50..— ,, 

10. Piri Károly szendi (Komárom m.) szórványai gond. 90.— ,, 
11. Irányi Kamill székesfehérvári lelkész szóványai gond. 100.— ,, 
3 2. Gartai István kisterenye (Nógrád m.) s. lelkész bán-

hidai vall|ástanításért 25.— „ 
13. Schultz Jenő tatabányai s. lelkész bánhidai vall. tan. 25.— ,, 
14. Podhradszky János tordasi (Fejér m.) leik. szórv. gond. 90.— ,, 
15. Jacobí Viktor érsekújvári lelkész vallástanításért . . 50.—• ,, 
16. Szalontay O. alsószeli-i címén vallástanító tanítónőnek 60.— ,, 
17. Petor János m. s. lelkész Nemeskajal (Galánta u. p.) „ 

szenei, diószegi, galánitai, vallástanításért 100.— „ 
18. Enyedi Erzsébet tanítónő az úrfödi vallástanításért 50.— ,, 
19. Stadtrucker Gyula dunaszerdahelyi leik. szórv. gond. 30.— „ 
20. Kirner Lajos missz. s. lelkész (lakik: Balassagyarmat) 

dacsókeszii, felsőzellői vallástanításért 100.— ,, 
21. Selmeczi László erdőszelestyéni tanító zsélyi vall. tan. 20.— ,, 
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22. Schultz Aladár bánki lelkész szórványgond és vall. t. 100.— ,, 
23. Papp -János nógrádi tanító a szokolyai, diósjenői v t. 50.— „ 
24. Révész László s. leik. (Bér, u. p. Szirák) a bujáki v. t. 30.— ,, 
25. Szalay Pál kutasói tanító (Nógrád m.) cserhátszentiváni 

és felsőtoldi vallástanításért 120.— „ 
« 

26. Milán János csánki lelkész (Nógrád m.) a bori, hontvar-
sányi vallástanításért 60.— „ 

27. Szekey András egyházasdengelegi lelkész (u. p. Szi-
rák) Erdőtarcsa vallástanításért 100.— „ 

28. Oroszi Mihályné egyházasdengelegi tanítónő varsányi 
vallástanításért . . 20.— „ 

29. Fenyves Pál fakóvezekényi lelkész vallástanításért . . 30.— ,, 
30. Kiss Kálmán felsőpetényi lelkész (u. p Bánk) alsópe-

tényi vallástanításért 20.— ,, 
31. Dr. Papp Jánosné (Galgaguta) a becskei vall. tanításért 20.-
32. Gerhát Sándor galgagutai lelkész szórvány és vall. tan. 80.-
33. Matuz Pál ipolyvecei lelkész az ipolysági és szórv. v. t. 80.-
34. Csőváry Dezső kétbodonyi lelkész szórvány vall. tan. 100.— ,, 
35. Fenyves János kiscsalomjai leik. (Nógrád m.) nagy-

csalomjai vallástanításért 75.— ,, 
36. Limbacher Zoltán kisterenyei lelkész (lakik: Balassa-

gyarmat) 180.— „ 
37. Ottmár Béla legéndi lelkész (u. p. Nógrádkövesd) 

nézsai vallástanításért , . 50.— ,, 
38. Komjáthy Lajos lévai lelkész vallástanításért . . . . 50.— ,, 
39. Makovinyi Pál losonci s. lelkész szórvány vall. tan. . . 60.— „ 
40. Szende Miklós lucfalvai lelkész (u. p. Sámsonháza) 

megyeri vallástanításért 50.— „ 
41. Péter Henrik nagybörzsönyi lelkész (Hont-m.) vámos-

mikolai és ipolytölgyesi v. t. és márianoszitrai gond. 80.— „ 
42. Harmati Béla ősagárdi lelkész szórv hitoktatásért . . 40.— ,, 
43. Dr. Cscngődy Lajos salgótarjáni lelkész szórv. vall. t. 100.— „ 
44. Szendrői Miklós bocsárlaputői (Nógrád-m.) tanító, ka 

rancsaljai vallástanításért 30. 
45. Kirchner Rezső sámsonházai leik. kisbárkányi vall. t. 20.— , 
46. özv. Rozsnyai Jánosné százdi (Hont-m.) lelkészövegy 

deméndi vallástanításért . . . . 20. 
47. Kovács Gyula szécsényi lelkész szórv. vallástanításért 300. 
48. Králik Gyula szécsénykovácsi tanító vall. tanításért. 50. 
49. Révész Alfréd sziráki lelkész szórvány vall. tan. . . 65. 
50. Fábry Mihály szügyi lelkész; szórvány vallástanításért 30. 
51. Váczi János terényi lelkész (u. p. Magyarnándor) szór-

j> 
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ványok vallástanításáért 50.— , r 

52. Kriazer Ferenc kisbágyoni tanító (u. p. Szirák) v. t. 20.— ,, 
53. Patócs Géza csánki tanító (Hont-m.) 30.— ., 

Összesen: 3480.— P 

jr-

ír 

III. Kimutatás 
az 1942—43. évi állami elemi iskolai vallátanításért utalványozott 

segélyekről: 

1. Németh Géza csabdü (Fejér-m.) lelkész, mint csabdii 
vallástanító (heti négy óra) 40. 

2. Németh Géza lelkész, mint vasztépatai v. t. (heti 1. ó.) 20. 
3. Molnár Gyula esztergomi lelkész, mint csévi vallás-

tanító (heti 1 óra) . . . . . . 25. 
4. Molnár Gyula esztergomi lelkész, mint párkányi val-

lástanító (heti 2 óra) I . . . . 40.-
5. Szakács László komáromi s. lelkész, mint patai vallás-

tanító (heti 1 óra) 25. 
6. Szakács László komáromi s. lelkész, mint ógyallai 

vallástanító (heti 1 óra) 20.— ,, 
7. Piri Károly szendi lelkész (Komárom), mint szent-

mihálypatai vallástanító (havi két óra) 30.— ,, 
8. Piri Károly szendi leik., mint szendi vall. t. (heti 2 ó.) 80.— „ 
9. Podhradszky János tordasi, (Fejér-m.) lelkész, mint 

martonvásári vallástanító (heti két óra) 40.-
10. Podhradszky János tordasi (Fejér-m.) lelkész, mint 

érdi vallástanító (heti nyolc óra) 100.-
11. Podhradszky János tordasi lelkész, mint tárnokligeti 

vallástanító (heti 2 óra) 20.-
12. Weltler Rezső hegyeshalmi lelkész, mint hegyeshalmi 

vallástanító (heti 3 óra) 40.— ,, 
13. Szűcs Sándor leik., mint magyaróvári v. t. (heti 6 ó.) 80.— ,, 
14. Kirner Lajos s. lelkész (Balassagyarmat), mint bátor-

falui vallástanító (heti 2 óra) 40.— ,, 
15. Kirner Lajos s. leik., mint palásti vall. t. (heti 1 óra) 40.-
16. Kirner Lajos s. lelkész, mint Balassagyarmat-újtelepi 

vallástanító (heti 2 óra) 20.-
17. Sós Béla tanító, mint szelestyéni vall. tan. (heti 2 ó.) 40.-
18. i f j . Varga Géza tanító, mint bánk^ vall. tan. (heti 2 ó.) 40.-
19. Schultz Aladár leik., (Bánk) mint rétsági v. t. (heti 2 ó.) 40.-
20. Limbacher Zoltán lelkész, mint kisterenyei vallás-

tanító, (lakik: Balassagyarmat) (heti 2 óra) . . . . 20.-
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21. Limbacher Zoltán leik., mint pásztói v. t. (heti 2 óra) 30.— 
22. Limbacher Zoltán lelkész, mint mátraszelei vall. tan. 30.— 
23. Limbacher Zoltán leik., mint vizslási v. t. (heti 2 ó.) 20.— 
24. Kiss Gyula tanító, (lakik: Kisterenye u. p. Mizserfa-bt.) 25.— 
25. Kiss Gyula tanító, mint mátranováki v. tan. (heti 2 ó.) 25.— „ 
26. Makovinyi Pál losonci leik., mint losonci v. t. (heti 4 ó.) 40.— ,, 
27. Makovinyi Pál s. leik., mint apátfalva! v. t. (heti 4 ó.) 40.— „ 
28. Polóny Zoltán salgótarjáni s lelkész, mint salgótarjáni 

vallástam tó (heti 6 óra) 60.— ,, 
29. Polóny Zoltán s. lelkész, mint pálfalvai v. t. (heti 2 ó.) 20.— „ 
30. Polóny Zoltán s. lelkész, mint somosi és somoskőúj-

falusi vallástanító (heti 1—1 óra) 30.— ,, 
31. Szendrői Miklós bocsárlapujtői tanító, mint bocsár-

lapujtői vallástanító (heti 4 óra) 40.— ,, 
32. Kovács Gyula szécsényi lelkész, mint petői vallásta-

nító (heti 1 óra) 30.— „ 
33. Révész Alfréd sziráki leik., mint sízi ráki v. t. (heti 4 ó.) 50.— „ 
34. Szentes Ferenc sziráki tanító, (sziráki lelkészi hiv. 

cím.) mint sziráki vallástanító (heti 4 óra) 50.— 
35. Fábry Mihály szügyi leik., mint marcali v. t. (havi 1 ó.) 20.— ,. 
36. Lic. Fizély Ödön somorjai lelkész, mint somorjai val-

lástanító (évi 59 óra) 40.— 
Összesen: 1370.— P 

IV. Adóalapi segélyek. 

Esztergom 400 P, Vérteskethely 300 P, Gyúró 130 P, Bánk 
300 P, Bér 500, Bokor 300 P, Csánk 150 P, Csesztve 240 P, Egyhá-
zasdemgeleg 300 P, Felsőpetény 500 P, Heréd 150 P, Ipolyszög 
300, P, Kutassó 250 P, Legénd 50 P, Lucfalva 500 P, Nógrád 
110 P, Ősagárd 500 P, Patvarc 220 P, Sámsonháza 200 P, Szúpatak 
270 P, Terény 400 P, Zobor 120. Összesen: 6640 pengő. 

V. Lelkészek gyermeknevelési segélyei. 
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Kardos Gyula püspök munkaprogrammá a 

1942 szeptember 1-től—1943 augusztus 20-ig. 

A) 1942. évben. 

B) 1943. évben 

Március 
28. Orgonaszentelés Ipolyveoén. 

Április 
3. Budapesten számadások előkészítése. 
8. Püspöki konferencia Budapesten. 

11. Felügyelőiktatás Felsőpetényben. 
22. Százdi küldöttség fogadása. 

Május 
2. Igehirdetés a lévai egyház 100 éves fennállásának emlék-

ünnepén. 
3. Püspöki konferencia Budapesten. 

18. Elnöklós a soproni Tudományegyetem teol. szigorlatain. 
22. Megnyitó beszéd és zárszó a balassagyarmati napokon. 
,24. Kerületi presbyteri konferencia megnyitása és bezárása. 

Június 
1. Elnöklés a soproni teol. fakultás szigorlatain. 
6. Kultúrház, emléktábla avatás, felügyelőiktatás Komárom-

ban. 
14. Rónay Zoltán püspöki másodlelkész esketése Losoncon. 
16—17. Elnöklés a soproni teol. fakultás szigorlatain. 

29. Igehirdetés Budapesten a selmeci diákok 45 éves találkozóján 

Július 
8. A Nógrád-Hont-Barsi esperességi elnökség beiktatása Sal-

gótarjánban. 
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Augusztus 
2. Részvétel Mihalovics Samu temetésén Béren. 

15. Sólyom Károly lelkész-szentelése Balassagyarmaton. 
22. Görög Tibor tordasi lelkész beiktatása. 
22. Görög Tibor tordasi lelkész esketése. 

A közgyűlés nevében Csatáry Elek egyházmegyei fel-
ügyelő mond köszönetet a főpásztort ért betegség ellenére 
is pontosan és nagy körültekintéssel elkészített püspöki 
jelentésért, amely az, egyházkerület életének elmúlt esz-
tendejéről részletes és át tekintő képet nyú j t s indítvá-
nyára a közgyűlés az egyházkerületi felügyelő megnyitó 
beszédével együtt azt teljes terjedelmében jegyzőköny-
vébe véteti. 

10. (Cs.) Az egyházkerületi elnökség előterjesztésére: 

a) a közgyűlés az egyházkerület nevében a ragaszkodó 
tisztelet hangján tolmácsolja mélyen együttérző részvétét, 
az egyetemes egyházunk vezérét dr. báró Radvánszky Al-
bert Őnagyméltóságát ért gyásszal kapcsolatban, amely 
Öt áldott emlékezetű, Istenben boldogult Édesanyjának a 
ravatalához állította és halott ját , valamint gyászát Isten 
kegyelmébe a jánl ja és ezt megfelelő formában Önagymél-
tósága előtt kifejezésre jut tatni rendeli. 

b) Közgyűlés a nagyrabecsülő szeretet érzésével jegyző-
könyvi kivonatban tolmácsoltatja üdvözletét dr. báró 
Radvánszky Albert Őnagyméltóságának abból az alka-
lomból, hogy elévülhetetlen hazafiúi és egyházi érdemei-
nek méltánylása kifejezéseképpen Öt a Kormányzó TJr 
Őfőméltósága első helyen való jelölése mellett a magyar 
országgyűlés mindkét háza együttes ülésében a Magyar 
Szent Korona őrévé egyhangúlag választotta meg. 

c) a közgyűlés dr. Pesthy Pál bányai egyházkerületi 
felügyelő őnagyméltóságát élete ú t jának hetvenedik esz-
tendejébe forduláskor áldáskívánással köszönti. 

d) a közgyűlés Jánossy Károly, a komáromi egyház 
hosszú éveken át volt áldozatkész és erős evangélikus lelkű 
felügyelőjének várat lan elhunytával kapcsolatban emlékét 
kegyelettel örökíti meg jegyzőkönyvében és gyászoló csa-
ládjának együttérző részvétét jegyzőkönyvi kivonatban 
tolmácsolja. 

e) a közgyűlés fájdalmasan gyászoló érzéssel örökíti meg 



a közelmúltban elhunyt Mihalovics Samu béri lelkész, tb. 
főesperes, egyházkerületünk egyik büszkesége emlékét és 
gyászoló családjának jegyzőkönyvi kivonatban fejezi ki 
őszinte részvétét. 

f) a közgyűlés őszinte és bensőséges köszönetét tolmá-
csolja Hont és Bars vármegye alispánjának, Hetényi Rezső 
őméltóságának, dr. Lehoczky Brúnó Léva város polgár-
mesterének, a lévai nemes egyháznak, elsősorban Kom-
já thy Lajos lelkésznek és dr. Bohleman János egyházfelü-
gyelőnek, ama lekötelező magyaros fogadtatásért, és ven-
dégszeretetért, amelyben egyházkerületi közgyűlésünk 
tagjait részesíteni szívesek voltak. 

g) A közgyűlés elismeréssel adózik Szalontay Oszkár 
megbízott esperesnek, aki több esztendőn át hűséggel tett 
eleget megbízatásának a pozsonyi csonkaegyházmegye kor-
mányzásában. 

h) Fülek-Várgede kérdésében a közgyűlés más helyen 
határoz. 

i) A közgyűlés mély tisztelettel köszönti D. D. Raffay 
Sándor a bányai egyházkerület kiváló püspökét 77. szüle-
tésnapi évfordulója alkalmából. Életére s további mun-
kálkodására Isten áldását kéri s mindezekről jegyzőkönyvi 
kivonatban értesíti. 

í) A közgyűlés örömmel üdvözli a Nógrád-Hont-Barsl 
egyházmegye ú j elnökségét: vitéz Purgly Lajos felügyelőt 
és dr. Csengődy Lajos esperest s áldáskívánással bog-
osát j a el őket megkezdett ú j élet-útjukon. 

j) A közgyűlés szeretettel fordul a Dunáninneni refor-
mátus egyházkerület ú j püspöke felé s Győrv Elemér 
életére, munkájára , az Űr kegyelmét kéri 

k ) A közgyűlés örömmel köszönti Bérezés Lajos balassa-
gyarmati igazgató-tanító urat, egyházkerületünk tiszte-
letbeli világi jegyzőjét, magas kitüntetése alkalmából s 
kéri, hogy munká já t és életét továbbra is állítsa a nép-
művelés és egyházépítés szolgálatába. 

1) A közgyűlés hálás kegyeletérzésével emlékezik meg az 
Űrban elhunyt Rozsnyay János százdi lelkész elhunytáról. 
Emlékét és érdemeit jegyzőkönyvben megörökíti. 

m) A közgyűlés f á jó szívvel veszi tudomásul Podh-
radszky János tordasi lelkész, kiérdemült fejérkomáromi 
esperes nyugalomba vonulását. A buzgó pásztor, a kiváló 
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egyházkormányzó találjon csendes megnyugvást az élet 
alkonyán. 

n) A közgyűlés elismeréssel adózik Kirchner Rezsőnek 
a lemondott püspöki t i tkárnak és ker. missziói lelkésznek 
évtizedeken át kitartó buzgó, lelkiismeretes munkásságá-
ért s kívánja, hogy ú j munkakörében tovább szolgálja hű-
séggel az evangélium Urát. 

o) A közgyűlés sajnálat tal veszi tudomásul theológusai 
megcsappant létszámát, mely a jövőben remélhetően ja-
vulni fog, mivel a kerület által létesített „Theológus ne-
veltetési alap" nagyobb mérvű támogatást nyú j tha t a lel-
készi pályára készülőknek. Ennek előmozdítására a köz-
gyűlés szükségesnek ta r t ja a gyűjtés megismétlését 1944. 
évben is s magáévá teszi a püspöknek azt a javaslatát, 
hogy ebből az alapból a püspök bölcs belátása szerint na-
gyon indokolt esetekben tanítóképezdéseket és tehetséges 
középiskolai tanulókat is támogathasson, hogy a kerület 
így mozdítsa elő a „falusi tehetségmentés" mozgalmat. 

p) Mindenek előtt és mindenek fölött a közgyűlés hálás 
köszönetét fejezi ki dr. Szinnyei Merse Jenő vallás és köz-
oktatásügyi miniszter úr Őexcelenciájának azért a megértő 
támogatásáért, amelyben megbetegedett, súlyos anyagi 
gondokkal küzdő lelkészeinket és lelkészözvejgyeinket 
támogatta. 

r) A közgyűlés köszönetet mond Irányi Kamii székes-
fehérvári és Péter Henrik nagybörzsönyi lelkésztestvérek-
nek a kerületi közgyűlést megnyitó istentisztelet, illetve 
úrvacsoraosztás szent szolgálatának eredményesen hit-
mélyítő és hiterősítő elvégzéséért. 

11. (Cs.) Elnökség bemutat ja az egyházkerületi presbitérium 
jegyzőkönyvét. 

A közgyűlés a jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul 
veszi és függelékként azt kinyomatja. (Lásd II. sz. Függe-
léket.) 

12. (Cs.) Egyházkerületi felügyelő jelenti, hogy Kirchner 
Rezső ker. missziói lelkész és püspöki t i tkár sámsonházai lelkésszé 
történt megválasztása miat t állásáról lemondott. Javasolja, hogy a 
kerületi közgyűlés helyére Limbacher Zoltán kisterenyei lelkészt 
válassza meg. 



A közgyűlés Limbacher Zoltán kisterenyei kongruás 
álláson 1924 óta működő rendes lelkészt, a dunánínneni 
egyházikerület missziói lelkészévé és püspöki t i tkárává 
megválasztja, 1943. augusztus 25-től kezdődőleg. Felkéri a 
kerület Elnökségét, hogy részére a lelkészi kongrua, kor-
és családi pótlék folyósítását elintézni szíveskedjék. A köz-
gyűlés Limbacher Zoltán a dunáninneni egyházkerületi 
missziói lelkész részére a hiványt az alábbiakban állí t ja ki: 

A missziói lelkész köteles a dunáninneni egyházkerület-
ben a kerület püspökének rendelkezése szerint a kerület 
missziói teendőit ellátni. Ezen munkálataiér t az alábbi 
anyagi javadalmazást élvezi: 

Készpénzben kap évi 1.600 ar. kor. fizetést, Ezen 1.600 
a. K. fizetésre 969 a. K. 0.6 fillért a kerületi pénztár fi-
zet ki, 52 a. kor. 58 fillér havi járulékot pedig az állam 
fizeti kongrua címén. A kongruát ugyanis a V. K, M. 1926 
évi március 13-án kelt 14.650/1926. II. Ü. o. számú rende-
lettel havi 52 a. kor. 58. fillérben állapította meg. (Kész-
pénzfizetés: 1.647 ar. kor. 0.6 f; Kiadás: Állami adó 22 kor. 
Nyugdíjint. 56 kor. Lakáspénz 600 ar. kor. Tiszta jövede-
lem: 969 ar. kor. 0.6 fillér.). 

(Cs.) Egyházkerületi felügyelő indítványára 

a közgyűlés az; egyházkerület tisztikarában, presbitériu-
mában, számvevőszékében és bizottságaiban megüresedett 
helyekre a következőket választja meg: 

Egyházkerületi jegyzőnek: Limbacher Zoltánt, pénztá-
rosnak: Limbacher Zoltánt, számvevőnek: Ottmár Bélát, 
Luther Szövetségi elnöknek: Fadgyas Aladár, tanügyi elő-
adónak: Fúria Zoltán, állandó lelkészválasztási bizottsági 
elnöknek: Fadgyas Aladár, tagul Limbacher Zoltán köz-
gyűlési tagokat, a jogi és alkotmányügyi bizottságba 
Fúria Zoltán, a pénzügyi bizottságba Kirchner Re-
zső, a missziói bizottságba Milán Jánost, Ottmár 
Bélát és Szekej Andort, ennek jegyzőjéül Molnár 
Gyulát, birtokkezelő bizottságába: Fúria Zoltánt, a nyug-
díjügyi bizottságba: vitéz dr. Hunyady Lászlót, a jelölő bi-
zottságba' vitéz dr. Hunyady Lászlót, számvevőszéki tagnak: 
Illés Sándort és dr. Vassányi Istvánt, törvényszéki bírónak: 
lic. Fiziéily Ödönt, az alapítványi bizottságba rendes tagnak 
Weinberger Gusztávot, póttagnak: Limbacher Zoltánt, 
műszaki bizottságba: Limbacher Zoltánt, a számvevőszék 
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tagjául: Limbacher Zoltánt, dr. Battay Kornélt választja 
meg és megállapítja, hogy az egyházkerületi presbitérium 
tagjává a soron lévő Boros Béla pótpresbiter behívása 
vált esedékessé az elhúnyt Jánossy Károly helyére. 

14. (Cs.) A megválasztottak közül Limbacher Zoltán a köz-
gyűlés színe előtt leteszi a püspöki titkári, egyházkerületi jegyzői 
és pénztárosi és Boros Béla a presbiteri esküt, 

mit a közgyűlés állva hallgat végig. 

15. (Cs.) Miniszteri rendeletek beterjesztése következett. 
A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszternek a lelkészek és egy-

házak, valamint az egyházkerület ,államsegélyeire vonatkozó ren-

66.916. sz. Kertész Ferenc evang. lelkész kongruája. 
Gyúrói evang. egyházközség 600 P segélye. 

Az elmaradt 1938-tól 41-ig időseaki portó-
költsiég államsegély utalványozása (900 P). 
Esztergomi lelkészi állás kongruája. 
Kalavszky Kálmán tatabányai lelkész segélye. 

deletei: 
1942. szeptember: 

7. 66.916. sz. 
24. 66.566 „ 

Október: 
9. 62.430 „ 

9. 68.880 „ 
29. 70.981 „ 

November 
26. 72.234 „ 

27. 126.845 „ 

1943. január: 
13. 
14. 
17. 

26. 
Február: 

3. 
24. 

24. 

25. 
27. 

Március: 
10. 

72.344 
62.000 
73.915 

73.307 

73.550 
32.509 

33.335 

73.779 
73.618 

kongrua Molnár Gyula esztergomi lelkész 
utalványozása november 1-től. 
Benczúr Zoltán losonci önálló hitoktató illet-
ményeinek utalványozása nov. 1-től. 

Családi pótlék különbözet. 
Kimutatás a lelkészek felemelt korpótlékáról. 
Esztergomi egyháznak 1000 P rendkívüli 
államsegély. 
Rónay Zoltán lelkész kongruája. 

Komjáthy L. leikész kongruája 
özv. Rozsnyai Jánosné százdi lelkészözvegy 
kegyeleti államsegélye. 
Dunáninneni Evang. Egyházkerület havi 394 
pengős államsegélye. 
Kirchner lelkész kongruája. 
Podhradszky J . családi, pótléka. 

33.600 „ Elmaradt családi pótlékok kiutalása. 
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10. 

Április: 
13. 

Május: 
27. 

Június: 
4. 

Július: 
9. 

10. 

12. 

16. 

33.527 „ Az egyházkerület által beszedendő OTBA-
járulékok. 

34.431 „ Schrődl M. lelkész családi pótléka. 

35.190 „ Ottmár B. legéndi lelkész családi pótléka. 

35.293 ,, Weltler Ö. rajkai lelkész családi pótléka. 

35.086 „ Nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek rend-
kívüli államsegélye. 

34.876 „ Stadtrucker Gy. dunaszerdahelyi lelkész se-
gélyezése. 

152.800 ,, Az állami népiskoláknál működő óradíjas hit-
oktatók óradíjainak utalványozása 1942—43. 
tanév második felére. 

36.132 „ Podhradszky lelkész rendkívüli kongrua-
segélye. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszternek vegyes tartalmú 
rendeletei. 

1942. október: 
1. 92.500 ,, Horthy Miklós ösztöndíj-szabályzat módosí-

tása. 
14. 92.554 „ Horthy Miklós ösztöndíj pályázati hirdet-

ménye. 
16. 233.658 ,, Meszlényi cserkész-ösztöndíj. 
23. 1.180 „ A Felvidéki ' Nevelő c. folyóirat ajánlása. 

November: 
21. 252.999 „ Takarékossági propaganda. 

December: 
9. 179.241 „ Hitoktatói óradíjak. 

29. 73.658 „ HanzlikFranc Nagy Júlia anyakönyvi adatai. 
1943. február: 

12. 73.364 „ Fábry M. lelkész nyugdíjjárulék folyósításá-
nak beszüntetése. 
Kiütéses tífusz ellem védekezés. 12. 

12. 
Március: 

29. 
29. 

80.084 , 
32.843 ,, Molcsány János anyakönyvi ügye. 

34.252 ,, Taubinger Etelka anyakönyvi ügye. 
34.145 ,, Fábry M. nyugdíjjáruléka. 
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Április: 
28. 
29. 

Május: 
3. 35.359 

10. 360.820 
14. 35.333 

Június: 
5. 35.789 
8. 36.140 

19. 36.466 

Július: 
6. 

16. 
Augusztus: 

2. 
2. 

10. 

3. 

136.175 „ Polgáriiskolai tanárok évkönyvének ajánl. 
34.875 „ - Azonossági szám kiterjesztése a felekezeti 

anyakönyvekre. 

Harangok bejelentése. 
Óvónők szabadságolása. 
Ásványi J. anyakönyvi ügye. 

Smely Jaromil anyakönyvi kivonata. 
S m á k Ilona anyakönyvi ügye. 
Származási okmányok beszerzése a budapesti 
német követség részére. 

36.568 „ Reinhardt Nikolett© vallásoktatása. 
109.838 ,, Kmetovinyi L. tanuló vallásoktatása. 

84.335 „ Gyűjtés Vöröskeresztes napokon. 
118.467 „ Anyakönyvi ügy. 
69.557 „ Horthy Miklós ösztöndíja pályázati hirdet-

ménye. 
98.459 „ A filmoktatás kiterjesztése valamennyi ipari 

középiskolára. 

A Vallás- és Közoktatásügyi Miniszternek a népiskolákra vonatkozó 
rendeletei, melyek kelte és száma a következő: 

1912. szeptember: 
9. 110.145 ,, Evangélikus népiskolai tanmenetek. 

16. 208.336 „ Az egyházasdengelegi II. tanítói állás szerve-
zéséhez való hozzájárulás. 

18. 108.260 „ Külföldről hazatelepített magyar gyermekek 
osztályozó vizsgája. 

30. 207.415 „ Katonai szolgálatot teljesítő tanítók családi 
pótléka. 

30. 208.275 „ Nem állami népiskolai tanítói állások helyi 
javadalmának megállapítása. 

Október: . 
10. 203.946 „ Nem állam népiskolai tanítók hivatali eskü-

tétele. 
13. 209.020 ,, Rajkai IV. tanítói állás megszervezéséhez való 

hozzájárulás. 
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November: 
10. 210.000 sz. A kisegítő tanerői szolgálat megszüntetése. 
19. 39.678 „ Nem magyar tanítási nyelvű iskolák tan-

könyveinek szerkesztési irányelvei. 
19. 127.699 „ Gyakorló tanárjelöltek alkalmazása. 

December: 
4. 253.447 

10. 211.821 
Leventék honvédkarácsonya. 

A legéndi II. tanítói állás megszervezéséhez 
való hozzájárulás. 

1943. január: 
4. 33.104 „ A gyermekek törvényszerű iskolai vallás-

oktatása. 
212.075 „ Aradi István penci tanító államsegélye. 23. 

Február: 
18. 

Március: 
7. 

19. 
10. 
19. 

17. 

Április: 
8. 

15. 

15. 

16. 

16. 

Május: 
3. 
7. 

88.819 „ Mo/soni népisk. f eldőt a go z at á na k szorgalmi 
ideje. 

105.199 ,, A nem állami iskoláknál működő tanítók 
állami kinevezése. 

184.487 ,, Bokodi ev. népisk tankönyv kérelme. 
186.015 ,, Háberstein Béla tanítójelölt beosztása. 
186.645 ,, A nem állami népiskolai tanító szolgálati ide-

jének megállapítása tárgyában felterjesztett 
kérvények ügye. 

204.204 „ Egységes imádság a nem magyar tanítási 
nyelvű népiskolákban. 

82.222 Állami iskolai tanárok és tanítók egyházi isko-
láknál való megválasztása. 

107.385 ,, A gimnáziumi internátusi pályázati hirdet-
mény. 

185.145 „ Batta Jolán tanítónő alkalmazása az ipoly-
szakállosi evang. népiskolánál. 

204.729 „ A 11.000/43. M. E. sz. 5 §-a szerinti oktatás 
egyes népiskolákban. 

218.343 ,, Néhai Jankó Sámuel árvájának kegyelmi el-
látása. 

212.792 „ Gáspár István bánki tanító elleni panaszok. 
135.432 „ Fiz. kiegészítő államsegélyre vonatkozó ada-

tok bejelentése. 
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29. 123.926 „ Mezőgazdasági népiskolák benépesítésének 
biztosítása. 

31. 210.408 „ Nem állami népiskolai tanító hivatali eskü-
tétele. 

Június: 
1. 3.230 „ M. E. Kántortanító fizetés-k ;eg. államsegé-

lyének szabályozása. 
23. 123.518 ,, Kolozsvári görög kat. Szent Teréz háztartási 

iskola működése. 
25. 188.412 ,, Batta Jolán tanítónő államsegélye. 

Július: 
7. 188.140 ,, Szalay P. tan. megválasztásának jóváhagyása. 
8. 213.382 ,, Háromtagú állandó bizottságok megalakítása 

az egyházi főhatóságok mellett. 
26. 241.342 „ Honvédelmi ismeretek tanítása. 

Augusztus: 
6. 14.884 „ A gümőkór elleni védekezés végrehajtása az 

iskolákban. 

Beterjesztetnek a m. kir. Honvédelmi miniszternk vegyes tar talmú 
rendeletei melyek kelte és száma a következő: 

1942. október: 
12. 60.203 „ Papi kedvezményesek igényjogosultságának 

bizonyítása és a papi kedvezmény megszűné-
sének bejelentése. 

Szeptember: 
24. 138.642 ,, Harangozási tilalom kérdése. 

Április: 
8. 133.848 „ A leventék egyházi házasságkötésének köte-

lező volta. 
29. 134.545 ,, Levente| csapatparancsnoki tanfolyamok fel-

állítása július és aug. hónapokban. 

Tudomásul szolgált. 

16. (Cs.) Elnöklő egyházkerületi felügyelő indítványára a köz-
gyűlés az egyházegyetem ezévi közgyűlésére egyházkerületi kép-
viselőkül a következőket küldi ki: 

1. Megbízólevéllel: a) dr. Bohlemann János, dr. Zelenka 
Frigyes, Csatáry Elek, Horváth Kornél, Gregersen Niels, 
Hanzély Ferenc, dr. vitéz Száky Jenő, Lehotzky Brúnó, 
dr. Händel Béla világi, b) Schrődl Mátyás, Fadgyas Aladár, 
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Kuszy Emil, Fúria Zoltán, Ottmár Béla, Szűcs Sándor, 
Stadrucker Gyula, Jacoby Viktor, Irányi Kamii egyház5 

közgyűlési tagokat. 
II. Jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Kéler Bertalan, dr. Far-

kas Béla, Törs Tibor, Prónay József, dr. Baross József, dr. 
Kardos Károly, dr. vitéz Hunyady László, Nedeczky 
Griebsch Viktor, dr. Förster Kálmán, i f j dr. Heinrich An-
tal, Schreiner Jenő, dr. Pataky Ernő, i f j . Pröhle Henrik, 
Gretschman-Smogrovits Árpád, dr. Zoltay Róbert, Saskó 
Gyula, Selmeczy Miklós, dr. Battay Henrik, Draskóczv 
Béla világiakat, Görög Ernő, Matis István, Molnár Gyula. 
Komjáthy Lajos, Piri Károly, Harmati Béla Révész Alfréd, 
Péter Henrik egyházi képviselőket. 
III. A -tanítók képviseletében: Bérezés Lajos közgyűlési 
tagot. 

17. (Cs.) Dr. Farkas Béla egyházkerületi ügyész előterjesztésére 

a közgyűlés az 1848. XX. tc. végrehajtását napirenden 
ta r t ja és ennek teljes mértékű érvényesítéséhez ragaszkodik. 

18. (Cs.) Dr. Farkass Béla, a jogügiy bizottság előadójának ja-
vaslatára 

a közgyűlés a korpótlék ú jabb rendeztetésére vonatkozó-
lag ú jabb intézkedés megtételét nem tar t ja szükségesnek, 
miután erre vonatkozólag időközben kormányrendelet je-
lent meg. 

19. (L. Z.) Limbacher Zoltán előadó jelenti, hogy az egyház-
kerülethez tartozó lelkészeket és egyházközségeket terhelő nyug-
díjintézet! hátralékok 1942. évi dec. 31-én 15.094.19 P-t tesznek ki. 

A magyarországi evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézeti 
Ügyvivőjének jelentése szerint a hazatért lelkészek régebbi, — a 
hazatérést megelőző szolgálati éve'nek beszámításához szükséges 
díjhátralék tekintetében a kormánnyal folytatott tárgyalásokhoz 
megkívánt matematikai számításokat a felvett keleti és a felvételre 
jelentkezett délvidéki lelkészekre vonatkozólag is elvégeztette. Mi-
után pedig a kormány az államsegélynek évi 12.000 P-vel történt 
felemelésével a felvételre jelentkezett délvidéki lelkészeknek fel-
vételét is lehetővé tet te — egyelőre csak 1941. júl. 1-től kezdődő 
joghatállyal — a Nyugdíjintézet tagjai sorába felvétettek. 

A felvidéki egyházak lelkészeinek az 1939. évet megelőző szol-
gálati idejének beszámítása még mindig nem történt meg. Tárgya-
lások folyamatban vannak. 
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Előadó jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés elutasította az 
Egyházkerület felterjesztését a püspöki ti tkárok 30 éven felüli szol-
gálati idejének a nyugdíj szempontjából kétszeresen való beszámítá-
sát, a fenntartói és tagsági járulék kétszeres fizetése mellett. 

Előadó jelenti, hogy nyugdíjintézet az általános drágaság foly-
tán a nyugdijakat és egyéb ellátási összegeket 10°/o-kal felemelte. 

Előadó jelenti, hogy a nyugdíj-államsegélyügyi bizottság részé-
ről átengedett összegek ellenében az 1928 előtti nyugdíjintézet el-
látottjairól és a segélyben részesülők segélyezéséről további öt éven 
át gondoskodik és a szóbanforgó ellátottak és segélyezettek részére 
az őket megillető évi összeg 10°/o-a egyszersmindönkori hadisegély 
címén karácsony előtt folyósíttatik. 

Előadó jelenti továbbá, hogy a magyarországi evangélikus 
Fgyházegyetem Nyim d íii ntf zeténeik szabályrendelete megjelent, 
1943. jan. hó 1-vel életbe lépett és életbeléptetését az egyetemes 
közgyűlés elrendelte azzal, hogy amennyiben a nyugdíjintézeti tag-
nak 40 évet meghaladó szolgálati ideje van és 65. életévét is betöl-
tötte, a nyugdíjintézeti bizottság őt saját kérelmére minden további 
eljárás nélkül is nyugdíjazhatja. 

A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul a még mindig 
tetemes nyugdíj intézeti hátrálékokat s felszólítja a hátra-
lékosokat, hogy tartozásukat sürgősen rendezzék, mert az 
Egyetemes Nyugdíjintézeti bizottság azoknak törvényes 
úton való behajtását rendelte el. 
A közgyűlés fájdalommal veszi tudomásul, hogy a felvi-
déki lelkészek 1939. évet megelőző szolgálatuk ideje még 
mindig nem intéződött el a nyugdíj beszámítása szempont-
jából, miért is újból felterjesztést intéz az egyetemes 
Nyugdíjintézethez, hogy a tárgyalásokat a kormánnyal 
folytassa le a lelkészek érdekeinek erőteljes támogatásával. 

Az előadó többi bejelentése is tudomásul szolgált. 

20. (L. Z.) Limbacher Zoltán előadó beterjeszti a Dunáninneni 
Egyházkerület nyugdíjasainak kimutatását az 1943. augusztus 1-i 
állapotnak megfelelően. 

A) A régi Nyugdíjintézet ellátottjai: 

I. Lelkészek: 
1. Ruttkay Sándor, Szarvas 

II. Lelkészözvegyek: 
1. Baltik Pálné, Balassagyarmat, Rákóczý-út 84. . . 
2. Belicza Andrásné, Budapest, I. Hegyaljai-út 5. . . 

187.77 P 

93.44 P 
83.73 „ 
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3. Bodnár Samuné, Kispest, (Városi vámpénztár) . . . . 57.29 ,, 
4. Gál Mihályné, Balassagyarmat, István-u. .'. . . . . 93.43 „ 
5. Hering Lajosné, Körmend 98.81 ,, 
6. Horváth Sándorné, Tokaj . . . . 93.42 „ 
7. Kossaczky Mihályné, Rákospalota, Iskola-u. 58.- . . 93.42 ,, 
8. Kótsch Mihályné, Rákospalota, Andrássy-út 23. . . 85.99 „ 
9. Maróthy Emiiné, Ungvár . . . . 93.42 „ 

10. Škrabák Gézáné, Veszprém, Ányos-u 78.62 „ 
11. Petényi Györgyné, Bánk 91.41 „ 

III. Lelkészárvák: 
1. Belicza András . . 15.29 „ 
2, Belák Emma, Csőt 18.08 „ 

B) Az újonnan szervezett Nyugdíjintézet ellátottjai: 

I. Lelkészek: 
1. Balogh István, Tata 330 — P 
2. Szimonidesz Lajos, Budapest, Mészáros-u. 66 245.36 „ 
3. Wenk Károly, Győr, Zrinyi-u. 14 330.— ,. 
4. Dropa Samu, Tata 328.35 , 
5. Mihalovics Samu, Bér . . 340.07 „ 
6. Podhradszky János, Tordas . . . . . . . . . . . . 330.— ,, 
7. Zimmermann János, Rajka 320.62 ,, 

II. Lelkészözvegyek és lelkészleányok: 

1. Csőváry Sarolta, Kétbodony, 165.— P 
2. Dedinszky Aladárné, Balassagyarmat 165.— 
3. Horeczky Aladárné, Budapest 165.— 
4. Horváth Sándorné, Csabdi . . 135.— 
5. Huszágh Gyuláné, Balassagyarmat . . 165.— 
6. Jánossi Lajosné, Sopron 165.— 
7. D. Kiss Istvánná', Sámsonháza . . 623.32 
8. Králik Ervinné, Vanyarc 165.— 
9. Lombos A. Jánosné, ' Balassagyarmat 165.— 

10. Meskó Károlyné, Alsópetény 165.— 

III. Lelkészárvák: 
1. Horváth Sándor 2 árvája, Csabdi 25.— „ 
2. Lombos A. János árvája, Balassagyarmat 12.50 ,, 

Tudomásul szolgál. 

21. (L. Z.) Vitéz Purgly Lajos kerületi pénzügy előadó beter-
jeszti a pénzügyi bizottság és presbytérium jelentését, mely szerint: 
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Az egyet, egyház vagyon 1942. év végén: 750.711.84 P- t tesz 
ki, mely a megelőző évvel szemben 8.601.47 P vagyoncsökkenést 
mutat. 

Az egyetemes közgyűlés mult évi jegyzőkönyve 67. pontjában 
az egyházkerület 1941. évi számadását jóváhagyta, azonban újból 
felhívja az egyházkerületet, hogy 1940. évi számadását, amelyet a 
mult évben kijavítás végett visszaadott, újból terjessze be. Az egy-
házkerület 1943. évi költségvetéselőirányzatát a számvevőszék he-
lyesbítés céljából visszaadta. 

Az egyházkerület közigazgatási államsegély címén az 1942. év 
folyamán az egyházkerület pénztárába befolyt 9.139.32 P. Vegyes 
kerületi államsegély címén 4.104.— P. Változó jellegű államsegély 
címén 8.982.50 P. Portósegély: 400.— P. Költségvetési hiány fede-
zésére: 500.— P. 

Közalapi adó címén befizettetett az egyetemes pénztárba 1942. 
évre: 2090.— P (Lelkenkint 4—4 fillér.) 

Az 1942. évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyve 73. pontja sze-
rint egyházkerületünknek vallásoktatás céljaira, szegény egyház-
községek és missziók segélyezésére 1000.— P, a kerület missziói lel-
kész díjazására 250 P, továbbá Esztergomnak 400 P állandó, Ipoly-
vece egyházközségnek 300 P, Egyházasdengelegnek 300 P, Legénd-
nek 300 P, Csáoknak 300, Szécsénynek 300, Tcrdasnak 300, Érdnek 
300, Nagyvelegnek 300, Herédnek 200, Dunaszerdahelynek 300, Bánk-
nak 100, Cserhátsuránynak 300, Székesfehérvárnak 200, összesen: 
43.000 P egyszeri közalapi segély jutott. 

Közalapi segélyért folyamodott: Legénd, Bánik, Felsőpetény, 
Ipolyvece, Terény, Csánk, Szécsény, Egyházasdengeleg, Heréd, a 
Nógrád-Hont-Barsi egyházmegyéből. A Fejérkomáromi egyházme-
gyéből: Esztergom, Bánhida, Nagyveleg, Székesfehérvár, Érsekúj-
vár. A Mosoni egyházmegyéből: Oroszvár. A Pozsonyi egyházme-
gyéből: Dunaszerdahely. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a kérvénye-
ket a fenti sorrend szerint felterjeszteni az egyházegye-
temhez elrendeli. 

22. (L. Z.) A kerületi számvizsgáló bizottság az egyházkerület 
1942. évi zárszámadását megvizsgálta. Az egyházkerület 

bevétele: 67.136.54 P 
kiadása: 66.161.11 „ 

maradványa: 975.43 P 
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Az egy h. kerület vagyona: 1942. év végén: 162.929.98 P 
Teher: . . 161.784.55 „ 
Tiszta vagyon: . . . . 815.43 P 

A kerületi közgyűlés az 1942. évi számadást és vagyon-
kimutatást jóváhagyja, az egyházkerület pénztárosának 
— a szokásos fenntartással — a felmentvényt megadja, s 
az egyházkerület 1942. évi zárószámadásának, vagyon-
kimutatásának és költségvetésének az egyetemes közgyű-
léshez való felterjesztését elrendeli, utasí t ja a pénztárt, 
hogy a hiányzó nyugtákat pótolja és mellékelje a fel-
terjesztéshez. 

Egyben utasí t ja a pénztárost, hogy az 1940. évi szám-
adás megfelelő kiigazítására szerezze be az 1940. évi szám-
adást s amennyiben az a kerületnél nem található, esetleg 
az egyetemes egyháznál. 

Tudomásul veszi, hogy a számvevőszék végrehajtotta" a 
kerület 1943. évi költségvetéselőirányzatán az egyetemes 
egyház által megkövetelt kiegészítést s annak újból való 
felterjesztését elrendeli. 

23. (L. Z.) Vitéz Purgly Lajos pénzügyi előadó beterjeszti a 
dunáninneni Evangélikus Egyházkerület költségelőirányzatát az 
1944. évre. 

I. Fedezet. 
A) Saját forrásokból. 

1. Pénztári maradvány . . . . 975.43 P 
2. F. számla kamatjövedelme . . 350.— P 
3. Egyházmegyék kerületi járu-

lékai 4.740.— „ 
4. Első Magy. Ált. B. T. adománya 350.— „ 5.440 — „ 

II. Egyetemes Egyházi közalapból. 

1. Missziói segélyekre . . . . 1.000.— P , 
2. Missziói lelkésznek . . . . 250.— „ . 
3. Egyházközségeknek . . . . 4.700.— „ 5,950.— P 

III. Állandó jellegű államsegélyek. 

1. Közigazgatási államsegély . , 
1848. XX. t. c. alapján . . 9.139.32 P 

2. Vegyes kerületi államsegély 4.728.— „ 
3. Állami elemi iskolai vallás-

tanítók államsegélye . . . . 3.200.— „ 17.067.32 P 
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IV. Változó jellegű államsegélyek. 

1. Rendk. háborús állams. fel-
vidéki portósegély . . . . 10.900.—P 10.900.—P 

V. Rendkívüli bevételek 

1. Tűzkár-biztosítási jutalék . . 651.82 P 
2. Jóléti egyesülettől missziói cé-

lokat illető jutalék . . . . 1.443.29 „ 2.095.11 P 

VI. Egyházegyetemtől adóalapi segélyek. 

1. Adóalapi segélyek . . . . 6.640.— P 6.640.—P 

1. 

VII. Egyházmegyék közalapi járuléka. 

2.090.— P 2.090.— P 

VIII. Missziókra Baldácsy Alapból 

1.400.— P 1.400.— P 

IX. Vegyes, váratlan bevételek. 

Összes fedezet: 52.557.86 P 

II. Szükséglet. 

1. Püspök tiszteletdíja: ld rb arany 
2. Püspöki titkár fizetése: 

a) drágasági-pótléka . . 
3. Egyéb szolgálataiért . . 
4. Püspöki másodlelkész fizetése: 

a) drágasági-pótléka . . 
5. Egyéb szolgálataiért 
6. Püspöki s. lelkészeknek 
7. Főjegyzők tiszteletdíja 
8. Jegyzők tiszteletdjííja 
9. Ügyész tiszteletdíja 

10. Pénzügyi előadó 
11. Tanügyi előadó 
12. Számvevőszéki elnök átalánya 
13. Ker. pénztár személyes szüks. 
14. Ker pénztár dologi szüks. . . 
15. Ker. missziói lelkésznek egyet, 

egyháztól 

20.— P 
1.800.— „ 

847.92 „ 
3.400.— „ 

600.— „ 
645.— „ 

2.625,04 „ 
1.680.— „ 

120.— „ 
60.— „ 
6 0 . — „ 

36.— „ 
36.— „ 
36.— „ 

400.— „ 
8 0 . — „ 

250.— „ 13.139.96 P 
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II. Közigazgatási terhek. 

1. Napidíjak és útiköltségek . . 2.000.— P 
2. Püspöki hivatal szükségletei 

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

. c) nyomtatv. jegyzőkönyvek . . 1.250.— „• 
d) telefon 400.— „ 
e) posta 500.— „ 
f) hivatali berendezésekre . . 997.37 „ 5.707.37 P 

III. Nyugdíjintézeti terhek. ' * 

1. Évi járulék a püspök nyugdíjigénye után 480.— P 
2. Évi járulék a t i tkár nyugdíjigénye után 230.40 „ 
3. Évi jár. a p. m. leik. nyugddíjigénye u. 230.83 „ 971.23 P 

7V. Egyházmegyék közigazgatási segélye. 

1. Fejérkomáromnak . . . . 1.350.— P 
2. Pozsony megyének 225.— „ 
3. Moson megyének 300..— „ 
4. Nógrád-Hont-Bars megyének 2.100.— „ 3.975.— P 

V. Missziói célokra. 

1. Szórványgond. és vallás tan. 3.400.— P 
2. Vegyes missziói segélyek . . 2.400.— „ 5.800.-— P 

VI. Egyházi intézmények segélyezése. 
1. Szarvasi Árvaház, Prot. Árvah. 100.— P 
2. Bpesti és Szegedi Luther Szöv. 100.— ,, 
3. K. I. E. titkár fiz. hozzájárulás 200.— „ 
4. Orsz. Luther Szöv.-i lelkésznek 500.— „ 900.— P 

VII. Sajtó tudósító illetménye. 

1. 220.— P 220.— P 
VIII.Tűzkár biztosítási járulék. 

1. Egyházmegyéknek kiadva . . 488.87 P 48S.87 P 

IX. Adóalapi segélyek. 

1. 6.640.— P 6.340 — P 

X. Közalapi járulék. 

1. 4.700.— P 4.700.— P 
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XI. Változó jellegű rendk. államsegélyek. 

1. Egyh. községeknek és lelk.-nek 1.550í— P 
2. Állami hitoktatási segélyek . . 3.200.— „ 
3. Portó segély . . . . 900.— „ 5.650.— P 

XII. Egyházegyetemnek közalapi járulék. 

1. 2.090.— P 2.090.— P 

XIII. Vegyes, előre nem látott kiadások. 

1. 1.000.— P 1.000.— P 

XIV. Átfutok. 

1. 975.43 P . 
2. Első Magy. Ált. jutalomdíja . . 300.— „ 1.275.43 P 

I. Összes SZÜKSÉGLET: . . . . 52.557.83 P 
II. Összes FEDEZET: .c 52.557.86 P 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság által összeállított és a kerü-
leti presbitérim által elfogadásra ajánlott költségvetést jóváhagyja 
és megerősíti. 

a) A közgyűlés a világi elnök előterjesztésére Limbacher 
Zoltán kisterenyei lelkészt választja meg ker. missziói lel-
késznek és püspöki t i tkárnak s részére a Kirchner Rezső 
püspöki titkár által élvezett j avada lmata felemelt személyi 
és drágasági pótlékokkal együtt költségvetés szerint meg-
adja. ' ,. 
b) A kerületi közgyűlés Limbacher Zoltán püspöki t i tkár 
20°/o-oe drágasági pótlékát 1943. július 1-től kezdödőleg 
havi 70.66 P-ben állapítja meg és az összeg kifizetését 
elrendeli. Hasonlóképpen hozzájárul a püspöki ť.tkár négy-
havi lakbérkülönbözetének 146.64 P kifizetéséhez és a l ak-
bérkülönbözetet 1944. évre is előirányozta úgy, hogy a 
püspöki t i tkár valóságos lakbére teljes fedezetet nyerhessen. 

c) Rónay Zoltán püspöki másodlelkiész 20°/o-os drágasági 
pótlékát 1943. július 1-től kezdödőleg havi 53.72 P-ben 
állapítja meg és ennek folyósítását elrendeli. 
d) A közgyűlés Farkas Katalin gépírónő tiszteletdíját 1943 
július 1-től kezdödőleg havi 80 P-re felemelni elrendeli. 
e) A püspöki t i tkárnak a presbitérium javaslatára a k e r ü -
leti számadások összeállításáért 1943. évre 400 P tisztelet-
díj folyósítását elrendeli. 
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A tervezett kongruaösszeg csökkenése miatt fizetéskiegé-
szítés címén Rónay Zoltán püspöki másodlelkész részére 
1943 január 1-től kezdődőleg havi 38.67 P megadását 
visszamenőleges hatállyal is elrendeli személyi pótlékként. 

g) A közgyűlés 20°/o-kal» felemelni elrendeli a főjegyzők, 
jegyzők, ügyésiz, pénzügyi és tanügyi előadók, számvevő-
széki elnök tiszteletdíját. 
h) Az Országos Luther-Szövetség kérésére a közgyűlés hoz-
zájárul az O. L. Sz. lelkészének fizetésemelés iránti kéré-
séhez s annak évi összegét 1944 január 1-től kezdődőleg 

\ évi 500 P-ben állapítja meg. 
i) A szarvasi Luther Árvaháznak, a budapesti és szegedi 
Luther-Szövetségnek egyenkint 50 P segélyt szavaz meg. 
j) Az egyházmegyék közigazgatási segélyét a közgyűlés 50 
százalékkal felemeli, amennyiben az előirányzott bevételek 
valóban befolynak. 

k) Az egyházkerületi pénztár rendezésére úgy dönt, hogy 
pénztárosnak megválasztotta Limbacher Zoltánt s a köny-
velésért tiszteletdíjul részére évi 400 P- t szavaz meg. T. b. 
pénztárosnak megválasztotta eddigi munkájának elisme-
réseképpen: dr. bellusi Baross József p. ü. főtanácsost, akit 

i erről jegyzőkönyvi kivonatban értesíteni rendel. Hozzájárul 
a kerületi pénzeknek balassagyarmati bankban való keze-
léséhez és áthozatalához. 

Örömmel veszi tudomásul, hogy az egyházmegyék 
egyhangúlag hozzájárultak 1943. évtől kezdődőleg az egy-
házközségek kerületi adójának 0.5°/o-ról l°/o-ra való fel-
emeléséhez. 

24 (L. Z.) Vitéz Purgly Lajos pénzügyi előadó jelenti, hogy az 
Első Magy. Ált. Biztosító Társaság 1942. évre 651.82 P tűzkárbiztosí 
iási jutalékot fizetett be a kerület pénztárába. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elrendeli,, 
hogy az egyházkerületet terhelő 25°/a a szórványgondozási 
alaphoz csatoltassék, a fennmaradó összeg pedig, az egy-
házmegyéknek fizettessék ki. 

25. (L. Z.) Vitéz Purgly Lajos pénzügyi előadó bemutat ja az 
egyházkerület alapítványairól szóló jelentést. 



I. E. M. A. B; I. T. Alapítvány. 

Tőke 1941. év végén 4.258.— P 
Évi kamat 132.86 „ 
Adomány 350.— „ 

összesen: . . . . 4.740.86 P 

Kiadás: 

1. Kincstári illeték és költség . . . . 13.86 P 
2. Lihota S.-nének adomány . . . . 100.— „ 
3. Gaálnának 100.— „ 
4. Vanyarci egyháznak 100.— „ 

Összesen: 313.86 P 

Tőke 1942. év végén 4.427.— P 

II. Gyorssegély-alapítvány. 

Tőke 1942. év végén 1.004.— P 
Évi kamat L. 31.29 „ 

összesen: . . 1.035.29 P 

Kiadás; 

Kincstári illeték és költség . . . . 7.29 P 

Összesen: . . . . ... . . • • 7.29 P 

Tőke 1942. év végén: 1.028.— P 

III. Szórvány gondozási alap. 
(Hangya-szövetkezetnél elhelyezve.) 

Bevétel: 

Áthozat 1941. év végén: 265.— P 
Kamat és osztalék 15.— ,, 

Összesen: . . T T 281— P 

Tőke 1942. év végén 281 — P 

IV. Lándori dr. Kéler Zoltán alapítványa. 
(Gyorssegélyalappal egyesítve.) 

(Hangya-szövetkezetnél elhelyezve.) 

I. Bevétel. 
Áthozat 1941. év végén: . . V. . . 1.277.— P 
Kamatok: . . .V . . . . . .' . . 42.79 „ 

Összes bevétel: . . . . . . T 1.319.79 P 
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II. Kiadás: 
Kincstári illeték és költség 7.29 P 

Összes kiadás: • 7.29 P 

Mérleg: 
I. Bevétel: 
II. Kiadás 
Tőke 1942. év végén: 

1.319.— P 
7 2 9 1 »> 

1.312.50 P 

a) A közgyűlés felhatalmazza a pénzügyi bizottság és 
és presbitérium javaslata alapján az elnökséget, hogy az 
alapból búzaparitásban kölcsönt adhasson kérvényező 
egyházaknak. 

b) A közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a Magyar 
Ált. Bizt. Társaságnál jár jon közbe az eddigi járulék összeg 
felemelése érdekében. 

26. (L. Z.) Pézügyi előadó jelenti, hogy az egyházmegyék lel-
készei, felügyelői és presbiterei a theológus segélyezési alapra 
5474 pengő 65 fillért adományoztak. Ebből az összegből 465 pengőt 
utalt ki a Püspök úr, tehológusaink tartozásainak törlesztésére. 

A presbitérium javaslata alapján a közgyűlés felhatal-
mazza az elnökséget, hogy ebből az alapból támogathasson 
(amennyiben kevés volna a folyamodó tehológusok száma) 
szegénysorsú középiskolás és tanítóképezde! tanulókat is. 
A gyűjtés a jövő évben is tovább folytatandó. 

27. (L. Z.) Pénzügyi előadó beterjeszti a Nógrád-Hont-Barsi 
e. e. egyházmegye 1943. július hó 8-án Salgótarjánban tar tot t évi 
rendes közgyűlésének határozatát, mely L'mbacher Zoltán kistere-
nyei lelkész indítványára elhatározta, hogy felhívással fordul kész-
pénzfizetés ű lelkészeinek a jelen drágulási viszonyokbnak megfe-
lelő drágasági pótlék megadása iránt az egyházközségekhez. 

A közgyűlés magáévá teszi az egyházmegye javaslatát 
és a maga részéről is felhívja a gyülekezeteket, a drága-
sági pótlék megadására a püspöki körlevél szellemében;. 

28. (L. Z.) Pénzügyi előadó beterjeszti a presbitérium javasla-
tát a napidíjakra vonatkozólag. 

A közgyűlés az igényjogosultak napidíját 10 pengőben, 
az egyetemes közgyűlésre az első három helyen kiküldött 
tagok napidíját pedig 16 pengőben állapítja meg. Felhatal-
mazza az elnökséget ezeknek a napidíjaknak esetleges fel-
emelésére. 
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29. (L. Z.) Pénzügyi előadó ismerteti a mosoni'egyházmegye fel-
terjesztését a theológusok segélyezése tárgyában. 

Mivel a felterjesztés tévedésen alapul, döntésre szükség 
nincs. 

30. (L. Z.) Pénzügyi előadó beterjeszti a Baldácsy Alapítvány 
kerületi számadását: 

I. Bevétel: 

Áthozat 1941. évről . . 1.751.40 P 
Befizetett osztalék 1942-re . . . . 11.000.— „ 
2. Skrabákné térítése 50.— „ 
3. Évközi kamat . . . . 134.41 „ 

Összesen: ""7.12.935.81 P 

II. Kiadás. 

1. Püspök útiátalánya . . . . . . 1.500.— P 
2. Egyházak segélyezése 2.450.— ,, 
3. Lelkészek segélye 3.550.— „ 
4. Özvegyek segélye 1.450.-- ,, 
5. Lelkészárvák segélye 650.— ,, 
6. Missziók ellátása 1.400.— „ 
7. Költségek . . . . 12.81 „ 

Összesen: 11.012.81 P 

Mérleg. 

I. Bevétel: . . 12.935.81 P 
II. Kiadás: . . . . 11.012.81 P 

Maradvány 1942. év végén . . . . 1.923.— P 

A közgyűlés a számadást jóváhagyja. 

31. (L. Z.) Pénzügyi előadó jelenti, hogy az egyházkerület tör-
vénykezési számlája 1942. december 31-én 2.823 pengő. 

Tudomásul szolgál. 

32. (L. Z.) A Baldácsy Alapítvány Igazgatóságának 1942. évi 
jelentése szerint az alapítvány helyzetében javulás állott be, 
amennyiben 1.941. évben a haszonbér-hátrálék 84.431.07 P volt, 
1924-ben 72.806.52 P- re csökkent. Tehát a hátrálék az előző év-
hez képest 11.624.55 P. csökkenést mutat, örvendetes jelenség, 
hogy az országos földbirtokrendező bíróság ú t ján behelyezett kis-
haszonbérlők tartozásai, ha nem is jelentős csökkenést, de mégis 
csökkenést mutatnak, vagyis ebben az évben nemcsak, hogy be-
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folyt az egész évi haszonbérnek megfelelő összeg, hanem még a 
hátrálékok törlesztésére is jutott valamelyes összeg. 

Az egyházkerületek osztalékát a költségvetésileg előirányzott 
összegekben fizették ki, mégpedig kifizettek: az 1942. évi osztalékra 
egyházkerületenként 11.000 Pengőt. Az alapítvány 1942. évi bevé-
tele 189.219.56 P, kiadás: 186.032.13 P, maradvány 3.187.43 P. 

A z 1942. évre megállapított 11.000 P osztalék egyházkerüle-
tünk pénztárába befolyt. A folyó 1943. évi osztalék egyházkerüler 
lenként 13.000 P lesz, de ez az összeg a búza árának változásához 
képest, avagy a hátrálékok behaj tásának sikere szerint változás alá 
eshetik. 

A közgyűlés az alapítványi igazgatóság jelentését tudo-
másul veszi. ' i 

33. (L. Z.) A Baldácsy-Alapítvány 1943. évi osztalékából ren-
delkezésre álló 13.000 pengőt a közgyűlés a segély osztó bizottság 
javaslatára a következőkép osztja szét: 

I. A püspök 1943. évi útiátalányára 1500 P. 
II. A püspöknek a beruházási járulék kárpótlására 

2.170 pengő. 
III. Pusztuló, ínséges és építkező egyházak kapnak: 

200 pengőjével: Esztergom, Csákvár, Kisterenye, Két-
bodony. 
150 pengővel: Tordas, Gyúró, Székesfehérvár. 
100 pengőjével: Vérteskethely, Bánhida, Érsekújvár, Le-

génd, Felsőpetnémy, Egyházasdengeleg, Cserhátsuránv, 
Szécsény, Csánk, Selyp, Dorogháza. 

(Összesen: 2.450 P.) 

IV. Betegeskedő, gyeremekeiket házon kívül nevelő és 
szórványoktatást végző lelkészek közül kapnak: 

350 pengőjével: Pohánka Sándor. 
300 pengőjével: Fúria Zoltán, Szepessy Károly, Szende 

Miklós, 
250 pengőjével: Weinberger Gusztáv, Ottmár Béla. 
200 pengőjével: Matuz Pál, Milán János, Kiss Kálmán, 

Kertész Ferenc. ' 
100 pengőjével: Nagy Lajos, Görög Ernő, Németh Géza, 

Gartai István, Péter Henrik, Váczi János, Schulcz Aladár. 

V. Nyugdíjas lelkészek közül kapnak: 
Podhradszky János 130, Szlancsik Bogyoszló 100 P-t. 

(Összesen: 3.480 P). , "" 
.. ľľy'y.'V ' .-'i- r. • Ji V 
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VI. Lelkészözvegyek közül kapnak: 
150 P-t : Kótsch Mihályné, Petényi Györgyné, Kossaczky 

Mihályné, Maróthy Emiiné, Baltik Pálné. 
100 P-t : özv. Králik Ervinné, özv. Hering Lajonsé, Hor-

váth Sándorné Tokaj, Horváth Sándorné Csabdi, ,Gaál Mi-
hályné, Bodnár Samuné, Belicza Andrásné, Škrabák 
Gézáné, (1.550 P). 

VII. Lelkészárvák közül kapnak: 
150. P-t : Horváth Sándor két árvája. 
100 P-t : Belicza Andrásné árvája. Belák Emma Csót. 

Kótsch Mária árva (Összesen: 450 P). 
VIII. Missziók ellátására: 1.400 P. 
Amennyiben az osztalékból nagyobb összeg folyik be a 

Ealdácsy-alapítványból, felhatalmazza a közgyűlés az el-
nökséget rendkívüli segélyeik folyósítására. 

34. (L. Z.) Előadó jelenti, hogy 1942-től kezdődően rendes évi 
adóalapi segélyben az egyetemes közgyűlés további intézkedéséig a 
Dunáninneni Egyházkerületünkből 22 egyház részesül 6.640 pengő 
összegben. Az egyetemes közgyűlés kimondta, hogy ha az állam-
segély összege évközben felemeltetnék, az elnökség ebből az egy-
házkerületnek segélyezési célokra megfelelő összeget jut tat . 

Rendkívüli adóalapi segélyért folyamodtak: Dunaszerdahely, 
Bánk, Kisterenye, Vanyarcz, Szécsény, Ipolyvece, Mohora, Csák-
vár, Székesfehérvár, Nagyveleg, Érsekújvár . 

A közgyűlés a folyamodásokat felterjeszteni rendelő 
35. (L. Z.) Felvidéki segélyben részesülnek a segélyosztó bi-

zottság javaslatára: 
Folyamodó egyházak közül: Csánk 350 P, Dunaszerda-

hely 200 P. (Összesen: 550 P). 
Lelkészek közül kapnak: Szalontay Oszkár 20Ó P, 

Stadrucker Gyula 100 P, Jakóby Viktor Róbert 300 P, 
Fenyves János 300 P, Milán János 100 P, (Össz.: 1.000 P). 

36. (L. Z.) Előadó jelenti: Az Első Magyar Ált. Bizt. Társaság 
350 pengőt adományozott az egyházkerületnek. 

A közgyűlés 100 pengő segélyben részesítette: özv. Hor-
váth Sándorné csabdi-i lelkészözvegyet, Lihota Sándorné 
tanítóözvegyet. A fennmaradó 100 az alapító levél szerint 
ä tőkéhez csatolandó, 10%, azaz 50 pengő szintén tőkésí-
tendő. Jankó Jánosné kérvényét a közgyűlés elutasítja, 
mivel nem tartozik az egyházkerület kötelékébe, s így az 
alapító levél szerint segélyben nem részesíthető. 
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37. (L. Z.) Pénzügyi előadó jelenti, hogy az egyetemes fel-
Ügyelő úr tájékoztatást kér arranézve, hogy a m. kir. kormány 
százszázalékos fizetésemelésre vonatkozó rendelkezés végrehajtása 
és az, alkalmazottak kereseti adójának és állami pót adójának át-
vállalása az egyházkerület tisztviselőinek érdekében milyen terhet 
jelentene a kerületnek? Előadó jelenti, hogy ez a teher 1944. évre 
cca. 3.000 pengőt, 1943. II. felére cca. 1609 pengőt jelentene a kerü-
lere nézve. Jelenti, hogy ilyen irányban a bejelentés megtörtént, 
kérve az államsegély felemelését kerületünk részére. 

Tudomásul szolgál. 
38. (L. Z.) Nedeczky Griebsch Viktor birtokkezelő távolmara-

dása miatt pénzügyi előadó jelenti, hogy a kerület sárosdi földbir-
tokán a birtok gazdasági esztendeje minden zavaró körülmény nél-
kül rendben folyt le, a termés gabonában igen jó, szénafélékben és 
takarmányokban gyenge volt, a kapások termése pedig 
közepesnek Ígérkezik. A birtok haszonbérlője okszerű és jó gazdál-
kodást folytat. Az épületek szükséges tatarozása ebben az esztendő-
ben megtörtént, így értékük a normális elavulástól eltekintve meg-
őrzést nyert. A csatornán anyaghiány következtében nem épült fel 
a kő, ilL betonhíd, de a f. naptári évben befejezést nyer. A Fejér-
megyei Gazdasági Egyesület által megindított akció, hogy a hősi 
halált halt cselédek hozzátartozói házhelyhez és házhoz jussanak, a 
pusztatemplomi birtokot nem érinti, ellenben lehetséges lesz, hogy 
a pusztatemplomi birtokból községi házhelyrendezés céljából 20 
holdnyi terület igénybe fog vétetni. Ez attól függ, mennyi lesz az 
igénylés a harctérről hazatérő katonák részéiről, továbbá, hogy Sá-
rosd községnek mennyi alkalmas egyéb parcellázott terület fog ren-
delkezésre állani. 

2. A sárosdi földbirtok pénztári maradványa 1941. év végén 
2.239.— P volt. Első félévi haszonbér 8.400 pengő volt, második 
félévi haszonbér 8.238.76 P, összesen: 16.638.76 P-t fizetett be az 
Orsz. Földhitelintézetnél a sárosdi földbirtok számlára. Időközi ka-
mat 73.28 P volt, összesen 18.951.04 P. — Kiadás volt: illetékegyen-
érték 1.406.20 P. püspöki illetmény: 13 568.63 P, költség: 30.21 P ; 

összesen: 15.005.04 P. — Maradvány: 3.946 P. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a birtokkezelő-
nek hálás köszönetét fejezi ki és felhatalmazza a kerületi 
elnökséget, hogy amennyiben a sárosdi földbirtokból ház-
hely vagy egyébb célra igénylés történik, úgy elnöki ha-
táskörben azonnal tegye meg a szükséges lépéseket más 
föld, vagy ingatlan igénylésére, illetve megszerzésére. 
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3ô. (B. L.) Szűcs Sándor lelkész, mint az egyházkerületi szám-
vevőszék elnöke ismerteti az egyházmegyék és az egyházkerületek 
számadásait. (Lásd III. sz. függelékben.). 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a számvevő-
szék jegyzőkönyveit függelékként kinyomatja. 

40. (Cs.) Csengődy Lajos tanügyi előadó a következő tanügyi 
jelentést terjeszti be az ev. iskolákról: 

Az evangélikus tanító az elmúlt esztendőben is híven 
állta helyét egyházkerületünkben — úgy a katedrákon, mint a had-
seregben is, ahová elszólította a Haza iránti szent kötelesség. Amíg 
egyenesen állami intézkedésekre lett szükség az elmúlt év során, 
hogy a tanítók helyükön maradjanak, a mi tanítóink nem inogtak 
meg hivtáshűségükben és mer t nemcsak megélhetési lehetőségnek 
tekintik pályájukat, hanem élethivatásnak, nem siettek a kínálkozó 
és csábító könnyebb és jobb pályák körében való elhelyezkedésre, 
mint annyi más kartársuk, hanem rendületlenül megmaradva a 
hűségben, hintették a fényt, a lelki világosságot a reá juk bízott 
gyermekseregek lelkébe. 

Ha szükségesnek bizonyult minisztériális felhívással emlékez-
tetni a közoktatás munkásait, hogy ne csak az iskolában, hanem 
azonkívül is találják meg a nép és nemzetnevelési lehetőséget és 
alkalmakat, úgy erre a mi egyházkerületünk tanítóival kapcsolatban 
szükség nem volt, mert hiszen majdnem kivétel nélkül egyházépítő 
szolgálatot is végeznek, úgy a kántoriak, mint a legkülönfélébb 
nemzeti szolgálatok ellátásával és még csak élesebb kifogást sem 
emeltek az ezekkel járó értéken aluli anyagi honorálás miatt . Bi-
zonyságát adván annak, hogy valóban nem elsősorban az anyagiak 
vezetik hivatásuk teljesítése terén, hanem az evangélium szellemét 
képviselik. 

Ennek ellenére is a legutolsó órában bár, de mégis szerfelett 
idején való volt a legfőbb közoktatási hatóság részéről a már évek 
óta esedékes kántori és tanítói javadalom szétválasztása, amely 
régi sebeket gyógyít és nem mindennapi türelmi próbára tet te a 
kántortanítóságot. 

Ugyancsak idejénvaló intézkedésként jött ki az a rendelkezés, 
mely a kisegítői tanítói szolgálatot megszüntette. Nemkülönben az 
ú j tanmenetek elkészítése határidejének meghosszabbítása. 

Bármennyire igénybeveszi is minden áldozatkészségünket a je-
len háborús időszak, mégis túlnagy terhet róttak az egyházakra, 
amikor a hadbavonult tanítók családi pótlékának terhét az iskola-
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fenntartókra hárították, mer t hiszen a hadbavonulás következtében 
nem állhat meg az iskolai munka és az iskolafenntartó egyházköz-
ségeknek a további munkamenetről is gondoskodiyok kell. 

A háborús viszonyok hozták magukkal, hogy nem egy isko-
lánkban egész éven át szünetelnie kellett a tanításnak, mer t lelké-
szeink csak egészen kivételes pótmunkát vállalhattak és végezhet-
tek helyettesítés vállalásukkal, amit itt-ott tanítóképzős igénybe-
vétele egészített ki. 

A tanításeredményről érkezett beszámolások számos egészen 
kiváló eredményt jeleznek, intézkedést és beavatkozást igénylő egé-
szen gyengé eredmény egyetlen iskolában sem fordult elő. 

A tanítás menete teljesen az ú j tanterv keretében és rendelke-
zései szerint folyt. 

Az egyházkerület tanítóinak száma — Taksonyfalváról és Ne-
meskaj álról jelentés nem jött — 80, tanulóinak száma, elemi isko-
lások 4.090, továbbképzős: 578. összesen: 4668 tanuló. Evangélikus 
népiskolás: 3590. Más vallású: 500. Magyar az elemiben: 2840, né-
met: 740, szlovák: 507, más: 3. A továbbképzőben magyar: 380, 
más: 198. Az összes iskolai bevétel: 361.269.95 pengő. Az összes 
kiadás: 359.637.35 pengő volt. 

A közgyűlés az egyházkerület népiskoláiról szóló jelen-
tést tudomásul veszi. A tanítói karnak a végzett munkáér t 
és elért eredményeiért elismerését nyilvánítja. A katonai 
és harctéri szolgálatot teljesített tanítótestvéreket szere-
tetteljes érzésekkel a jánl ja Isten áldásába és a most is a 
harcok forgatagában küzdők felé áldáskívánásait küldi. 

41. (Cs.)A konfirmációi oktatásról szóló jelentés nyomár dr. 
Csengődy Lajos jelenti, hogy a konfirmációi oktatás az elmúlt év-
ben is híven készítette elő egyházunk lelki nagykorúságára az arra 
megérettnek nyilvánítottakat. Az Űr szentasztalához való első járu-
lás ünnepélyességét az a lelki gazdagodás kísérte, ami tőlef elvá-
laszthatatlan. A mátyusföldi misszióból nem érkezett jelentés). Az 
egyházkerület részeiben konfirmációban részesült 299 fiú, 325 
leány, összesen 624, ezek közül 14 éven aluli 505, 14 éven felüli 
korban konfirmált 119. A konfirmáció előkészítését 28 lelkész, 3 se-
gédlelkész, 4 tanító és 1 helyen diakonissza-testvér végezte a lel-
kész hadiszolgálata miatt, két helyen szlovák volt, két helyen ma-
gyar és német, a többi helyen magyar volt az oktatás nyelve. Több 
helyen ezévben is elmaradt a konfirmáció, a VIII. osztályból valók 
konfirmálására való áttérés következtében. Mindenütt engedélve-

. o v 
zeit könyveket használtak. 
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A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s megkonfir-
mált i f j ú testvéreket, mint egyházunk jövendőjének Ígé-
retes zálogait Isten áldásába ajánlja. 

42. (Cs.) Dr. Csengődy Lajos bemutat ja a nem evangélikus is-
kolai hitoktatásról szóló jelentését: 

Evangélikus egyházunk legnagyobb jelentőségű, de jegyben a 
legnehezebb munkája a nem egyházi iskolákban járó növendékeink 
hitoktatása és szent vallásunk kincseben és értékeiben való részesí-
tése. Ezek annyi idegen és káros szellemi hatásnak vannak kiszol-
gáltatva, hogy lelki ellátásuk mértékén fordul meg egyházunk jö-
vendőjének a sorsa. 

Az elmúlt tanévben egyházkerületünk minden pontján elvég-
ződött az ezen irányú munka s a beérkezett jelentések szerint 
nagyrészben kiváló eredménnyel. Bár felette nagy gátlást jelentett 
a tankönyvhiány. Szinte érthetetlen, hogy erre vonatkozólag mi-
ként állhatott elő az a helyzet, hogy a régi tankönyvek használatát 
az egyetemes egyház leállította, azonban újakról és idejében gon-
doskodni bizony elmulasztotta. Minek következtében nemcsak a 
későn bár, de mégis kézhez vett, hanem az egész éven át is hiányzó 
tankönyvek helyetti emlékeztetés nem kis mértékben tet te bizony-
talanná az elért eredményeket is. 

Balassagyarmat, Losonc, Salgótarján, Komárom, Érsekújvár, 
Léva, Magyaróvár, Ipolyság középiskoláiban a tanítási eredmény 
kiválónak, sőt Léván a tanítási idő hat hónapjához mérten egészen 
meglepőnek is minősült. 

Az egyházkerület polgári iskolai hitoktatása hasonlókép telje1-
sen kielégítőnek és eredményesnek bizonyult a jelzett körülmények 
ellenére is, ami a hitoktatást végző lelkészi kar szakértelmét és 
hozzáértését nagy mértékben tet te próbára. 

Az elemi iskolai hitoktatás is megmaradt régi színvonalán, 
annak ellenére, hogy ezt kiváltképpen megnehezítette a tankönyv-
hiányon kívül még a fuvarköltséghiány is, ami kiváltképpen az, ál-
talános drágulással volt összefüggésben. Mátyusföld jelentést nem 

- küldött. 
A hitoktatást 34 lelkész, 2 segédlelkész, 1 ref. lelkész, 2 vallás-

1 anítólelkész 15 tanító és 1 más végezte. Elemi iskolás tanuló volt 
1638, továbbképzős 133, gazdasági iskolás 6, Iparostanoncisfkolás 
134, polgárista 464, főgimnáziumba és egyéb középiskolába járó 320, 
javító iskolás 8, összes hitoktatásban részesült fú 1476, leány 
1228 mindösze: 2704. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és ezzel kap-
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csolatban felterjesztéssel fordul az egyetemes közgyűléshez, 
hogy a következő iskolai évre feltétenül gondoskodjék 
megfelelő tankönyvekről, vagy engedélyezze a régebbiek 
használatát. Ugyancsak az egyetemes közgyűlés ú t ján ké-
relmezi a legszükségesebb fuvardí jak engedélyezését az 
állam részéről. Egyben felhívja a hitoktatást végző lelké-
szeket, hogy jelentéseiket az előírásnak megfelelő módon 
állítsák ki és juttassák az egyházmegyei hatóságok kezei-
hez. Külön felhívja a hitoktatók figyelmét a kátétanítás, a 
bibi'aolvastatás, a tanulók önálló imádságra nevelése, a 
megkoinfirmált i f júságnak külön diák-úrvacsorával való 
ellátása és az istentiszteletek látogatására való nevelés 
szempontjainak előtérbe helyezésére. 

43. (Cs.) Dr. Csengődy Lajos beterjeszti a következő tanügyi 
vonatkozású miniszteri rendeleteket. 

VKM 110.145/1942. Az evangélikus népiskolák tanmeneteinek 
elkészítésére 1943. május 31-ig haladékot adott. 

VKM. 207.415/1943. Hadbavonult közszolgálati alkalmazottak 
fizetésének kiutalásáról s családi pótléknak a iskolafentartók által 
való megfizetéséről. 

VKM. 208.275/1942. A nem állami népiskolai tanítók javadal-
mának megállapításához; szükséges mellékletekről. 

VKM. 205.946/1942. A tanító működését csak az eskü letétele 
után kedheti meg. 

VKM. 210.000/1942. A kisegítő tanítói szolgálat megszün-
tetéséről. v 4 

VKM. 39.678/1942. A nem magyar tanítási nyelvű iskolák tan-
könyveinek szerkesztésében szem előtt tartandó irányelvekről. 

VKM. 39.860/1942. A nemzetiségi nyelven működő állami ta-
nítók idegen nyelvi pótdíjáról és a nem állami tanítók idegen 
nyelvi segélyéről. 

VKM. 253.447/1943. A leventéknek a hadbavonultak hozzá-
tartozóinál teendő látogatásáról. 

VKM. 33.104/1942. A gyermekek törvényszerű iskolai vallás-
oktatásáról, a törvényszerű vallástól eltérő vallásban való oktatás-
ban részesítéséről. 

VKM. 3.136/1942—3. Állami tanítóknak nem állami tanítókká 
való átvétele tárgyában, csak a főigazgatóság hozzájárulásával tör-
ténhetik. 

ME. 3.230/1943. A kántortanítók javadalmának megállapításá-
ról, a kántori javadalom 1943. jan. 1-től a helyi javadalomba a 
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kántori javadalom nem számítható be. Ha nincs elkülönített kán-
tori külön javadalom, ott az eddigi helyi javadalomnak a felét kell 
figyelembe venni, ez vonatkozik a községi tanítókra is, kik kántori 
szolgálatot látnak el. 

Tudomásul szolgál. 

44. (Cs.) Dr. Csengődy Lajos beterjeszti az egyetemes közgyű-
lés határozatait. 

Az 1942. évi egyetemes közgyűlés határozatai közül a mint 
tanügyi vonatkozásúak az egyházkerületben kihirdettetnek: 

1. 45. sz. határozat: a falusi tehetségmentés költségeit az 
állam nem vállalhatván, ezt a többi tanuló szüleire hárította át, 
mivel kapcsolatban az evangélikus gimnáziumokban is beszeden-
dők ezek az előirt díjak és az egyetemes pénztárba fizetendők. 

2. 46. sz. határozat: Az evangélikus tanítók felhívatnak, hogy 
a tehetséges evangélikus gyermekekre az illetékesek figyelmét hív-
ják fel. 

3. A középiskolai tanárutánpótlás biztosítására fenntartóalap 
létesítését határozta el az egyetemes közgyűlés. 

4. A tanárok és tanítók fizetésének korszerűsítésére lépések 
történtek a minisztériumnál. 

5. A tanerők katonai szolgálatának a tanítói szolgálatba való 
beszámítása érdekében lépéseket tett az egyetemes egyház. 

6. A tanítói kezdőfizetés méltányosabb megállapítására és a 
helyettes tanítói szolgálat megszüntetésére vonatkozólag javaslat-
tal fordul az egyetemes egyház a minisztériumhoz. 

7. Az iskolát fenn nem tartó egyházak hozzájárulását az evan-
gélikus iskolákhoz az egyetemes egyház kívánatosnak tar t ja . 

8. 51. sz. határozat: Az egyetemes egyház Evangélikus Törpe-
iskolai Alap létesítését szükségesnek tar t ja . 

9. 53. sz. határozat. A nyolcosztályos evangélikus iskolákban is 
az állami tantervet+ kell alkalmazni, a nem evangélikus szellemű 
egységeik megfelelő elhagyásával és pótlásával. 

10. Az egyetemes tanügyi bizottság ú t j án minden iskolafaj ré-
szére egységes tanmenetet készített el az egyetemes közgyűlés. 
54. határozat. ; „ 

11. 55. hat. A tanyai tanítók részére működési pótlékot utal-
ványozta!. 

12. 57. sz. hat. Az evangélikus középiskolák tanulmányi fel-
ügyeletének megszervezését egyetemes jelleggel határozták el. 

13. Az állami hitoktatók fizetésének rendezésére felterjesz-
téssel fordult az egyetemes egyház a minisztériumhoz. 58. sz. hat. 
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14. 61. sz. hat. Űj tankönyveket engedélyezett az egyetemes 
egyház. 

15. 8. sz. határozat. Az iskolai bizottságok szervezeti, hatásköri 
és ügyrendi szabályzatát 1943. jan. 1-vel életbeléptették. 

Tudomásul szolgál. 

45. (Cs.) Dr. Csengődy Lajos tanügyi előadó beterjeszti a mo-
soni egyházmegye tanítóságának kérelmét, melynek alapján 

a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy felterjesztéssel 
fordul az egyetemes egyházhoz, hogy a német tannyelvű 
népiskolák felső tagozata számára is jelentessen meg meg-
felelő tankönyveket a kielégítőbb tanítási eredmény el-
érése céljából. 

46. (Cs.) Elnöklő egyházkerületi felügyelő bemuta t ja dr. 
Farkass Béla levelét amelyben az egyházkerületi ügyészi tisztség-
lől lemondását közli. 

A közgyűlés a lemondást sajnálkozással veszi tudomásul. 
Tekintettel azonban dr. Farkass Béla ügyésznek az egy-
házkerület életében 30 éven át kifej tet t s mindenkor oda-
adó és önzetlen, hűséges munkálkodására, neki lemondá-
sával kapcsolatban az egyházkerület részéről őszinte és 
hálás köszönetét nyilvánítja és egyben az egyházkerület 
örökös tiszteletbeli ügyészének megválasztja. 

47. (Cs.) Elnöklő egyházkerületi felügyelő bejelent1', hogy 1943. 
március hó 4én Eorcstyánkőy László kerületi ügyész tisztségéről 
lemondott, mivel az egyetemes presbytérium határozata szerint, a 
zsinati törvények 62. §-a szerint, hivataluknál fogva az egyházke-
rületi közgyűlésnek csak egy ügyész lehet a tagja. Mivel a kerületi 
ügyész dr. lándory Kéler Bertalan és mivel csak ő jogosult a kerü-
leti közgyűlésen megjelenni, tárgyalni és szavazni, ezért tisztségé-
ről lemondott. A püspök úr Őméltósága mindent elkövetett, hogy 
megváltoztassa Borostyánkőy László álláspontját, azonban mégis 
megmaradt szándéka mellett. 

A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul Borostyánkőy 
László lemondását és eddig kifej tet t igen értékes mun-
kásságáért hálás köszönetet mond. 

48. (Cs.) Elnöklő egyházkerületi felügyelő beterjeszti az egy-
házegyetem presbitériuma 1942. évi nov. 18-án Budapesten tar-
tott ülésének következő jegyzőkönyvi kivonatát: 26. dr. Lándory 
Kéler Bertalan panasza a jegyzőkönyvhitelesítés ügyében. Tárgyal-



69 

tátott dr. Kéler Bertalan egyházkerületi ügyésznek a dunáninneni 
egyházkerület f. évi június 17. napján megtartott jegyzőkönyvhite-
lesítő ülésén állítólag elkövetett törvénytelenségek ellen beadott 
panasza, melyben az előadott s egy későbbi beadványban csatolt 
okirati bizonyítékok alapján annak megállapítását kéri, miszerint a 
hitelesítés törvény és jogszabályellenesen nem a kellő időben tar-
tatott meg, a közgyűlés a hitelesítőket nem megfelelő számban 
küldötte ki, a jegyzőkönyv egyes részei a közgyűlésen történteknek 
és a tényállásnak nem megfelelően, valóságellenesen vétettek 
jegyzőkönyvbe, minek következtében a közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítése törvény és jogszabályellenesen eszközöltetvén — ér-
vénytelen, semmis s ennélfogva a közgyűlésen hozott határozatok 
törvényes, hiteles és valóságos fogalmazásban nem létezvén, azok 
végre nem hajthatók, ill, a határozatok ú j r a való meghozatala és 
törvényszerűen hiteles jegyzőkönyvbe való foglalása szükséges. 

Az egyetemes presbitérium, figyelemmel a panaszirathoz csa-
tolt s a közgyűlésen több, jelenvoltak által adott nyüatkozatban, 
valamint a szóbanforgó közgyűlésen elnökölt Kardos Gyula püsy 
pöknek a panasziratra adott észrevételeiben foglaltakra, bizonyos 
alaki szabálytalanságokat fennforogni lát ugyan, minthogy azonban 
a szóbanforgó s már jogerősen végrehajtot t határozatok netán útó-
lagos érvénytelenítésének gyakorlati jelentősége ma már úgysem 
lehetne, ennélfogva további intézkedés szükségét fennforogni nem 
látja. Ezt a határozatot a dunáninneni egyházkerület elnökségének 
a legközelebbi közgyűlésben való bejelentés végett kiadni rendeli. 

Tudomásul szolgál. 

49. (Cs.) vitéz Purgly Lajos jogügyi előadó beterjeszti az egy-
házegyetem presbitériuma 1942. nov. 18-án tartot t ülésének jegy-
zőkönyvi kivonatát. 25. Dr. Kéler Bertalan panasza. Dr. Mikler 
Károly előadásában tárgyalta az egyetemes presbitérium Lándori 
Kéler Bertalan dr. egvházkerületi ügyésznek a dunámnneni egy-
házkerület 1942 évi június hó 19. napján megtartott rendkívüli 
közgyűlésén hozott intézkedései és határozatai ellen benyújtot t 
panaszát, melyben határozatüag annak megállapítását kéri, hogy a 
beadványban előadott s bizonyított okok miatt az egyházkerületi 
közgyűlés sérelmezett tárgyalása és eljárása törvény és jogszabály-
ellenes s ebből kifolyólag ezzel kapcsolatban hozott minden idevo-
natkozó határozata semmis és érvénytelen. 

Az egyetemes presbitérium megállapítja, hogy a dunáninneni 
egyházkerület 1942. jún 19. napján tartott rendkívüli közgyűlésé-
nek 3. jkvi pont alatt hozott határozatában túllépte hatáskörét 
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akkor, amikor dr. Kéler Beralan elrárását „helytelenítette' ' , 
mert a helytelenítésnek fegyelmi, megtorlásszerű színezete van, 
már pedig ilyen szankciót közigazgatási fórum nem mondhat ki. 
Ezért a hivatkozott határozatnak ezt a részét megsemmisíti, még 
azért is, mert az indítvány tárgyalása és a határozathozatal körül 
az egyházkerület ügyrendje egyes szakaszainak figyelmen kívül 
hagyását lát ja fennfforogni. Az egyetemes presbitérium megálla-
pít ja egyébként, hogy jóllehet egyházi jogszabály amik főügyészt 
nem ismernek, minthogy azonban ez a címhasználat a különböző 
egyházi közigazgatási fokozatokon eléggé gyakori, ennélfogva dr. 
Kéler Bertalan részéről történt használata is jóhiszeműnek minő-
síthető. Jelen határozatát panaszosnak, valamint a dunáninneni 
egyházkerület püspökének kiadni rendeli, utóbbinak az E. T. II. tc. 
80. §-ban előírt további intézkedés végett. 

Tudomásul szolgál. 

50. (Cs.) Vitéz Purgly Lajos jogügyi előadó beterjeszti az Egy-
házegyetem Presbitériumának 1942. nov. 18-án tartott ülése jegy-
zőkönyvi kivonatát: 23. Egyházkerületi ügyész választás. Tárgyal-
tatik a dunáninneni egyházkerület felterjesztése, melyben az egye-
temes presbitérium állásfoglalását kéri a tekintetben, hogy egy-
nél több kerületi ügyész megválasztása esetén, azok az 1934—37 
évi zsinat II. tc. 62. szakasza szerint a közgyűlésnek és ugyanezen 
tc. 65. szakasza szerint a presbitériumnak hivatalból mind tagjává 
válnak-e, vagy pedig ezen testületeknek a megválasztott több ke-
rületi ügyész közül csak egy lehet tagja? 

Minthogy az említett tc. 62. szakaszának a) pontja kimondja, 
hogy az egyházkerületi közgyűlésnek ,,az egyházkerületi ügyész 
hivatalból tagja" s minthogy az említett tc. 65. szakasza ugyancsak 
azt mondja, hogy az egyházkerületi presbitériumnak ,,az egyház-
kerületi ügyész hivatalból tagja" — az egyetemes presbitérium 
megállapítja, hogy rrrnd az egyházkerületi közgyűlésnek, mind az 
egyházkerületi pdesbitériumnak csupán a megválasztott ügyész le-
het hivatalból tagja, e megállapítás nem érinti az egyházkerület-
nek azt a jogát, hogy az E. A. 143. szakasza értelmében a megvá-
lasztott egyházkerületi ügyészen, n r n t rendes tisztviselőn kívül, 
szabályrendelet által meghatározandó hatáskörrel esetleg más egy-
házkerületi ügyészeket alkalmazzon helyettesi minőségben, ezek az 
ügyészek azonban a fennálló jogszabályok értelmében hivatalból 
sem az egyházkerületi közgyűlésnek, sem az egyházkerületi pres-
bitériumnak nem lehetnek tagjai. 

Tudomásul szolgál. 
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51. (Cs.) Vitéz Purgly Lajos jogügyi előadó beterjeszti az 
Egyetemes Presbitérium 1942. nov. 18-án tartott ülése jegyző-
könyvi kivonatát: 24. Dr. Lándori Kéler Bertalan kérvénye. Tár-
gyaltatik dr. Kéler Bertalan ügyvédnek a dunáninneni evangélikus 
egyházkerület ügyészének az egyetemes presbitériumhoz intézett 
kérvénye, melyben a dunáninneni egyházkerületnek az előbbi pont-
ban tárgyalt felterjesztéséhez csatlakozik s egyúttal annak meg-
állapítását kéri, hogy az egyházkerület az 1934—37. évi zamat II. 
62—65. szakasza szerint törvényesen szervezett ügyészi állásra tel-
jes jogkörrel őt választotta meg s így az egyházkerületi közgyűlés-
nek és az egyházkerületi presbitériumnak hivatalból ő az ügyész 
tagja, ennek következtében az ügyészi állással együtt járó összes 
jogokat gyakorolni ő jogosult s hogy az egyházkerület többi 
ügyésze az Egyházi Alkotmány 143. szakasza szerint rendkívüli, 
számfeletti, tiszteletbeli ügyész. 

Ami a kérvény első részét illeti, az egyetemes presbitérium 
utal az előző jegyzőkönyvi pontra. A kérvény második részére vo-
natkozólag pedig megállapítja, hogy annak érdemi elintézésére az 
egyházkerület a hivatott, s ennélfogva az ügyet átteszi a dunán-
inneni egyházkerülethez érdemi elintézés végett. 

A közgyűlés a fentieket tudomásul veszi és egyben meg-
állapítja, hogy az egyházkerület ügyészének dr. lándori 
Kéler Bertalan ügyvéd tekintendő, akit az összes egyház-
kerületi ügyészi jogok is megilletnek. 

52. (Cs.) Vitéz Purgly Lajos jogügyi előadó beterjeszti az Egy-
házegyetem Presbitériuma 1942. évi nov. 18-án tartott ülése jegy-
zőkönyve következő kivonatát: 27. Lic. Fizély Ödön panasza. Tár-
gyaltatott lic. Fizély Ödön somorjai lelkész, esperes panasza, mely-
ben az E. T. II. tc. 76. §-nak c) pontja alapján megállapítani kéri, 
hogy a dunáninneni egyházkerületi közgyűlés a püspökválasztással 
kapcsolatban törvénytelenséget követett el, amikor az 1942. évi 
ápr. hó 22-iki egyházkerületi presbitériumi gyűlés által kiküldött 
szavazatbontó bizottság helyett utóbb más bizottságot küldött ki s 
egyben kéri, hogy ennek folytán a püspökválasztásnál leadott sza-
vazatok felbontása és elbírálása körüli eljárást semmisítse meg. 

Az egyetemes prestitérium a panaszt, illetve kérelmet eluta-
sítja, mert az E. T. II. tc. 66. § a) pontja kifejezetten nem rendel-
kezik a szavazatbontó bizottság kiküldéséről és eljárásáról s ennél-
fogva addig, amíg az egyházkerületi presbitérium hatásköréről 
szóló szabályrendelet a kérdést tüzetesen nem szabályozza, a püs-
pökválarztási szavazatbontó bizottság kiküldésére és eljárására vo-
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natkozólag akár a régi E. A., akár pedig megfelelő magyarázattal 
az ú j zsinati törvény rendelkezései alkalmazást nyerhe tnek s mind-
ezeknél fogva a dunáninneni egyházkerületnek a püspökválasztás-
sal kapcsolatosan választott szavazatbontó bizottságnak eljárása 
törvényellenesnek nem tekinthető. 

Tudomásul szolgál. 

53. (L. Z.) vitéz Purgly Lajos előadó jelenti, hogy az egyház-
kerület 1942. évi közigyűlésének 28. jkvi. pontjában foglalt azt az 
indítványát, hogy az egyházak kölcsönügyei nyilvántartás céljából 
felterjesztessenek az Egyetemes Egyházhoz, az egyetemes presbité-
rium az indítványban foglaltakat megvalósíthatónak a fennálló egy-
házi törvények értelmében nem tar t ja , a felett napirendre tér. 

Tudomásul szolgál. 

54. (L. Z.) Limbacher Zoltán előadó jelenti, hogy az 1942. no-
vember hó 20-án tartott egyetemes közgyűlés tárgyalta és jóváhagyta 
az egyházkerület felterjesztését a Dunabalpart i visszacsatolt területek 
beosztásáról. Tudomásul vette, hogy a kerület Somorja, Dunaszerda-
hely, Alsószeli, Felsőszeli egyházközségekből „pozisony egyház-
megye" elnevezéssel ú j egyházmegyét alakít. Az érsekújvári egy-
házközséget a Fejérkomáromi egyházmegyébe. Léva, Fakóveze-
kény, Százd, Csánk, Nagybörzsöny egyházközségeket a Nógrád-
Hont-Barsi egyházmegyékbe osztja be. Előadó jelenti, hogy a po-
zsonyi egyházmegye megalakítása keresztülvihető nem volt, egy-
részt azért, mert az ottani négy egyházközség lelkészei közül az 
egyik tábori lelkészi szolgálatot teljesített, a más5k betegsége miatt 
gyülekezetétől távol volt, és ma is gyógykezelés alatt áll, a harma-
dik lelkész és gyülekezete nem óhajtott részt venni az ú j egyház-
megye megalakításában és a megmaradó egy lelkésszel nem lehe-
tett az egyházkerületi határozatot végrehajtaná és az ú j egyház-
megyét megalakítani. De másrészt befolyásolta ezt a kérdést az is, 
hogy lic. Fizély Ödön perrel támadta meg az egyházkerület hatá-
rozatát s az egyetemes presbitérium és a közgyűlés által is jóvá-
hagyott kerületi határozat ellen az egyházi törvényszéknél keresett 
jogorvoslást. Az egyetemes törvényszékhez beadványt intézett bíró-
küldés tekintetében és ez a bányai egyházkerület törvényszékét 
delegálta az ügy tárgyalására és ítélethozatalára. 

Jelenti továbbá, hogy Szalontay Oszkár eddigi megbízott espe-
res ezen tisztéről betegségére való tekintettel lemondott s kérte a 
felmentését. A jogügyi bizottság s a presbitérium javaslatára a 
közgyűlés 
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megbízza és felhívja Lic. Fizély Ödön lelkész-esperest, 
hogy a pozsonyi egyházmegye megalakítására vonatkozó 
szükséges lépéseket tegye meg és intézkedéseiről és a 
megalakulásról az egyházkerület elnökségéhez tegyen 
jelentést. 

55. (Cs.) Horváth Kornél előadó beterjeszti az egyházkerület 
presbitériumának állásfoglalását az egyetemes egyházi közgyűlés 
ügyrendjének 1459/943. sz. tervezetére vonatkozólag. 

A Dunáninneni Egyházkerület közgyűlése a szóbanforgó ügy-
rendnek a jogügyibizottságban, valamint az egyházkerületi presbité-
riumban történt alapos megvitatása után elfogadja az alábbi javasla-
tot, amely az ügyrend tervezetének módosítását, átdolgozását az 
alábbiak szerint megokoltnak tar t ja . 

Általánosságban. 

Abban az esetben, ha nem készülne külön ügyrend, illetve 
szabályzat, amely a jelenleg hatályos ügyrendhez hasonlóan az 
egyetemes tisztviselőknek teendőit és hatáskörét részletesen meg-
szabná, akkor a tárgyalás alatt álló ügyrendi tervezetet ki kellene 
egészíteni a most érintett rendelkezésekkel. 

Kívánatosnak mutatkozik, hogy az ügyrendi javaslat (az 
alábbiakban tervezett) (T) ne foglalja magában, magának az egy-
házi alkotmánynak és törvényeknek szószerint átvett rendelkezé-
seit, hanem maga a tervezet csupán részletes és kiegészítő intézke-
déseket tartalmazzon, az alkotmányban és törvényekben foglalt 
rendelkezésekre pedig csak utaljon. 

Ily értelemben volna módosítandó a Tervezetnek 1.. 2., 6., 7., 
18., 64., 67., 68., 69., 70. és 71. §-ai. 

Kívánatosnak mutatkozik a tervezet átdolgozása azoknál a sza-
kaszoknál, amelyek külön szakaszonként vannak ugyan megjelölve, 
de közös alanyuk van az előző szakasszal és így főleg idézés eseté-
ben nem minősülhetnek önálló szakaszoknak (pl. 31., 33., 83., 90. és 
91. §-ok.) Szükséges tehát az ily szakaszokat átszövegezni, illető-
leg egy szakaszba összevonni. 

Részleteiben: 

Érdemben helyes a 3. §-ban foglalt rendelkezés, amely szerint 
nem lehet az egyetemes közgyűlés tagja az, aki képviselőválasztói 
jogát a törvényben megjelölt kizáró okok miat t nem gyakorolhatja. 
F rendelkezés végrehajtása azonban csak akkor lehet hatásos, ha 
az egyházkerületek e körülményt már a megbízólevelek, illetve 
jegyzőkönyvi kivonatok kiállítása szerint vizsgálat tárgyává fogják 
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tenni, mert az egyetemes közgyűlés megalakulásakor e vizsgálat 
megejtésére nem lehet módot találni. 

A 8 §-al kapcsolatban ki kell mondani, hogy az egyetemes 
közgyűlésre szóló meghívásnak az egyházkerületi elnökségek egy-
szerű válaszlevelezőlap ú t ján tesznek eleget. A közgyűlés előtt 14 
napon belül térítvevényest kell küldeni azoknak, akiktől a válasz-
levelezőlap nem érkezett be. 

Ki kell egészíteni a 11. §-t azzal ,hogy az egyházkerület ki-
küldöttei] nek bejelentése során a kerületeknek meg kell jelölni azt 
is, hogy a távollevő megbízott (megbízólevéllel ellátott kiküldött) 
helyett milyen sorrendben válnak szavazóképes közgyűlési tagokká 
a jegyzőkönyvi kivonattal kiküldöttek. 

A 21. §. kigészítendő volna azzal a rendelkezéssel, hogy a be-
adványokat az elnök a sa já t hatáskörében csak akkor utasíthatja 
vissza, ha azoknak hiányait az elnök felhívására nyolc napon be-
lül nem pótolták. U. e. §. 2. sorában szórendi helyesbítésre is szük-
ség van. „Egyetemes felügyelő, amennyiben." 

A 26. és 28 §. össze kellene vonni. Módosítani kellene pedig 
érdemben a 28. §-t, mert alkotmányellenes volna, ha az indítvány, 
vagy javaslattétel jogától elütnők a jegyzőkönyvvel kiküldött 
tagokat. 

Át kellene szövegezni és egy §-ban szabályozni a gyűlés bezá-
rására, valamint az elnökséges megillető közgyűlésvezetési jog 
gyakorlására vonatkozó fenti szakaszokat. (31., 32. §.) 

A 34 § első mondata összevonandó a 20 §-al. 
A 37. szakaszban a „szónok" kifejezés helyett „felszólalók" 

megjelölést kellene írni. 
A 40. § módosítandó volna. A beszéd vagy idézetek felolvasá-

sának szigorú eltiltása nem látszik megokoltnak, mert akadálya le-
het egyébként értékes felszólalás megtételének. 

A 28 §-nál érintett alkotmány jogi aggály miatt a 42 §. 2 be-
kezdésében meg kellene adni a jegyzőkönyvi kivonattal bíró köz-
gyűlési tagnak is a jogot, hogy valamely indítványt vagy módosí-
tást magáévá tehessen. 

A 43. szakaszt — a tartalmi azonosság okából — egybe kellene 
szövegezni a 33. szakasszal. 

A 44. szakaszból törölni kell a „közgyűlés türelmét" szavakat, 
mert e körülmény nehezen állapítható meg és mint legfőbb er-
kölcsi testület, az egyetemes közgyűlés, türelmetlenséget nem 
nyilváníthat. 

A 46 §-ból ki kellene hagyni az „akár egyházak" szavakat, 
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mert minden kiküldött hivatásából kifolyólag éppen egyházát ér-
deklő ügyekben köteles a tanácskozásban és határozathozatalban 
részt venni. 

A 48. §-ban a „nyilatkozat" szó helyett „nyilatkozás" kifeje-
zést kellene alkalmazni. Hasonlóképp a 49 §-ban megfelelőbbnek 
mutatkozik a „járulni" szó helyett a „csatlakozni" kifejezés. 

Az 53 és 54-t értelemszerűleg változtatott sorrendben kellene 
a T-ben felvenni. 

Az 59 §-t módosítani kellene olyképpen, hogy „a jelenlevő 
szavazásra jogosultak igennel vagy nemmel szavaznak". A T. szö-
vegében a „kötelesek" megjelölés ugyanis szavazási kényszert fog-
lal magában, már pedig az alkotmány szellemével nem egyeztet-
hető össze és a lelkiismeret szabadsággal is ellenkeznék az, ha a 
közgyűlési tagnak nem állana jogában a szavazástól tartózkodnia. 

A 61. §-ban részletesen szabályozni kellene a titkos szavazás 
módozatait is. (Egységes szavazólapok, borítékok, stb.) 

A 76. §-ból el kellene hagyni az „és a gyakorlat" szavakat. 
Nem áll ugyanis rendelkezésre az egyházi feslőbbségek. hivatalos 
kiadványaiban közelebbi támpont arra vonatkozóan, hogy ezidő-
szerint már milyen gyakorlat alakult ki, amelyeket megokolt a jö-
vőben is fenntartani. Az egyetemes közgyűlés elvi jelentőségű ha-
tározatai az E. T. értelmében egyébként is kötelezőek. 

A 77. szakasz 2. bekezdés ellen kifogást ugyan nem teszünk, 
de nem lát juk indokát annak, hogyha egy törvényesen életrehívott 
bizottság működni kíván, az csak az egyetemes felügyelő előzetes 
hozzájárulásával dolgozhassák. 

A 87. szakaszban a „fogalmazni" kifejezés helyett „meg-
fogalmazni". 

A 73 §-t a b) pont jában át kellene vizsgálni, hogy nem ma-
radt-e ki olyan állandóan megalakított bizottság, amely már léte-
zik, de a felsorolásból kimaradt, (pl. építésügyi bizottság.). Ki 
kellene egészíteni továbbá a c) pontot azzal, hogy az egyetemes 
közgyűlésnek joga van nemcsak ad hoc. bizottságot alakítani, ha-
nem ú j állandó bizottságot is életre hívni. 

A 75. §. 2. bekezdésében említett állandó bizottságok válasz-
tására nézve módosítani kellene azt a rendelkezést, hogy „évenkint" 
újraválasztandók, mert célszerű a bizottságok működése tar tamá-
nak megállapítását magára az egyetemes közgyűlésre bízni. Gya-
korlati tapasztalat ugyanis az, hogy sok esetben kívánatos, ha va-
lamely bizottságot nem évenkint, hanem huzamosabb időre 
alakítanak. 
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A 93. §. c) pont jában a „kérdés" helyett „javaslatot" vagy 
„indítványt" szavakat kellene alkalmazni. 

A 95. §-t módosítandónak véljük olyképpen, hogy az egyete-
mes közgyűlés jegyzőkönyve minden egyházközség számára — eset-
leg az előállítási ár megtérítése ellenében — kötelezően megkül-
dessék, amely jegyzőkönyvet az egyházközségek megőrizni 
tartoznak. 

A 98. szakasznál kívánatosnak mutatkozik, hogy az egyetemes 
közgyűlés hivatalos pecsétjének nemcsak a szövege állapíttassák 
meg, hanem közelebbről megjelöltessék az is, hogy a köralakú 
szöveg közepében akár a magyar állami címer engedélyezése ki-
kéressék, akár pedig az : mmár el ter jedt Luther-rózsa ábrája helyet 
foglaljon. 

Javasoljuk a 100. §. teljes elhagyását, mer t az egyetemes köz-
gyűlés hatásköréből folyik, hogy egyes felmerülhető esetekben az 
egyházi alkotmány és törvények szellemében a felmerült és ezideig 
szabályozatlan ügyek miként való elintézését rendezze. Ebben a 
vonatkozásban pedig nemcsak az elnökségnek lehet joga a közgyű-
lésnek javaslatot tenni, hanem bármely közgyűlési tagnak is. 

A közgyűlés a beterjesztett módosításokat elfogadja, az 
egyetemes egyház ügyrendjének ezek szerint való átdol-
gozását javasolja és e módosításokat a többi egyházkerü-
letekhez is hasonló állásfoglalás céljából áttenni rendeli. 

56. (Cs.) vitéz Purgly Lajos bemutat ja a szabályrendelet-terveze-
tet a missziói egyházak belső szervezetéről. 

A közgyűlés változtatás nélkül elfogadja. 

57. (Cs.) vitéz Purgly Lajos bemutat ja a szegény tanulók ne-
veltetéséről szóló egyetemes egyház által készített szabályzati 
tervezetet. 

A közgyűlés hozzájárul. 

58. (Dr. F. B.) Tárgyaltatott az 1942. évi egyetemes közgyű-
sésről felvett jegyzőkönyv 7. pontjában foglalt és az egyházkerü-
lethez, intézett felhívás folytán az egyházkerület által elsősorban a 
kerületi presbitérium hatásköréről és működéséről, majd általában 
az ú j egyházi törvények folytán szükségessé váló kerületi szabály-
rendeletek, illetve ezekre vonatkozó javaslatok elkészítésének kér-
dése. — Előadó ismertette kerületünk püspökének e tárgyban Kapi 
Béla püspök úrral folytatott levelezését, amelynek eredménye-
képpen közli, hogy a kerületek módot keresnek arra, hegy az egye-
temes közgyűlés felhívásának is megfelelően szabályrendeleteiket 
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lehetőleg egybehangzó értelemben készíthessék el és terjeszthessék 
a legközelebbi kerületi közgyűlés elé. 

Tudomásul szolgál. Egyben a kerületi közgyűlés az elő-
adó által ismertetett körülményekről és a lépések folya-
matba tételéről az egyetemes közgyűlést tájékoztatni 
rendeli. 

59. (Cs.) Dr. Csengődy Lajos bemutat ja a püspök úr jelentését 
a Fülek-Várgedei egyházközség esedékes szétválasztásával kap-
csolatban. 

Jelentem a közgyűlésnek, hogy a dunáninneni és tiszai egy-
házkerület a Fülek-Várgedei egyházközségek ideiglenes igazgatá-
sára szerződést kötöttek. A szerződést az egyetemes közgyűlés 1940. 
évi jegyzőkönyvének 20. pont ja jóváhagyta a szerződés szerint a 
Fülek-Várgedei egyházközség Nógrádmegyei része Fülek, 1943. 
október hó elsején visszakerül a dunáninneni egyházkerület ható-
sága és igazgatása alá. 

Turóczy Zoltán tiszakerületi püspök az év folyamán javaslatot 
tett a Püspök úrnak arra nézve, hogy Fülek további sorsa felől a 
fiókegyház akarata döntsön, egy pártat lan elnökség által levezetett 
közgyűlésen. A füleki hívek ebben az ügyben közgyűlést tartottak, 
amellyen elhatározták, hogy vissza akarnak térni a dunáninneni 
egyházkerület kötelékébe, Várgedétől elszakadva. A tiszakerületi 
püspök az ő közgyűlési határozatukat a Püspök úrhoz intézett át-
iratában kifogás tárgyává tette, mert az említett közgyűlésen nem 
elnökölt sem a lelkész, sem a felügyelő. Nyilvánvaló, hogy e köz-
gyűlés határozata nem volt alkotmányszerű, annyi azonban bizo-
nyos, hogy az értekezleten a fülekiek akarata mégiscsak kifeje-
zésre jutott . 

A közgyűlés a bejelentést s azt a tényt, hogy a Pókegy-
házközség 1943. okt. 1-én visszakerül a dunáninneni egy-
házkerület hatósága és közigazgatása alá, tudomásul veszi 
és az ezzel kapcsolatban esedékes intézkedések megtéte-
lére felkéri a kerület püspökét és az illetékes esperest. 

60. (dr. L. K. B.) Tárgyaltatott lándori Kéler Bertalan dr. 
egyházkerületi ügyész' előadásában Nagy Lajos gyúrói evangélikus 
lelkész perköltség elszámolása ügyében az egyházkerületi presbité-
rium részéről elfogadott és az alábbiakban előterjesztett indítvány: 

Tekintettel arra, hogy az ügy elintézésére a régi E. A. 438. §-a 
alapján az egyházkerületi törvényszék elnöksége az illetékes, ezért 
Nagy Lajos lelkész perköltségei ügyében beadott fellebbezésére és 
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foglalást feloldó kérésére az egyházkerületi presbitér -um a dunán-
inneni egyházkerületi törvényszék elnökségének a következő vég-
zés meghozását a jánl ja figyelmébe: 

Nagy Lajos lelkészt a különböző eljárásokból megállapítható-
lag a következő költségek terhelik: 

1. sz. u. n. alapperbeli költség 2095.62 P 
2. a fejérkomáromi egyházmegyei elnökség 

javára megítélt és a nógrádmegyei tör-
vényszéket illető perköltség 2751.36 " 

Összesen: 4847.28 P 

Ezekre a költségekre Nagy Lajos lelkész igazoltan lefizetett: 

1. nyugta alapján ... . . 79.25 P 
2. a fejérkomáromi esperesnek átadott . . . . 240.— ,, 
3. a Baldácsi-alapbói terhére levonatott. . . . 100.— ,, 

• 

Összesen: 419.25 P ~ 

Többi tartozása két ízben való foglalással biztosíttatott. — El-
sőízben a fejérkomáromi egyházmegyei törvényszék tiltotta le já-
randóságait kongruája terhére 1935. július 1-től 42.47 P havi ősz-
szeg erejéig, amit aztán ugyanaz az elnökség 96/1939. sz. végzésé-
vel jogerősen el is számúit. — Másodízben- a dunáninneni ker. tör-
vényszék 973/1939. sz. végzésével 1939. október 1-től foglaltatott le 
havi 60.— P-t ugyanebből a járandóságából. 

A befizetett összegek és a letiltások most már valószínűleg fe-
dezik Nagy Lajos lelkész 4847.28 P-s tartozását, azért a letiltást 
Nagy Lajos kérésére és felelősségére közbevetőleg feloldottuk s 
most ezt végzéséileg is kimondjuk azzal, hogy az egyházkerületi 
pénztárt utasí t juk elszámolásra a Nagy Lajos lelkész terhére letil-
tott és tényleg rendelkezésre álló összegek számbavételével, még-
pedig azzal, hogy a következőkhöz tartsa magát: 

Nagy Lajos lelkész perköltség tartozásai összesen 4847.28 P-t 
tesznek. 

Ezekből a jogerősnek tekintendő 96/1939. sz. fejérkomáromi 
egyházmegyei törvényszéki elnöki végzés szerint Nagy Lajos köz-
vetlenül, illetve közvetve 419.25 P- t lefizetett. 

Fennmaradó 4428.03 P-nyi tartozása a letiltott összegekből 
számolandó el s a többletként mutakozó Összeg Nagy Lajqs lel-
késznek megfelelő nyugta ellenében kifizetendő. 

Az egyházkerületi törvényszék elnökségének a törvények alap-
ján arra az álláspontra kellett helyezkednie, hogy: 
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1. a perköltségek után késedelmi kamat megfelelő jogszabály 
hí j ján nem számítható, hogy: 

2. egyházi eJjárásssal csak hivatalos költségek haj thatók végre, 
tehát a Händel Béla és Balogh István jogi képviselője részére meg-
állapított költség nem vonható le a lefoglalható összegekből s hogy: 

3. a költségek megállapítására tartott egyházkerületi törvény-
széki ülés költségei szintén nem terhelhetik Nagy Lajos lelkészt, 
mert a perköltségek végrehajtása tekintetében az elnökségeknek 
kell határozniok, ami külön költséggel nem jár. 

A végzést az egyházkerületi elnökség az egyetemes lelkészi 
nyugdíjintézettel közölni rendeli, hogy Nagy Lajos lelkésszel szem-
ben netán fennálló jogait kellő időben érvényesíthesse, mert az ira-
tokban nyoma van annak, hogy az egyetemes lelkészi nyugdíjinté-
zet is foglaltatott. 

Az egyházkerületi közgyűlés Nagy Lajos gyúrói evan-
gélikus lelkész perköltségelszámolási ügyének teljes és 
végleges rendezése érdekében a fenti értelemben megte-
endő intézkedésekett egyhangúlag helyeselte és tudomásul 
vette. 

61. (Dr. F. B.) Tárgyaltatott az egyetemes felügyelő 1943. 
március 15-i átirata, amelyben a kerület püspökének 1942. dec. 22-i 
át iratára arról értesíti a kerületet, hogy a Szimomídesz Lajos per-
li jításával kapcsolatban a fejérkomáromi egyházmegye törvény-
széke által az egyetemes pénztár terhére tet t 1267. pengő költség 
az egyházkerület pénztárához átutaltatott. 

A ker. közgyűlés az áť ra to t tudomásul veszi, azt a ker. 
presbitérium javaslatára a kerületi számvevőszékhez átteni 
rendeli azzal az utasítással, hogy az illetékes egyház-
megyei számvevőszékek bevonásával állapítsa meg, hogy 
az 1267.— pengő költségből illet-e — és mennyi — a fe-
jérkomáromi egyházmegyéin kívül más egyházmegyét is. 
s ennek megfelelően intézkedjék az összeg felosztása és 
bevételezése iránt, intézkedéseiről pedig tegyen jelentést a 
legközelebbi ker. közgyűlésnek. 

62. (Dr. K.) Lándori Kéler Bertalan dr. egyházkerületi ügyész, 
előadó beejlenti, hogy 1942. évi április hó 30. napján. Nógrádmar-
calon elhunyt néhai dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi fel-
ügyelő szabályszerű és érýényes alapvégrendelétében örököseit arra 
kötelezte és a reájuk eső vagyont azzal terhelte; ho,gy „ebből tar-
toznak egy öt vaggon búza értékének (ma 15.000 tizenötezer pengő, 
akkor annyi, ahogy a búza ár alakul) alapítványt tenni a Dunán-
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inneni Egyházkerületnél, melynek kamatai egy theológus nevelte-
tésének költségeire fordítandók". 

Néhai dr. Sztranyavszky Sándor örökhagyó a szintén szabály-
szerű és érvényes II. pótvégrendeletében pedig azt rendelte, hogy 
„az én kis Matykóm után édesanyja, br. Staudach Alfnozné szüle-
tet t Komarnik Angyalka legyen egyetlen örökös, arra az esetre 
pedig, ha az örökség megnyílta előtt újból fér jhez menne, akkor 
pedig a Dunáninneni Egyházkerület legyen az örökös. — Papneve-
lési célt szolgáljon." 

Az örökösök az 1943. évi május hó 22. napján Balassagyarma-
ton megtartott közjegyzői tárgyaláson, — melyen az egyházkerület 
képviseletében lándori Kéler Bertalan dr. egyházkerületi ügyész., 
is részt vett — örökhagyó végrendeletét és az egyházkerület ha-
gyományi és utóöröklési igényét nem ismerték el és a végrendeleti 
juttatás teljesítését megtagadták. 

A hagyatéki örökösök és érdektársaik egymásközött egyezséget 
kötöttek, mely azonban az egyházkerület hagyományi és utóörök-
lési jogának teljes figyelmen kívül hagyása mellett létesült s így 
azt lándori Kéler Bertalan dr. egyházkerültei képviselő el nem fo-
gadhatta, hanem az ellen tiltakozással élt és az egyházkerület 
összes jogaira és igényeire vonatkozó jogfenntartó előterjesztését 
ez eljáró kir. közjegyző előtt jegyzőkönyvbe vétet te és kérte a 
hagyatéknak a végrendelet értelmében való átadását és az örökö-
söknek az egyházkerülettel szemben való bírói útra utasítását. 

A balassagyarmati kir. járásbíróság Pk. 1743/1942. számú vég-
zésével a hagyatékot Nógrád vármegye árvaszéke által 6504/1943. 
szám alatt jóváhagyott osztály értelmében átadta, azzal, hogy a 
clunáninneni evangélikus egyházkerület a hagyatékkal szemben 
igényeit külön bírói úton érvényesítheti. 

Ez ellen a hagyatékátadó végzés ellen lándori Kéler Bertalan 
dr. egyházkerületi ügyész, az egyházkerület képviseletében a tör-
vényes határidőben felfolyamodással élt, mely jogorvoslat jelenleg 
még elintézés alatt áll. 

Az egyházkerületi presbitérium javaslatára az egyház-
kerületi közgyűlés az ügyben történteket és annak jelen-
legi állását tudomásul veszi, lándori Kéler Bertalan dr. 
egyházkerületi ügyész megtett intézkedéseit jóváhagyja s 
egyben felkéri dr. Lányi Márton egyházkerületi jogügyi 
tanácsadót, hogy néhai dr. Sztranyavszky Sándor örökö-
seivel érintkezésbe lépve, legyen szíves azoknál odahatni, 
hogy az egyházkerület hagyományi és utóöröklési igényeit 
és egyéb jogait elismerve, az örökösök a végrendelet r en-
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delkezéseinek és az örökhagyó akaratának mindenben te-
gyenek eleget. 

Amennyiben az örökösök erre, a beadott felfolyamodás 
érdemi elintézése, illetve az abban hozandó döntés meg-
történte előtt nem lennének hajlandók, — már előre is 
felkéri, megbízza és felhatalmazza az egyházkerületi köz-
gyűlés lándori Kéler Bertalan dr. egyházkerületi ügyészt, 
hogy az egyházkerület végrendeletben rendelt összes jo-
gaira és igényeire vonatkozó biztosítási és egyébb intéz-
kedéseket megtehesse és az egyházkerület hagyomány i es 
utóöröklési jogának érvényesítése érdekében a bírói (pe-
res) lépéseket és intézkedéseket is folyamatba tegye. 

63. (K. B.) Tárgyaltatott lándori Kéler Bertalan dr. egyházke-
rületi ügyész előadásában az 1941. évi október hó 1. napján Torda-
son megtartott egyházkerületi közgyűlésen alkotott és elfogadott 
egyházkerületi tanácskozási ügyrend módosítása és kiegészítése tár-
gyában az egyházkerületi presbitérium részéről elfogadott és az 
alábbiakban előterjesztett indítvány: 

A 2. §. helyébe a következő rendelkezés lép: ,,A közgyűlést az 
egyházkerületi elnökség a gyűlés határnapja előtt legalább tizenöt 
(15), a rendkívüli gyűlést pedig legalább nyolc (8) nappal előbb 
úgy hívja össze, hogy a közgyűlés tagjainak szabályszerű meghívá-
sáról és a meghívás kézbesítéséről alkalmas módon meggyőződést 
lehessen szerezni." / 

A 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép: ,.A közgyűlés 
minden tagjának joga van a tárgyalásra kerülő összes kérdésekre 
vonatkozó javaslatokat, indítványokat és előadmányokat megtekin-
teni és lemásolni s a szükséges felvilágosításokat az előadók, illetve 
a püspöki iroda az érdeklődőknek tartozik megadni." 

A 7. §. utolsó két sorából a „legalább fél (V2) órával" szavak 
kihagy andók. 

A 10. §. helyébe a következő rendelkezés lép: „Az egyházke-
rületi közgyűlés határozatképességéhez az összes szavazatra jogo-
sult közgyűlési tagok negyedének (V4) jelenléte szükséges." 

A 14. §. második sorából a „távozásra engedelmet kell kémiök" 
szavak kihagyandók. 

A 15. §. kihagyandó és törlendő. 
A 20. §. második bekezdésébe: A jelentés nyomtatásban lehe-

tőleg előzetes szavak után „a közgyűlési meghívóval egyidejűleg' 
szavak pótlandók be. 

A 21. §. kihagyandó és törlendő. 
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A 24. §. második bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép: „Ha az elnökség megengedhetőnek nem találja a felszólalást, 
ezt tudomására hozza a közgyűlésnek, mely a felszólalás meg — 
vagy meg nem engedhetősége tárgyában felszólalás és vita nélkül 
szavazással dönt." 

A 26. §. második bekezdésének harmadik sorából a „még öt 
(5) perccel való" szavak kihagy andók. 

A 28. §. első bekezdésének második sorából az „akár egyháza" 
szavak kihagyandók. 

A 28. §. második bekezdése teljesen kihagyandó és törlendő 
A 31. §. kimarad, kihagyandó. 
A 36. §. a következő rendelkezéssel egészítendő ki: „A vita be-

zárásának elrendelése után a tárgy mellett és ellen feliratkozott 
szólásra jelentkezettek egymás közül egy-egy vezérszónokot állít-
hatnak, akiknek megválasztása céljából az ülést öt (5) percre fel 
kell függeszteni." 

A 41. §. első bekezdésének második sorából a „jelentősebb" 
szó kimarad és kihagyandó. 

A 41. §. második bekezdéséből a tíz (10) szó kihagyandó és he-
lyébe „öt (5)" lép. 

A 43. §. utolsó bekezdésének a helyébe a következő rendelke-
zés lép: „Titkos a szavazás személyes és személyi kérdésekben is." 

A 44. §. második bekezdésének utolsó öt szava helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép: „egybehangzó szavazata dönti el." 

A 45. §. második bekezdése, mint nyomdahiba kihagyandó és 
törlendő. 

A 46. §. első bekezdéséből a tíz (10) szó kihagyandó és helyébe 
„öt (5)" lép. 

A 46. §. kiegészítéséül a következő rendelkezés harmadik be-
kezdésként pótlandó be: „Zárt ülésről közlést tenni tilos". 

A 48. §. u tán ú j §-ként beveendő: „A közgyűlés elnöksége bár-
mely közgyűlési tag indítványára és költségére elrendelni tartozik 
a közgyűlés tárgyalásának, vagy egy részének gyorsírással való fel -
jegyzését, ha az indítványozó a gyorsíró alkalmazásának költségét, 
a kérelem előterjesztésével egyidejűleg biztosítja és a gyorsírót elő-
áll í t ja." 

„A gyorsíró működésének megkezdése előtt esküt tesz arra, 
hogy a hallottakat híven jegyzi fel és közönséges írásba helyesen 
teszi át." 

, A gyorsírói feljegyzést a jegyzőkönyv szerkesztésénél a kö-
rülményekhez képest fel kell használni." 
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A 49. §. második bekezdéseként felveendő a következő rendel-
kezés: „Ezenkívül bármely egyháztag kívánhatja, hogy a rendelke-
zésre álló példányok erejéig a jegyzőkönyv a nyomtatási és portó-
költség megtérítése ellenében részére megküldessék." 

Az egyházkerületi közgyűlés a most felsorolt módosítá-
sokat, kiegészítéseket és pótlásokat egyhangúlag elfogadta 
és határozati erőre emelte, — elrendelve, hogy jogerőre 
való emelkedés után az egyházkerületi tanácskozási ügy-
rend a fenntiekkel kiegészítve külön lenyomatban, meg-
felelő számú példányban kinyomattassék. 

64. (Cs.) Dr. Farkass Béla előadásában tárgyalásra kerül a 
Nógrád-Hont-Barsi egyházmegye felterjesztése a VKM-hez az 
anyakönyvi utasítás módosítása tárgyában. 

A közgyűlés a felterjesztéssel kapcsolatosan a presbité-
rium javaslatára napirendre tér. 

65. (Cs.) Dr. Farkas Béla előadásában tárgyaltat tak az egyház-
megyék állásfoglalásai a püspöki székhely megállapítását illetőleg. 

A közgyűlés, tekintettel kiváltképpen a személyében is 
érdekelt Püspök úr betegségére, e kérdésben a végleges 
határozatot elhalasztja. 

66. (L. Z.) Limbacher Z. előadó bejelenti a közgyűlésnek, 
hogy a következő szabályrendeletek jelentek meg és az 1942. no-
vember 20-i egyetems közgyűlés határozata alapján 1943. január 
hó 1-én léptek életbe. 

1. Magyarországi Evang. Egyházegyetem diakonissza-képzési és 
képesítési szabályzata. 

2. Az egyházegyetem alapítványi szabályrendelete. 
3. Az egyházegyetem iskolai bizottságainak szervezeti, hatás-

köri és ügyrendi szabályzata. 
4. Az egyetemes egyház szabályrendelete az egyetemes pres-

bitérium hatásköréről és működéséről. 
5. Az egyetem Luther-otthonának szabályzati tervezete. 
6. Az egyházegyetem egyházművészeti tanácsa építészeti osz-

tá lyának szabályrendelete. 
7. Szabályrendelet az egyházegyetem nyugdíjintézetéről. 
8. Az egységes költségelőirányzat, zárszámadás, és vagyon-

mérleg nyomtatványokat, egyben kimondva, hogy az egységes 
pénztárkönyv és pénztárfőkönyv-nyomtatványok kérdésében né-
hány évvel az egységes számadási nyomtatványok használatbavé-
tele után határoz. 

Tudomásul szolgál. 
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67. (Cs.) vitéz Purgly Lajos jogügyi bizottsági előadó beter-
jeszti Dr. Gregersen Niels indítványát a Nógrád-Hont-Barsi e. e. 
egyházmegyéből a Hont-Barsi részek külön egyházmegyébe alakí-
tása tárgyában. Többek hozzászólása után indítványazó az indít-
ványától elállt, amit 

a közgyűlés tudomásul vesz azzal, hogy az egyházkerületi 
elnökséget felkéri, hogy ezt a kérdést állandóan tartsa 
napirenden s amennyiben esedékességét megállapítja, a 
vonatkozó intézkedéseket tegye folyamatba. 

68. (B. L.) Sziekej András a következőkben terjeszti be a 
missziókról szóló jelentését: 

Jelentés a s zárvány gondozásról. 

Az egyházmegyék jelentései beérkeztek s azok alig különböz-
nek a mult évi jelentésektől. A lelkészek nagy anyagi áldozattal 
mindent megtesznek, mindent felhasználnak, hogy a szórványban 
iakó híveiket megtarthassák. Ennek dacára a helyzet mégis az, 
hogy ,,egy házunk sorsa a szórványokban dől el." 

A Nógrád-Hont-Barsi egyházmegye 28.786 lelkéből 11.054 a 
Fejér-Komárom egyházmegyének 13.419 lelkéből 3.722 lélek nem 
az anyaegyházban lakik. A Moson-Pozsony egyházmegyében Má-
tyusföldi misszió éis Dunaszerdahely anyaegyházak, akár csak Nóg-
rádban Kisterenye — csak szórványok. 

,,Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gono-
szak." Amikor az országok határain belül egy csapásra etűnnek a nem-
zetiségek, sőt egész nemzetek letűnnek a történelem színpadáról, ne 
vegyük könnyen az ellenség fenyegetését, hogy eltünteti szórvá-
nyainkat s velük együtt egész Anyaszentegyházunkat is. 

A derűlátók azt mondják, hogy a szórvány előnyt jelent egy-
házunkra. A szekták hódítása szórványsági állapotukban leli ma-
gyarázatát. Igen, ha a mi szórványhíveinkben volna hittérítési ha j -
lam, ha hasonlók volnánk az olajhoz, mely a vízzel nem keveredik 
össze, ha volna bennünk helytállási készség s egyházunk iránti fe-
lelősség tudata! Az; evang. öntudaton felül a szórványöntudatnak 
is kellene élnie híveinkben; érezzék azt, hogy őrállói az evang. vi-
lágosságnak a krisztusi eszmék zászlóhordozói. Szórványok meg-
mentésénél legfontosabb fegyverünk a nyomtatott betű a szórvány 
lapok terjesztése — a lelkészek legfontosabb feladata pedig Quam 
plurimum scribere. 

Másik kötelességünk a szórványokkal szemben a szociális tevé-
kenység. A szociáldemokrácia annak idején azért tudott a töme-
gekre hatni, mer t az egyénről tudott és akart gondoskodni. 



85 

Legideálisabb volna a szórványhíveket összegyűjteni s egy-
egy törpeiskola köré letelepíteni. így megmenthető volna Szécsény, 
Heréd, Szúpatak s újból feléledne Kisbágyon és Rétság. Ennek 
előfeltétele a szórványhívek egyéni ismerése életkörülményeikkel 
együtt. Javasolom tehát, hogy minden lelkész készítsen „Családi 
l a p " szerű kimutatást minden egyes szórvány hívőről s azt az es-
peresnek mutassa be. Ismétlem, csak a szórványhívekről vaň szó. 
A kimutatás útbaigazítást ad arra nézve, hogy kinek küldjünk 
egyházi nyomtatványt s kik azok kiknek törpeiskola területére 
való áttelepítéséről szó lehetne. 

Minthogy az anya- és leányegyházakban végzett misszióról a 
Püspök úr őméltósága emlékezett meg én csak a szórványokban 
végzett misszióról teszek jelentést. 

Fehér-Komáromi egyházmegye. 
Eicske. Csabdi 99 lelket számláló anyaegyház fiókegyházköz-

sége. Minden harmadik vasárnap van rendes Istentisztelete a kör-
nyékbeli szórvány hívek is látogatták azokat. Ilyen hitéleti köz-
pont Felcsút is. A lelkész buzgóságából rendezett istentiszteletek 
itt is igen látogatottak voltak. 

A szépen fejlődő Érd fiókegyházközségről külön jelentés nem 
érkezett. Valószínű, hogy az elmúlt esztendőben is Balikó Lajos tá-
bori főesperes ú r gondozta. 

Igen fontos szórványközpont Tata is a Komáromi anyaegyház 
fiókegyháza. Istentiszteletei igen látogatottak és eléggé gyakoriak. 
Ámbár Esztergom anyaegyház lett, szórványgondjai nem csökken-
tek. 24 szórványának ellátása csak fiatal, teljes munkaerejében 
levő lelkész által lehetséges. 

Moson-Pozsony egyházmegye. 
Mátyusföldi misszió. Nagy kiterjedésű igazi missziói terület. 

A Névtár szerint 1042 lelket számlál. Lelki gondozására csak fia-
tal, hosszú utazások megtételére alkalmas lelkészek képesek. Mo-
dern közlekedési eszköz beszerzése kívánatos. A lelkész átlagon fe-
lüli buzgósággal végzi nehéz feladatát. 

Nógrád-Hont-Barsi egyházmegye. 
A ha jdan 47 ma 27 egyházközséget számláló egyházmegye leg-

sürgősebben megoldandó feladata volt a szórványhitoktatás beve-
zetése. Ez Isten segítségével a jelenlegi Püspök úr buzgólkodása 
folytán sikerült is s ma egyházmegyénk területén egyetlen egy 
gyermek sincsen, mely nem részesült volna hitoktatásban. Szór-
ványközpontjai, amilyenek a kerület által létesített és fenntartot t 
Kisterenye, avagy az önmagát fenntartó Ipolyon túli Evangélikus 
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Misszió nem hanyatlásról, de fejlődésről tesznek tanúbizonyságot. 
Salgótarjánnak van, 43 szórványa. Ámbár a lelkész munká ja a 

Salgótarjánba bevonult katonasággal megsokszorozódott szórvá-
nyainak gondozásában nem lankad sőt a tavalyinál is nagyobb buz-
galommal végezte azt el. Több. mint 100 szórványcsaládnak járnak 
az egyházi lapok; a lelkész sok szórványhivőt meglátogatott. 

Egyháza sdengeleg szórványai Héhalom, Nagykökényes, Erdő-
tarcsa, Pusztavarsány a f. évben is szórványhitoktatásban részesül-
tek, a hívek látogatása serényen folyt. Fuvarkárdés rendezendő. 

Sziráknak is igen nagy a szórványterülete. Palotás, Kisbágyon. 
Gede Aranyos és a hozzájuk tartozó tanyákon a lelkészek hitoktatás-
sal és az egyházi lapok terjesztésével végzett hiterősítő munkát. 

Bér. Filiának anyásításával véli szórványkérdését megoldandó-
nak. Másképpen nem is oldható ez meg. 

Losonc jelentésében nem említi, hogy az 1943. szept. 30-án 
keblébe visszatérő Fülek gondozását vállalja-e? Különben 10 he-
lyen volt szórványhitoktatás, úgyszintén a hívek látogatása. 

Bánk 11 szórványban tartott hitoktatást és 5 szórványban bib-
liaórát. 

Amint azt említettem, oly nagy kiterjedésű szórványok hitéleti 
ellátása, amilyen Kisterenye és Ipolyontúli Evang Misszió csak a 
modern közlekedési eszközök igénybevételével lehetséges. Kívána-
tos volna, hogy a kerület minden esztendőben bizonyos összieget 
tartalékoljon erre a célra. 

Az egyházkerületi közgyűlés az előadó jelentését tudo-
másul veszi s ennek alapján felkéri a lelkészieket, hogy a 
szórványhívek névszerinti s családi körülményeit magában 
foglaló kimutatásukat a Püspöki Hivatalban záros időn be-
lül mutassák be. A jelentés pénzügyi részét a 
pénzügyi bizottság figyelmébe ajánlja, a buzgó mun-
káért elismerését nyilvánítja. Az 1941. évi egyház-
kerületi jegyzőkönyv 75. pontjával kapcsolatban kimondja 
a közgyűlés, hogy az esztergám-dorogi missziói egyházköz-
séghez csatolandó szórványok ügyét döntés végett az, egy-
házmegyéhez utalja, s ennek határozatáig az esperes meg-
hatalmazást adhat az egyes szórványoknak a fenti egyház-
község lelkésze által való gondozására. 

69. (Cs.) Dr. Csengődy Lajos bemutat ja az egyházkerületi 
Gusztáv Adolf Gyámintézet aug, 25-én megtartott közgyűlése-
jegyzőkönyvét. 
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A közgyűlés a jegyzőkönyvben foglaltakat tudomásul 
veszi és azt függelékként kinyomatni rendeli. 

70. (Cs.) Az egyházkerületi Luther Szövetség jelenti, hogy az 
itteni Lutier Szövetség életében jelentősebb változás nem állt be. 
Alsószeli, Salgótarján és Vanyarc küldött be évi munkásságáról 
jelentést, ahol a szokott keretekben folyt a munka. Az Evangéliumi 
Munkásszövetség ú jabb f iókjának megalakulásáról jelentés nem ér-
kezett. Dr. Csengődy Lajos egyházkerületi Luther Szövetségi ügy-
vezető elnök többrendbeli másirányú kerületi elfoglaltsága és ú jabb 
munkaerők bevonása miatt ügyvezetői elnöki tisztéről lemondott. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a Luther Szö-
vetségi munka jelentőségére ismét felhívja az egyházköz-
ségek figyelmét. Dr. Csengődy Lajos lemondását tudomá-
sul veszi. 

71. (Cs.) Dr. Csengődy Lajos beterjeszti az egyházkerületi 
Lelkészegyesület jegyzőkönyvét. 

amit a közgyűlés tudomásul vesz és függelékként 
kinycmat. 

72. (B. L.) Bérezés Lajos, az egyházkerületi tanítóegyesület el-
nöke jelentést tesz az egyesület 1943. aug 25-én Léván tartot t köz-
gyűlésről, s ennek jegyzőkönyvét beterjeszti. 

A közgyűlés tudomásul veszi a jelentést, s a jegyző-
könyvet függelékként kinyomatja. 

73. (B. L.) Fadgyas Aladár elnöklő esperes beterjeszti a fog-
házak és kórházak lelkigondozásáról szóló alábbi jelentést: 

Jelentés a Dunáninneni Evang. Egyházkerület kebelében vég-
zet kórházmisszióról. 

A beérkezett jelentések szerint a következő helyeken volt az 
elmúlt évben egyházkerületünk területén rendszeres lelkipásztori 
munka: 

I. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: 
Komárom, Székesfehérvár, Tata, Tatabánya, Érsekújvár. 
II. A Mosoni egyházmegyéből: 
Magyaróvár. 
III. A Nógrád-Hont-Barsi egyházmegyéből: . 
Balassagyarmat, Losonc, Ipolyság. 
Jelentés a Fejér-komáromi egyházmegye területén végzett 

kórházmisszióról. 
/ . , • S . . 
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Komárom. Az egyház lelkésze az elmúlt évben is rendszeresen 
végezte a Városi Kórházban a betegek gondozását. Hetenként, 
vagy ha úgy látta, hogy szükséges, több ízben is meglátogatta be-
tegeinket. Messze vidékről, még Pozsony és Veszprém megyékből 
is jönnek ide híveink. Látogatása alkalmával Krisztus útmutatása 
nyomán hívogatta őket az Ö közelségébe. „Jöjjetek énhozzám . . . " 
s a krisztusi szeretet szavaival vigasztalta a reászorulókat súlyos 
műtéteik előtt s az evangélium bátorításával igyekezett őket nehéz 
élethelyzeteikben megbékéltekké tenni. 

Különösen is sokan keresik fel a szülészeti és női osztályt, 
melynek élén egyházunk m. felügyelője áll, ki is minden alkalmat 
felhasznált, hogy a lelkész szolgálata elér jen hozzájuk. 

N agy ünnepeink előtt és kívánságukhoz mérten elvittük szá-
mukra az Űr szent vacsoráját. Osztottunk ki részükre imádságos 
könyveket és vigasztaló vallásos iratokat. 2 egyén halt meg. 

Gyakran felkereste lelkész, különösen a protestáns tábori lel-
kész megérkezéséig, de azóta is több alkalommal a „Honvéd Hely-
őrségi Kórház-"ban szenvedő sebesült és beteg katonákat, majd a 
felállított két hadikórházban szenvedőket. Hol különösen a téh 
nagy harcok után nagyobb számban voltak híveink, köztük többen 
súlyos sebekkel. Részükre imakönyvet, egyházi lapokat osztottunk -
ki. A „Harangszó" 50 példányban jön hetenként számunkra. Nő-
egyesületünk tagjai is látogatják őket s nőegyleti díszelnöknőnk, 
báró Malcomesz Gyuláné, úgyszólván nekik él. Nőegyesületünk 
egyízben megvendégelte az összes betegeket. 

Székesfehérvár. A vármegyei Szt. György Kórházban levő 
evang. betegek a lelkészi hivatal különös gondját képezik. Heten-
ként háromszor részesülnek látogatásban betegeink. Egyszer Nagy 
Tibor s. lelkész, egyszer a Nőegyesület tagjai s egyszer a „FÉBE" 
diakónisszaház tagjai. E látogatások alkalmával lelkivigaszban ré-
szesülnek, vallásos olvasmányokat kapnak. Kívánságaik továbbít-
ta tnak a lelkészi hivatalba, ahol azok minden alkalommal elinté-
zést nyernek. Minden nagy ünnep előtt úrvacsorában részesülnek, 
de kívánságra esetenként is. 

Tata. Az itteni magánkórházakban szenvedő testvéreinket is 
időnként felkereste a lelkész és vigasztalta őket. Részükre vallá-
sos iratokat osztott ki. 

Tatabánya. A Társulat helybeli kórházában fekvő betegeinket 
rendszeresen látogattuk, köztük hitmélyítő és építő iratokat, egy-
házi újságokat osztottunk ki. Az elmúlt évben meglátogattuk cser-
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készcsapatunkkal a komáromi hadikórházban fekvő sebesüli 
híveinket. 

Érsekújvár evangélikus gyülekezetének lelkipásztora e megyei 
városunk állami közkórházával az állandó érintkezést fenntartotta, 
az evangélikus betegeket, — akikről tudomást szerzett — meglá-
togatta, nekik lelkivigasztalással és — a szükséghez képest — szo-
ciális gondoskodással segítségükre lenni igyekezett; egy betegnek 
— egy ízben — az Úrnak szent vacsoráját kiszolgálta. A protes-
táns összefogás jegyében — református lelkésztestestvére helyette-
sítésében — református betegeket is meglátogatott; két ízben a 
kórházból református halottat temetett . 

A balassagyarmati kórház evang. vallású betegeit a lelkész 
egész éven át alkalomszerűleg meglátogatta s részükre szükség sze-
rint kiszolgáltatta az úrvacsorát. A kórházban született gyermeke-
ket megkeresztelte és az egyházkelő asszonyokkal az avatást elvé-
gezte. Adventben és böjtben minden evang. beteg úrvacsorát vett. 

A nőegylet tagjaiból alakult kórházi bizottság, a szeretetházi 
diakonissza vezetésével, egész éven át, minden kedden délután 
meglátogatott minden evang. beteget s „Gyógyíts meg engem 
Uram" c. imakönyvecskét s „Harangszó" példányokat osztott szét 
közöttük. 

A kórházi betegek részére a lelkészi hivatal a diakonissza test-
vérrel s a kórházi bizottság tagjaival együtt karácsonykor kará-
csonyfa ünnepélyt rendezett s szeretetcsomagokat osztott szét. 

A hivatottak mindent elkövettek, hogy a betegség súlyos ke-
resztjét hordozóknak az evangéliom vigasztaló üzenete hidettessék 
s az idegenből ideszakadt hittestvérek a lelkiédesanya simogató ke-
zét érezzék. Éberen vigyáztak, hogy a másvallásúak kísértgetései-
nek kitett híveink hitükben hűségesen megálljanak. — így a hű-
séges lelkipásztori munka Isten kegyelmének hordozója lett. 

Ipolyság. A kórházi betegek gondozását akkor szokta a lelkész 
ellátni, amikor az iskolákba megy a hitoktatás végzésére. Megláto-
gatja a betegeket, és kiosztja a szükséghez képest az úrvacsorát. A 
betegek száma 1—6 között változik. 

Magyaróvár. A helybeli Karolina kórházban rendszeresen lá-
togattam az evang. betegeket s munkanaplóm tanúsága szerint a 
mult évben 8 ízben szolgáltattam ki Úrvacsorát betegágynál. Egy 
esetben végeztem betegágyon konfirmációt. 

Losoncon az állami kórházban az evang. betegek átlagos 
száma 4—6, az 1942. év folyamán összes számuk 86 volt, közöttük 
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.14 szlovákiai. A betegeket a lelkész s a diakónisszatestvér heten-
kint rendszeresen látogatja s őket imakönyvvel, vallásos olvasmá-
nyokkal ellátja. Nagy ünnepeken s a szükség szerint esetenkint ki-
szolgáltatja az Ürvaesorát-A^'kórházban két evang. beteg halt meg. 

Jelentés a Dunáninneni Evang. Egyházkerület területén vég-
zett fogház misszióról. 

I. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: 
Komárom, Székesfehérvár, Tata, Érsekújvár. 

II. A Nógrád-Hont-Barsi egyházmegyéből: 
Balassagyarmat, Ipolyság, Márianosztrai fegyintézet. 

III. A Mosoni egyházmegyéből: 
Magyaróvár. 

Kcmárcm. Istennek hála az elmúlt évben több hónapon ke-
resztül nem voltak itt evang. letartóztatottak. Amikor voltak, akkor 
a már bevezetett rend szerint a ref. egyházzal felváltva tartot tunk 
részükre rendszeres istentiszteleteket és osztottunk köztük úrva-
csorát. Több ízben felkerestük őket s a szeretet lelkiségével köze-
ledve hozzájuk, igyekeztünk őket az élet helyes ú t já ra visszave-
zetni. Egyházi lapokat osztuttunk ki köztük és imádságos könyve-
ket. Minden alkalmat igyekeztünk felhasználni, hogy kikerülve,, a 
társadalom élő, munkás tagjai lehessenek. 

Székesfehérvár. A kir. ügyészség fogházában állandóan van-
nak protestáns letartóztatottak, akik között a helyi két protestáns 
gyülekezet felváltva ta r t ja az istentiszteleteket. Ezenkívül heten-
ként erkölcsi oktatásban is részesülnek, amellyel a „FÉBE" tagjai 
szolgálják az Istent. A fogházmisszió körébe tartozik a helybeli 
leány javítóintézetben elhelyezett evang. leányok lelkigondozása is. 
Itt hetenként ta r tunk hittanórát, csendesórát s a ref. egyházzal 
felváltva istentiszteletet. A nő- és leányegylet tagja a fiatal-
korúak felügyeleti hatóságának, s mint ilyen tevékenyen részt 
vesz környezettanulmányokban. 

Tata. A Járásbíróság fogdájában kisebb bűnözők rövid időre 
fordulnak csak meg. Őket is felkeressük s különösen a mai kor 
fekete piacú bűnözőit igyekszünk helyes belátásra birni. 

Balassagyarmat. A kir törvényszék fogházában az evang 
Nőegylet fogházmisszióját a diakonissza testvér vezetésével ha-
vonta egy külön bizottság végezte, akik bibliát s a „Szabadíts meg 
engem Uram . . ." c. imakönyvet vittek az evang. letartóztatottak-
nak. A foglyok és hozzátartozóik között a kapcsolatot fenntartot-
ták, a levelezést a fogházirodán keresztül lebonyolították. Min-
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den vc sárnap volt protestáns istentisztelet, melyeken közösen 
vettek részt az evang. és ref. vallású rabok. Ez istentiszteleteket 
az egyházak felváltva végezték. Adventben és böjtben minden 
letartóztatott járult Űrvacsorához. Karácsonykor a fogháznrsszió 
karácsonyfa-ünnepélyt tartott és) szeretetcscjmagokat osztott szét. 
Az evang. vallású letartóztatottak száma 6—15 között volt. 

Ipolyság. A fogházi letartóztatottak között csak 1—2 akadt 
hitünkből való. Ezek is rövid ideig voltak a fogházban. Havonta 
a rendes istentisztelet keretében tar t számukra is szolgálatot a 
lelkész. 

Márianosztra. A márianosztrai fegyintézetben a lelkigondozást 
Pálint Ambrus intézeti ref. lelkész lá t ja el. Évenként a nagybör-
zsönyi evang. lelkész is át szokott menni istentisztelet tartására, 
amely alkalmakkor a fegyencek részére az úrvacsorát is kiszol-
gáltatja. 

Magyaróvár. Az elmúlt évben a járásbíróság fogházában ösz-
szesen két ev&ng. vallású volt előzetes letartóztatásban. Lelkész 
mindkettőt meglátogatta. 

A közgyűlés a kórházi és fogházi lelkészi munkáról 
szóló jelentés tudomásul veszi és a nemesmunkát teljesítő 
lelkészeknek köszönetét nyilvánítja. 

74. (B. L.) Az egyházkerületi levéltáros jelenti, hogy a püs-
pöki irodától érkezett három csomag irat, valamint a Nagy Lajosa-
féle periratok az i rat tárban elhelyeztettek. Felhatalmazást kér az 
elévült, s csak helyetfogľaló iratok selejtezésére, s e célból egy bi-
zottság kiküldését kéri. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a selejtezést 
elrendeli, s bizottságba a levéltáros mellé a püspöki tit-
kárt és a püspöki máscdlelkészt küldi kŕ. 

75. (Cs.) Miután a közgyűlés tárgysorozata kimerült, indít-
ványt sem tettek a közgyűlés tagjai, elnöklő egyházkerületi fel-
ügyelő meleg szavakkal fordult a jelenlevők felé, amelyben köszö-
netet mondott a kitartó érdeklődésért, az előadóknak önzetlen és 
alapos munkájukért , amellyel a tárgyalás zökkenő nélküli lefolyá-
sát lehetővé tették és megismételve köszönetmondását a vendég-
látó Léva város és a lévai egyházközség és annak elnöksége irá-
nyában, a közgyűléssel kapcsolatos vendéglátásért, — a végzett 
munkát Isten áldásába ajánlva, a közgyűlést bezárta, amely a 
püspököt helyettesítő esperes imájával véget ért. 
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VIII. Függelék. 

5470/1943. szám. 

Méltóságos 

LASZKÁRY GYULA Űrnak, m. kir. kormányfőtanácsos, a 
dunáninneni egyházkerület felügyelője 

L É V A . 

A Kormányzó TJr Őfőméltósága a születésének 75. évfordu-
lója alkalmából a dunáninneni evangélikus egyházkerület folyó 
évi augusztus hó 28-án tartott közgyűlése és közönsége n'evében 
kifejezésre juttatott hódolatáért szívélyes köszönetét nyilvánítja. 

Gödöllőn, 1943. évi augusztus hó 31. napján. 

Ambrózy s. k. 
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II. Függelék. 

Jegyzőkönyv 

készült a dunánmneni evang. egyházkerület 1943. aug 25-én Lé-
ván megtartott egyházkerületi presbitériumának ülésén. 

Jelen vannak: Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő, Fad-
gyas Aladár püspököt helyettesítő esperes, Dr. Gsengody Lajos 
egyházkerületi főjegyző, dr. Kéler Bertalan ügyész, Kuszy Emil, 
dr. Jánossy Lajos, Szűcs Sándor, Bérezés Lajos, dr. Bohleman Já-
nos, vitéz Purgly Lajos, Schrődl Mátyás rendes tagok, Ottmár 
Béla, dr. Farkass Béla póttagok. 

1. Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő üdvözli a megje-
lenteket és közölve, hogy Kardos Gyula Püspök úr súlyos beteg-
sége miatt a közgyűléssel kapcsolatos tanácskozásokon nem vehet 
részt, az egyházi elnöki szék elfoglalására Fadgyas Aladár püs-
pököt helyettesítő esperest kéri fel és a presbiteri ülést megnyitja. 

2. vitéz Purgly Lajos beterjeszti a pénzügyi bizottság javas-
latait, amelyeket 

a presbitérium az előadói javaslatok szerint elfogad azzal, 
hogy a számadásokkal kapcsolatban a pénztárosnak a fel-
mentvényt megadja, de a hiányzó nyugták másodpéldány-
ban való beszerzését elrendeli. 

3. Dr. Csengődy Lajos beterjeszti a tanügyi bizottság jelenté-
sét, amit 

a presbitérium változtatás nélkül elfogad. 

4. Dr. Kéler Bertalan, vitéz Purgly Lajos, dr. Farkass Béla 
előadásában beterjesztődik a jogügyi bizottság jelentése, amivel 
kapcsolatban 

a presbitérium azt a határozati javaslatot terjeszti a köz-
gyűlés elé, hogy a Nagy Lajos féle törlesztések felülvizs-
gáltassanak s az eredményről a nyugdíjintézet is értesí-
tendő, amelynek szintén érdekeltsége van Nagy Lajossal 
szemben. Az 1940. évi számadási iratok előkeresendők, a 
Sztranyavszky-végrendeletben foglalt érdekeltség peresí-
tendő, de párhuzamosan dr. Lányi Márton egyházkerületi 
jogügyi tanácsadó ú t ján az örökösökkel kiegyezés kísér-
lendő meg. 
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Dr. Kéler Bertalan ügyésznek a per folyamatba tételére 
felhatalmazás adandó, az örökösökkel való egyezség csak a 
fizetési módozatokra vonatkozhat. Esetleges engedmények-
ről az egyházkerületi elnökség, illetve a presbitérium illeté-
kes határozni. 

Dr. Farkass Béla és dr. Borostyánkőy László ügyészi 
tisztségéről való lemondását köszönetmondással tudomá-
sul veszi, dr. Farkass Bélát örökös tb. ügyésszé megválasz-
tani ajánlja. A Kéler-féle beadványokkal és az egyet, 
presbitérium határozataival kapcsolatban világi elnök ki-
jelentés a magáévá teszi azzal, hogy a személyeskedések és a 
kicsinyes ügyekkel való foglalkozásoktól tartózkodjunk s 
csak a nagyvonalúaknak adjunk helyet. A püspöki szék-
hely kérdését napirendről levenni javasolja, a pozsonyi 
esperesség megalakításával Lic. Fizély Ödön bizassék meg. 
A Nógrád-Hont-Barsi egyházmegye anyakönyvi utasítá-
sokra vonatkozó felterjesztését, Gregersen Nielsnek a 
Hont-barsi egyházimegye megalakítására vonatkozó indít-
ványát napirendről levétetni javasolja. 

A többi előterjesztéseket az előadói és a közgyűlés előtt 
tárgyalt javaslatok szerint fogadta el. 

5. Az idő előrehaladottságára való tekintettel és az előadók 
távolléte miatt, világi elnök előterjesztvén az egyházkerület tiszt-
ségeiben és bizottságaiban szükséges választásokra vonatkozó ja-
vaslatot, amit a presbitérium elfogad, a gyűlést bezárja. 

KMF. 
• <t> 

Fadgyas Aladár s. k. Laszkáry Gyula s. k. 
püspököt helyettesítő esperes. egyházkerületi felügyelő 

Dr. Csengődy Lajos s. k. 
egyházkerületi főjegyző 
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VIII. Függelék. 

Jegyzőkönyv 

felvéve a dunáninneni kerületi számvevőszéknek Léván, 1943. évi 
augusztus 25-én tartott üléséről. 

Jelen vannak: Szűcs Sándor elnök és Révész Alfréd szmv.-tag. 
Elnök jelenti, hogy az egyházmegyék számadásai mind beérkeztek, 
de sajnos a kerületnek nem állottak rendelkezésére a felülvizsgá-
lathoz szükséges űrlapok, (Az 1904. évi j. z. k. v. melléklete sze-
rint.) s ezért a felülvizsgálat az egyes egyházmegyék számadásairól 
csak külön j. z. k. v.-ek alapján történhetett meg, de az eddigi gya-
korlat szerint. 

A fejér-komáromi egyházmegye számadásait Szűcs Sándor el-
nök referálja. A számadások pontosan vannak vezetve, kellően fel 
vannak szerelve, minden tekintetben rendben vannak s ezjért azo-
kat a közgyűlésnek elfogadásra ajánljuk. 

A nógrádi egyházmegye számadásairól Révész Alfréd szv.-tag 
tesz jelentést. Felszerelésük rendes. Hibajavítások a számadásokban 
lehetőleg kerülendők. A polgári esztendő a könyvelésnél a nyugták 
szerint is lehetőleg betartandó. Egyébként elfogadásra ajánlja a 
számadásokat. 

A mosoni egyházmegye számadásairól ugyancsak Révész Al-
fréd tesz. jelentést. A számadások általában rendesek és felszereltek. 
A jelentős hátrálékok behajtása körül azonban megint lanyhán járt 
el a pénztáros s e miatt a vagyonmérleg kétes értékű. Ügy a nóg-. 
rádif mint a mosoni egyházmegyék számadásaiból hiányzik azon-
ban az egyhm. közgy. jóváhagyó j. z. k. v.-i kivonata, valamint az 
egyhm. számvevőszék j. z. k. v.-nek másolata. Ezek pótlására az 
egyházmegyék pénztárosai felhívandók. 

Elnök fájdalmas érzésekkel eltelve jelenti, hogy dr. 
Sztranyavszky-Madách Sándort a ker. számvevőszék tavaly megvá-
lasztott tagját az élet és halál szabados Ura elszólította az elők so-
rából. Fájdalmunkat elhunyta felett jegyzőkönyvileg fejezzük ki. 
Helyére a ker. gyűlésnek számvevőszéki tagul Illés Sándort és Dr. 
Vassányi Istvánt ajánl ja a megválasztásra. 

KMF. 
Hanzély Ferenc s. k. 

világi elnök 
Szűcs Sándor s. k. 

egyházi elnök 
Révész Alfréd s. 'k. 

számv. jegyző 
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Jegyzőkönyv 

felvéve a Dunáninneni Evang. Egyházker. számvevőszékének az 
Egyházkerület számadásainak megvizisgálása alkalmával tartott ülé-
séről, 1943. augusztus hó 25-én, Léván. 

Jelen vannak: Hanzély Ferenc világi és Szűcs Sándor egyházi 
emök, valamint Limbacher Zoltán püspöki titkár, úgy is, mint a 
kerületi pénztáros helyettese. 

A számadások eredményeképpen a ker. bevétele: 67.136.54 P 

Ebből elhelyezve I. A Földhitelintézetnél 8299. sz. folyószám-
lán 934 P 63 f. II. Postatakaréknál a kerületi csekkszámlán 1942. 
dec. 31. számlakivonaton 40 P 80 . pénztári maradvány. 

A számvevőszék a számadásokat — azzal a fenntartás-
sal, hogy egyes tételeknél csak kifizetési jegyzék van, de 
nyugta mellékelve nincsen — elfogadja s azt a ker. gyű-
lésnek is elfogadásra ajánlja. 

Az alapokról szóló számadásokat is megvizsgáltuk és azt szám-
tanilag helyesnek találtuk. 

kiadása: 66.161.11 
maradvány: 975.43 

Határozat: 

KMF. 

Hanzély Ferenc s. k. 
világi elnök 

Szűcs Sándor s. k. 
egyházi elnök 

Limbacher Zoltán s. k. 
pénztáros helyett 
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Megjegyzések. 

Az 1943. évi költségvetési szükséglet nem 34,493.32 P, hanem 
34,493.32 P + 15.825 P + 44.09 P, azaz összesen 50.362.41 P. Tehát 
az összes szükséglet 50.362.41 P. 

Fedezet nem 32.123.32, h a n e m 32.123.32 P + 15.869.09 P, ösz-
szesen tehát 47.992.41 P. A fennmaradó 2.370.— költségvetési 
hiány pedig fedezetet nyer a ker. lélekszám szerinti járuléknak 
—.5°/c-ról 1.—°/o-ra való emelésével, ami 2.370 P fedezetet jelent. 

Ezen megjegyzéseket a ker. számvevőszék az egyet, számvevő-
szék kifogásaira tar tot ta szükségesnek írásbafoglalni. Az egyet, 
közgy. 1940. évi j. z. k. v.-e 92. pon t jában az egyházkerület 1940. 
évi számadásainak megfelelő kiigazítását és ú jból való felterjesz-
tését rendelte el. 

A számvevőszék nem tudta végreha j tan i a kiigazítást, miután 
a számadások a püsp. hiv. költözködése következtében nem voltak 
fellelhetők. Pótlólag kér i a ker. számvevőszék az egyet, számvevő-
széket, jelölje meg azokat a tételeket, amelyek az 1940. évi va-
gyonmérlegbe, min t passziv tételek, aktiv tételekként kerül tek bele. 

Hanzély Ferenc s. k. Szűcs Sándor s. k. 
világi elnök egyházi elnök 

Limbacher Zoltán s. k. 
pénztáros helyett 
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VIII. Függelék. 

Jegyzőkönyv 

készült a dunáninneni egyházkerület Gusztáv Adolf Gyámintéze-
tének 1943. aug. 25-én Léván megtartott évi közgyűlésén. 

Jelen vannak: Laszkáry Gyula, dr. Csengődy Lajos, Csatáry 
Elek, vitéz Purgly Lajos, Hanzély Ferenc, Stadtrucker Gyula, dr. 
Jánossy Lajos, Kuszy Emil, Schulz Aladár, Milán János, Molnár 
Gyula és több közgyűlési tag. 

1. Dr. Csengődy Lajos kerületi gyámintézeti egyházi elnök 
imádsággal kezdi a közgyűlést, majd a világi elnök helyettesítésére 
felkéri Laszkáry Gyula, volt ker. gyámintézeti elnököt. 

Laszkáry Gyula kormányfőtanácsos, h. gyámintézeti elnök sze-
retettel üdvözli a megjelenteket és örömének adva kifejezést, hogy 
így is szolgálhatja a Gyámintézet ügyét, a közgyűlést megnyitja. 

A jegyzőkönyv vezetésére Milán János, hitelesítésére Hanzély 
Ferenc és Stadtrucker Gyula közgyűlési tagokat kéri fel. 

2. Egyházi elnök beterjeszti a mult évi közgyűlés 5. sz. hatá-
rozatában kiírt s az egyházkerületi G. A. Gyámintézet világi elnöki 
tiszteletére beadott szavazatok eredményét. Beérkezett a fejér-
komáromi, a mosoni és a nógrád-hont-barsi egyházmegyei Gyám-
intézet szavazata, amelyek szerint az egyházmegyék gyámintézetei 
egyhangúlag neográdi Horváth Sándor alispán úr őméltósága mel-
lett foglaltak állást. 

A közgyűlés a szavazatbontó bizottság jelentését tudo-
másul veszi és neográdi Horváth Sándor alispán, egyház-
megyei II. felügyelőt az egyházkerületi G. A. Gyáminté-
zet világi elnökének nyilvánítja. . . 

3. Egyházi elnök beterjeszti a következő jelentését! 

Méltóságos és Nagy tiszteletű Egyházkerületi G. A. Gyáminté-
zeti Közgyűlés! 

A cselekvő szeretet az, amire Urunk Jézus az emberiséget 
megtanította s amit az Isten országába való emelkedés feltételéül 
megjelölt. 

Az önmagának és az önmagában való élet feletti élet, a máso-
kon keresztül Istennel érintkező és Istenhez emelő élet egyetlen 
titka ez. 
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Nemcsak az embert magát, hanem a egész lélet bearanyozó és 
isten országának színterévé tevő élettényező a cselekvő és tettek-
ben megnyilatkozó szeretet. 

Nem csoda, ha ilyen háborús időkben száműzötté válik. 
Száműzi a harcizaj, amely az egész világot betölti és a hadban 

álló feleket csak a saját létök fenntartására szolgáló egyirányú 
erőmegnyilatkozásra kényszeríti. Ennek folyománya az önzésnek 
az a szinte mindeneket hatalmába ejtő szellem is, amely a jelen 
súlyos időkben a mi népünket is eltölti. 

Ennek következménye az a sorsunkat még jobban megnehezítő 
egymástól való elzárkózás, amely teljesen figyelmen kívül hagyja, 
hogy mindenki, aki e föld szülötte, sorsközösségben van velünk s 
hogy közülünk a leggyengébb is mindnyájunk drága kincse, s hogy 
azon kellene lennünk, hogy még ezek közül is csak egy is el ne 
vesszen, ha még annyi áldozatot kellene is érette hoznunk. 

Mindezek helyett szinte általános az a felfogás, hogy a jelen 
idők alkalmait ki kell használnunk arra, hogy a magunk érdekeit 
lehetőleg a legjobban szolgáljuk és embertársunk életlehetőségei-
nek az árán is a magunk gyarapodását mozdítsuk minden áron elő. 

Ki tudna ezzel az általánossá vált közfelfogással szembe— 
szállani? 

És ki tudná ezt megváltoztatni és a cselekvő szeretet út jaira 
ú j ra visszavezetni az embert? 

Ha erre a feladatra gyengének is bizonyul az Űr keresztyén 
anyaszentegyháza is, mindazonáltal a cselekvő szeretet szellemének 
ébrentartására és jobb idők számára való átmentésére minden mó-
dot fel kell használnunk. 

Ennek a szolgálatában kiváltképpen való eszköz a mi egyhá-
zunk Gusztáv Adolf Gyámintézete. 

Ha nem is az egész nemzet egészére, de a mi egyházunk n é -
pének teljes egészére ki ter jedő hatással olyan hullámát mozgatja 
végig népünk életén a cselekvő szeretetnek, amely a velünk hit-
közösségben lévők láthatat lan serege felé i rányít ja tekintetünket 
és sz életnehézségekkel küzdők felé kezünk ki nyúj tására késztet, 
hogy valamelyes segítséget vigyünk feléjük. 

A másokkal való szeretetteljes együttérzés kifejeződése min-
den fillér, amely hangosan és messzeszólóan hirdeti, hogy ha az egész 
világból száműzetik is a cselekvő szeretet szellem, de kiirtani ezt 
mégsem lehet és nem engedhetjük. 

. így válik ennek a cselekvő szeretetnek egyik magyar felleg-
várává egyházunk Gyámintézete s amikor ennek a fellegvárnak az 
elmúlt esztendőben való életéről beszámolunk, nem kívánhatunk: 
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mást, mint azt, vajha át tudna ez terjedni a mi nemzetünk ege-
szére is és meg tudná értetni, hogy az általános és napról-napra 
növekvő drágítás és mások nyomorából aranyakat kisajtoló és a 
mások megszorultságából vagyonokat gyűjteni igyekvő lelkiségnek, 
ha valahol, úgy a mi egyébként is olyan keveset számláló magyar 
népünk életében nem lehet helye, mert itt a legkisebb és a leg-
gyengébb is a mi édes testvérünk, akiknek soraiban a legkisebbet 
sem szabad elveszni és elesni hagynunk, hanem még áldozatok 
árán is azon kell lennünk, hogy e hallatlaul nehéz időket kibírja, 
átvészelje és megmaradhasson a boldogabb és jobb idők számára 
mind, ki e magyar föld porából való. 

Gyámintézetünk munkássága keretében nemcsak a szokásos és 
általános gyűjtés, hanem a központi gyűjtés is szép összeget ért el. 
Igen szerencsés kézzel megrajzolt s a dunántúliak részéről forga1-
lomba hozott levelezőlapok ú t ján is szép eredmény volt elérhető. 
S minden vonalon a gyűjtés jelentős emelkedése állapítható meg. 
Mihez nagymértékben járult hozzá a gyámintézeti füzetek szétkül-
dése is. 

Az Egyetemes G. Adolf Gyámintézet az elmúlt évben a kö-
vetkező egyházaknak juttatott segélyt: 200 P Nagyveleg, Legend, 
150 P Oroszvár, Vérteskethely, 140 P Érsekújvár, 120 P Duna-
szerdahely, 100 P Vanyarc, Székesfehérvár, Érd, Bánhida, Tordas, 
Szécsény, Bánk, Kétbodony, Esztergom, Csánk, Ipolyvece, Zagyva-
pálfalva. — Segélyezett egyházközségek legnagyobbrésze köszönő 
levelét benyújtotta. 

A kerületi Gyámintézeti Pénztár Budapestről az 1942. évi 
számadásokat nem küldötte meg s így azokat nem mutathatom be. 

4. Az egyházmegyei G. A. Gyámintézetek a következő össze-
geket bocsátották az egyházkerületi Gyámintézet rendelkezésére: 

Szabad- Nagy 
Össze „ rendel- szeretet- G. A. Össze 

kezésre adományra Egyletnek sen 
Fejérkomárom 1488.81 P 236.74 P 15.— P 1740.55 P 
Moson 291.54 „ 69.43 „ • >> 360.97 >> 

Nógrád-Hont-Bars 2220.— „ 513.85 „ • M 2733.85 
Pozsony 88.33 „ • >> • J > 88.33 >i 

összesen: 4088.68 P 820.02 P 15.— P 4923.70 P 
Mult évben: ' 3165.25 P 

Ennek alapján az egyházkerületi G. A. Gyámintézet ren-
delkezésére áll a szabadrendelkezésre befolyt összegek fele: 
4088.68:2 = 2044.34 P, s ez így kerül itt szétosztásra. 
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Kerületi gyámintézeti segélyért folyamodtak a következő egy-
házközségek: 

Fejérkomáromból: Esztergom, Csákvár, Érd, Érsekújvár, Vér-
teskethely, Székesfehérvár. 

Mosonból: Oroszvár. 
Nógrád-Hont-Barsból: Kétbodony, Csánk, Bánk, Szécsény, 

Legénd, Felsőpetény, Ipolyvece. 
Pozsonyból: Dunaszerdahely. 
Segélyért folyamodik összesen: 15 egyházközség. 

A közgyűlés minden fent felsorolt folyamodó egyház-
község részére 130 P segélyt szavaz meg, ami összesen: 
1950 P- t tesz ki s a fennmaradó 94 P 34 f-ből 90 P- t kü-
lön Dunaszerdahelynek juttat , aki így ezévben 220 P- t 
kap s így a kiosztott segélyek összege 2040 P - t tesz ki a 

"fennmaradó 4.34 P- t postaköltségek fedezésére fordít tatja. 
A mult évi közgyűlési határozatot pedig, amely kevesebb 
egyház közt jelentősebb segélyt rendel szétosztani, ezévben 
felfüggeszti, mivel olyan különlegesen súlyos indokolással 
egyik egyház sem folyamodik, amely a többiek hát térbe-
helyezését indokolttá tenné. 

5. A Laszkáry alapítvány ezévi kamatáér t a legéndi és a csánki 
egyházközségek folyamodnak. Az alapítvány kamata 46.40 P. —-
10% levanással kiadható: 41.76 P. 

A közgyűlés ezt Csánk egyházközségnek ítéli oda. 
6. Az Egyetemes G. A. Gyámintézethez beadott kérvényeket a 

következő sorrendben terjeszti fel a közgyűlés: 
Szeretetadományra: Felsőpetény; 
Énekeskönyvsegélyre: Dunaszerdahely. 
Segélyezésre: Csákvár, Érd, Esztergom, Nagyveleg, Vértesket-

hely, Székesfehérvár, Tordas, Érsekújvár, Legénd, Szécsény, Két-
bodony, Bánk, Csánk, Vanyarc, Felsőpetény, Ipolyvece, Zagyva-
pálfalva, Dunaszerdahely, Oroszvár. 

7. A közgyűlés szívből jövő köszönetet mond a gyámintézeti 
munka ezévi összes résztvevőjének, az adakozóknak és a gyűjtők-
nek egyaránt és a nehéz időkben egymás felé nyúj tot t testvéri kéz 
minden adományát Isten kezébe teszi le azzal a kéréssel, hogy em-
lékezzék meg mindenkiről alkalmatos időben az Ö kegyelme 
sz érint. 

A közgyűlés előre is hálás köszönetét fejezi ki Irányi Kamill 
székesfehérvári lelkésznek, aki a gyámintézeti istentisztelet szolgá-
latát volt szíves elvállalni. 
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141.87 P volt a gyámintézeti istentisztelet offfertóriuma. 
Dr. Csengődy Lajos egyházi elnök, hivatkozással több más-

irányú elfoglaltágára, bejelenti ezen tisztségről való lemondását. 
Laszkáry Gyula világi elnök helyettes méltatva az egyházi el-

nök eddigi odaadó, lelkiismeretes munkásságát, mivel az egyházi 
elnök elhatározása megmásíthatatlan, köszönetet mondva kiváló 
munkásságáért, a lemondást tudomásul veszi és érdemeit 

a közgyűlés jegyzőkönyvileg megörökíteni rendeli el. Egy-
úttal felhívja az egyházmegyei gyámintézeteket, hogy 
szavazataikat a ker. gyámintézet egyházi elnökére állapít-
sák meg s küldjék be. 

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

KMF. 

Laszkáry Gyula s. k. Dr. Csengődy Lajos s. k. 
e Ír. ők egyházi elnök 

Milán János s. k. 
h. jegyző 

Hanzély Ferenc s. k. 
hitelesítők 

Stadrucker Gyula s. k. 
hitelesítők 
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VIII. Függelék. 

Jegyzőkönyv 

készült a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület Lelkészegyesü-
letének 1943. augusztus hó 25-én Léván megtartott évi rendes köz-
gyűlésén. 

Jelen vannak: Fadgyas Aladár rangidős esperes elnökletete 
mellett a felkért előadók és kiküldött lelkészek. 

1. Elnöklő esperes mindenekelőtt meleg szavakkal gondol a 
Lelkészegyesület váratlanul megbetegedett elnökére, egyházkerü-
letünk nemrég megválasztott püspökére. Kéri az egek Urát, hogy 
egészségét helyreállítva, adja Öt vissza mielőbb nékünk. A további-
akban rámutat arra, hogy a mai háborús idők dupla hűséget és fo-
kozott kötelességteljesítést kívánnak mindnyájunktól. 

A közgyűlés egyhangúlag elhatározza, hogy a Püspök urat 
táviratban köszönti betegágyán. 

2. Fúria Zoltán alesperes, Mt. 7., 21. alapján tar t ja meg írás-
magyarázatát. Az ige kapcsán rámutat arra, hogy nekünk lelké-
szeknek nemcsak Isten akaratának hirdetése, hanem mindenek-
előtt annak teljesítése marad legfőbb feladatunk. Ne csak a ránk 
bízott gyülekezet, hanem elsősorban saját családunk pásztorai le-
gyünk. A mennyei Atya akarata az a norma, amely megítéli egyéni 
és családi életünket, valamint a gyülekezetben kifejtet t minden 
munkásságunkat. 

3. Szűcs Sándor magyaróvári lelkész ,,A házasság kérdésének 
egyházjogi rendezése" címen tar t mélyen szántó, minden részlet-
kérdést alaposan megvilágító előadást. Ismerteti Jézus álláspontját, 
a házasságot, ill. válást illetőleg. Emlékeztet arra, hogy közvetlenül 
a jelen háború kitörése előtt katolikus részről milyen nagy mozga-
lom indult a házasság jognak az állam kezéből való visszaragadását 
illetőleg, melyet mi nem támogathattunk, mivel annak legilleéke-
sebb tulajdonosa az állam. Előadása során ismerteti Karner pro-
fesszor idevonatkozó cikkét, valamint dr. Csengődy Lajos főespe-
resnek, a házasság kérdésének egyházjogi rendezésével, elsősorban 
az elváltak ú j ra esketésével kapcsolatban felmerült kérdések tisz-
tázása céljából kidolgozott alapos tervét, melyet csaknem egész 
terjedelmében magáévá tesz. 
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Dr. Csengődy főesperes felszólalásában ismerteti azokat a kö-
rülményeket, melyek a csoládi élet válságához vezettek. A köz-
gyűlés egyhangúlag elfogadja ama javaslatát, hogy úgy az előadó, 
mint az ő részletes tervezete felküldessék a MELE elnökségéhez, 
melynek feladata lesz odahatni, hogy az egyetemes egyház hozzon 
ebben az ügyben egységes szabályrendeletet. 

4. A napirenden szereplő 2 további előadás az idő rövidsége 
miatt t elmaradt. 

Elnöklő esperes imájával ért véget a közgyűlés. 

KMF. 

Fadgyas Aladár s. k. Weltler Rezső s. k. 
esperes megb. jegyző 
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VI. Függelék. 

Jegyzőkönyv 

felvétetett a Dunáninneni Ág. Hitv. Evangélikus Egyházkerületi 
Tanítóegyesület 1943. évi augusztus hó 25-én, Léván megtartott 
évi rendes közgyűlésén, 

Jelen voltak: Laszkáry Gyula egyh. ker. feflügyelő, Romhány, 
v. Purgly Lajos egyh. ker. másodfelügyelő Keszeg, dr. Csengődy 
Lajos esperes Salgótarján, Ottmár Béla alesperes Legénd, Dras-
kóczy Gyula egyh. fel. Balassagyarmat, dr. Jánossy Lajos egyetemi 
tanár Sopron, Kuszy Emil Losonc, Weltner Rezső Hegyeshalom, 
Szűcs Sándor Magyaróvár, Révész Alfréd Sziirák, Szepesi Károly 
Oriszlány, Piri Károly Szend, Jacobi Viktor Róbert Érsekújvár, 
Schultz Aladár Bánk, Sólyom Károly Léva, mint lelkészek; Bérezés 
Lajos Balassagyarmat, Boros Béla Alsószeli, Kövesi Géza Felsőszeli, 
Ka ján József Legénd, Gál János Patvarc, Mercs Samu Nagybör-
zsöny, Piri Margit Iklad, Králik Aladár és Droppa Ilona Szügy, 
mint tanítók. 

1. Bérezés Lajos népisk. igazgató, egyesületi elnök elmondja 
megnyitó beszédét. Vezessen — mondja — tanítói munkánkban a 
szeretet, felebaráti szeretet is, mely egységre vezet. Bármi történ-
jék is a jövőben, az evangélikus iskola sziklaszilárdan áll. Megem-
lékezik a kántori javadalom elválasztásáról, mely a nemzet és egy-
ház, nyeresége. Fontosnak ta r t ja a hiányos tanítói lakások kérdésé-
riek megoldását is, mer t ez is egyik oka a tanítóhiánynak. Egy nem 
megfelelő rossz: lakásban lelki felőriődés vár a tanítóra. A tanfel-
ügyelői kar befolyásával segítségünkre siet a kérdés megoldásá-
ban, mellyel a tanítóhiány kérdése közelebb jutna a megoldás-
hoz. Azon gondolat átérzésével fejezi be megnyitóját, hogy reánk 
van bízva a magyar jövő kiépítése. 

Gondolatban megáll a Boros klinika egyik betegágyánál, ahol 
főpásztorunk keres gyógyulást. Indítványozza, hogy a közgyűlés 
táviratban fejezze ki hódolatát a beteg főpásztornak. 

A közgyűlés az indítványt elf fogad j a s Kardos Gyula 
őméltóságának hódoló táviratban, kíván gyógyulást. 

Elnök mély tisztelettel üdvözli Laszkáry Gyula és v. Purgly 
Lajos egyházkerületi felügyelő, illetve egyházmegyei felügyelőt, a 
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megjelent theológiai dékánt, főespereseket, alesperest, lelkészeket 
és tanítói kart . 

Tekintettel arra, hogy betegség miatt egyik" jegyző sincs jelen, 
a jegyzőkönyv vezetésére az elnök Droppa Hona szügyi tanítónőt 
kéri fel. Hitelesítők: Gál János patvarci és Králik Aladár szügyi 
tanítók. 

2. „Az evangélikus tanító időszerű problémái" címen Boros 
Eéla alsószelii népiskolai igazgató tartot t magas színvonalú elő-
adást. Rámutatot t az állami és evangélikus tanterv összeegyezteté-
sére. Az evang. tanító nem engedheti meg, hogy elkallódjanak a 
tanterv evang. értékei. Ehhez kell a tanító tántorí thatat lan öntu-
data, kialakult jelleme s a magas kultúra iránti érdeklődése, mely 
garantálja az evang. iskola nívójának megmaradását. A tanító 
egészséges pedagógiai érzéke szabja meg a tanmenet helyes 
betartását. 

Időszerű probléma a jó, ú j tankönyv. 
Kívánatosnak ta r t ja a bibliaolvasó naptárnak annyi példány-

ban való megjelenését, ahány tanuló van, hogy minden gyermek-
nek jusson. 

Előadó szerint a tanítóhiány oka az, hogy a pályaválasztásnál 
meglátják a különbséget a tanítói és más pálya tekintélye között. 
Egységes társadalmi nézet kialakulása hozná meg a tanítói pálya 
felvirágzását. 

A szép előadásért — dr. Csengődy Lajos esperes és Ja -
cobi Viktor Róbert lelkész hozzászólása után — az egye-
sület közgyűlése jegyzőkönyvileg köszönetet mondott az 
előadónak. 

3. Kövesi Géza felsőszeii népiskola igazgató „Hazafias nevelés" 
címen tartott előadást. A gyakorlott tanító módján muta-
tott rá a különböző alkalmakra — szülői értekezlet, if júsági 
munka, népművelési előadások, ünnepségek, a mindennapi tantár-
gyak tanítása — amelyek módot nyúj tanak a hazafias nevelésre, 
mely előmozdítja a belső f ront megerősödését. 

A tanulságos előadásért — Ottmár Béla tanügyi esperes 
hozzászólása után — az egyesület közgyűlése jegyzőköny-
vileg köszönetet mondott az előadónak. 

4. Bérezés Lajos elnök bejelenti, hogy a pozsonyi egyház-
megye tanítóegyesülete még nem tudott megalakulni, de hogy 
mennyire él a vágy a tagokban az egyesületi élet iránt, bizonyítja 
a jelen gyűlésen való részvételük. 
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Bejelenti továbbá, hogy egyházkerületi tanítógyűlést a jövő 
évben is tartunk, amelyen ú j tisztikart választ a közgyűlés. 

5. Gál János pénztáros jelentése szerint az 1942. évi összes be-
vétel 141 P 91 f, kiadás 13 P 38 f volt. Maradvány van 128 P 53 f. 

6. Droppa Ilona ellenőr bejelenti, hogy a pénztárt a nyugtákkal 
együtt átvizsgálta s rendben találta. 

Elnök határozatilag kimondja, hogy a közgyűlés a pénz-
tárnoknak a felmentvényt megadja. 

7. Indítvány nem érkezett. 
8. Elnök megköszöni a lévai egyházközségnek, hogy a templo-

mot a gyűlés megtartására átengedte, a jelenlevő érdeklődőknek 
szíves megjelenésüket. A Himnusz éš Erős vár a mi Istenünk el-
éneklése után a gyűlést berekeszti. 

KMF. 

Droppa Ilona s. k. 
jegyző 

Bérezés Lajos s. k. 
ellniük 

Gál János s. k. 

Králik Aladár s. k. 
hitelesítők 
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VII. Függelék. 

A közgyűlés jegyzőkönyvének tárgyalt pontjai közül az egy-
házkerületi jegyzők a következő tárgysorozati pontokat jegyezték. 

Dr. Csengődy Lajos egyházi főjegyző: 
Bevezetés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 65 
66, 68, 70, 71, 72, 76. 

Limbacher Zoltán jegyző: 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 54, 55, 67. 

Lándori Dr. Kéler Bertalan világi jegyző: 
61, 63, 64. 

Dr. Farkass Béla világi jegyző: 
59, 62. 

Bérezés Lajos tb. világi jegyző: 
40, 69, 73, 74, 75. 
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VIII. Függelék. 

Az egyházkerület tisztviselői és bizottságai. 

I. Tisztviselők. 

Elnökség: Draskóci és laszlkári Laszkáry Gyula egyházkerületi fel-
ügyelő, a Johannita-Rend lovagja, m. kir. kormányfőtaná-
csos (Budapest, IV. Eskü-tér 6. és Romhány, Nógrád vm.); 
Kardos Gyula püspök m. kir. kormányfőtanácsos (Balassa-
gyarmat). 

Helyetteseik: A hivatalukra nézve legidősebb egyházmegyei fel-
ügyelő és esperes: Dr. Händel Béla (Budapest, IX. Rádai-u. 
15..) és Fadgyas Aladár (Komárom). 

Jegyzők: Dr. Csengődy Lajos egyházi főjegyző (Salgótarján), dr. 
Zelenka Frigyes világi főjegyző, m. kir. kormány főtaná-
csos (Budapest IX. Eszék-u. 13—15.); Fadgyas Aladár (Ko-
márom); Limbacher Zoltán (Balassagyarmat), egyházi 
jegyzők. — világi jegyzők: Dr. Kéler Bertalan, (Budapest, 
IV. Veress Pálné-u. 15.) és Farkass Béla (Budapest, IX. 
Ráday-u. 5.); Bérezés Lajos tb. világi jegyző. 

Jogügyi tanácsadó: Dr. Lányi Márton (Budapest, XII. Ráth György 
utca 18.). 

Ügyész: lándori Dr. Kéler Bertalan (Budapest, IV. Veress Pálné-
utca 15.). 

Örökös tb. ügyész: Dr. Farkass Béla (Budapest, Ráday-u. 5.). 
Püspöki titkár: Limbacher Zoltán (Balassagyarmat). 
Kerületi missziói lelkész: Limbacher Zoltán (Balassagyarmat)). 
Püspöki másodlelkész: Rónay Zoltán (Balassagyarmat). 
Ellenőr és pénzügyi előadó: vitéz Purgly Lajos (Keszeg, Nógrád 

vármegye). 
Pénztáros: Limbacher Zoltán (Balassagyarmat). 
Tb. pénztáros: dr. Bellusi Baross József (Budapest, V. Visegrády-u. 

32. szám). 
Számvevő: Ottmár Béla (Legénd, Nógrád vm.). 
Levéltáros: Szilárd Gyula (Balassagyarmat). 
Népiskolai szakfelügyelő: Bérezés Lajos (Balassagyarmat). 
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II. Egyházkerületi presbitérium tagjai. 

a) Hivatalból: 
Elnöksége: az egyházkerületi elnökség. 
Helyettes elnökség: a hivatalára nézve legidősebb egyházmegyei 

felügyelő: dr. Händel Béla és a hivatalára nézve legidő-
sebb esperes: Fadgyas Aladár, az egyházi főjegyző: dr. 
Csengődy Lajos, világi főjegyző: Dr. Zelenka Frigyes, egy-
házkerületi ügyész: dr. lándori Kéler Bertalan. 

b) Választott tagok (1938—44-re). 
Kuszy Emil, dr. Jánossy Lajos, Kirchner Reziső, Szűcs 

Sándor, Bérezés Lajos, dr. Boleman János, dr. Traeger 
Ernő, Nedeczky-Griebsch Viktor, vitéz Purgly Lajos, 
Prónay József, Schrődl Mátyás, Bore« Béla. 

Póttagok: Magyar Géza, Ottmár Béla, Szekej Andor, 
Fadgyas Aladár, dr. Farkass Béla, Osztroluczky Pál, i f j . 
dr. Heinrich Antal, Ruttkay Endre, dr. Stranszky János és 
dr. Gregersen Niels. (Az első 6 tag) 

III. Egyházkerületi törvényszék. 

Elnöksége: Az egyházkerületi elnökség. 
Bírák: a) 1944. évi rendes közgyűlés napjáig való megbízással: dr. 

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

b) az 1947. évi rendes közgyűlés napjáig szóló megbí-
zással: Irányi Kamill, Szalontay Oszkár, Horváth Sándor, 
Nagy Vilmos, dr. Zelenka Ottó, vitéz Pataky Sándor, lic. 
Fizély Ödön. 

Jegyzők: a) az 1944. évi rendes közgyűlés napjáig: dr. Hanzély 
Ervin; 

b) az 1947. évi rendes közgyűlés napjáig: dr. Pataky 
Ernő. 

IV. Bizottságok. 

1. Tanügyi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Helyettese: 
Zorkóczy Ede és dr. Csengődy Lajos. 
Előadó: Fúria Zoltán. 
Tagok: Bérezés Lajos, Csatáry Elek, dr. Wiczián Dezső, 
Mátis István, Jacobi Viktor Róbert, dr. Boleman János, 
Benyik Béla, Boros Béla, vitéz Purgly Lajos, és dr. Ze-

«"Sí . . 
lenka Frigyes. 
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2. Jog- és alkotmányügyi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. 
Előadó: a kerületi ügyész. 
Tagok: Csátáry Elek, Horváth Sándor, vitéz Purgly Lajos, 
dr. Lehóczky Brúnó, dr. Kubinyi György, dr, Halassy Ti-
bor, vitéz Eöttevényi Olivér, dr. Csengődy Lajos, 
Fúria Zoltán, Szűcs Sándor, dr. Händel Béla, 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. Privitczky Ernő, 
Fadgyas Aladár, Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, Kuszy 
Emil, Stadtrucker Gyula, Nedeczky-Griebsch Viktor, dr. 
Csengődy Lajos. 

4. Alapítványi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Helyette-
sítik: A hivatalára nézve legidősebb egyházmegyei fel-
ügyelő és esperes: dr. Händel Béla és Fadgyas Aladár. 
Tagok: a) hivatalból: a két főjegyző, szükség esetén a hi-
vatali időrendben következő jegyzők, a kerületi számvevő-
szék elnökei ill. törvényes helyetteseik, bizottsági jegyző: 
a kerületi ügyész. — 

b) Választott tagok: dr. Richter Richárd, Horváth Sán-
dor, Schrődl Mátyás, Weinberger Gusztáv. 
Póttagok: Belcsák Sándor, Fnedler Jenő, Szende Miklós, 
Limbacher Zoltán. 

5. Műszaki és középítési bizottság. Elnöksége: A kerületi elnökség. 
Tagok: dr. Händel Béla, Gaál Elemér, Laurenszky Gusz-
táv, Kilczer Béla, Ruttkay Endre. 
Jegyzője: Limbacher Zoltán. 

6. Missziói bizottság: Elnöke: a püspök. Helyettese: az egyházi fő-
jegyző. Jegyző: Molnár Gyula. 
Tagok: a) Hivatalból: az esperesek és az egyházi főjegyző. 

b) Választott tagok: Irányi Kamill, Limbacher Zoltán, 
dr. Wiczián Dezső, vitéz Leidenfrost Pál, Fábry Mihály, 
dr. Gregersen Niels, Antal Károly, Ormosi Lajos, Milán 
János, Ottmár Béla, Szekej Andor. 

7. Birtokkezelő bizottság. Elnöke: az egyházkerületi felügyelő: 
Előadó: A birtok gazdasági ellenőre: Nedeczky-Griebsch 
Viktor és dr. lándori Kéler Bertalan ügyész. 
Pénzügyi ellenőr: vitéz Purgly Lajos. 
Tagok: Irányi Kamill, Fúria Zoltán és vitéz Purgly Lajos. 
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S. Állandó lelkészválasztási bizottság. Elnökség: dr. Händel Béla 
és Fadgyas Aladár. 
Tagok: Prónay József, Szalontay Oszkár, Limbacher Zol-
tán, dr. Farkass Béla. 

9. Nyugdíjügyi bizottság. Elnöksége: A kerületi elnökség. 
Tagok: vitéz Purgly Lajos, vitéz dr. Hunyady László, 
és Szűcs Sándor. 

10. Jelölő bizottság. Elnöksége: a kerületi elnökség. 
Tagok: vitéz Purgly Lajos, vitéz dr. Hunyady László és 
Szűcs Sándor. 

11. Luther-Szövetség. Elnökség: Nedeczky-Griebsch Viktor és Fad-
gyas Aladár. 
Jegyző: Limbacher Zoltán, 
Pénztáros: dr. Hanzély Tamás. 

12. Levéltári bizottság. Elnökség: A kerületi elnökség. 
Tagok: Horváth Sándor, Váczi János, Draskóczy Béla. 

V. Számvevőszék. 

Elnökség: Hanzély Ferenc és Szűcs Sándor. 
A vPági elnök helyettese: i f j . dr. Heinrich Antal. 
Tagok: Antal Károly, Kirchner Rezső, Révész Alfréd, dr. 
Vassányi István, Illés Sándor, Limbacher Zoltán, és dr 
Battav Kornél. 

j 




