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A Dunánínnení ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházkerület 
1935 szeptember hó 5-ik napján Komáromban dr. Sztranyavszky 
Sándor egyházkerületi felügyelő és Wenk Károly mos oní egyház-
megyei esperes, püspökhelyettes elnöklése mellett megtartott 

évi rendes közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE. 

Jelen voltak: 
I. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi tisztviselők: 

1. Törvényszéki birák: Bérces Lajos, Csatáry Élek, Csengey 
Gyula, Huszágh Gyula, Irányi Kamill, dr. Kéler Bertalan, Laszkáry 
Gyula, Limbacher Zoltán, Podhradszky János, Wenk Károly, Zelenka 
Ottó és dr. Zelenka Frigyes. 

2. Jegyzők: D. Kovács Sándor egyházi, dr. Zelenka Frigyes 
világi főjegyző, dr. Csengődy Lajos és Kirchner Rezső egyházi s dr. 
Farkass Béla és dr. Kéler Bertalan világi jegyzők, 

3. Ügyész: dr. Händel Béla. 
4. Pénztáros: Szelényi Gyula. 
5. Számvevő: Podhradszky János. 
6. Levéltáros: Kardos Gyula. 

II. Hivataluk alapján, mint egyházmegyei tis ztviselők: 
1. A Fejér-komáromi egyházmegyéből: dr. Händel Béla felü-

gyelő és Podhradszky János esperes. 
2. A mosoni egyházmegyéből: Csatáry Elek felügyelő és Wenk 

Károly esperes. 
3. A nógrádi egyházmegyéből: Laszkáry Gyula felügyelő és 

Mihalovics Samu esperes. 
III. Választás alapján, mint egyházmegyei kiküldöttek: 

1. A Fejér-Komáromi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel dr. 
Farkas Elemér, Kalavszky Kálmán és Nagy Lajos, b) jegyzőkönyvi 
kivonattal Magyar Géza, Piri Károly, Droppa Samu, Horváth Sán-
dor, Fúria Zoltán, Fadgyas Aladár, Pohánka Sándor, Weinberger 
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gyászisten-
tisztelet 

D. Kiss I . 
püspök 

emlékére. 

Gusztáv lelkészek és Selmeczi Miklós, dr. Horváth Kornél, Gömbös 
Zoltán, Nedeczky Griebsch Viktor, dr. Hajicsek Gyula, Antal Ká-
roly, dr. Stranszky János, Jánossy Károly, Trogmayer Gusztáv, Déri 
Ernő, Pamer Sándor, Gaál Elemér, Szentágotay Vilmos, Karner Jenő, 
Endrődi Alfréd, May János, Róth Pál, Kovács Endre világiak. 

2. A mosoni egyházmegyéből: a) megbízó levéllel Szűcs Sán-
dor és dr. Rajkay Rumpeltesz Mátyás, b) jegyzőkönyvi kivonattal 
Pós Gyula, dr. Schmitzhofer N. és Schütz Nándor. 

3. A nógrádi egyházmegyéből, a) megbízólevéllel Horeczky 
Béla, Ottmár Béla, Horváth Sándor és Prónay József, b) jegyzőkönyvi 
kivonattal dr. Csengey Gyula, vitéz Purgly Lajos, Zelenka Ottó, dr. 
Förster Kálmán, Veress Imre, Draskóczy Béla, Hanzély Ferenc vi-
lágiak s Kardos Gyula, Révész Alfréd, Matuz Pál, Limbacher Zol-
tán, Szende Miklós és Péter Henrik lelkészek. 

IV. A tanítók képviseletében: 
Bérces Lajos balassagyarmati igazgató tauitó és Kaján József 

legéndi tanitó. 

V. Mint vendégek'. 
Özv. D. Kiss Istvánné, Irányi Kamillné, Endrey Istvánná, Já-

nossy Károlyné, Asztalos Béláné, Fadgyas Aladárné, br. Podmaniczky 
Pál dr., Kemény Lajos, dr. Jánossy Lajos, Alapy Gáspár, dr. Zsin-
dely Ferenc, Sáry Imre, Pálfi Sándor, Grenerczy Gyula, Droppa 
Miklós, Varga László, Ferdinánd István, dr. Pataky Ernő, Durda 
Rezső, Pónya Sándor, Lebisch Vince s több más. 

Távolmaradásukat kimentették: Dr. Radvánszky Albert báró, 
Baross József, Draskóczy Lajos, Fabini Henrik, dr. Fúria Károly, 
Kirchner Gyula és Vidovszky Lajos. 

* * 
* 

A kerületi közgyűlés tagjai s a komáromi evangélikus hívek 
közül számosan a közgyűlést megelőző estén az evangélikus imaház-
ban gyűltek egybe, hogy fájdalmas szívvel és gyászoló lélekkel, de 
egyben Isten akaratában való keresztyéni megnyugvással bensőséges 
gyászistentisztelet áhítatában áldozzanak Istenben boldogult, szelid 
lelkű, jóságosan áldott szívű, kiváló és őszintén szeretett egyházi ve-
zérünk, D. Kiss István püspök maradandó emlékének. 

Az egyházkerület gyászának, fájdalmas megemlékezésének s há-
lás kegyeletének Irányi Kamill székesfehérvári lelkész adott ihletett 
szónoki erővel, szívhez szóló s könnyeket fakasztó hatással méltó 
kifejezést a következőképen: 

A mi fehér-ruhás emberünk ! 
Jelenések III. 5. 

Gyászolni, emlékezni összegyűlt hívek! Keresztyén Testvéreim! 
»Viduljon a mező és minden, ami rajta van! (96. Zsolt. 12.) A 
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Zsoltárköltő Örömének ez az Önkéntelenül feltörő ujjongása zengett 
Nógrád arany kalászokat ringató dombjai fe let t . . . Az egyre szapo-
rodó gabonakeresztek glédába sorakoztak, mintha díszmenetben óhaj-
tották volna leróni hódolatukat az áldásokat osztogató égi Gazda 
előtt. Suhogott, pengett a kasza, vidáman csengett az aratók dala s 
az aratók dalában egyazon melódiára zengett a hálás szívek éneke: 
»Dicsérjétek az Urat, mert igen jó, mert mindörökké van az Ó 
irgalmassága!« (I. Krón. 16. 34.) 

De ime! Az aratók kezében egyszerre csak megtorpant a 
munka és ajkukon elnémult a da l ! . . . Nógrád arany kalászokat rin-
gató dombjai felett átsuhant és megállt egy komor tekintetű, ke-
gyetlen arató és kaszát emelt. Csak egyet sú j to t t . . . csapására csak 
egy kalász dőlt ki a sorból, egy nemes, érett kalász és nemcsak 
Nógrád dombjai felett, de egész egyházkerület szivéből egyszerre 
felsírt a fájdalom: »Elesett a mi fejünknek koronája! Oh! jaj ne-
künk!« (Sir. 5. 16.) 

A levágott nemes kalászra emlékezve, fejünk leesett koronáját 
gyászolva gyűlt most össze csonka kerületünk pásztor nélkül maradt 
nyája csonka hazánk határmenti csonka városában. Ide jöttünk, mert 
hiszen annak a nemes kalásznak a ledőltével, a mi szivünkről is le-
szakadt egy darab, ami 12 esztendőnek a szeretet, a tisztelet és a 
hála szálaival hozzánőtt s aminek a leválásával most a mi szivünk 
is csonka maradt. S milyen megható és megkapó látvány, mikor a 
csonkaszivek a róluk leszakadt szívdarabot keresve, egymás kezét 
fogva, kitágult szemekkel néznek a magasba, mert tudják, hogy akit 
keresnek, annak valahol ott fent kell lennie abban az igazi és egész 
hazában, ahol fehér-ruhát viselnek azok, akik győztek az élet felett. 

Milyen megható látvány az, mikor a megvérzett szív sebére 
gyógyulást nem a földön keres, hanem a magasságos mennyekben, 
ahonnan alászáll a földre minden vigasztalás! Es milyen boldog le-
het a halál tőrével megsebzett s az árvaság fájdalmával megkínzott 
szív, mikor ott fenn, a magasban meglátja azt, akit keres. . . meg-
szabadítva a földi nyomorúságok kötelékeitől, fehér-ruhába öltöz-
tetve,... homlokán a győzelem koszorújával. 

Magasba néző, egeket kutató szemekkel keresni azt, akit el-
vesztettünk . . . ez a legigazibb, a legmeghatóbb gyász és legkeresz-
tyényibb hódolat eBiunyt szeretetteink emléke előtt. így akarunk mi is 
most gyászolni, emlékezni és vigasztalódni. Kutató szemekkel imádkozó 
lélekkel nézünk a magasba a mi elköltözött főpásztorunk után, aki 

I. immár fehér ruhát visel, mert győzött, 
II. aki nevét kitörölhetetlenül bele irta az élet könyvébe és 

III. akiről maga Jézus tett vallomást az Atya előtt. 

I. 
Gyászoló Testvéreim! Ha igaz az a sokat hangoztatott tétel, 



hogy az élet küzdelem, akkor igaznak kell lennie annak is, hogy 
az élet apró győzelmek és vereségek láncszemeiből tevődik össze. 
Minden lépésem, amit előre teszek — győzelem, vagy vereség — 
aszeiint, amint azzal a lépéssel közelebb, vagy távolabb jutok élet-
célomhoz — a boldogsághoz. S miként a hadvezér az előcsatározá-
sok kis győzelmeivel egyengeti és késziti elő a döntő győzelem út-
ját, ugy az élet felett diadalmaskodó győzelemnek a szent leckénk-
ben emiitett fehér ruhája az élet apró győzelmeinek a fehér szálai-
ból szövődik egybe. Ez azt jelenti, hogy aki el akarja nyerni ezt a 
döntő győzelmet hirdető fehér ruhát, annak győznie kell az élet ama 
apró előcsatározásaiban, melyekkel útjában lépten-nyomon találkozik. 

Ezekből az apró előcsatározásokban aratott győzelmek szálai-
ból szőtte meg a maga győzelmi fehér ruháját a mi Istenben bol-
dogult, felejthetetlen fópásztorunk is! Csendesen, halkan járt a föl-
dön. A nagy tusák zaja, mely egyik-másik ember életét zajossá teszi 
és a közfigyelmet magára tereli nem verte fel élete harmonikus 
csendjét soha. A felületes s az élet értékét csak a külszinben és vál-
tozatosságban keieső szem szinte ugy láthatta, hogy az ő élete nem 
is volt küzdelem, hanem csak egy élettel megalkuvó stoikus bölcs 
sétája a sírgödör felé. De mi — akik a magunkénak mondottuk őt, 
akik előtt annyiszor feltárta szivét — mi tudjuk, hogy a mi fehér 
ruhás emberünk élete is igazi emberi élet volt, tehát szakadatlan 
küzdelem, amelynek során nem egyszer kapott sebet is, de amely-
nek során sok-sok apró győzelmet aratott. 

Azok a győzelmek — Szeretteim, — amelyeknek a kivívása 
érdekében ma lázas fegyverkezéssel készülődik a világ — megvál-
toztathatják a föld térképét, hadisarccal, uj területekkel növelhetik 
a győztesek jólétét, de a világot egy lépéssel sem viszik közelebb 
az Isten országához és egy hajszállal sem teszik jobbá, nemesebbé 
és boldogabbá az emberiséget. Az életet megszépíteni és boldogítani 
csak azok az apró győzelmek tudják, amikor az élet apró előcsatá-
rozásaiban legyőzzük önmagunkat, amikor szivünkön egy nemes érzés 
válik úrrá, amikor egy könnycsepp letörlésére, egy seb bekötésére, 
egy gondredőkkel felszántott homlok elsimítására mozdul meg a ke-
zünk, mikor az élet harcában Jetiporva is, újra meg újra kiegyenesedünk. 

Ezekben az apró előcsatározásokban volt hős, ami fehér ruhás 
emberünk! Ezekben aratta sorra ama látszólag kicsiny, de jelentő-
ségükben nagyszerű győzelmeit, amelyek neki megszerezték a fehér 
ruhát, nekünk pedig és mindazoknak akik bármily kapcsolatban 
voltak is szerény egyéniségével, minden apró győzelme szépséget, 
felemelkedést, nemességet, gazdagodást és lelki gyógyulást hozott. 

Testvéreim! Marseille, francia kikötőváros temetőjében egy kis 
varrólánynak a sírját egy szobor díszíti, amelyen ez a felírás ragyog: 
>A hősnő!« Ez a kis varróleány nem cselekedett semmiféle világra-
szóló hőstettet, A szobrot azért kapta, mert abban az időben, mikor 
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ä térdig érő hosszú hajnak volt a nagy divatja, a maga megcsodált, 
szinte bokáit verdeső arany szőke haját levágatta, 50 frankért eladta 
s az egész pénzt nagybeteg édesapja gyógyítására fordította. 

A sámsonházai dombhátú temető egyik frissen hantolt sírja 
felett is ott áll egy láthatatlan szobor egy fehér-ruhás ember s 
rajta az irás: »A hős!« Mi most lelkünkben meghatott érzések közt 
állunk meg e szobor tövében, hálás szívvel szórjuk sírhantjára az 
emlékezés virágait s így mondunk köszönetet, ami fehér-ruhás embe-
rünknek azért, hogy megtanított minket győzni az élet apró csatá-
iban s ezzel megmutatta nekünk az utat, amelyen mi is elnyerhetjük a 
győzelmet hirdető fehér ruhát. 

II. 
Gyászoló Testvéreim! »Nem törlöm ki annak nevét az élet 

könyvéből*... igéri Üdvözítőnk a fehér-ruhás győztesekre célozva 
f 

felolvasott szent leckénkben. Oh, milyen megnyugtató, milyen bol-
dogító számunkra ez az igéret most, amikor mi is kezünkben tartjuk 
az élet könyvét és fájó emlékezéssel betűzünk benne egy nekünk oly 
kedvesen csengő és nekünk oly sokat jelentő nevet: Kiss István, a 
dunáninneni egyházkerület püspöke. Mert ez a név csakugyan ott van 
beleírva az élet könyvébea,... csillogó aranybetűkkel! Ő maga — ami 
fehér-ruhás emberünk irta be ezt a nevet azoknak a sorába, akik a magas 
állást a méltóságot, a hatalmat nem tekintik a mások felett való uralko-
dás, vagy a még magasabbbra való törtetés fegyverének, hanem a 
mások boldogitásában való szolgálat eszközének. Üdvözítőnk paran-
csát: >aki közületek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok* (Máté. 
20. 26.) kevés ember vette oly halálos komolysággal, mint a mi 
fehér ruhás emberünk. Mikor az oltár előtt imádkozott, mikor igét 
hirdetett, mikor keresztelt, mikor esketett, mikor koporsók felett 
beszélt, mikor uj pásztorokat, templomokat, iskolákat, egyházi intéz-
ményeket ava to t t . . . mindig szolgált! Szolgálta azt az égi Gazdát, 
aki e szolgálatra elhívta őt s aki annak elvégzésére neki tálentumot 
adott. De ugyanakkor szolgálta a gondjaira bízottak seregét, akik-
nek a lelkében szolgálatának minden szava mag volt, amely hatvan-
szorosan, százszorosan gyümölcsöt hozott. 

Amikor az egyházkerület adminisztratív munkáit végezte, 
amikor a gyűléseken elnökölt, amikor jelentéseit felolvasta, ami-
kor a létfenntartás nehézségeivel birkózó szolgatársai javára ön-
ként lemondott a Baldácsy-segély őt megillető részéről, amikor 
gyülekezetei, lelkészei, tanítói ügyes-bajos dolgaiban sajátkezűleg 
írta a nagy bölcsességet lehelő, vigasztaló leveleit, amikor minden 
mosolyra mosollyal felelt, minden árva fejecskét megsimogatott, mi-
kor minden szenvedőhöz volt egy-egy bátorító, vigasztaló szava, — 
szolgált és boldog volt, ha látta, hogy szolgálata eredményre és 
visszhangzó szivekre talált. 
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Ám a szolgálatban nagy különbség lehet aszerint, hogy mi az, 
ami bennünket szolgálatra kötelez. Az én szolgálatom oka lehet egy 
parancs, lehet a tekintély kényszere, lehet a félelem, lehet a számitó 
ravaszság, az én egész szolgálatom lehet szemfényvesztés, de az én 
szolgálatom áldását csak akkor fogja megérezni a köz és reám is 
csak akkor fog áldást visszasugározni, ha az én szolgálatom szere-
tetből ered és szeretetből folyik. A mi fehér ruhás emberünk mindig 
és mindenütt szeretetből szolgált. Családi életét Isten gyermekekkel 
meg nem áldotta, tehát a szivében felgyülemlő nagy-nagy szeretetet 
pazar bőkezűséggel ontotta ki hitvesén és szűkebb rokoni körén 
kivül mindazokra, akik vagy a hivatás, vagy az érző szív jogán 
belekapcsolódtak életébe. 

Ha valaki, úgy ő csakugyan teljes joggal mondhatta el ma-
gáról a nagy gondolkodó vallomását: »Az ész nem tanított meg 
semmire, minden bölcsességet, amit tudok — a szív adta!« A mi 
fehér-ruhás emberünk a szivével érzett, a szivével gondolkodott és 
a szivével — szolgált. Öh! nem csoda ha az a szív — amely egy 
hosszú és áldásdús élet minden terhét és munkáját egymagában 
hordozta, — egyszerre csak váratlanul megállt, megszűnt dobogni 
szinte pillanatok alatt! Nem csoda, ha szinte szórói-szóra beteljese-
dett rajta a költő látomása: 

»Amikor szívem roskadozva vittem . . . 
Csendesen és váratlanul átölelt az Isten . . . (Ady). 

Csendesen, váratlanul, Isten karjaival átölelve távozott körünk-
ből, de nevét itt hagyta bele irva az élet könyvében, hogy ez a név 
nevelő és segitő társunk legyen abban a törekvésben, hogy mi is 
egész szivvei tudjunk szolgálni családunk, egyházunk és hazánk örök 
eszméi előtt. 

III. 

Keresztyén Testvéreim! Vallásunknak egyik legnagyobb jelen-
tőségű s horderejében szinte felbecsülhetetlen tanítását érinti szent-
leckénk, mikor idézi Üdvözítőnknek azt az igéretét, hogy a fehér 
ruhát nyert győztesek nevéről Ő maga fog majd vallomást tenni az 
Atya előtt. Hiszen mi lenne belőlünk, naponta gyakran vétkező bű-
nösökből, ha azzal a tudattal lennénk kénytelenek vándorolni sírunk 
felé, hogy oda át az Atyä birói széke előtt egyedül kell majd meg-
állanunk és a legtitkosabb gondolatainkat is ismerő birói szempár 
tüzében teljesen magunkra hagyatva kell majd felelnünk azokra a 
kérdésekre, amelyek örök életünk, vagy örök kárhozatunk sorsát 
döntik el! ? Mi lenne belőlünk, ha itt azzal a tudattal kellene élnünk, 
hogy odaát majd nem lesz velünk senki, aki mellettünk mentő-ta-
nuként felemelné szavát s aki vallomásával javunkra billenthetné az 
Őrök Biró mérlegét!? 



Ďe milyen boldogok lehetünk, hogy Üdvözítőnk biztosított ben-
nünket arról, hogy ha a győztesek fehér ruhájában jelenünk meg a 
birói szék előtt, akkor ott nem leszünk elhagyatva, mert Ő maga 
fog ott mellénk állni és mellettünk vallást tenni. 

Üdvözítőnknek ez az Ígérete gyújtja meg a megnyugvás és a 
vigasztalás apró pásztortüzeit abban a sötét éjszakában, amely most 
a sámsonházai elárvult paróchia, a dunáninneni egyházkerület s az 
egész magyarhoni evangélikus egyház felett borong. Hiszen milyen 
megnyugtató és vigasztaló tudat az özvegyen maradt hitvesre az, 
hogy az ő drága fehér ruhás embere, — akit hosszú évtizedek bol-
dog együttléte után most elveszített — a leghatásosabb szavú szó-
szólónak : Jézusnak a karjaitól támogatva jelent meg az Atya előtt 
s az ő vallástétele alapján — mint fehérruhás hős — foglalta el az 
Atya házában a számára Jézus által már előre elkészített helyet! 

És milyen megnyugtató és vigasztaló gondolat a mi számunkra 
is, hogy a mi fehér-ruhás emberünk Üdvözítőnk vallástétele alapján 
azoknak a sorában kapott helyet, akik az Atyát színről-színre látva 
— tovább élnek és a győzelem fehér ruhájába öltözve tovább küz-
denek és imádkoznak azokkal, akikkel egy hosszú élet közös küz-
delmeiben és közös imádságaiban összeforrva foglalatosak voltak 
azokban, amelyek a mi mennyei Atyánknak a dolgai. 

Testvéreim! Minden gyászban van valami fájdalmasan leverő 
és van valami vigasztalva felemelő tudat. A mi gyászunk is ilyen. 
A mi fehér-ruhás emberünk elment,... itt hagyott minket! Ez a 
tudat fájdalommal markol a szivünkbe és porba sujt. Hiszen olyan 
nehéz beletörődni abba a gondolatba, hogy tiszteletet parancsoló, 
jóságos alakját ne lássuk többé soraink között. . . . A mi fehér ruhás 
emberünk él, mert Jézus vallást tett róla az Atya előt t ! . . . Ez a tudat 
megvigasztal és felemel, mert ha él, akkor mi nem gyászolhatjuk őt 
vigasztalanul, mint a pogányok, akiknek nincsen reménysége. Ha él, ^ 
akkor Isten kegyelme után csak rajtunk^múlik- az. hogy újra talál- » ' 
kőzzünk vele. Ha mi is megszerezzük magunknak a győzelemJehér ^ ^ 
ruháját, ha mi is azon az u ton haladunk a hűséges szolgálatban, 5 f 

ahol ő haladt, akkor Jézus mirólunk is vallást tesz majd az Atya 
előtt és ami örök lakhelyünket is oda teszi át, ahol ő lakik. 

íme I így találunk mi mélységes gyászunk fájdalmában vigasz-
talást s így bontakozik ki ebből a gyászból elénk egy megharcolásra 
érdemes, magasztos életprogramm: Győzelmeket győzelmekre hal-
mozva, mindig szívből és szívvel szolgálva menni Utána. . . . a mi 
előresietett, drága fehér-ruhás emberünk után. . . . Ámen. 

Örök Vigasztalások Istene! Jóságos Atyánk! 

Mint a pásztorától megfosztott nyáj, az árvaság fájó érzésével, 
de megalázkodva és akaratodban megnyugodva csókoljuk meg azt 



az édesapai kezet, amely váratlanul, de bizonyára a te bölcs és örök 
terveid szerint — elvette tőlünk főpásztorunkat, a mi fehér-ruhás 
emberünket. Bár vérző és csonka szivvel áldozunk most emlékének, 
bár nagyon fáj látni, hogy megszokott helye most üres közöttünk 
mégis zúgolódás nélkül nézünk fel Hozzád s az első szó, ami szi-
vünkből fel felé kér utat — mégis a hála szava. 

Hálát rebegünk neked azért a határtalan nagy kegyelemért, 
hogy nekünk adtad őt s mi hosszú esztendők küzdelmei között a 
magunkénak mondottuk őt! Hiszen bármennyire is lesújt az elmúlás 
gondolata, bármennyire fáj, hogy a mi életünk rövidre szabott, mé-
gis mindig újra meg újra felemel és mégis mindig ujabb és ujabb 
küzdelmekre késztet az a tudat, hogy valamennyien hazafelé sietünk 
és hogy a mi életünknek értékét nem a tovatűnő éveknek a soka-
sága, hanem a Hozzád való hűségünk mértéke szabja meg. Ha a 
mi fehér-ruhás emberünket korábban vetted is el tőlünk, mint ahogy 
azt mi szerettünk volna, mégis tudjuk, hogy ő is hazament és érez-
zük, hogy hűséges szolgálatban eltöltött életének gazdag tanúsága 
és áldása a lelkünkben maradt. 

Óh! 
legyen ezért szent Nevednek hálaadás és magasztalás! 

De mi most — Atyánk — nemcsak hálával magasztalni, de 
kérni is akarunk! Kérni akarunk, hogy a mi nagy árvaságunkban 
ne hagyj el minket! A mi fehér-ruhás emberünk egész élete győzel-
mes csatákról, hűséges szolgálatról, szeretetről, békességről prédikált 
nekünk. Óh őrizd meg közöttünk prédikáló lelkének eme drága 
ajándékait! Hadd járjon előttünk továbbra is a mi küzdelmeink és 
szolgálatunk utján — mint hős, fehér ruhában. Nekünk pedig adj 
erőt, hogy tudjunk járni utána, hogy mi is abban a hajlékban talál-
junk majd örök lakóhelyet, ahol újra találkozunk vele. 

Az özvegyen maradt hitves s az árván maradt egyházkerület 
szivét töltsd tele a vigasztalások sebeket gyógyító drága olajával, 
hogy minél hosszabb ideig nézünk utána, annál nagyobb örömmel 
várjuk a vele való találkozás boldog pillanatát. 

Előresietett főpásztorunk szeretet tékozlásában elfáradt és meg-
pattant szivének és testének adj csendes pihenést, fehér ruhába öl-
tözött lelkének pedig boldog lakozást hajlékodban, szent Fiad, a Jé-
zus érdeméből Ámen. 

Az imaházat zsúfolásig megtöltő gyászolók kegyeletes együtt-
érzéssel hallgatták a hirdetett igét s bizakodó reménységgel s hit-
beli megnyugvással zárták lelkükbe azt a boldogító tudatot, hogy 
az igazakra haláluk után örök élet vár. 
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1. (Dr. Z.) A közgyűlés a városháza dísztermében ülésezett. A 
püspökhelyettes buzgó szívvel, áhítatos imában kérte a Mindenhatót, 
hogy a közgyűlés jóraigyekező munkáját fogadja atyai megsegítő 
kegyelmébe s szent áldásával tegye azt eredményessé. 

A kerületi felügyelő a közgyűlést nemes érzelmekben, fenkölt 
és magasztos gondolatokban gazdagon ékesítő, emberi, egyházi és 
hazafias erényeket lángoló lelkesedéssel s meggyőző erővel hirdető 
következő beszéddel nyitotta meg: 

A mélyen sújtott, csonka, dunáninneni egyházkerület közgyű-
lését amikor megnyitom, megrendült lélekkel és sebzett szívvel idézem 
körünkbe nagyérdemű, szívből szeretett püspökünknek D. Kiss Ist-
vánnak feledhetlen, előttünk követendő példaként járó emlékét. 

Egyházkerületünket másfél évtizeden át példás szívjósággal és 
megértő bölcsességgel vezető egyházi vezérünket gyászoljuk ma és 
siratjuk benne a hivatásának élő és minden ízében arra született 
magyar evangélikus papot. 

Itt a nagy Duna mentén, szemben a tőlünk elszakított testvé-
reinkkel sóhajtunk fel: miért nem adatott meg neki keblére vissza-
ölelni azokat, akikkel egy sorsközösségben élt hosszú évtizedeken át 
és akiknek elei egy évezred súlyos próbatevéseit élték és állták hű-
séges testvérként velünk mindig türelmes, megértő magyarokkal. 

Istennek kifürkészhetetlen akarata ragadta el tőlünk a munka-
bírásának teljes birtokában lévő kiváló férfiút, akinek embertársaiért, 
egyházáért, hazájáért dobogó szive, talán azért, mert annyival többet 
viselt mások gondjaiból is, mert annyit adott szívjóságából, másnak 
is, — szűnt meg időnek előtte dobogni. 

Ha végig kisérem élete utján a soraink éléről elköltözött püs-
pökünket, visszaemlékezem gyermekkoromra, amikor ez, az érdemes 
papi otthonból származott, szintén pappá szentelt szelídlelkületű) 
fiatalember szülővárosomban Balassagyarmaton káplánkodott, ahonnan 
már az őt megismerőknek tiszteletét maga iránt kiváltottan távo-
zott, a még akkor tót nyelvű sámsonházai egyház élére. 

Meleg, miniig megértő és embertársait szeretni tudó szív, lán-
goló hazaszeretet és a hűséges kötelességteljesítés voltak a vezér-
fonál, amelyik életét és papi működését jellemezte, és amely tulaj-
donoknak okos értékesítése szerezte meg számára egyháza szeretetét 
és azon át a magyarság számára sámsonházai híveinek lelkét és 
tették ezáltal színmagyarrá egyházát. De meghódította a maga szá-
mára a nagy Nógrád i egyházmegye osztatlan bizalmát is s azután, 
hogy egyházi vezérévé választotta a nógrádi evaugélikusság, tette 
meg a tanúságtételt amellett, hogy rendelkezik azokkal a jeliemi és 
szellemi javakkal is, amellyel a súlyos megrázkódtatásnak kitett^ 

Dr. 
Sztranyavszky 
S. kerületi fel-
ügyelő meg-
nyitó beszéde. 



csonkává sebzett dunáninneni egyházkerület vezéri voltára ké-
pesítették. 

Szerényen lépett a nagy püspök, a bölcs és tudós Baltik Fri-
gyes örökébe és most, hogy Ura és Istene magához szólította hűsé-
ges szolgáját, felemelt fővel, büszkén távozott onnan és lépett át az 
örökkévalóság birodalmába, mert a nemes szerénységgel elfoglalt és 
mindvégig azzal viselt püspöki szék méltó betöltőjének bizonyult, 
bár nem a forma és a külsőségek, de a szív és benső értékek vol-
tak alkotó elemei. 

Bölcs vezérünk, nekem megértő és hűséges munkatársam, atyai 
jóbarátom volt Kiss István, lelkésztársai számára világító, irányt 
mutató fény, a magyarságnak meg nem ingatható, teherbíró pillére. 

Idő előtti kidőltét őszintén siratjuk és kívánjuk, kérjük Iste-
nünktől számára az örökkévalóság birodalmában a méltó helyet, — 
hű, magyar protestáns lelke, szívjósága, nemes jelleme maradjon pél-
daadásával innentúl is közöttünk. 

Indítványozom, hogy Istenben boldogult püspökünknek, D. Kiss 
Istvánnak emlékét örökítsük meg jegyzőkönyvünkben és juttassuk 
el soha uem múló hálánk, megbecsülésünk, szeretetünk, kegyeletes 
emlékezésünk jeleként annak kivonatát a gyászoló özvegyhez, kinek 
mélységes bánatában vele együtt sírunk, együtt érezünk. 

Mondjunk imát elköltözött püspökünk nemes lelkének nyugal-
máért és közgyűlésünket függesszük fel öt percre. 

* 

A mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlést újból megnyitom. 
Újból a gyász, a fájdalmas megemlékezés érzésének adok kifejezést, 
amikor a minket vendégként szeretettel fogadott komáromi egyház 
hitbuzgó, egyházát épitő, kiváló felügyelőjének, Vetsey Ede ő excel-
lenciájának váratlan, mindannyiunkat mélyen érintő elhunytáról em-
lékezem. Adjunk kifejezést mélységes gyászunknak, komáromi test-
véreinkkel való együttérzésünknek és örökítsük meg emlékét a 
példát mutató, kötelességteljesitésében hű egyházi férfiúnak jegyző-
könyvünkben. 

Mélységes részvéttel emlékezem meg az egyházunk szolgálatá-
ban fél évszázadot fölülmúló időt eltöltött mosoni egyházmegyei tb. 
felügyelőnek: Lepossa Dánielnek elhunytáról, akinek emlékét jegyző-
könyvünkben ugyancsak örökítsük meg. 

Iktassuk jegyzőkönyvünkbe fájdalmas részvétünket Csővári Géza 
és Dedinszky Aladár elhalálozása felett is, akik mind a ketten hosz-
szú évtizedeket töltöttek szorgos és áldott buzgólkodással az Úr 
szőllejében. 

Szinte nincs megállás ez évi közgyűlésünkön a gyász, a fájda-
lom érzéseit visszatükröző megemlékezéseinkben. 

Mélyen sújtotta testvéregyházkerületünket, az ugyancsak csonka, 
tiszai egyházkerületet Istennek kifürkészhetetlen akarata, amikor 
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magához szólította nemeslelkű, egyházát rajongó szeretettel és lan-
kadatlan buzgalommal szolgáló felügyelőjét: Zelenka Lajos őméltó-
ságát, a magyar országgyűlés felsőházában hivatott képviselőnket. 

Időelőtti megrendítő halála a mi lelkeinket is megrázta, együtt 
érezünk testvéreinkkel és jegyzőkönyvünk kivonatának megküldésé-
vei ugy a tiszai egyházkerület, mint az elhunyt családja előtt adjunk 
kifejezést nagy gyászukban való őszinte részvétünknek. 

Mindannyiunk lelke igaz érzéseinek és a magyar szivekben élő, 
soha nem muló hálának kívánok kifejezést adni akkor, amikor a nagy 
magyar szabadsághős, II. Rákóczi Ferenc halálának 200 éves fordu-
lójáról emlékezem és a minden idők számára a hűséges, hazafias kő-
telességteljesités példáját a késő utókornak mutató szobrának adako-
zására egyházkerületünk hiveit is ezennel felszólítom. 

Kötelességemnek ismerem felhívni a mélyen tisztelt Közgyűlés 
figyelmét az egész magyarhoni egyetemes egyházunk életére és to-
vábbi fejlődésére fontos kihatású zsinatnak a mult év végén való 
megnyitására, ülésezéseire és a már eddig is végzett munkájára, 
melyből a zsinatnak kiváló elnöke mellett egyházkerületünknek 
funkcionáriusai is kivették részüket. Bizunk abban, hogy a munka, 
amelyet végzünk, az élet számára szóló jövőt is alapozó munka 
lesz, melynek értékét nem a holt betű és elméleti formatökély, ha-
nem a változott időkhöz, a mai élethez való bölcs alkalmazkodás 
fogja adni. 

Mélységes hálával és hűséges, hódolatteljes szeretettel főméltó-
ságu Kormányzónk iránt, akinek bölcsessége szerezte meg számunkra 
a zsinat tartásának lehetőségét és hálával Gömbös Gyula minisz-
terelnök és kormánya iránt, kinek áldozatkészsége tette lehetővé az 
egyházkerületeknek nagyobb anyagi megterhelése nélkül a zsi-
nat megtartását, kérjük Istenünknek áldását a zsinat munkájára, 
amelytől várjuk egyházi életünknek ujabb halasztást sok kérdésben 
már nem tűrő tökéletes szabályozását. 

Kötelességemnek ösmerem örömmel emlékezni meg egyetemes 
közgyűlésünk egyházi elnökének a testvér ť'szai egyházkerület nagy-
érdemű püspökének D. Geduly Henriknek magas kormányzói kitün-
tetéséről, amely kitüntetés és tiszteletadás az egész egyetemes evan-
gélikus egyház megbecsültetése is. Amikor ezt örömmel és kormány-
zónk iránti hálával jegyezzük fel jegyzökönyvünkben, üdvözöljük 
innen az egyházkerület közgyűléséből is, egyetemes egyházunk nagy-
méltóságú egyházi elnökét. 

Öröm ért bennünket a főméltóságú Kormányzó úr ama tényé-
ben is, amellyel ugyancsak nagy kitüntetésben részesítette egyete-
mes gyámintézetünk érdemes elnökét: Feilitzsch Berthold báró 
őnagyméltóságát, akit ugyancsak tisztelettel köszöntsünk innen ke-
rületünk közgyűléséből. 

Hittestvéri meleg szeretettel üdvözöljük a Tiszai evangélikus 
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egyházkerület uj felügyelőjét dr. Lichtenstein Lászlót s nagyjelentő-
ségű egyházi működése elé bizakodó reménységgel nézünk. 

Megkülönböztetett tisztelettel üdvözöljük Medgyaszay Vince 
dunántúli református püspököt s főpásztori munkájára Istennek ál-
dását kérjük. 

Nem lenne teljes közgyűlést megnyitó szavam, ha nem emlé-
kezném meg a minket vendégszeretettel fogadó komáromi egyhá-
zunkról és arról a képről, ami mindnyájunknak lelki gyönyörűséget 
szerzett, amikor a helyi egyház küldöttein kivül ott láttuk a minket 
váró és fogadó komáromiak sorában felekezeti különbség nélkül 
megjelenni a helyi magyar társadalomnak tiszteletreméltó, kiváló 
tagjait. Az a kép, amelyik itt elénk tárult, amikor a Fehér-Komá-
romi egyházmegye főesperese mellett ott láttuk állani a komáromi 
róm. katb. egyház nagyérdemű apátplébánosát és a református egy-
ház nagyrabecsült lelkészét, — visszavarázsolta lelkemet azokba az 
időkbe, amikor felekezeti különbség nélkül tudott egy lenni a ma-
gyar, nem választó falakat épitett, de kapcsokat kovácsolt a törté-
nelem kohójában, amelyek összefűzni hivatottak voltak a magyar 
lelkeket. 

Ezekben a fokozottabb mértékben gondterhes, történelmi idők-
ben szeretném vetíteni a Komáromban elém tárult képet annyi 
magyar város és község [felé, hol nem a béke, megértés és köl-
csönös szeretet, hanem annak lelkeket mérgező, ellenkező vonása 
jut kifejezésre egyes vezetésre hivatott magyarok cselekedeteiben. 
Mennyivel nyugodtabban és eredményesebben készülhetne fel, vértez-
hetné fel magát a magyar nemzeti társadalom a világ rengésének 
közben reá váró, még ki tudja milyen súlyos megpróbáltatásaira, ha 
lélekben és gondolatban egybeforrottan járná a történelem útját, hi-
vatott vezetői után, azokban bizva s nem azok ellen gyűlölködve. 

Köszönettel a vendéglátó egyház iránt és hálával a nemes 
— sajnos — ma csonka Komárom város egész társadalma iránt, 
hogy lelkünkből ezeket az érzéseket és vágyakat váltotta ki, adom 
át a szót nagyrabecsült elnöktársamnak, aki egyházunk alkotmánya 
értelmében hozzá intézett kérő szavamra vállalta a munkát, felelős-
séget, püspökhelyettesként vinni, vezetni az egyházkerületi elnök-
ség ügyeit. 

őszinte szeretettel és megbecsüléssel köszöntöm szép számmal 
megjelent világi és egyházi tagjait közgyűlésünknek! 

Végzendő munkánkra Istennek áldását kérem. 

A közgyűlés az elnöki megnyitónak kegyeletes meg-
emlékezést tartalmazó részét mélységes megilletődéssel, ben-
sőséges együttérzéssel és meleg részvéttel, az egyház és 
a hazaszeretet magasztos eszméit hazafias lángolással hir-
dető tanait lelkesedéssel, élénk helyeslésének gyakori ki-
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fejezésével hallgatta s a püspökhelyettes indítványára egész 
terjedelmében jegyzökönyvébe vétette. 

Napirend előtt D. Kovács Sándor egyházkerületi főjegyző fel-
hívja a közgyűlés figyelmét arra a kitüntetésre, mely egyházunkat 
a közelmúltban érte. A magyar országgyűlés képviselőháza kerüle-
tünk felügyelőjét elnökévé, a felsőház pedig báró Radvánszky Albert 
egyetemes evang. egyházi és iskolai felügyelőt másodelnökévé vá-
lasztotta. E kitüntetés nem csupán az ő közéleti hosszú érdemes 
munkásságuk jutalma, hanem egyúttal elismerése azon csak igazi 
államférfiakat jellemző felelősségérzetnek, mely az ő személyiségők-
nek, egyúttal egyházunk közszellemének döntő erejű bizonysága. A 
közbizalomnak e megnyilvánulása tanúságot tesz arról is, hogy egy-
házunk válságos történelmi időkben mindig oda állította a nemzeti 
élet küzdőporondjára a legkiválóbb harcosokat s legodaadóbb mun-
kásokat. Indítványozza, hogy a közgyűlés fejezze ki örömét a két 
kitüntetés felett. 

A közgyűlés az indítványt elfogadja, egyházi vezé-
reit ezen kitüntetés alkalmán bizalommal és szeretettel 
üdvözli, a haza javát szolgáló munkájukra Isten áldását 
kéri. 

A kerületi felügyelő az üdvözlést az egyetemes fel-
ügyelő nevében is megköszöni. 

2. (Dr. Z.) A világi elnök a jegyzői karnak azon bejelentésére, 
hogy az egyházmegyék kiküldöttei megbízóleveleiket s igazolványai-
kat benyújtották s azokat szabályszerűeknek találta, a közgyűlést 
alkotmányszerűen megalakultnak jelenti ki s indítványozza, hogy a 
közgyűlés hódoló táviratban járuljon a Kormányzó úr ő Főméltó-
sága elé s üdvözölje Gömbös Gyula miniszterelnököt. 

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel teszi magáévá az indít-
ványt s a kővetkező táviratban hódol a Kormányzó úr ő Főméltó-
sága előtt: »Nagyméltóságú dr. Vértessy Sándor úrnak, a kabinet-
iroda főnőkének Gödöllő. A dunáninneni evang. egyházkerületnek 
1935 szeptember 5-én tartott közgyűlése mély hálával köszönte meg 
Ő Főméltóságának boldogult püspökünk D. Kiss István elhalálozása 
alkalmával nyilvánított részvétét és hűséges alattvalói hódolattal 
emlékezett meg Ö Főméltóságának evang. egyházunk iránt tanúsí-
tott változatlan jóindulatából eredt legfelsőbb engedélyéről, amellyel 
egyházunk országos zsinatának megtartását lehetővé tette. A kerü-
let hálás szívvel kéri a kegyelem Istenét, hogy árassza Ó Főméltó-
ságára gazdag áldását. Kérjük Nagyméltóságodat, hogy egyházkerü-
letünk forró háláját és mély hódolatát, áldáskivánatait <5 Főméltósága 
előtt jelenteni méltóztassék. A közgyűlés egyhangú határozatából: 
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Dr. Sztranyavszky Sándor egyházker. felügyelő, Wenk Károly espe-
res, püspökhelyettes.« 

A felterjesztett hódolatra a kabinetirodából a következő legma-
gasabb leirat érkezett: 

»Magyarország Kormányzójának Kabinetirodája. 1 1,282—1935. 
A Kormányzó úr Ó Főméltósága a dunáninneni evang. egyházkerü-
let közgyűléséből Nagyméltóságod és Wenk Károly esperes, püspök-
helyettes által távirati uton előterjesztett hódolatot szíves köszönettel 
fogadni méltóztatott Erről van szerencsém Nagy méltóságodat érte-
siteni. Fogadja Nagyméltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Gödöllő, 1935 évi szeptember hó 6. napján. Vértesy, a kabinetiroda 
főnöke. Nagyméltóságú dr. Sztranyavszky Sándor úrnak, képviselő-
házi elnök s a dunáninneni egyházkerület felügyelője Budapest.» 

Gömbös Gyula miniszterelnököt a közgyűlés a következő táv-
iratban üdvözölte: 

»Nagyméltóságú vitéz jákfai Gömbös Gyula m. kir. miniszter-
elnök úrnak Budapest. A dunáninneni evang. egyházkerület 1935. 
szept. 5-én Komáromban tartott közgyűlésén hálás szívvel emléke-
zett meg arról, hogy a magyar evang. egyház zsinatának megtartá-
sát a magyar kir. kormány jóindulatú támogatása tette lehetővé. 
Amidőn közgyűlésünk ezért köszönetét nyilvánitja, egyúttal nemzet-
épitő munkájára Isten áldását kéri és bizalmáról biztositja. A köz-
gyűlés egyhangú határozatából: dr. Sztranyavszky Sándor egyház-
kerületi felügyelő, Wenk Károly esperes, püspökhelyettes.« 

A megalakult közgyűlést Komárom város nevében a polgár-
mester, a református és az evangélikus egyházak nevében a helybeli 
lelkészek üdvözölték s hangoztatták: 1. a protestáns egyházaknak a 
vallási és a nemzeti szabadság kivivásában és védelmében szerzett 
hitbeli és hazafias elévülhetetlen érdemeit, 2. a két testvéregyháznak 
vallásos és hazafias lelkek nevelésére törekvő heroikus munkáját s 
3. a hittestvéri megértő szeretet és összetartás szükségét s bizakodó 
reménységét, valamint az áldozatos egyház és hazaszeretet s mások 
hitbeli meggyőződését megbecsülni tudó és értékelni kész hithűséget. 

A világi elnök válaszolva az üdvözlésekre, hangsúlyozta, hogy 
nemcsak a közgyűlés elnöki székéből, hanem a közgyűlés minden 
egyes tagjának a lelkéből is szól, amidőn az elhangzott üdvőzlő sza-
vakat a leghálásabb érzésekkel fogadja és megköszöni. Mert az itt 
elhangzott üdvözlések méltán sorakoznak a komáromi társadalomban 
tapasztalható azokhoz a megnyugtató és biztató jelenségekhez, amelyek 
bizonyságát szolgáltatják annak, hogy itt olyan lelkes magyarok élnek, 
akik hazájuk jövőjén aggódva, azt egyetértő közös akarattal töreksze-
nek épiteni. Meleg szivű, okos vezetők kezében a magyar lélek formál-
ható. A vezetők lelkében ezen erényeknek hiánya oka annak, hogy 
a gyűlölség és meg nem értés tombol a politikai pártok és a val-
lásfelekezetek között. Köszönetet mond Komárom városának és ez a 
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köszönet a vezetők felé irányul, akik okosan nemcsak hivatalos ügye-
ket intéznek, hanem épitik a boldogabb magyar jövendőt is és épi-
tik Krisztus egyházát is, mert Krisztus egyházát csak azok épitik, 
akik a szeretet lelkétől lángolnak s nem a gyűlölet csákányával rom-
bolnak. 

Hogy az elnöki válaszban erőteljes kifejezést nyert magasztos 
gondolatok, vallásos és hazafias eszmék csakugyan a közgyűlés tag-
jainak elméjében és szivében is ható erőként élnek, bizonyította az 
a kitörő tetszésnyilvánítás és lelkes helyeslés, amelyik a válasz el-
hangzása után felcsendült. 

3 . (Dr. Z.) A világi elnök javaslatára 
a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnök-

ség elnöklete alatt a jegyzői karon kivül Bérces Lajos, 
Csatáry Elek, Hanzély Ferenc, dr. Händel Béla, Kardos 
Gyula, Laszkáry Gyula és Podhradszky János közgyűlési 
tagokat küldi ki. 

4 . (Dr. Z.) Az egyházi elnök bejelenti, hogy a kerület tanítói 
karát a közgyűlésen Bérces Lajos balassagyarmati igazgatótanitó és 
Kaján József legéndi tanitó képviselik. 

5 . (Dr. Z.) A püspökhelyettes következőkben terjeszti elő évi 
jelentését: 

Nagyméltóságú Egyházkerületi Felügyelő Ur! 
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 

»Hátra van tehát még az Isten népének szombatja. Mert aki 
bement az ő nyugodalmába, az maga is épugy megnyugodott az ő 
munkájától, mint az Isten az övéitől.« (Héb. IV. 9—10.) Az apostol 
ama lélekemelő és vigasztaló szózatával foglalom el mély megillető-
déssel ideiglenes minőségemben Istenben boldogult püspökünk el-
árvult székét, egyúttal jelezve abbeli ténykedésemnek egyedüli célját 
»Egyházkerületünk népének Istenben való megnyugvását.« 

íme az apostol nagy szeretetműve, melyet rajtunk gyakorol oly 
időben, amikor megnehezült az idők járása felettünk: bolygó lábunk 
tövisekre hág és könybelábadt szemünk előtt egymásután drága sí-
rok domborulnak, hirdetve minden földi dicsőségnek múlandóságát! 

íme az apostol Ariadne féle arany vezérfonala, melyen haladva 
egyházkerületünk népe az élet labyrintusából kitalálva elveszett lel-
kinyugalmát ismét megtalálhatja, mert nem hiába meg vagyon irva: 
»Hátra van tehát még az Isen népének szombatja.« 

Hogy ezt elérhessük, kell hogy Istenhez hasonlóvá, az ő népe 
és gyermekei legyünk, Isten munkáját folytassuk; ama szeretet-
munkáját, melyet a világ teremtés óta mai napig szüntelenül ki szo-
kott fejteni: „az élet hetében" 6 napon át végtelen szeretetét ragyog-
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tatva, hogy végre Mk napján — az Ô ünnepnapján — munkájától 
megnyugodva gyönyörködjék benne. 

Istennek e megnyugvása azonban szeretetmövének betetőzése] 
Amit hétköznap egy kezével oszt, azt tenger áldásaiban vasár-

naponként szórja a szeretet Istene mind a két kezével! 
Istennek áldó tevékenysége volt megdicsőült vezérünk éltető 

lelke! Jellemző az ő legbensőbb viszonyukra, hogy Isten mindenkor 
betért hűséges szolgájához, mihelyt megnyugodni akart az ô mun-
kájától, azért volt áldott lelkű püspökünk a béke és szeretet pél-
dányképe, Isten titkainak sáfárja, aki valóban titkon munkálkodott 
— távol a világ zajától, és hiúságától — Isten országának építésén, 
nemes lelkének gyönyörűségére örömet szórva mind a két kezével... 

»Az élet könyvébe sajátkezűleg írhatta be nevét: emléket maga 
állított magának, vonzó személyiségével; hűséges munkája után nem 
irigy halál ragadta őt el keblünktől, hanem egyszerűen ő is betért 
Urához Istenéhez, megnyugodva az ő földi munkájától, mint Isten 
az Övétől.« 

* * 
* 

A gyászszertartáson elháríthatatlan akadályok miatt — sajnos 
— nem vehettem részt, de a mosoni egyházmegye nevében soha nem 
muló kegyeletünk jeléül, én is letéttettem koszorúnkat A temetés 
lefolyásáról a napi lapok és egyházi sajtónk részletesen megemlékez-
tek. A minden oldalról megnyilatkozott általános nagy részvét, a 
koszorúk tömege hű kifejezője volt a nagy veszteség feletti mély 
gyásznak és annak az őszinte tiszteletnek, nagyrabecsülésnek és sze-
retetnek, amely Atyáihoz költözött főpásztorunkat életében környez-
ték. Még az elszakított területekről, Erdélyből és a Felvidékről is 
igen sok részvétlevél és távirat érkezett, kifejezést adva a gyászban 
való együttérzésnek. Itt csak annyit tartozom mégis megemlíteni, 
hogy a gyászszertartást D. D. Raffay Sándor bányakerületi püspök 
és Mihalovics Samu nógrádi főesperes végezték, Podhradszky János 
fejérkomáromi főesperes és Kardos Gyula nógrádi alesperes segédle-
tével, míg a sírnál D. Kovács Sándor egyházkerületünk főjegyzője 
mondott mindenkit könnyekig megható búcsúztatót az egyházkerü-
let és annak intézményei nevében. 

Mulasztást követnék el, ha köszönetünket nem fejezném ki ugy 
nekik, mint külön is D. Kovács Sándor egyházkerületi főjegyzőnk-
nek és Kirchner Rezső püspöki titkárnak, akik nagy odaadással fá-
radoztak, hogy a végső tiszteletadás méltó legyen a kerület nagy 
halottjához. 

Atyáihoz költözött főpásztorunk emlékezete pedig legyen kö-
zöttünk áldott! 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! Mint egyházkerületünk legidősebb 
esperesének, nekem jutott a szomorú kötelesség, hogy az E. A. 136. 
§-ábau foglalt rendelkezés szerint >a püspöki teendők végzését az 
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uj pfispök beiktatásáig ideiglenesen átvegyem.« Magas korom és 
erőtlenségem ugyan az első órákban arra indítottak, hogy e köteles-
ség elől kitérjek, de mégis engedve a kerületi felügyelő úr Őnagy-
méltósága felhivásának és bizva az erőtleneket megsegítő isteni ke-
gyelemben, a püspöki teendők ideiglenes végzését julius hó 29 én 
átvettem és erről Ónagyméltóságát és kerületünk esperesi hivatalait 
nyomban értesítettem A kerületi felügyelő úr Őnagyméltóságával 
egyetértőleg ugy intézkedtem, hogy a püspöki hivatal — mig a vég-
leges megoldás el nem következik — továbbra is Sámsonházán ma-
rad. Az egyházkerület közigazgatásának folytonossága igy biztositva 
lett és az a gyászeset óta zavartalanul működik. 

Tisztelettel kérem a mélyen tisztelt egyházkerületi Közgyűlést» 
hogy ezen bejelentéseimet szives tudomásul venni méltóztassék. 

* * 
* 

Itt kell megemlékeznünk arról a gyászesetről is, mely a tiszai 
evang. egyházkerületet sújtotta, dr. Zelenka Lajos egyházkerületi fel-
ügyelőnek folyó évi március 22-én történt elhunytával. Ároni család 
sarja volt, aki magával hozta családja köréből az egyháza iránti tör-
hetetlen hűséget, annak odaadó, önzetlen szeretetét. Megnyerő egyé-
nisége mindenkit lebilincselt, akivel a jó, vagy balsors összehozta. 

A mosoni egyházmegye is elvesztette egyik patriarka korú hű 
munkását, Lepossa Dániel egyházmegyei tb. felügyelőt, aki minden-
kor készséggel állott szolgálatára egyházának és mint helyettes egy-
házkerületi felügyelő egyházkerületünknek is értékes szolgálato-
kat tett. 

A testvér dunántúli ref. egyházkerület tudós püspöke, dr. Antal 
Géza is Atyáihoz költözött élete 69 évében mult évi december 30-án. 
A kiváló püspök élete példájával, a kötelességteljesités hűséges és 
kitartó munkájában mindég előljárt és bár törékeny, gyenge testtel, 
de fényes tudásával egyik dísze volt a református püspöki karnak. 

A gyászoló családok tagjaihoz és a vezérüket vesztett tiszai 
evang. és a dunántúli ref. egyházkerületekhez, valamint a mosoni 
egyházmegyéhez boldogult püspökünk az egyházkerület nevében 
mind a három esetben, a gyászban osztozó és együttérzésünket kife-
jező részvétiratot intézett. 

Az elhunytak emléke legyen közöttünk is áldott! 
* * 

* 

Ezek után áttérüuk az elmúlt közigazgatási év fontosabb ese-
ményeire. * 

Első helyen kell emlitenünk a mult év november 16 áu lefolyt 
országos nemzeti ünnepet, Horthy Miklós Kormányzó Ur Őfőméltó-
sága Budapestre történt bevonulása 15 ik évfordulója alkalmából 
Egyházaink és iskoláink az ünnepeltetésből őszinte meleg szívvel és 
hódoló tisztelettel vették ki részüket, áldván a Mindenhatót, hogy 
a nehéz, zivataros időkben oly fenkölt gondolkozású és bölcs vezért 
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adott nemzetünknek, aki biztos kezekkel, Istenbe vetett rendületlen 
hittel vezeti a sors csapásaitól sújtott és annyi megpróbáltatásnak 
kitett nemzetünket az örök igazság diadalra jutása: Nagy Magyar-
ország feltámadása felé! 

Ugyancsak országos nemzeti ünnep keretében áldozott az egy-
házkerület a Nagyfejedelem, II Rákóczi Ferenc dicső emlékének ha-
lála 200 éves évfordulóján. Az egyházkerület összes templomaiban 
ünnepi istentiszteletek és valamennyi iskolánkban a Nagyfejedelem 
életét és dicső küzdelmeit méltató iskolai ünnepélyek tartattak és 
gyűjtések eszközöltettek az emlékét megörökítő szobor alap javára. 
II. Rákóczi Ferenc Magyarország függetlensége és alkotmányának 
szabadsága érdekében vívott harcában és küzdelmeiben a hazaszere-
tetnek és a páratlan áldozatkészségnek adta nemes példáját. A ma-
gyar erőbe, a magyar jövőbe vetett törhetetlen hitnek és bizalomnak 
volt a megtestesítője. Bár egyházának hű fia volt, hős védője a lel-
kiismereti szabadságnak is. A legádázabb felekezeti elnyomás és har-
cok idejében küzdött a minden vallásfelekezetet egyformán megillető 
szabadságért! És ha nem is járt akkor eredménnyel szabadságharca, 
eszméi örökre világítani fognak a magyar életben. És kell, hogy vi-
lágítsanak ma, amikor nemzetünk mai sanyarú korszakában a viszály-
kodás helyett oly nagy szükség van a megértésre, a lelkek egységére! 

Tisztán egyházi vonatkozású jubileumunk is volt az elmúlt 
közigazgatási évben. A Luther-Otthon, az egyetemes egyház egyetemi 
és főiskolai internátusa, 1934 október 14-én ünnepelte, a nehéz köz-
viszonyokra való tekintettel szerény keretek között, de annál bensősé-
gesebb örömmel, fennállásának negyedszázados évfordulóját. Egyhá-
zunknak e fontos intézménye, a lefolyt 25 esztendő alatt, mindenkor 
legfőbb feladatának ismerte evangéliomi egyházunk szent ügyének 
odaadó szolgálatát és gondos vezető irányitása mellett bebizonyította 
életrevalóságát! 

Boldogult püspökünk az intézet igazgatóságához a jubileum 
alkalmából üdvözlő iratot küldött, Isten további megsegítő kegyel-
mét kérve ugy annak evangéliomi lelkű kiváló vezetőire, mint az 
áldásosán működő intézményre és annak minden tagjára. 

Ugyancsak meleg üdvözlő iratot intézett boldogult püspökünk 
az egyházkerület nevében a tiszai egyházkerület érdemes püspöké-
hez D. Geduly Henrik Őnagyméltóságához és dr. Ravasz László du-
namelléki ref, püspök úrhoz az I ső oszt. polg. érdemkereszttel tör-
tént legfelsőbb kitüntetésük a testvér dunántúli ref. egyházkerület-
hez, főtiszt. Medgyasszay Vince, újonnan választott püspökének áp-
rilis hó 10 én történt beiktatása, Tasnádi Nagy András Őméltósá-
gához vállás és közoktatásügyi államtitkárrá történt kineveztetése 
és dr. Deák János egyet, tanár úrhoz, a soproni theol. fakultás dé-
kánjává történt megválasztása alkalmából. 

És amiről az első helyen kellett volna megemlékeznünk: a 



Nemzetgyűlés alsó háza elnökévé szeretve tisztelt egyházkerületi fel-
ügyelőnket, dr. Sztranyavszky Sándor Őnagyméltóságát, a felsőház 
pedig alelnökévé egyetemes egyházunk érdemes felügyelőjét, D. Báró 
Radvánszky Albert Őnagyméltóságát választván meg, boldogult 
püspökünk egyházunk e két kimagasló vezérférfiaihoz meleghangú 
üdvözlő iratot intézett, sok áldást kívánva nekik, a személyükön ke-
resztül evangélikus egyházunkat is ért kitüntetésükhöz! 

A személyi ügyek után legyen szabad áttérnünk az egyház-
kerület külső és belső vonatkozású ügyeire. 

Még mindég tart a háború okozta válságos idő. Kormányunk 
részéről a legnagyobb erőfeszítéseket látjuk megtenni a gazdasági 
válság enyhítésére, népünk szociális bajainak orvoslására. A telepí-
tések kérdése, a hitbizomány reformja, az egyke elleni küzdelem, a 
családvédelem érdekében a kormány részéről tervbe vett intézke-
dések, egy szebb jövő elkövetkezésének ígéretei. Vajha a jó szán-
dékot a kegyelmes Isten sikerrel is koronázná, gazdagon gyümöl-
csözővé tenné, hogy porba sújtott, megalázott és már eléggé meg-
bűnhődött nemzetünkre elkövetkezne a jobb kor, mely után buzgó 
imádságunk epedez! 

Az államhoz és a testvér ref. egyházhoz való viszonyunkat az 
elmúlt közigazgatási évben semmisem zavarta. 

Az állam anyagi erejéhez mérten igyekszik ségitségünkre lenni 
és hisszük, hogy nem rajta múlik, hogy jogos kívánságainkat nem 
tudja ugy kielégíteni, amint azt bizonyára szeretné. A ref. egyházzal 
pedig közős erővel törekszünk arra, hogy a százados testvéri jó vi-
szonyt muló tünetek ne zavarhassák! 

A róm. kath. egyházhoz való viszonyunkba a reverzálisok és a 
polgári házasságkötés kérdése okozzák a súrlódási pontokat és e súr-
lódási pontok — amelyek nem a mi magatartásunk következtében 
adódtak — nem fognak megszűnni addig, amig a róm. kath. egyház 
a vegyes házasságokra vonatkozó — és az állami törvényekkel me-
rőben ellentétes — merev és sok család békéjét feldúló álláspontját 
meg nem változtatja. Még sajnálatosabb az, hogy a viszály magva 
ma már a katonaság körében is elhintetett és ott is éket ver ke-
resztény és keresztyén, magyar és magyar között. Pedig, ha valami-
kor, ugy a mai nehéz időkben van szükség a viszálykodás helyett 
a megértésre, a türelemre, a lelkek egységére és nyugodtabb, boldo-
gabb időkre kellene hagyni a felekezeti súrlódások felidézésére alkal-
mas kérdések felvetését! 

Sok szó esett az utóbbi időben a családvédelem érdekében há-
zassági jogrendszerünk gyökeres megváltoztatásáról is. Ha ezen a 
téren javulást akarunk, ugy azt nem annyira ezen az uton kell ke-
resnünk, hanem inkább a házas életről alkotott laza erkölcsi felfo-
gás háttérbe szorítása által. Házassági törvényeink — ha azok erejét 
nem igyekeznének egyes vallásfelekezetek gyöngíteni — jól bevál-
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nának, csak erkölcsi tartatommal keli azokat megtölteni. Az az Er-
kölcsi dekadencia, mely ezen a téren lépten nyomon jelentkezik nem 
uj jogszabályok alkotása által szüntethető meg, hanem a Krisztus 
szerinti vallásos élet elmélyitése és megerősítése által' 

Súlyos teherként nehezedik egyházainkra az országos tanítói 
nyugdíjjárulék. Akkor, amikor az egyházak teherbíró képességükhöz 
mért segélyeket kaptak iskolai dologi kiadásaik fedezésére, tandíj-
kárpótló államsegélyt, az eltörölt tandíj helyett és adócsökkentési 
segélyt az egyház fenntartására: az orsz. tanítói nyugdíjjárulék 24 
arany korona volt. Ma, amikor ezek az államsegélyek megszűntek 
és egyházunk teherbíró képessége a válságos gazdasági helyzet kö-
vetkeztében amúgy is nagyon lecsökkent, az orsz. tanítói nyugdíjjá-
rulék 24 aranykoronáról 163 P 20 f-re emelkedett. Legtöbb egyhá-
zunk évek óta nem tud megfelelni ebbeli kötelezettségének: a hát-
rálékok a magas késedelmi kamatok felszámításával, lavina módjára 
nőnek, nem egy egyházban ezreket tesznek ki és különösen a több 
tanerős iskolákkal biró egyházakat összeroppanással fenyegetik. Igaz, 
hogy indokolt esetekben a politikai községek tartoznának e terheket 
átvenni, de az országban kisebbségben lévén, nekünk csak a legrit-
kább esetekben sikerült egyházainknak a tehermentesítést biztosítani, 
kirivó ellentétben a róm. kath. egyházakkal. Súlyosbítja az iskola-
fenntartó egyházak helyzetét az is, hogy mert az államsegély meg-
szűnése, illetve nagyfokú csökkenése és az évek óta tartó válságos 
gazdasági viszonyok miatt egyházi és iskolai épületeiket javítgatni 
képtelenek voltak, ma már azok roskadoznak. Igaz, hogy az állam 
néhány évvel ezelőtt tetemes államsegélyeket és kölcsönöket folyó-
sított az Orsz. Isk. Építési Alapból, de ma már ez is kimerült, ami-
kor pedig fennállott, a róm. kath. iskolák egyre-másra igénybe vet-
ték azt, mi — kisebbségi helyzetünknél fogva — megint csak eles-
tünk e segélyektől, vagy csak a legnagyobb utánjárással, de akkor 
is csak szórványosan sikerült azt egyházaink egyikének-másikának 
biztosítani. Mindkét — egyházainkra súlyosan nehezedő — kérdés-
ben, az állam által tervbe vett és országosan bevezetendő kulturadó 
kivetésétől várjuk bizalommal és türelemmel az enyhülést. 

A róm. kath. egyház is érzi — bár bizonyárá nem olyan hat-
ványozott mértékben, mint a mi egyházaink — e tekintetben a ne-
hézségeket, de ugy látszik, meg is találta a kedvező megoldást: ros-
kadozó iskola épületeinek tatarozási terhét, vagy ha kell egészen 
ujjá építését a politikai községekre hárítja át, az iskola róm. kath. 
hitfelekezeti jellegének teljes megóvása mellett és igy iskolája fenn-
tartásába bevonja a községi pótadó útján a más vallásfelekezetekhez 
tartozókat is, sőt a községen keresztül — a saját híveinek tehermen-
tesítése mellett — a vármegye részéről is biztosítja segélyezését. így 
ma már nem mennek ritkaság számba az u. n. »községi róm. kath, 
iskolákc, amelyeket pedig törvényeink nem ismernek 1 
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Ä lelkészi nyugdijintézeti terhek is -— amelyek egyébként 
kényszerű folyományai annak, hogy a háború következtében régi 
nyugdijintézetünk tőkéi elvesztek és mai nyugdíjintézetünket alap-
jában ujjá kellett alkotni — szintén súlyos gondot okoznak egyhá-
zainknak és lelkészeinknek egyaránt! A vigasztaló itt csak az, hogy 
rövid két esztendő leforgása után — az alapító járulékok befizeté-
sével — tetemesen csökkenni fognak e terhek. Addig is minden erő-
feszítést meg kell, hogy tegyünk, mert különben minden eddigi ter-
hes áldozataink semmivé lesznek, ha a fenntartói és tagdijhátrálékok 
folytonos szaporodása miatt, nyugdíjintézetünk újból válságba kerül! 

Félő, hogy megrendül egyházkerületünk háztartása is, az év-
ről-évre csökkentett államsegély összezsugorodása következtében. A 
folyó év első felében már nem kaptuk meg az eddigi félévenként 
300—300 P-t kitevő u. n. rendkívüli pótállamsegélyt. A f. évi junius 
hó 28-án kelt 6391—1935 VKM. számú rendelet >az igen nyomasztó 
anyagi körülményü uj folyamodók számának ujabban feltűnő nagy 
megnövekedése miatt az 1935 —36 időszaktól kezdve — a püspöki 
hivatalnak a minimumra szorítandó szükségleteit kivéve — a hiva-
talos portóköltség segélyeket is beszünteti.« Pedig ujabb adókat nem 
vethetünk ki az egyházakra, a költségvetés tételeit már jobban le 
nem szoríthatjuk! 

Az előbb emiitett 300 P. pótállamsegély elmaradását csak ugy 
lehetne a kerület költségvetésében kiegyensúlyozni, ha a kerület ál-
tal, egyes fegyelmi ügyekben, az előző évek során előlegezett és a 
kerületi pénztár kimutatása szerint 4.406 P 43 t-t kitevő perköltségek 
a kerületi pénztárnak visszatérittetnek. Ennek az összegnek a ka-
mata u. i. nagy részben pótolhatná az elmaradt pótállamsegélyt. E 
tetemes követelése az egyházkerületi pénztárnak — amelynek behaj • 
tását a kerületi számvizsgáló bizottság évről-évre sürgeti — java 
részben két, jogerősen elintézett fegyelmi ügy költségeiből tevődik 
össze. Az egyik Nagy Lajos fegyelmi ügye és a fejérkomáromi egy-
házmegyei elnökség ellen indított keresete, amelynek a költségei 
együtt 3133 P 53 f-t tesznek ki, a másik a Szimonidesz Lajos újra 
felvételi perében felmerült 979 P 90 f-nyi költség. Most már megvan 
a reménység arra, hogy a kerületi ügyész ur által tett hathatós lé-
pések következtében e költségek be is folynak. 

Tiszteletet parancsoló lelkierővel viselik a lelkészek is nehéz 
anyagi gondjaikat. Az előző válságos gazdasági évek alatt a párbér-
szolgáltatások és egyházi adók nem folytak be rendesen és a hátrá-
lékok évről-évre annyira felszaporodtak, hogy azok behajtása, ha csak 
a lelkész nem akarja magát hiveivel összeütközésbe hozni, a legna-
gyobb nehézségekkel jár. A róm. kath. papság ugy segített e bajo-
kon, hogy párbér járandóságait piaci áron a politikai községekkel 
megváltatja s igy a politikai hatóságokra tolja át a behajtással járó 
ódiumot. 
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Híveink erősen megcsappant teljesítőképessége mellett, a lelké-
szek az államnál sem tudják elérni, hogy legalább az 50% ra lecsók-
kentett korpótlékuk 100%-ra, azaz a torvényben biztosított összegre 
emeltessék fel. A folyó évi állami költségvetés nemzetgyűlési tárgya-
lásai kapcsán a kultuszminiszter ur ugyan Ígéretet tett, hogy e te-
kintetben a pénzügyminiszter úrral tárgyalásokba fog bocsátkozni, 
csak az a kérdés, hogy ezek a tárgyalások eredménnyel fognak-e 
végződni a lelkészekre nézve, ami pedig nagyon is kívánatos lenne, 
hogy a lelkészek anyagi gondjaiktól legalább egy kis részben men-
tesülve, zavartalanul és minden erejükből élhetnének szent hivatá-
suknak. 

Legalább a házon kivül gyermekeiket neveltető lelkészek gond-
jain lehetne könnyíteni. Mert ez a gond lelkészeink egyik legna-
gyobb gondja. Evangélikus gimnáziumaink internátusi alapjai, az 
ösztöndij-alapok elvesztek. Az a segély, amit az egyetemes Lelkész-
segélyezési Alap nyújthat a gyermekeiket házon kivül neveltető lel-
készeknek — egy gyermek után évi 28 pengő — oly csekély, hogy 
számba sem vehető. Ma jó, ha egy gyermek házon kivüll nevelte-
tését birja kongruás lelkészeink legtőbbike. És a több gyermekes 
családapák? E tekintetben hasonlíthatatlanul jobb helyzetben van-
nak tanítóink és tanáraink. Az elemi iskolai beiratási dijak 50%-a a 
tanítók házon kivül nevelt gyermekeinek támogatására a Tanítói 
Internátusi Alapba utaltatik be, ahonnan egy-egy tanitó gyermek az 
1933—34 tanévben 183—290 P segélyt, a mult tanévben pedig 100 
150 P-t kapott. Gimnáziumainkban ugyancsak erre a célra minden 
tanuló után külön dijat szednek, amelyek az Orsz. Evang. Tanár-
egyesület pénztárába folynak be s ebből az alapból a Tanár Egye-
sület az 1933—34 tanévben 4900 P t tudott szétosztani neveltetési 
segélyek cimén tagjai között és fokozatosan mind nagyobb összeget 
tőkésít tanári jóléti intézmények létesítésére, Miért ne szedhetnének 
a lelkészek is hasonló célokra, mondjuk minden konfirmandustól 
1—2 pengő beiratási dijat? A mélyen tisztelt egyházkerületi Köz-
gyűlés bölcseségétől függ, hogy egy ilyen irányú kőtelező határozat 
meghozatala végett egyetemes egyházi Közgyűlésünket megkeresse. 

A nehéz anyagi gondok közepette még a közigazgatásban is 
lépten nyomon nehéz helyzetek adódnak, különösen a lelkészválasz-
tásokkal kapcsolatosan. A régi boldogabb időben az egyházak rend-
szerint azt választották lelkészükül, akit az esperes ajánlott nekik. 
És bölcsen is cselekedtek! Ma a választó gyülekezetek bárki mást 
megválasztanak, csak éppen azt nem, akit az egyházi felsőbbség 
ajánl a választók bizalmába. Ennek következménye azután a lelkész-
választások elhúzódása, a korteskedés és az egyház békéjének meg-
bontása. Az egyetemes lelkész választási szabályrendelet nem csak 
hogy nem könnyített a helyzeten, de egyes intézkedéseivel, illetve 
az intézkedések hiányaival csak növelte a bajokat Főleg a meghi-
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vasra vonatkozó új rendelkezés teszi nehézkessé és húzza el a lel-
készválasztásokat. A mi egyházkerületi szabályrendeletünk a meghí-
vást — bölcsen — a választó közgyűlésre bizta. Az új egyetemes 
lelkészválasztási szabályrendelet a meghívást az egyháztanácsra ru-
házta. Amikor még a mi szabályrendeletünk alapján a közgyűlés 
dönthetett a meghívás dolgában — ha a meghívást elhatározta — 
ez már egyszersmint a meghívott megválasztását is jelentette. Mert 
ha a kerületi elnökség a meghívott ellen nem emelt kifogást, a meg-
hívás után 15 nap leteltével az esperes az ujabbi közgyűlésen egy-
szerűen csak bejelentette a kerületi elnökség jóváhagyását és a meg-
hívott lelkészt megválasztottnak jelentette ki. Most azonban az egy-
háztanács határoz a meghívás dolgában. A kevés tagból álló egyház-
tanács befolyásolása egyfelől sokkal is könnyebb, másfelől ha a vá-
lasztó közgyűlés többsége nem fogadja el az egyháztanács javaslatát 
és más jelölt körül csoportosul, élőiről kell kezdeni az egész válasz-
tási eljárást, mert az a jelölt, aki körül a többség csoportosul, nem 
jelenthető ki azon a gyűlésen megválasztott lelkésznek. De homályos 
a meghívás érvényéhez megkívánt egyháztanácsi többség meghatá-
rozásának kérdése is. A megkívánt 2/s-ad, illetve 3A többség a leg-
többször tört számot eredményez és V2, vagy 73 ad törtszavazaton 
hiusul meg nem egy esetben a meghívás sikere, holott talán az egy-
háztanács által meghívni nem sikerült lelkész személye körül cso-
portosul a választók nagy többsége. 

Azért bajaink között is vannak biztató tünetek, amelyek evan-
géliomi egyházunk élő erejét tükrözik vissza. Szinte azt mondhat-
nánk, hogy korszakos jelentőségű a magyar Tranoscius megjelenése. 
A Tranoscius háromszáz év óta nem csak énekes és imádságos 
könyve, hanem bibliai olvasókönyve, barátja, vigasztalója, Istenhez 
felemelője volt a lót evangélikus népnek s az ma is. Sok része van 
e nagyszerű énekes könyvnek abban, hogy a vailásüldözések alatt a 
hivő tót lelkeket semmiképpen nem tudták eltántorítani az evangé-
Horn igazságaitól. Nem csoda, hogy a tót nép ragaszkodik a Tranos-
ciusához még ott is, ahol lassan-lassan magyarrá lesz. És tisztán 
csak ez az oka annak, hogy tót istentiszteleti nyelvű egyházaink 
olyan lassan magyarosodnak. Nem nyelvi kérdés ez a mi tót isten-
tiszteleti nyelvű egyházainkban, hanem tisztán vallásos kérdés: nincs 
olyan magyar énekes könyvünk, amely csak megközelítené is a 
Tranoscius énekeinek gazdagságát, a belőlük feltörő diadalmaskodó, 
eleven hit erejét. Benne van az énekekben a Biblia mellett a káté 
és a hitvallásos iratok igazságai és hangulata is. És ime most itt 
áll előttünk e remek énekes, imádságos és olvasókönyv magyar for-
dítása, amely — szakavatott bírálók szerint — a tót Tranoscius 
szépségeit mesterien adja vissza. Micsoda perspeativa tót istentiszte-
leti nyelvű egyházaink megmagyarosodása terén? Mily nagyszerű 
fegyver lelkészeinknek a szekták elleni küzdelmükben. 
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A kitünŐ fordító, Víetőrisz József ny. giinn. igazgató, nefiá 
szánta ugyan e fordítást gyülekezeti használatra, csak forrásul egy 
később megszerkesztendő magyar énekes könyvnek, de vegyes (tót— 
magyar) istentiszteleti nyelvű egyházainkban inkább ma, mint hol-
nap mindenütt be kellene azt vezetni. Kz ugyan anyagi kérdést is 
jelentene, de megérné az áldozatot az elérni kivánt cél: a vallásos 
élet elmélyítése, vegyes nyelvű gyülekezeteink megmagyarosodásá-
nak meggyorsítása. Ez utóbbi cél érdekében bizonyára a kormány is 
nyújtana anyagi támogatást a magyar Tranoscius bevezethetésének 
költségeire. 

Sok szó esik napjainkban a szórványok gondozásáról is. Már 
magában véve az, hogy e kérdés a vele való foglalkozás s igy az 
érdeklődés körébe került, biztató jel, hogy e téren is több fog tőr-
ténni, mint eddig történt. A mi magyarhoni evang. egyházunk mond-
hatnánk igazi szórvány egyház. És a mi egyházkerületünk éppen 
egyike a leginkább »szórvány kerületnek.« Dicsekvés nélkül mond-
hatjuk, hogy egyházkerületünkben a szórványgondozás nem most 
fog megindulni, de folyik az szélesebb keretek között már 1929 óta, 
amikor az egyetemes egyháztól e célra kapott 400 Pengőn felül 3500 
P-t, tehát éppen annyit, sőt néhány száz pengővel többet is állított 
be kerületünk e célra költségvetésébe, mint amennyi az egész évi 
államsegélye. Nem kicsinyelhető dolog az, hogy szegénységünk mel-
lett tisztán csak egy cél érdekében annyit tudunk áldozni, mint 
amennyit segélyképpen egy egész évre az államtól kapunk, sőt még 
jóval azon felül is! Még egyik másik nagyobb és tehetősebb kerület 
sem mondhatja ezt el magáról. Hozzá kell tennünk még, hogy a mi 
kerületünk által a szórvány gondozásra fordított az az 5—6000 P. 
nem a fáradságos munkát végző lelkészek dijazására szól, — mert a 
munkát azok önzetlenül, apostoli buzgósággal végzik, — hanem java 
részben a fuvarokra kiadott készkiadásaik részbeni megtérítésére. Ha 
nálunk van még kívánni való e téren, ugy az az, hogy a munkások 
is elvegyék méltó jutalmukat! Magyaróvár, Kisterenye, Komárom, 
Tatatóváros, — Tatabánya — Esztergom, az egyházkerület missziói 
munkájának élő bizonyságai I 

* * » 
Ezek után legyen szabad áttérnünk azokra a dolgokra, amelyek 

tisztán és kizárólag egyházkerületünkre tartoznak. 
És itt első sorban is az államsegélyekről számolunk be. Az el-

múlt közigazgatási évben befolyt 3310 P rendes közigazgatási segély 
az államtól, 9139 P az egyet, egyháztól, továbbá 330 P pótállam-
segély, ellenben postaportóra államsegélyt nem kaptunk. 

Rendkívüli és kivételes államsegélyben részesültek: Meskó 
Károlyné 150 P., Sziráki egyház 400P., Gyúrói egyház 300 P., Bics-
kei fiókegyház 300 P., Hering Eajosné 100 P. és Huszágh Gyula 
180 Pengő. ( » 1430 Pengő.) 
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Az Élso Magyar Általános Biztosító Társaság ez évben is 150 
Pengőt adományozott kerületünknek a nevét viselő alapítvány gya-
rapítására. 

A »Turul Magyar Országos Biztosító Intézet R. T.« a kerülettel 
kötött szerződés értelmében az 1934. év június 30-ig terjedő idő-
szakra pedig 231 P. 29 fillér díjbevételi részesedés illeti meg a ke-
rületet. Mindkét osztalék a kerület káplántartási átalányához csa-
toltatott. 

A Prot. Tanítói Internátusi Alapból a következő kerületünkbeli 
tanítók kaptak gyermekneveltetési segélyeket: Kaján József és Ná-
dasdy József 150—150 P , Karner Jenő, Kurz Konrád, Matthesz 
Sándor, Gál János, Nagy Gyula, Szutórisz Géza és Thomka Károly 
tanítók 100—100 Pengő. 

Az egyetemes Felügyelő ur Őnagyméltósága a Lutheránus Vi-
lággyűlés svéd bizottsága áital az egyetemes egyháznak juttatott 
600 svéd koronából egyházkerületünknek 100 svéd koronát küldött, 
ami a mult évi közgyűlés jkve. 7. p. 12 alpontjában hozott határozat 
alapján a Kerületi Fiu Árvaház alapját fogja gyarapítani. 

Örömmel; jelentjük, hogy Bérces Lajos balassagyarmati és 
Csengey Gyula oroszlányi igazgató-tanítókat a vall. és közoktügyi 
miniszter ur f. évi július hó 1-tól a VII.-lk fizetesi osztályba léptette 
elő és igy több évi szünetelés után a Víl.-ik fizetési osztály újból 
megnyílott tanítóink előtt. 

Kardos Gyula nógrádi alesperes püspöki megbízásból m. é. ok-
tóber hó 14-én Surányban harangszentelést végzett. 

Fejérvármegye törvényhatóságának bizottsága tagjai sorába az 
egyházak képviseletében behivatott Podhradszky János tordasi lel-
kész, a fejérkomáromi egyházmegye esperese. 

A tanítókat szabályszerű elbánás alá vonó bizottságba boldo-
gult püspökünk Bérces Lajos balassagyarmati igazgató tanítót, a 
dunáninneni egyházkerület Tanítóegyesületének elnökét nevezte ki 
az egyházi hatóság képviseletére állandó tagul, mig helyettesítésé-
vel Ormossi Lajos tordasi tanítót bízta meg. 

F. évi január hó 25-én kelt körözvényében az »Evang. Élete 
c. egyházi lapunkat ajánlotta lelkészeink, tanítóink és módosabb hí-
veink hathatós anyagi támogatásába; f. évi február hó 12-én kelt 
körözvényében pedig a mult évi egyet, és egyházkerületi gyűlési 
határozatok végrehajtása tárgyában intézkedett boldogult püspökünk. 

A püspöki hivatal az 1934—35. közigazgatási évben 372 ügy-
darabot intézett el 1177 levéiben, boldogult püspök urunk pedig el-
nökileg ezen felül még külön 287 levelet irt meg. 

Ezek után áttérünk a részletes évi jelentésre; 

Első M agy. Ált. 
Bizt. Társ. 
adománya. 

Turul M. Orsz. 
Bizt. Int Bt. 
jutaléka. 

Prot. Tanit. 
Int. Alap 
segélyei. 

Svéd egyház 
segélye. 

YII. fiz. o.-ba 
kinevezett 
taniték. 

Egyéb folyó 
ügyek. 



Változások a hivatalos személyzetben. 

I. Változások az esperességekben. 

Dltegválaszíaífak: Wenk Károly és Csatáry Elek újból a mosoni 
egyházmegye esperesének, illetve felügyelőjének. 

Dllegltalt: Lepossa Dániel mosoni egyházmegyei tb. felügyelő. 

II. Változások a lelkészi karban. 
Távozott: Hoffmann Ernő puszta várni lelkész és vitéz Sréter 

Ferenc szügyi segédlelkész. 
Ütfleghalt: D. Kiss István sámsonházai, Csővári Dezső kétbodo-

nyi és Dedinszky Aladár ipolyvecei ny. lelkész. 
Dllegválaszíaíoít: Pohánka Sándor Bokodon, Weinberger Gusz-

táv Pusztavámon, Gerhát Sándor Galgagután. 

III. Segédlelkészi alkalmaztatások: 
Németh Géza Salgótarjánban, Sztrókay Dániel esp. segédlelkész 

Tordas. 

IV. Változások a felügyelői karban: 

Gemondíak: Szennovitz Dezső Tatabányán, Karcsay Miklós Esz-
tergomban. 

Jllegkaltak: Vetsey Ede komáromi és dr. Teutsch József tata-
tóvárosi felügyelők. 

3Kegválaszíattak: Vidovszky Lajos Tatabányán, Gaál Elemér 
Bánhidán, dr. Gabányi Lajos Pusztaváron. 

V. Változások a íanitői karban: 

ÍEegválaszíatotí: Sebők Vilmos Hegyeshalmon. 



I. Az egyházmegye népmozgalmi kimutatása az 1934 évről. 
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II. Istentiszteleti adatok az 1934 évről. 
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ül. Belmissziói adatok az 1934. évről. 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 
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anyagi viszonyai 1934 évről. 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1934. évben. 
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vány 

Vagyon Az esperességileg kezelt alapítványok 
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tu 

Az egyházmegye 
neve 

Pengő Pengő Pengő Pengő 

Az esperességileg kezelt alapítványok 
neve, célja, összege 

1 Fejérkomárom 2043 1974 69 1930 

? 

1. Fischer alapítvány, folyó kiadásokra . . 31 P. 
2. Hering Lajos emlék alapítvány . 67 P. 
3. br. Solymossy-Zichy alapítvány . . 202 P. 
4. lándori dr. Kéler Z, segitő alap . 64 P. 
5. „ „ napidíj alapítvány . 17 P. 
6. Ilzés tanitó-képviseleti alapítvány . 42 P. 
7. Egyházmegyei könyvtár alap . . . 142 P. 

2 Moson 684 677 7 

1930 

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

3 Nógrád-Hont 
a) közig, pénztár 
b) birtok pénztár 

7751 
1759 

7749 
1736 

2 
23 

5294 
7424 

1. Monographia alap 386 P. 
2. Missiói alap 3630 P. 
3. Lutheraneum alap 31 P. 
4. Diakonissza alapítvány . . . . 4992 P. 
5. Sziráki Tanitókör ösztöndíj alap . . 84 P. 
6. Több kisebb alap 2 P. 

Összesen 12237 12136 101 14648 Összesen: . 9692 P — f. 

A mult évi kimutatással 
szemben: 1947 1867 80 

+ 
6240 

+ 
255 P — f. 



VI. Az egyházmegyei papi-segélyző intézetek kimutatása 1934. évről. 
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2 Moson  219 — 1 50 50 — 14 — — — 

3a Nógrád—Hont . . 7745 485 15 
4 á 46 P 

11 á 23 P 432 — — — — 542 

3b Bánóczy-alapitvány. 344 15 — — — — — — — — 

3c Beniczky-alapitvány 340 15 — — — — — — — — 

Összesen. 9713 654 22 — 632 3 24 — 108 512 

A mult évi kimutatás-
sal szemben. . . 

+ 
640 

+ 
107 

+ 
2 — 48 

+ 
3 — — 

+ 
14 

+ 
269 

C*0> 
C«. 
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S e g é l y e z é s e k . 

Szórvány-
gondozási 

segélyek 

I. Szórvány gondozási és hitoktatási segélyek. 
1. Bokodi lelkésznek a dadi hitoktatásra — — — 50 P 
2. Csabdii lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — — — — 215» 
3. Csákvári lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — — — — 150 
4. Gyúrói lelkésznek az alcsuti hitoktatásra — — 35 
5. Komáromi lelkésznek szórványai hitoktatására és 

lelkipásztori gondozására — — — — — 90 
6. Matis István tanitónak a dunaaltnási hitoktatásért — 30 
7. Nagyvelegi lelkésznek a balinkai és timárplai bitokt. 100 
8. Krump Kálmán tanitónak a bodajki hitoktatáséit — 30 
9. Pusztavámi lelkésznek az árki és móri hitoktatásra — 75 

10. Száki lelkésznek a császári és kőrnlődi hitoktatásra — 70 
11. Szendi lelkésznek szórványai hitoktatására — — 70 
12. Székesfehérvári lelkésznek szórványai hitoktatására 

és lelkipásztori gondozására — — — — 175 
13. Detre Lajos s. lelkésznek a gallai és bánhidai hitoktat. 75 
14. Tordasi lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — — — — 150 
15. Sztrokay Dániel s. lelkésznek a baracskai hitoktatásra 50 
16. Ferdinánd István tanitónak a dorogi és tokodi hitoktat. 50 
17. Bánki lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására —• — — — — 160 
18. Pap János tanitónak szórvány hitoktatásra — — 75 
19. Kotyinszki Károly s. lelkésznek a bujáki és ordasi hitoktat. 75 
20. Markovics Vilmos tanitónak a cserhátszentiváni, alsó 

és felsőtoldi és kozárdi hitoktatásra — — — 175 
21. Egyházasdengelegi lelkésznek szórványai hitoktatásra 

és lelkipásztori gondozására — — — — 200 
22. Szutórisz Géza tanitónak a héhalmi hitoktatásra — 35 
23. Gyurka Elvira tanítónőnek a ptavarsányi hitoktatásért 20 
24. Gutái szórvány hitoktatásra — — — — 125 
25. Kétbodonyi lelkésznek szórványai hitoktatására — 125 
26. Kisterenyei lelkésznek szórványai hitoktatására — 175 
27. Legéndi lelkésznek a nézsai hitoktatásra — — 50 
28. Lucfalvai lelkésznek a nógrádmegyeri hitoktatásra — 50 
29. Ósagárdi lelkésznek a keszegi és kosdi hitoktatásra — 60 
30. Salgótarjáni lelkésznek szórványai gondozására és 

lelkipásztori gondozására — — — — — 250 
31. Szécsényi lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására _ — — — — 300 
32. Szilvay Margit diakonissának szórvány hitoktatásra 150 



33. Szügyi lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-
pásztori gondozására — — — — — 100 P 

34. Lelkó András tanítónak szórvány hitoktatásra — — 150 » 
35 Matuí. Pál lelkésznek a drégelypalánki hitoktatásra — 20 > 
36. Nagybörzsöny i lelkésznek Márianosztra lelkipásztori 

gondozására — — — — — — — 50 » 
Összesen: — 3760 P 

II. Q. vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak 1933 évi junius hó 
12-én 62.962 1935 VI. ü. 0, sz. rendeletével az állami elemi népis-
koláknál működő lelkész- és íaniíóhiíoktaíók díjazására rendelkezésre 

bocsátott 1100 pengőből segélyben részesültek: 

/ 

Áll. el. iskolai 
hitoktatók 
díjazása 

2 ó. 
2 ó. 

-1 ó. 
6 ó. 
4 ó. 

1. Horváth S. lelkész, mint csabdii hitoktató heti 4 ó. után 
2. » » mint vasztélyptai » havi 1 ó. » 
3. Fadgyas A. » mint tóvárosi hitoktató heti 
4. Báliutffy J.-né tanítónő mint érdi » heti 
5. Podhradszky János lelkész, mint rnarton-

vásári, nadapi és ráckeresztúri hitoktató havi 1 -
6 Piri K. tanítónő, mint szendi » heti 
7. Hegyeshalmi hitoktatás heti 
8. Szűcs Sándor lelkész, mint magyaróvár-

mosoni hitoktató heti 6 ó. 
9. Szűcs S. lelkész, mint halászi és moson-

sztjánosi hitoktató havi 2, illetve havi 1 ó. 
10 Révész A. lelkész, mint sziráki hitoktató heti 7 ó. 
11. Teszák J. tanitó » » > heti 7 ó. 
12. Markovich V. tanító mint ecsegi hitoktató heti 4 ó. 
13. Radnai János tanitó mint lapujtői hitokt. heti 6 ó. 
14. Zagyvapálfalvai hitoktató heti 2 ó. 
15. Salgótarjáni I—III. körzeti hitoktató heti 6 
16. Somoskőujfalusi hitoktató heti 1 
17. Limbacher Z. leik., mint kisterenyei hitokt. heti 2 
18. Kis Gy. tanitó, mint mátraszelei hitoktató heti 2 
19. * > » homokterenyei » heti 2 
20. Koch S. tanitó, mint rétsági hitoktató heti 5 
21. Szrna J. lelkész, mint márkházai hitokt. havi 2 

o. 
ó. 
9 

O. 
9 o. 
9 

O. 
9 

O. 
9 

O. 

40 P 
30 
40 
40 

60 
60 
40 

60 

60 
70 
70 

100 
60 
40 
60 
30 
20 
30 
50 

100 > 
40 > 

Összesen 1100 P 



III. Gtäóalapi segélyek 1034. évbeií. 
I. Tejérkomáromi esperesség: 3. Felsőpetény — 625 » 
1. Bokod — — 65 P 4. Kétbodouy — — 60 » 
2. Gyúró — — 85 » 5. Legénd — — 625 » 
3. Oroszlány — — 85 » 6. Lucfalva — — 625 » 
4. Pusztavám — — 60 » 7. Ösagárd — — 625 » 
5. (Szák) 8. (Sámsonháza) 

Vérteskethely — 355 » Szúpatak — — 355 » 
650 P 9. Szirák — — 85 * 

10. Szügy — — 115 » 
II. Nógrádi esperesség : Csesztve — — 345 » 

1. Bánk — — 405 P Ipolyszög — — 240 » 
Nógrád — — 85 » Mohora — — 180 > 

2. Bér — — — 555 > Patvarc — — 220 » 

Bokor — 355 » 11. Terény — — 520 » 
Kutasó — — 240 » 6260 P 

I. Fejérkomáromi esp.: 650 P. Nógrádi esp.: 6260 P. = 6910 P. 

IV. Gyermeknevelési segélyek. 
Görög Ernő nagyvelegi lelkész 84 P, Nagy Lajos gyúrói lel-

kész 56 P, Piri Károly szendi lelkész 56 P, Podhradszky János tor-
dasi lelkész 56 P. Összesen: 353 P. 

* 
* * 

Évi jelentésünket befejezvén, közgyűlésünk munkájához Isten-
nek szent áldását kérjük s magunkat a mélyen tisztelt közgyűlés 
további jóindulatába ajánljuk! 

Elnökségi 
előterjesztések 

6 . (Dr. Z) A felügyelő elnöki előterjesztéseire 
a közgyűlés a következő határozatokat hozza: 
1. Az egyházkerület Istenben boldogult püspökének, 

dr. Kiss Istvánnak áldott emlékét jegyzőkönyvében meg-
örökíti s a vonatkozó jegyzőkönyvi kivonatot soha el nem 
múló hálája, megbecsülése, szeretete és kegyeletes meg-
emlékezése jeleként a gyászoló özvegyhez eljuttatja, aki-
vel mélységes bánatában együtt érez, együtt sír s az eb 
költözött nemes lelkének nyugalmáért s boldog feltáma-
dásáért együtt imádkozik. 

2. Köszönetet mond a püspök temetésén közreműkö-
dőknek, névszerint dr.£Raffay Sándor bányakerületi püs-
pöknek, Mihalovics Samu nógrádi, Podhradszky János 
fejér-komáromi esperesnek, Kardos Gyula nógrádi alespe-
resnek, dr. Kovács Sándor egyházkerületi főjegyzőnek s 
mindazoknak, akik részvétüket a kerületnek kifejezték. 

3. Tudomásul veszi, hogy a püspöki teendők ideig-

Adóalapi 
segélyek. 



lenes végzését a kerületi felügyelő felkérésére Wenk Ká-
roly hivatalban legidősebb esperes vette át s hogy a püs 
pöki hivatal további intézkedésig Sámsonházán marad, 

4. Az egyházkerületi közgyűlés a kerületi felügyelő 
által tett indítványhoz képest egyhangúlag elhatározza, 
hogy a megüresedett püspöki állást betölteti és elrendeli, 
hogy az K. A. idevágó §§ aínak megfelelő szavazólapok 
kellő számban kinyomathassanak s a szavazásra jogosult 
egyházközségeknek megküldessenek A szavazatok besze-
désére és felbontására az egyházkerületi közgyűlés az egy-
házkerületi felügyelő elnöklete alatt: dr. Händel Béla, 
Laszkáry Gyula, Csatáry Elek, Harizély Ferenc, Podhradszky 
János, Kardos Gyula, Kirchner Rezső, dr. Horváth Kornél 
és Bérces Lajos közgyűlési tagokból álló bizottságot küldi 
ki azzal az utasítással, hogy az E. A. 99., i00., 101. és 102. 
§§ ai értelmében járjon el. A szavazatok az egyházkerületi 
felügyelő, mint a szavazatbontó bizottság elnökének cí-
mére (Dr. Sztranyavszky Sándor, Budapest, Képviselőház, 
elnöki iroda) 1935 évi október hó 3-áig küldendők be. 

5. A komáromi evang. egyház hitbuzgó, egyházat-
épitő, kiváló felügyelőjének Vetsey Edének halálát mély-
ségesen gyászolja, a példásan hithű és kötelességteljesítő 
egyházi férfiúnak emlékét kegyelettel őrzi s jegyzőköny-
vében hálásan megörökíti. 

6. Ugyanezen érzelmekkel emlékezik meg az evang. 
egyház hűséges szolgálatában félévszázadot meghaladó 
ideig buzgón munkálkodott mosoni egyházmegyei tb. fel-
ügyelőnek, Lepossa Dánielnek elhunytáról s az ő emlékét 
is jegyzőkönyvébe iktatja. 

7. Fájdalmas részvéttel iktatja jegyzőkönyvébe Cső-
vári Géza és Dedinszky Aladár emlékét is, akik mindket-
ten hosszú évtizedekig hivatásos és eredményes munkásai 
\oltak az Úr szőllejének. 

8. A tiszai evangélikus egyházkerületnek nemeslelkű, 
egyházát rajongóan, áldozatos szeretettel, lankadatlan buz-
galommal, törhetetlen hűséggel szolgáló felügyelőjének, 
egyetemes evangélikus egyházunknak a magyar ország-
gyűlés felsőházában hivatott képviselőjének, dr. Zelenka 
Lajosnak Időelőtti, megrendítő halálát a legőszintébben 
fájlalja, mélységesen gyászolja s bensőséges együttérzésé-
ről s igaz részvétéről úgy a gyászoló testvéregyházkerü-
letet, valamint az elárvult csaiádot jegyzőkönyvi kivonat-
ban értesiti. 

9. Igaz részvéttel áldoz a Dunántúli református egy-
házkerület tudós püspöke, dr. Antal Géza emlékének, aki 
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Bizottsági 
tagok 

választása 

élete példájával nevelt hűséges egyházszeretetre, köteles-
ségteljesitésre s az egyház szolgálatában való torhetetlen 
kitartásra. 

A. 

10. Örvendező együttérzéssel s hálaadással üdvözli 
dr. Geduly Henrik, dr. Ravasz László püspököket s báró 
Feilitsch Berthold, egyetemesgyámintézeti elnököt az első 
osztályú polgári érdemkereszttel történt kitüntetésük, dr. 
Lichtenstein Lászlót a Tiszai evang. egyházkerület felü-
gyelőjévé, Medgyaszay Vincét a Dunántúli református 
egyházkerület püspökévé való megválasztatásuk s Tasnádi 
Nagy Andrást, vallás és közoktatásügyi államtitkárrá tör-
tént kineveztetése alkalmából. 

11. Az érdemes és eredményes munkálkodás iránt 
érzett hálás elismeréssel üdvözli a Luther Otthont negyed-
százados jubileuma alkalmából, további működése elé bi-
zakodó reménységgel tekint s arra a jóságos Istennek 
áldását kéri. 

12. Köszönetet mond az Első Magyar Általános Biz-
tosító Társaságnak ez évi 150 pengő adományáért s erről 
a nemeslelkű intézetet jegyzőkönyvi kivonatban azzal ér-
tesiti, hogy az adományozott összeget a biztosító intézet 
nevét viselő alapítványhoz csatolja. 

13. A Turul Magyar Országos Biztosító Intézet 
Részvénytársaság által az 1934. évi jún ;us hó 30-ig ter-
jedő időszakra az egyházkerület pénztárába befizetett 166 P 
05 f., valamint az 1934. évi július hó 1-től 1935. évi jú-
nius hó 30-ig terjedő időszakra ugyanoda beszolgáltatott 
231 P. 29 f. összeget a kerület káplántartási átalányához 
csatolni rendeli. 

14. A püspökhelyettesnek és a püspöki titkárnak 
köszönetet mond az évi jelentés összeállításáért. 

A püspökhelyettes jelentésével kapcsolatban 
15. A Lutheránus Világgyűlés svéd bizottsága által 

egyetemes egyházunknak küldött 600 svéd koronából egy-
házkei ületünknek juttatott 100 svéd koronát a Kerületi 
Fiú Árvaház alapjának gyarapítására fordítja s az egyház-
kerület híveit az alapra való adakozásra felhívja. 

7. (Dr. Z.) Az elnönség előterjesztésére 
a közgyűlés megválasztja: 1. Törvényszéki bíráknak 

az 1941. évi kerületi rendes, közgyűlésig: Csatáry Elek, 
Laszkáry Gyula és Zelenka Ottó világiakat, Irányi Kamill 
és Szűcs Sándor lelkészeket s Ormossi Lajos tanítót, 2. 
Számvevőszéki tagnak: Antal Károlyt. 
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S. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek 
a lelkészek és egyházak, valamint az egyházkerület államsegélyeire vo-
natkozó rendeletei, számszerint 37, melyeknek kelte ésszáma a 
következő: 
1934 aug. 29. 6571 sz. Tatabánya lelkészi kongruája havi 90 P 66 f. 

» » 29. 6572 sz. Kalavszky Kálmán 500 P. kongrua segélye. 
» okt. 4. 6907 sz. Hoffmann K. lelkész kongruája beszüntetve. 
» nov. 1 1. 7257 sz. Huszágh Gy. leik. családi pótl. beszüntetve. 
» > 23. 7466 sz. Pohánka S. leik. kongruája Felsőpetény-

ben beszüntetve. 
» > 23. 7459 sz. Pohánka S. Bokodon folyósítva. 
» dec. 4. 7551 sz. Péter H. leikész családi pótléka. 
» > 28. 106726 sz. Weinberger G. lelkész kong ruája folyósítva 

1935 febr. 9. 4928 sz. Pohánka S. lelkész családi pótléka. 
» » 18. 4982 sz. Limbacher Z. lelkész családi pótléka. 
» jun. 8. 6202 sz. Matuz Pál lelkész családi pótléka. 
» julius 17. 6849 sz. Gerhát S. lelkész kongruája folyósítva. 

1934október— 1935 aug. 6760, 6975, 7423, 106750, 5079, 5453, 5817, 
6870, szám alatt a lelkészek 1934 okt. — 
1935 augusztus havi államsegélyei utal-
ványoztatnak. 

1934 október — 1935 aug. 6787, 7131, 7495, 106808, 4694, 5116, 5441, 
5863, 6519, 6809, szám alatt a kerület 1934 
október — 1935 augusztus havi államse-
gélyei utalványozva. 

1934 szept. 3. 6518 sz. Meskó Károlyné lelkészözvegye 150 Pengő 
segélye. 

» nov. 13. 7249 sz. Sziráki egyház 400 P, Gyúrói egyház 300 
Pengő rendkívüli államsegélye. 

1935 márc. 8. 5046 sz. Bicskei fiókegyház 300 P rendkiv. segélye. 
» jun. 8. 5920 sz. Hering Lajosné lelkészözvegy 100 P segélye, 
» » 19. 6448 sz. Huszágh Gy. lelkész 180 P rendkiv. segélye. 

1934 nov. 23. 7438 sz. Az egyházkerület 1932 évi államsegélyei-
nek elszámolása helyesnek találtatott. 

1935 ápr. 29. 5784 sz. Az egyházkerület 1933 évi államsegélyei-
nek elszámolása elfogadtatott. 

Tudomásul szolgál. 

Miniszteri 
rendeletek 

9. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek 
az elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 9, melyeknek 
kelte és száma a következő: 
1934 szept. 25. 60504 sz. Fiatalkorú tanítók leventekötelezettsége. 

» » 28. 72690 sz. Sztruhár J. tanitó megválasztatása jóvá-
hagyva. 

El. népisk. 
von. min. 
rendeletek 



1934 okt. 2. 603Ó3 sz. Pusztavám) iskolánál a C) tipus helyett a 
B) tipus bevezetése. 

» nov. 24. 65632 sz. Pusztavátni iskolai alapvagyon kérdése. 
* » 26. 57600 sz. Levélen a magyar nyelv tanítási eredménye. 

1935 január 9. 101677 sz. Neubauer G. s. tanítónő véglegesítése. 
» április 1. 35356 sz. Salgótarjáni hitoktatói állás szervezése. 
» május 14. 77160 sz. Bokori tanítói állás uj javadalmi jkve. 
» » 16. 61517 sz. Német továbbképző tanfolyamok tanítóknak. 

Tudomásul szolgál. 

Polgári és 
középiskolákra 

von. min. 
rendeletek 

10. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek 
a polgári és középfokú iskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 9, 
melyeknek kelte és száma a következő: 
1934 okt. 18. 36028 sz. Statisztikai adatok a tanult nyelvekről. 

> nov. 30. 24073 sz. Közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek 
ösztöndija. 

» dec. 17. 37217 sz Karácsonyi szünet a középiskolákban. 
1935 febr. 16. 34685 sz. Középiskolai tanárok személyi adatai. 

> » 23. 44920 sz. Középiskolai tanárok létszám kimutatása. 
> április 4. 35610 sz. Ifjúság részvétele a repülő modell versenyen. 
» május 16. 94000 sz. Polg. isk. testnevelő tanárok továbbképző 

tanfolyama. 
» junius 7. 94661 sz. Uszótanfolyamok a középisk. tanulóknak. 
» julius 22. 47515 sz. Polgári iskolai tanárok fizetése. 

Tudomásul szolgál. 

Yegyes tar-
talmú min. 
rendeletek 

U . (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszter-
nek vegyes tartalmú rendeletei, számszerint 16, melyeknek kelte és a 
száma következő: 
1934 január 27. 4300 ; sz. Lelkészek nyugtáinak illetékmentessége. 

> okt. 12. 7003 sz. Schneiker István anyakönyvi kivonata. 
> > 17. 46695 sz. Gazdasági ismétlőiskolák szakfelügyelete. 
> > 25. 7166 sz. Fejes I. és Marandják M. házassága. 
> » 29. 3527 sz. A vall. és közokt. miuiszt. uj beosztása. 
» > 29. 7087 sz. Névmagyarosításokról anyakönyvi ki-

vonat a törvényhatósági levéltáraknak. 
> nov. 24. 7356 sz. Anyakönyvi kivonatok díjmentes kiállí-

tása szegénység esetén. 
> dec. 1. 79100 sz. Műkedvelői előadások bejelentése. 
> » 7. 106621 sz. A cseh-szlovák követséggel való levelezés. 

1935 febr. 23. 5129 sz. Kozma K. váli ref. lelkész elleni panasz. 
> » 25. 5171 sz. Unyatini féle anyakönyvi kivonat. 
» ápril. 11. 93700 sz. Tanerők személyi adatai. 
» » 20. 5800 sz. Persia elnevezése: Irán. 
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1935 > 9. Ž1166 sz. Magyarország és Lengyelország c. diszmű 
ajánlása. 

> május 10. 5926 sz. Oroszlányi ifj. egylet alapszabályai. 
» » 14. 47434 sz. Pályázat a testnevelési főiskolába. 

Tudomásul szolgál. 

12. (Dr. Z) A Budapesten, 1935. évi november hó 15-ik napján 
megtartandó egyetemes közgyűlésre az elnökség előterjesztésére a 
közgyűlés kiküldi: 

I. Megbízólevéllel 1. a világiak közül: dr. Händel Béla, 
Laszkáry Gyula, Csatáry Elek, Horváth Sándor, vitéz 
Purgly Lajos, Hanzély Ferenc, dr. Kéler Bertalan, Zelenka 
Ottó és dr. Zelenka Frigyes; 2. a lelkészek közül: Wenk 
Károly, Mibalovics Samu, Podhradszky János, dr. Kovács 
Sándor, Kardos Gyula, Magyar Géza, Kirchner Rezső, dr-
Csengődy Lajos és Irányi Kamill közgyűlési tagokat. 

II. Jegyzőkönyvi kivonattal: 1. a világiak közül: dr. Csengey 
Gyula, Prónay József, Kirchner Gyula, dr. Kirchner János} 

dr. Farkass Béla, Schreiner Jenő, Antal Károly, Schütz 
Nándor, Bérces Lajos, Pós Dezső, dr. Förster Kálmán, Veres 
Imre, Melna Géza, Nedeczky Griebsch Viktor, dr. Pataky 
Endre, Gaál Elemér, dr. Farkas Elemér, Veres Zoltán, dr. 
Rajkay Rumpeltesz Mátyás, dr. Horváth Kornél, dr. 
Szránszky János, Szentágotay Vilmos; 2. a lelkészek kő-
zül: Piri Károly, Fadgyas Aladár, Szűcs Sándor, Zim-
mermann János, Révész Alfréd, Szekej Andor, Limbacher 
Zoltán, Droppa Samu, Ottmár Béla, Horeczky Béla és 
Szende Miklós közgyűlési tagokat. 

13. (Dr. F.) A jog és alkotmányügyi bizottság javaslatára a 
közgyűlés az 1848. évi XX. t. c. végrehajtásának kérdését napi 
renden tartja. 

14. (K.) A tárgysorozat 9. pontjával kapcsolatosan a kerületi 
pénztáros beterjeszti az egyet, lelkészi nyugdíjintézet dunániuneni 
nyugdijasainak kimutatását az 1935, szeptember 1-ei állapot szerint. 

I. Lelkészek: 
1. Ruttkay Sándor Szarvas — — havi nyugdíj 167 P 59 f 
2. Szimonidesz Lajos, Bpest, Mészáros-u. 66. » » 233 P 33 f 
3. Balogh István, Tóváros — — > » 300 P — f 
4. Králik Ervir, Vanyarc — — » > 205 P 50 f 

II. Lelkészözvegyek: 
1. Binder Adolfué, Felcsut — — » » 81 P 92 f 
2. Gaál Mihályné, Balassagyarmat — » > 82 P 92 f 
3. Hering Lajosné, Körmend — — » > 75 P 85 f 

Egyet, gyűlési 
képviselők 
megválasztása 

1848 : XX. tc. 
végrehajtása 

A kerület 
nyugdíjasai, 
kegydijasai, 
árvái 
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4. Jankó Dánlelné, Tótkomlós— — havi nyugdíj 
5. Lanstyák Lajosné, Balassagyarmat — 
6. Škrabák Gézáné, Veszprém — — 
7. Kövess! Béláné, Gödöllő — — 
8. Belicza Andrásné, Budapest — — 
9. Bodnár Samuné, Kispest — — 

10. Horváth Sándorné, Tokaj — — 
11. Kótsch Mihályné, Rákospalota — 
12. Maróthy Emiiné, Budapest — — 
13. Baltik Pálné, Balassagyarmat — 
14. Horeczky Aladárné, Budapest, VIII. 

Szentkirályi u. 49. — — 
15. Lombos A. Jánosné, Balassagyarmat 
16. Kossaczky Mihályné, Rákospalota — 
17. Meskó Károlyné, Bercel — — 

III. Kegydijasok: 
1. Petényi Györgyné, Balassagyarmat 
2. Drottner Samuné, Békés — — 

IV. Lelkész árvák: 
1. Belicza András, Budapest — — 
2. Plachy Kálmán, Aszód — — 
3. Halmi árvák, Hódmezővásárhely — 

Tudomásul szolgál. 

Pénzügyi 
bizottság 
jelentése 

1933. évi 
számadások 

jóváhagyása 

81 
81 

69 
83 
76 
50 
83 
77 
83 
83 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

92 i 
92 £ 
78 f 
12 f 
69 f 
55 f 
12 £ 
39 f 
26 f 
52 f 

162 P 50 f 
162 P 50 f 
83 P 12 f 

162 P 50 f 

81 P 92 f 
81 P 92 f 

15 P 58 f 
32 P 27 £ 

150 P — f 

jelentését 
ól, mely 1935. évi de-

1848: XX. tc. 
alapján 

juttatott segély 

15. (K.) A pénzügyi bizottság beterjesz 
a) az egyetemes egyház vagyonmérlegéi 

cember 31-én tőkékben és alapítványokban 633.448 P 99 f vagyont 
tüntet fel. Ez a vagyon az előző évi kimutatással szemben 21.918 P 
06 f vagyon apadást jelent; 

b) az egyetemes egyház mult évi közgyűlés jegyzőkönyvének 
89. pontjáról, amely szerint az egyetemes közgyűlés egyházkerületül.k 
1933. évi számadásait számszerűleg helyesnek találta, jóváhagyta s 
elrendelte, hogy az egyházkerületek számadásaiban a mérleg a köny-
nyebb elbirálás érdekében és az E. A. rendelkezése szerint is egysé-
ges forma szerint állittassék be; 

c) az egyházkerület közigazgatási államsegélyeiről, amely cimen 
kerületünk pénztárába befolyt: az egyetemes egyháztól 9139 P, köz-
vetlenül a kultuszminisztériumtól 3310 P rendes államsegély. Az 
egyetemes egyháztól kapott segélyösszeg fedi az e cimen előirány-
zott összeget, az államsegély azonban — miután a mult évben rend-
kívüli államsegély cimen kapott 300 P a kerület pénztárába ezideig 
be nem folyt — 300 P-vel alatta maradt az e cimen előirányzott 
összegnek; 

d) a mult évi egyet, közgyűlés jegyzőkönyve 94. pontjáról, 
amely szerint az egyetemes közalap 1934. évi jövedelméből egyház-
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kerületünk vallásoktatás céljaira 320 P-t, a kerületi missziói lelkész 
díjazására 250 P-t, továbbá kerületünk egyházközségei közül Komá-
romnak 600 P állandó, Székesfehérvárnak 200 P és Felsógalla-Tata-
bányának pedig 100 P egyszersmindenkori segélyt juttatott; 

e) az egyházkerület 1934. évi számadásairól, melyeket a pénz-
ügyi bizottság megvizsgált s azokat 60.375 P 79 f bevétellel, 52.913 
P 85 f kiadással és 7.461 P 94 f maradvánnyal helyesnek találta. 
Az egyházkerület vagyona 1934. december hó 31 én 165.413 P 24 f 
volt, ami az előző évi vagyonkimutatással szemben 479 P 15 f va-
gyonapadást jelent. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését tudomá-
sul veszi, az egyházkerület 1934 évi számadásait jóvá-
hagyja s a pénztárosnak az 1934 évre a szokásos fenntar 
tások mellett a felmentvényt megadja. 

16. (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az 1936. évre szóló 
költségvetés tervezetét: 

1934. évi 
számadások 
jóváhagyása 

1936. évi 
költségvetés-
tervezet 
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A dunáninnení ág. hitv. evangélikus egyházkerület 
1936 évi költségvetése. 

N 1935 1936 
X 

ti 
A tétel megnevezése évi e 

P 
évre 

P. 

A) SZÜfe S É G L E T . 
a) Személyi járandóságok. 

1 Püspök javadalma: a sárosdi földbirtok évi haszon-
bére 560.45 q buza — — — 6000 6000 

2 Püspök tiszteletdíja: 1 db 10 K á s aranyérme — 20 20 
3 Püspöki irodavezető fizetése — — — — 3600 3600 
4 Püspöki segédlelkész fizetése — — — — 720 720 
5 Pénztári tisztviselők tiszteletdija — — — 560 560 
6 Főjegyző tiszteletdija és irodai átalánya — 50 50 
7 Két jegyző > » > — 50 50 
8 Ügyész » » » — 100 100 
9 Pénzügyi bizottsági előadó » » — 25 25 

10 Tanügyi » » » > — 25 25 
11 Számvevőszéki egyházi elnök » » — 25 25 
12 Püspöki hivatalszolga díjazása — — — 

b) Közigazgatási terhek-

120 120 

13 Napidijak és útiköltségek — — — — 500 500 
14 Püspöki hivatal bére (60 P), fűtése, világítása (70 P) 130 130 
15 Nyomtatványok és irodaszerek — — — 

c) Nyugdíjintézett terhek-

400 400 

16 Évi járulék a püspök 10,000 P. nyugdíjigénye után 
» » a püspöki irodavezető 36Ö0 P > > 

d) DKissziói egyházak fönntartására. 

400 400 
17 

Évi járulék a püspök 10,000 P. nyugdíjigénye után 
» » a püspöki irodavezető 36Ö0 P > > 

d) DKissziói egyházak fönntartására. 
150 150 

18 A kisterenyei missziói egyháznak — — — 

e) Selmissziói célokra. 

400 400 

19 Szórványgondozásra és hitoktatásra — — 

f) Sgyházmegyék segélyezésére. 

3300 3300 

20 Fejér-Komáromnak 845 P., Mosonnak 260 P., Nóg-
rádnak 1300 P. — — — — — 2405 2405 

g) Segélyek-
21 Szarvasi Luther Árvaháznak — — — — 100 100 
22 Luther Társaságnak - - — — — — 

h) begyes és előre nem látható kiadásokra. 

25 25 

23 Hozzájárulás a sajtótudósitó fizetéséhe? — — 120 
24 > a KIE ifi. titkár fizetéséhez — — • — 200 
25 Előre nem látható kiadásokra — 180 297 

Összes szükséglet — — 19279 19722 
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1935 1936 
N 
in A tétel megnevezése évre évre 
tú P. P. 

B) FEDEZET. 
a) ingatlanok jövedelme. 

1 A sárosdi földbirtok haszonjövedelme 560.45 q buza 6000 6000 

b) ingóságok jövedelme. 
2 A folyószámlán kezelt tőke évi kamata — — 250 250 

c) Sgyházközségek hozzájárulása. 
3 Az egyházközségek évi adója (1—1 lélek után 2 fill.) 

Fejér-Komáromból 242 P, Mosooból 90 P, Nóg-
rádból 391 P. — — — — — 280 723 

d) Segélyek. 
4 Közigazg. államsegély az 1848: XX, tc. alapján — 9139 9139 
5 Kerületi » — — — — — 3610 3610 

Összes fedezet — — — 19279 i 9722 

C) MÉRLEG. 

Összes fedezet — — — — 19279 I9722 
Összes szükséglet — — — — 19279 19722 

Maradvány — — — 

A közgyűlés az egyházkerület 1936. évre szóló költ-
ségvetését a pénzügyi bizottság javaslatának elfogadásává» 
állapítja meg s ennek folyamányaképpen az egyházközsé-
gek évi hozzájárulását az 1936-ik évtől kezdve — az eddigi 
0'8 fillér helyett — lelkekként 2-—2 fillérben állapítja meg 
már csak azért is, mert eme lelkekkénti 2—2 filléres hoz-
zájárulása az egyházaknak még mindig jóval alatta van 
az egyházközségek régebbi kerületi adójának. 

17. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyházkerület 
rendkívüli pótállamsegélye egyre csökken s ennek okát abban látja, 
hogy a kultusz kormány az egyes gyülekezeteknek, illletve egyes lel-
készeknek juttatott rendkívüli államsegélyeit az egyházkerület rend-
kívüli pótállamsegélyeinek kiutalásánál levonásba hozza. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatára felhívja 
az egyházközségeket és lelkészeket, hogy rendkívüli állam-

Pótállamsegély 
csökkenése. 
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Közalapi 
segélyért 

folyamodnak 

segélyért csak kivételesen indokolt esetekben folyamodja-
nak s folyamodványaikat mindenkor saját felettes egyházi 
hatóságaik utján terjesszék elő. 

Miután pedig az egyes egyházközségeknek, illetve az 
egyes lelkészeknek a kultusz kormány részéről juttatott 
államsegélyeknek az egyházkerület rendkívüli pót állam-
segélyéből való levonása súlyosan veszélyezteti az egyház-
kerület költségvetésének egyensúlyát — a közgyűlés tisz-
teletteljes felterjesztésben kéri a kultuszkormányt, hogy a 
hozzá rendkívüli államsegélyért közvetlenül benyújtott kér-
vényeket a jövőben figyelembe ne vegye s amennyiben a 
kérvényezők részéről olyan esetet lát fennforogni, amely 
a vall. és közokt. ügyi Miniszter ur bölcs elbírálása alap-
ján mégis különös méltánylást érdemel, úgy ez a mél-
lánylás ne történjék az egyházkerület részére juttatni szo-
kott rendkivüli pót államsegély terhére. 

18. (K.) A közalapi segélyért folyamodó egyházak kérvényeit 
a közgyűlés a következő sorrendben terjeszti fel az 

egyetemes közgyűlés elé: Komárom állandó segélye rrel-
lett ajánlja Székesfehérvárt, Felsőgalla—Tatabányát, Bán-
kot, Ipolyvecét és Oroszvárt. 

Ttizkárbiztosi-
tási jutalék 

19. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar 
Biztosító Társaság az 1934 évi tűzkárbiztositási dijak után kerületünk 
pénztárába jutalék cimén 566 P 46 f t fizetett be. Ebből a jutalék-
ból 25%, azaz 141 P 60 f. az egyházkerület, 107 P. 15 f. a fejérko-
máromi, 62 P. 20 f. a mosoni, 255 P 51 f. pedig a nógrádi egyház-
megyét illeti. 

A korgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a kerü-
letet megillető 141 P. 60 f. jutaléknak az egyházkerület 
tartalékalapjához való csatolását elrendeli. 

Közgyűlési 
napidíjak 

20. (K.) A pénzügyi bizottság javaslatára 
a közgyűlés az igényjogosult egyházkerületi közgyű-

lési tagok napidíját 5 P, az egyet, közgyűlésre az első két 
helyen kiküldöttek napidiját pedig 8 P-ben állapítja meg. 

Hadikölcsön 
charitativ 

valorizálása 

21. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyetemes fel-
ügyelőnek a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 87. pontja 
alapján a hadikölcsönök charitativ valorizációja ügyében tett eljárása 
eredményre nem vezetett s a hadikölcsönök után a múltban folyó-
sított segélyek kiutalása az elmúlt évben is elmaradt. 

A közgyűlés a bejelentést sajnálattal veszi tudomásul 
s ismételten is felterjesztéssel él az egyetemes közgyűlés-



hez, kérve, hogy a kérdést állandóan napirenden tartsa s 
a hadikölcsön segélyeknek az állam részéről való rend-
szeres folyósítását minden erejével szorgalmazza. 

22. (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a kerület alapítvá-
nyairól szóló következő jelentését: 

I. Gyorssegély alapítvány. 
Tőke 1934. január 1-én — — — 791 P 64 f 
Évi kamat — — — — — 26 > 0 3 » 
Alapítványi tőke 1934. december 31 én — 817 P 67 i 

II. Lándori dr. Kéler Zoltán ker. felügyelő alapítványa. 
Tőke 1934. január 1-én — — — 181 P — f 
Évi kamat — — — — — 5 » — » 
Alapítványi tőke 1934. december 31 én — 186 P — f 

III. Első Magyar Biztosító Társaság alapítványa. 
Tőke 1934. január 1-én — — — 1719 P 76 f 
Évi kamat — — — — — 54 » 5 3 » 
Befolyt adomány — — — — 150» — » 
Alapítványi tőke 1934. december 31 én — 1924 P 29 f 
IV. Laszkáry Gyula Gyámintézeti alapítványa. 
Tőke 1934. január 1-én — — — 1883 P 60 f 
Évi kamat — — — — — 65 » 9 0 » 

1949 P 50 f 
Kétbodonyí egyház segélye — — 55 » — » 
Alapitványi tőke 1934. december 31-én — 1894 P 50 f 

Tudomásul szolgál. 

23. (K.) A pénzügyi bizottság bemutatja Németh Károly es-
peres, Misszióegyesületi elnök kérvényét a Missziói Lapoknak az 
egyházkerület részéről leendő anyagi segélyezése iránt. 

A közgyűlés a kérelmet anyagi fedezet hiányában 
— legnagyobb sajnálatára nem teljesítheti. Méltányolva 
azonban azokat az értékes szolgálatokat, amelyeket a 
Missziói Lapok cimű havi folyóirat az egyház érdekében 
végez — a közgyűlés felhívja a tehetősebb egyházközsé-
geket, lelkészeket és egyháztagokat, hogy úgy előfizeté-
sükkel, mint adományaikkal nyújtsanak segitő kezet a 
Missziói Lapok nemes törekvéseinek megvalósításához. 

24. (K) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyetemes felü-
gyelő 861/1935 sz. leiratát, melyben arra kéri a kerületi közgyűlést, 
hogy az egyetemes egyház által Érős Sándor KIE ifjúsági titkár 
részére havi 119 P 04 f-ben megállapított s folyósított misszionáriusi 

4 

Jelentés 
a kerületi 
alapítványokról 

Missiói Lapok 
segélyezése 

Hozzájárulás 
a K. I. E. titkár 
fizetéséhez 
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Theo!. Otthon 
segélyezése. 

Báró Baldácsy-
alapítvány. 

kongrua kiegészítésére egyházkerületünk is biztosítsa a maga anyagi 
hozzájárulását, még pedig lehetőleg oly mértékben, mint azt kerü-
letünk Abaffy Gyula volt KIE ifjúsági titkárral szemben biztosította. 

A közgyűlés — bár a legnagyobb készséggel óhaj-
tana teljes mértékben eleget tenni az egyetemes felügyelő 
elnöki értekezlet megbízásából eredő fenti kérésének s 
bár a legnagyobb elismeréssel adózik a jelenlegi KIE 
ifjúsági titkár egyházi érdekű munkájával szemben is — 
javadalmának a kiegészítéséhez — anyagi fedezet hiányá-
ban mindössze évi 200 Pengővel járulhat hozzá s elren-
deli, hogy ez az összeg az egyházkerület 1936. évi költ-
ségvetésében előirányoztassék. 

25. (K.) Pénzügyi előadó beterjeszti a soproni Theologns Ott-
hon felügyelő tanárának kérvényét az Otthon részére nyújtandó 
segély ügyében. 

A közgyűlés - - bármennyire is méltányolja a soproni 
Theologus Otthon egyházi érdekű tevékenységét — az 
előterjesztett kérelmet csupán az egyházkerületi felügyelő 
úr e célra felajánlott 50 Pengős adományával tudja mél-
tányolni s ezért az adományozónak a maga részéről is 
hálás köszönetet mond. 

2 6 . (K.) A Baldácsy alapítvány igazgatóságának jelentése az 
alapítvány helyzetének némi javulásáról számol be. !Bár az évi ha-
szonbér némileg csökkent, a befolyt haszonbér azonban az előirány-
zatnak 58 5°/o-át teszi, az előző évi 36 5°/o-al szemben. Csökkent a 
haszonbérhátrálék is 122.108 P ről 103 349 Pre, ellenben az előlege-
zett adók összege 15 754 P-rőI 22.846 P-re emelkedett. 

A folyó 1935 évi költségvetés 15 pengős búzaár alapon s az 
előző évieknél kisebb haszonbérhátrálék beállításával 130.258 P 46 
fillér bevételt, 129 788 P 91 fillér kiadást és 4 69 P 55 fillér marad-
ványt irányoz elő s az igazgatóság az egyházkerületek osztalékát 
6000 P-ben állapította meg fenntartással. 

A pénzügyi bizottság, tekintettel arra, hogy a buza ára jelen-
leg alacsonyabb az előirányzott 15 Pengős árnál s a haszonbérhát-
rálékok a maguk egészében aligha fognak befolyni, azt javasolja, 
hogy a segélyek kiosztásánál csak 4 5 0 0 Pengő vétessék alapul, az 
esetleg befolyó többletből adassék 500 Pengő a püspökhelyettesnek, a 
püspöki teendők ideiglenes végzésével kapcsolatosan felmerülő ki-
adásainak megtérítésére, az ezen felüli ősszeg pedig a megválasz-
tandó püspöknek. 

Amennyiben pedig az osztalék netán kisebb lenne 4500 P-nél, 
a kiosztásra kerülő segélyek százalékosan csökkentessenek. 



s t 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatának értel-
mében határoz s a segélyeket a segélyosztó bizottság ja-
vaslata alapján a következőkép osztja szét: 

I A pusztuló, ínséges és építkező egyházak kapnak : 
200 pe gőt Dorogháza, 150 pengőjével Bicske és Bokor, 
100 pengőjével Oroszvár, Legénd és Kétbodony, 50 pen. 
gőjével Kisbágyon és Esztergom. Kap tehát 8 egyház 
együttvéve 900 P-t. 

II. A betegeskedő, gyermekeiket házon kivül nevelő 
és szórvány hitoktatást végző lelkészek közül kapnak: 
250 pengőjével Podhradszky János és Görög Ernő, 150 
pengőt Limbacher Zoltán, 100 pengőjével Szende Miklós, 
Ottmár Béla, Révész Alfréd, Schultz Aladár, Droppa Samu, 
Piri Károly, Fúria Zoltán, Kalavszky Kálmán és Pohánka 
Sándor. Kap tehát 12 lelkész együttvéve 1550 P-t. 

III. Lelkészözvegyek közül egyenként 70 P segélyt 
kapnak: Binder Adolfné, Gaál Mihályné, Hering Lajosnéi 
Jankó Dánielné, Lanstyák Lajosné, Kövessi Béláné, Skra-
bák Gézáné, Belicza Andrásné, Bodnár Samuné, Drottner 
Samuné, Petényi Györgyné, Horváth Sándorné, Maróthy 
Emiiné, Kotsch Mihályné, Baltik Pálné és Kossaczky Mi-
hályné, 50—50 pengőt egyszersmindenkorra: Meskó Ká. 
rolyné és Horeczky Aladárné. Kap tehát 18 leikészőzvegy 
együttvéve 1220 pengőt. 

IV. Nyugalmazott lelkészek közül kapnak: 110 P-t 
Králik Ervin, 70 P-t Ruttkay Sándor. Kap tehát 2 nyng. 
lelkész összesen 180 pengőt. 

V. Lelkész árvák közül egyenként 50 pengőt kap-
nak: Kotsch Mihály 2, dr. Halmi Béla 3, Meskó Károly 
2, Belicza András 1, Csővári Géza 1, Plachy János 1 
Álexy János 1 árvája és 100 P-t Horeczky Aladár 1 árvája. 
Kap tehát 12 árva összesen 650 pengőt. 

27. (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy rendkívüli Baldácsy 
segélyben — alap hiányában — a mult közigazgatási évben senki 
sem részesült. 

Tudomásul vétetik. 

28. (K.) Adóalapi segélyben részesült egyházkerületünk 23 egy-
háza 6910 pengő összegben s ezen felül rendkívüli segélyekre ren-
delkezésre áll 2240 P. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kerület 
rendelkezésére álló 2240 P. a következőképen osztja szét: 400 
pengőjével kapnak: Székesfehérvár, Tatabánya és Komá-
rom. 150 pengőjével: Szécsény, Kisterenye, Tatatóváros, 
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Ker. felügyelő 
adomanya 

Nagy Lajos 
gyúrói lelkész 

perköltségei 

100 pengőjével: Ipolyveče, Heréd, Sámsonháza, Egyházas-
dengeleg. 90 pengőt kap: Tordas. 50 pengőjével: Szirák 
és Oroszvár. 

2 9 . (K.) A kerületi pénztáros jelenti, hogy az egyházkerületi 
felügyelő ur Őnagyméltósága 100 P adományt juttatott az egyház-
kerületnek segelyezési célokra. 

A közgyűlés a kerületi felügyelő ur Őnagyméltósága 
adományát hálás köszönettel fogadja s abból 50 P-t már 
egy előbbi határozatával a soproni Theol. Otthonnak jut-
tatott s a fenmaradó 50 P-vel Esztergom Baldácsy segé-
lyét 100 pengőre egészíti ki. 

3 0 . (K.) Tárgyalás alá került Nagy Lajos gyuroi lelkész kérelme 
a terhére még az 1923—26 években jogerős ité etekkel megállapított 
s az egyházkerületi pénztár által Nagy Lajos lelkész helyett előleg-
képpen annak idején kifizetett perköltségeinek elengedése s illetve 
fizetési kötelezettségének későbbi időkre való halasztása tárgyában. 

Az egyházkerületi közgyűlés Nagy Lajos gyúrói lel-
késznek a kérvényében előterjesztett összes kérelmeit el-
utasítja, mert 1. elvi és erkölcsi szempontból nem tartja 
megengedhetőnek, hogy jogerősen megállapított perkölt-
ségek töröltessenek olyan esetben, amikor azokra fedezet 
van, miután a törlés csak igazolt behajthatatlanság esetén 
indokolt; 2. mert a perköltség fizetésére való kötelezés a 
vétkesség jogi folyománya s az egyházkerület hatáskörébe 
nem tartozik valakit jogerős Ítéletek jogkövetkezményei 
alól felmenteni; 3. mert az egyházkerületi közgyűlés nem 
alkothat oly precedenst, amely szerint jogerősen vétkesnek 
kimondott egyén kellő indokok nélkül a költségek fizetése 
alól felmenthető; 4. mert a perek 9—12 évvel ezelőtt foly-
tak s igy folyamodónak lett volna ideje arra, hogy a költ-
ségeket részletekben, lassan törlessze, amikor gyermekei-
nek neveltetése még kisebb gonddal is járt; 5. mert az 
egyházkerület háztartását a kerületi pénztár által folya-
modó helyett előlegképpen kifizetett s a 3.133 P 53 f.-t 
kitevő perköltségek, komolyan veszélyeztetik s már eddig 
is több száz pengő kamatveszteséget okoztak a kerület-
nek s azoknak behajtását nem csak a kerületi számvizs-
gáló bizottság, de az egyetemes egyház is sürgeti és »a 
legszigorúbb eszközök« igénybe vételére ki via fel annak 
behajtását illetőleg az egyházkerületet. 

Az egyházkerületi közgyűlés folyamodó ama kérel-
mével, amely végrehajtó kiküldésére és az időközi jöve-
delem megállapítására vonatkozik, nem foglalkozik, mert 



az e tárgyban való intézkedés nem tartozik az egyházke-
rületi közgyűlés hatáskörébe s ha folyamodó ugy gondolja^ 
hogy még van követelése egyházközségével szemben, ugy 
tehet lépéseket az illetékes forum, az egyházmegyei tör-
vényszéknél. 

31. (Dr. Cs.) Magyar Géza az egyházkerületi számvevőszék je-
jelentését és 1935 szeptember 2 áu megtartott ülése jegyzökönyvét 
terjeszti be, amit 

a közgyűlés tudomásul vesz, az egyházmegyék szá-
madásait jóváhagyja és a jegyzőkönyvnek függelékként 
kinyomatását elrendeli. 

33 . (Dr. Cs.) Kardos Gyula tanügyi előadó beterjeszti a tan-
ügyi bizottság jelentését az egyházkerület oktatásügyének helyzetéről: 

Egyházkerületünk 1934—35 évi tanügyéről minden tekintetben 
megnyugtató jelentést terjeszthetek be. Az egyházmegyék részletes 
iskolaügyi jelentéseiből megállapítható, hogy tanítói karunk érdemes 
és elismerésre méltó munkát végzett, egyházunk veteményes kertjei 
jó kezekben vannak. Mint a magyar rónákon acélos búzát érlelt a 
meleg napsugár áldott aratásra, úgy aratták le egyházkerületünk 
iskolái az elmúlt tanév évzáró ünnepélyein a zsenge gyermek ka-
lászokat, iskoláink vetéseit az anyaszentegyház csűrébe. A buza-
szemek acélosak voltak és a sikértartalmuk is csak itt-ott volt fo-
gyatékos, ahol a nap perzselő ereje, vagy a jégkár, vagy a fagykár 
megérintette a rengő kalásztengert. Iskoláinkból acélos lelkű kis ma-
gyarok kerültek ki, akik szivükben hordozzák a keresztyén élet leg-
drágább sikértartalmát: Krisztus Urunk tiszta evangéliumát. Taní-
tóink munkássága s nevelői tevékenysége abban domborodott ki az 
elmúlt esztendőben is, hogy a mi trianoni sorsunkban hazasze-
retó s megalázott hazánknak és benne evang. egyházunknak erős-
hitű polgárokat neveljenek s figyelmeztessék azokra a nehéz köte-
lességekre, amelyek minden felnőtt magyar emberre várnak az ezer 
éves szép haza visszaszerzésének kötelességében. Ez a szellem nyert 
kifejezést nemcsak egyházkerületünk magyar iskoláiban, hanem a 
kisebb számban levő A. és C. tipusú német tannyelvű iskolákban is. 
Ennek a célnak a szolgálatában iskoláink mindenütt elvégezték az 
előírt tananyagot. A tanítási idő szeptember 10-től június 17-ig tartott 
s ezen időközben a tanítás zavartalanul folyt, járványszünet — pár 
napi mulasztást kivéve — sehol sem volt. 

Az 1934—35 tanévben 58 evang. iskolában 4245 gyermeket 
neveltünk a mindennapos és a továbbképző évfolyamokon, kik közül 
3729 volt evang. vallású és 516 más vallású. (82 ref., 353 kath. és 
81 más ) Viszont más vallású iskolába járt 165 mindennapos és 198 
továbbképző evang. tanuló, ami kedvező számaránynak mondható az 
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előző adatokkal szemben. A torzskönyvileg nyilvántartott evang. ta-
nulók közül beiskolázatlan csak 5 növendék maradt testi vagy szel-
lemi fogyatékosság miatt. A nehéz gazdasági viszonyokra való te-
kintettel új iskolát nem építettünk, egy nógrádi iskolában történt 
alaposabb tatarozási munka. Az iskolai könyvtárak szépen gyara-
podnak. A kölcsön könyvtár 200 kötettel 839 kötetre szaporodott, 
ami lehetővé teszi a szegény gyermekeknek ingyen tankönyvekkel 
való ellátását. Az ifjúsági és tanítói könyvtár állaga stagnál, mert 
ezeknek gyarapítására kevés helyen van fedezet. A tanítási munka-
napok száma a törvényes követelményeknek megfelel: 10441. Ezzel 
szemben nagyon magas a mulasztások száma, mely a tavalyival 
szemben indokolatlan emelkedést mutat, a mindennapos iskolánál 
34886, a továbbképzőnél 3515 az igazolt mulasztások száma. Az iga-
zolatlan pedig 1692 a mindennapos és 752 az ismétlő iskolában. Már 
a mult évben felhívtam a figyelmet a mulasztások csökkentésére, de 
eredménytelenül. 

Az iskolák anyagi helyzetét tekintve a fenntartás összköltségei 
145.400 P-t tesznek ki, melyben 30% származik csupán egyházi for-
rásból, 70% pedig idegen (állami és községi) eredetű. Az iskolák 
felszerelésére csupán 1363 P-t fordítottunk, az épületek fenntartására 
pedig 7729 Pengőt. 

Tanítói karunk anyagi helyzetében a mult esztendővel szemben 
változás alig állott be. A csekély készpénzjárandóságok államsegélyes 
megváltását nagyon kevés esetben vették igénybe. Számszerű ada-
tokkal itt nem szolgálhatok. Örömmel jelenthetem azonban azt, hogy 
a f. évi kinevezések során egyházkerületünk két érdemes tanítója 
Bérces Lajos balassagyarmati igazgató tar ító és Csengei Gyula 
oroszlányi tanító a VII. fiz. osztályba neveztettek ki s igy az e te-
kintetben fennállott sérelem, ha nem is teljes mértékben, de orvos-
lást nyert. 

Az egyház kerületi közgyűlés az evang. népiskolák 
mult évi eredményeiről szóló jelentést tudomásul veszi s 
a tanítói karnak nehéz időkben teljesített buzgó és önfel-
áldozó munkásságáért elismerését és háláját nyílványitja. 
Az iskolaszékeket felhívja, tegyenek szigorú lépéseket a 
túl magas mulasztási szám csökkentésére, valamint a fel-
szerelési tárgyak nagyobb mérvű pótlására. 

A mosoni egyházmegye kérelmére a közgyűlés fel-
terjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez hazafias tar-
talmú német elemi iskolai tankönyvek kiadása tárgyában. 

33 . (dr. Cs.) (£ konfirmációi oktatás az egész egyházkerület-
ben az egyetemes egyház által előírt mérvben és keretek között tör-
tént. Az oktatást túlnyomó részben lelkészek végezték, akiknek a 
filiális konfirmánsok oktatásában a tanítók is segédkeztek. Megkon-



firmáltatott 693 gyermek (319 fiú és 374 leány), ezek közül 14 éven 
felüli csak 26 volt. Az oktatást 33 lelkész, 2 s. lelkész, 9 tanitó vé-
gezte. Az oktatás a tavaszi hónapokban különböző időben 2—3 hó-
napi időtartamban folyt. A heti órák száma nagyrészt 6, hosszabb 
időtartamnál, heti 4. Az oktatás nyelve túlnyomó részben magyar» 
két egyházban magyar és német, két egyházban német. 

Az összes egyházakban engedélyezett tankönyv szerint történt 
az oktatás, az ősagárdi egyház felhivatott Luther kiskátéja mellett ren-
des konfirmációi tanköny bevezetésére. A konfirmációi vizsga az ün-
nepéllyel együtt tartatott 27 helyen, külön 9 helyen. 

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul a kon-
firmációi oktatás szabályszerű berendezéséről szóló jelentést. 
Felkéri a lelkészeket továbbra is ennek a fontos oktatás-
nak minél lelkiismeretesebb végzésére. Törekedjenek a lel-
készek arra, hogy fokozatosan az oktatásra való beiratkozás a 
a 14 éves életkorra tétessék át. A leányegyházakban a 
tanítók által oktatott konfirmánsok hetenként egyszer vagy 
kétszer kötelezőleg járjanak az anyaegyház konfirmandusai 
kőzé a lelkész oktatására. 

84. (Dr. Cs) A nem evang. iskolákban és szórványokban ide-
gen iskolákban az egyházkerületben összesen 2133 evang. növendék 
járt. Ezek közül középiskolai növendék 204, poig. iskolai 208, elemi 
iskolai mindennapos 1424 és ismétlő iskolás 297. Ez a nagy szám 
is mutatja bitoktatásuk fontosságát. Evang. tanköteles gyermekeink 
40°/o a jár idegen jellegű iskolába. Áttanulmányoztam az összes be-
érkezett jelentéseket s örvendetes fejlődésről számolok be. Ugy az 
egyházkerület áldozatkészsége, mely szerint az egész egyházkerület 
területére szórványhitoktatás céljaira ez évben is 3840 pengőt (többet 
mint bármely kerület) áldozott, de a lelkészek és hitoktatók áldoza" 
tos buzgósága lehetővé tette, hogy a kerület által hozott határoza* 
tok értelmében a hitoktatás minimumát mindenütt megadták. Ott' 
ahol a hitoktatók a helyben lévő nem evang. iskolákban oktattak' 
ez a munka akadály nélkül folyt, azonban nagy nehézségek merül, 
tek fel a nagy távolságra eső szórványhelyeken, ahol az időjárás 
mostohí-sága, sáros utak, kockáztatták és akadályozták ennek a mun-
kának zavartalan menetét. A legtöbb helyen ezen akadályok dacára 
a legnagyobb szorgalommal és a legszebb eredményekkel végződött. 
Nagy fejlődés mutatkozik a fehérkomáromi esperességben, amióta 
Tordasou és Székesfehérváron segédlelkészek működnek; ezen a két 
nehéz ponton a hitoktatás teljesen szabályosan és dicséretreméltó 
eredménnyel rendeztetett be. Nem részesült hitoktatásban a nógrádi 
egyházmegyében Szécsényben 1, Endrefalván 1 és órhalmon 2 nö-
vendék, a fehérkomáromi espererességben Csév, Csolnok, Pilismarót 
szórványaiban 1—2 növendék. Kevés volt az óraszám Felcsút, Csév.-

Nem ev. iskoli 
s szórványok 
hitoktatasa 
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Csolnok, Pilismarót, Galgaguta szórványaiban (lelkészi ürese 
dés miatt), magyaróvári intézetekben, ahol a hitoktató egyébként 
igen nagy buzgalommal tanit, egy-két órával szaporitandó volna a 
hittanórák száma, illetve az exhortációk használhatók fel a hitokta-
tásra, kevés az óraszám Nagyveleg szórványaiban, valamint a móri 
iskolákban. Megoldatlan Tokod és Dorog hitoktatása, ahol az első 
helyen 21, a másodikon 11 növendéket az esztergomi ref. s. lelkész 
tanit. Itt ott nehézségek vannak a tanyai gyermekek hitoktatásánál, 
akik nem képesek a tankönyveket beszerezni. Rá kell mutatnom 
arra a hiányra is, hogy a nem evang. és szórváayhitoktatás több-
helyütt későn kezdődik és a tanév korán végződik, Mivel most már 
főkép a szórványokban a növendékek fel vannak kutatva, a tanév 
10 hónapos kerete itt is betartandó. Az egyházmegyékből beérkezett 
vizsgabiztosi jelentések alapján részletesen is meg keil emlékeznem 
a következő központi helyeken végzett hitoktatásról: 

ßalassagyarmaton Szilárd Gyula önálló hitoktató az ottani Ba-
lassi Bálint reálgimnáziumban 62, az állami polg. leányiskolában 39, 
az áll. elemi iskolában 13, az ipaiostanoncos iskolában 26, gazdasági 
ismétlőben 42 növendéket (összesen 182) tanított elismerésre méltó 
szorgalommal. A tananyagot minden osztályban elvégezték, a tanulók 
elég szép készültségről tettek bizonyságot, kivéve a gimn. IV. oszt. 
tan., melynek növendékei az egyh. történelemből gyengén feleltek. A 
tanulók sok szép éneket tanultak, a gimn.-ban a Dévai Biró Má-
tyás Kör az evang. öntudat mélyítésében áldásos munkát fejtett ki( 

Székesfehérvárott az ottani különböző jellegű iskolákban ösz-
szesen 150 növendéket heti 33 órában oktatott kiváló eredménnyel 
Irányi Kamill lelkész és Kovács Gyula s. lelkész. Ezenkívül megfe-
lelő óraszámban berendezték 18 szórványban 35 növendéknek a hit-
oktatását. A hitoktatás menetét csupán egy 8 napig tartó járvány-
szünet zavarta meg, a sok kath. szünnap miatt sok hittan óra el-
maradt. A vizsgabiztos igen kiváló eredményről tesz jelentést. 

Komáromban és Taíaíóvároson Fadgyas Aladár lelkész oktatott 
52 növendéket heti 13 órában. Eredmény kiváló, tartottak havonta 
liturgikus ifj. istentiszteletet, alakitottak gyermekkart, mely több 

" szólamú karénekkel emelte az istektiszteletek ünnepélyességét. 
Telsőgalla -Tatabánya összes iskoláiban Kalavszky Kálmán lel-

kész és Detre Lajos s. lelkész oktattak 7 különböző, egymástól nagy 
távolságra eső iskolákban 281 tanulót heti 33 órában. Úgy a hitok-
tatók, mint a tanulók örömmel és szép eredménnyel végezték mun-
kájukat. Vallásos nevelésük kifogástalan, ezt nagyban erősítette a 
növendékekből alakult »Vidovszky Kálmán« nevét viselő cserkész-
csapat. A gyermekek öntudatos evangélikusok. Eredmény az u. n. 
mésztelepi iskola kivételével mindenütt kielégítő és elismerésre méltó. 

Sicshén Horváth Sándor csabdii lelkész 44 evang. növendéket 
oktatott heti 7 órában és havi 4 órában, amelyben benne van a 
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bicskei áll. polg. iskola 6 növendéke is. Fúria Zoltán vizsgabiztos ki-
váló eredményről tesz jelentést A polgári isko'ai egy hittanóra ket-
tőre emelendő. — Csákváron Fúria Zo.tán lelkész az ottani iskolában 
49 növendéket heti 7"5 órában, Mórott pedig 30 növendéket (14 polg. 
és 16 elemi isk) heti 3'5 órában Hofímann Ernő, Szenden az állami 

' r 
elemi iskolában Piri Katalin 51 növendéket heti 6 órában, Erden az 
összes állami iskolába járó elemi és polg. iskolai növendékeket (22) 
Bálintffy Józsefné áll. elemi iskolai tanitónő heti 9 órában, Kajászó-
szentpéteren Sztrókay Dániel s. lelkész 14 növendéket heti 2 órában 
oktatott. Az utóbbi helyekről a vizsgabiztosi jelentések mindenütt 
eli&meréssel szólauak az eredményről. 

Sszíergomban a különböző tanintézetekben Ferdinánd Ist?án 
hitoktató oktatott 23 növendéket. D. Kovács Sándor vizsgabiztos 
jelentése szerint legnagyobb elismerést érdemli meg egyházunk ré-
széről. Jogos büszkeségünkre szolgál, hogy evang. növendékeink 
többsége áitalában jeles tanuló és az illető iskolának szorgalma és 
viselkedése révén valóságos dísze. A 23 tanulóból jeles rendű 14, 
vagyis 60-8°/o, ami párját ritkító jelenség. 

3Ilagyarót?árí Szűcs Sándor 140 evang. növendéket oktatott 
kiváló szorgalommal heti 16 órában (ebben 3 exhortatió és énekóra) 
Csatáry Elek esp. felügyelő vizsgabiztos a legteljesebb elismeréssel 
nyilatkozik az eiért szép eredményről. A kegyesrendi reálgimnázium-
ban és az áll. elemi iskolákban egy egy órával szaporitandó volna a 
hitoktatás. Az egyházi énekeket Frankendorfer Róoert tanította min-
den fokozaton. A tanulók miLden vasárnap résztvettek az istentisz-
teleteken. 

Hegveshalmon az ottani áll. elemi isk-ban 16ra csökkent a nö-
vendekek szama, akiket heti 6 órában Gross Károly és Eátz Kálmán 
tanítók oktattak. A vizsgabiztos örömteljes eredményről számol be. 

Salgótarjánban dr. Csengódy Kajcs és Miián János iil. utóda 
Sommer Károly a Ciiorim gimn-bau 20 növendéket, az áll. polg ban 
45, az áll. elemi iskolákban 70, az acélgyári társulati elemiben 35, 
az ip. tan. isk. ban 21 növendéket heti 25 órában oktattak. Ezenkí-
vül pedig a vidék szórványaiban 89 növendéket i 8 helyen heti 19 
órában. Az eredmény minden oldalról a legnagyobb elimerést érdemlit 

Az evang. öntudatra való nevelés szép munkáját végzik. Vizsga jún. 
2-án volt, a vizsga után az evang. nőegylet megvendégelte a gyer-
mekeket és szórakoztató előadásról is gondoskodott. 

Szécsényben az ottani polg. isk-ban 18 evang. növendék járt, 
A lelkész betegsége miatt a hitoktatást Németh Géza s. lelkész vé-
gezte. Az éneket Mihalovics Pál tanitó tanitotta. Az eredmény a hit-
oktató lelkész hosszabb betegsége dacára kielégitőnek, sőt elisme-
résre méltónak mondható. 

Pásztón az oltani áll. polg. isk-ban 19 növendéket tanított L,im-
bacher Zoltán kisterenyei lelkész elismerésre méltó eredménnyel, ' 



T« K* H. 
rendeletei: 

a) Pályázati 
hirdet-

ményekről 

b) Kisegítő 
tanerők 

előnyben 
részesítéséről 

Ezenkívül még nagyobb csoportokban a kov. helyeken nyer-
tek megfelelő óraszámban és a tananyag teljes feldolgozásával evang. 
növendékeink hitoktatást: Szirákon az áll. elemi iskolában 168 nö-
vendéket oktatott Révész Alfréd és Teszák János heti 14 órában. 
Lapujtón 42 növendéket Radnai János heti 6 órában. Rétságon az 
evang. jellegű állami iskolában 20 mindennapos és 14 ismétlést Koch 
Sámuel heti 5 órában. Bencúrfalván a községi iskolában 20 minden-
napos és 17 ismétlőst tanított Huszágh Gyula, illetőleg helyettese. 

Örömmel emlékezem meg az egyházkerület ama áldozat-
készségéről, a mellyel lehetővétette a szórvány hitoktatás fuvardíjának 
kiutalásával a hitokt. berendezését. Az egyházkerület 3.840 P-t, a 
Vallás és Közokt. Min. az áll. iskolák hitokt. óradíjaira 1.100 Pengőt 
utalt ki, mely összegeknek felosztási jegyzéke a püspöki jelentésben 
olvasható. Kazáron és Nagybátonyban a bányavállalattól sikerült 
150 P. évi hitokt. tiszteletdíjat kieszközölni. 

A ker. közgyűlés a nem evang. iskolákban és a szór-
ványokban végzett hitoktatásról szóló jelentést tudomásul 
veszi. Elismerését és háláját nyilvánítja azoknak a lelké-
szeknek, tanítóknak, hitoktatókuak akik a nehézségek da-
cára, az akadályokat leküzdve ezt az egyházmentő munkát 
nagy szeretettel és lelkesedéssel végezték. Örömének ad 
kifejezést, hogy Fejér komáromban a legnehezebb missziói 
pontokon, Székesfehérváron és Tordason két s. lelkész 
alkalmazásával a szórvány hitokt. mintaszerű Felhívja a 
szórványhitoktatókat további szorgalmas munkára, 10 hó-
napos tanítási idő betartására, egyes helyeken Felcsút, Mór, 
Magyaróvár a hittanórák szaporítására, Csév, Csolnok, 
Pilismarót, a hitoktatás berendezésére. 

Felterjesztést intéz a kerületi közgyűlés a m kir. 
Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Úrhoz, hogy az állami 
iskolai hitoktatásnál az óradíjat emelje fel, mert méltány-
talan és tarthatatlan az a helyzet, hogy a jelenleg az elemi 
iskolákban óránkint 25 fill , a polgári iskolákban 99 fillér 
tiszteletdíjjal dijaztatik a hitoktatás munkája 

35. (dr. Cs.) Tanügyi előadó bemutatja a V. K. M-nek azon 
rendeletét, hogy a tanítói állásokra vonatkozó pályázati hirdetmé-
nyek megszövegezésénél a »helyi jelölt« megemlítése tilos. 

Tudomásul szolgál. 

36. (dr. Cs.) Olvastatott az államsegélyes felekezeti tanitói állá-
sok betöltésénéi a kisegítő tanerők előnyben részesítéséről szóló kul-
tuszminiszteri rendelet, mely szerint úgy a létszámcsökkentés során 
nyugdíjazott tanítóknak, mint a kisegítő tanítóknak is, akik legalább 
egy esztendei eredményes működést igazolnak rendes tanitói állások 
betöltésénél minden kezdő tanerővel szemben elsőség biztosittassék. 
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ÉZ a szempont a Néptanítók Lapjában is a pályázati hirdetményben 
világosan kifejezést nyerjen. 

Tudomásul szolgál. 

37. (dr. Cs.) A tanügyi előadó bejelenti, hogy a V. K. M.-nek 
Pest-Pilis Solt Kiskun vm. közig, bizottságához intézett rendelete 
értelmében a kisegítő, helyettesítő okleveles tanítói szolgálat, ha köz-
vetlenül segédtanítói alkalmazás követi, a segédtanítói szolgálat vá-
rakozási idejébe beszámittatik. 

Tudomásul szolgál. 

38. (dr. Cs.) Olvastatott a nem áll. elemi népiskolai államse 
gélyes segédtanerők véglegesítése körüli eljárás tárgyában kiadott 
min. rendelet, mely szerint a kötelező s. tanítói szolgálat idejének 
letelte előtt már félévvel a s. tanító véglegesítése iránti nyilatkozat 
a s. tanitó okmányaival (főleg működési bizonyítványaival) a közig, 
bizottság útján a Cultusministériumhoz terjesztendő fel, mert ellenkező 
esetben az államsegély kiutalása késni fog. 

Tudomásul szolgál. 

3 9 . (dr. Cs.) Kerül, tanügyi előadó ismerteti a V. K. M-nek az 
ú. n. kegyeleti időre alkalmazott helyettes tanítók államsegélye tár-
gyában kiadott rendeletet. Az eddig érvényben levő jogszabály szerinl 
az elhunyt nem állami államsegélyes tanitó igényjogosult hátra ma-
radottja az elhalálozástól számított 3 hónapon át teljes mértékben 
élvezte az illetmény kiegészítő államsegélyt s így csak a kegyeleti 
idő leteltével volt az állás államsegéllyel betölthető. Most a min. ren-
delet az iránt intézkedik, hogy az oktatás zavartalan menetének biz-
tosítása céljából indokolt esetekben hajlandó a min. úr hozzájárulni 
az állás helyettes tanítóval való azonnali betöltéséhez és a h. tanítói 
államsegély kiutalásához 

Tudomásul szolgál. 

4 0 . (Dr. Cs.) Tárgyaltatott a V. K. M.-nek azon rendelete, 
melyben a politikai községek által fenntartott iskolai és egyházi 
épületek tatarozására nézve elrendeli, hogy az épületek tatarozását a 
polit. községtói oly időben kérjék, hogy azok annak szükségességét 
előzetesen elbírálhassák és a költségekről rendes költségvetéseikben 
még a munkálatok előtt gondoskodhassanak. 

Tudomásul szolgál. 

41. (Dr. Cs.) Kerül, tanügyi előadó ismerteti Somogyi Béla orsz, 
ev. tanitóegyesületi elnök az »Evang. Népisk.« szerkesztőjének ké-
relmét, hogy az Evang. Népiskolának egy-egy példányára való elő-
fizetésére újból az összes iskola fenntartó egyházközségeket hfvja fel 
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Reformáció 
napjanak 

megünneplése 

A tiszai és 
dunáninneni 

egyház-
kerületek 

egyesit se 

Egyházkerületi 
ingatlanon 

építési 
kötelezel tség 

teljesítése 
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A kerületi közgyűlés az »Evang. Népiskola«, mint 
egyetlen evang. népoktatásügyi szakíolyóiratot hézagpótló 
sajtószervnek tartja s újból felhívja az összes egyházke-
rületi isk. fenntartó egyházakat az előfizetésre. Az állam-
segélyüket elvesztett iskolák kedvezményes évi 5 P. elő-
fizetési dijért kaphatják meg a folyóiratot. 

4 2 . (Dr. Cs.) A reformác'ó napjának megünneplése tárgyában 
a közgjűlés örömmel veszi tudomásul, hogy az egyházmegyék je-
lentései szerint a reformác.ó napja okt. 31 én minden egyházközség-
ben kiemelkedő ünnepélyességgel tartatik meg Nemcsak ünnepi 
istentiszteletek vannak az ifjúság és a felnőttek részére, hanem val-
lásos műsoros estélyek is, melyeken a hivek a hétköznapi munkát 
abbahagyva tömegesen részt vesznek. A hatóságok evang. vallású 
tisztviselőiket szabadságolják. A ref ünnepének általános jellege, fel-
emelő megünneplése mind jobban kidomborodik. 

43 . (Dr. F.) Olvastatott az 1934. évi egyetemes közgyűlésről 
felvett jegyzőkönyv 9. pontja a dunáninneni és a tiszai püspöki ál-
lások üresedés esetén való egyesítése kérdésében. A jog- és alkot-
mányügyi bizottság jelenti, hogy dr. Kiss István püspök elhalálo-
zása után a tiszai egyházkerület elnöksége e kérdésben érintkezésbe 
lépett egyházkerületünk felügyelőjével, aki válaszában kijelentette, 
hogy elnöktárs nélkül tárgyalást nem kiván folytatni, mert a pari-
tás elvénél fogva nem érzi magát felhatalmazottnak arra, hogy ily 
fontos kérdésben kizárólagos felelősségének terhére egyedül folytas-
son tárgyalást. 

A közgyűlés ajelentést jóváhagyólag veszi tudomásul. 

44 . (Dr. F ) A jog- és alkotmányügyi bizottság jelenti, hogy 
gróf Esterházy László, az egyházkerületi rngatlan haszonbérlője, aki 
a haszonbérleti szerződésben megállapított építési kötelezettség tel-
jesítésére i935 évi október hó l-ig halasztást kapott, kötelezettségé-
nek nem tett eleget. 

A közgyűlés a bizottság javaslatára kimondja, hogy 
gróf Esterházy László az egyházkerületi ügyész utján fel-
hívandó építési kötelezettségének haladéktalan teljesíté-
sére, egyben felkéri az elnökséget, hogy a szerződés alap-
ján tegye meg legjobb belátása szerint a további lépése-
ket és felhatalmazza az elnökséget arra, hogy a haszon-
bérlővel az építkezés idejének tárgyában esetleg uj meg-
állapítást kössön. 

Egyházkerületi 
ingatlan telefe-

könyvezése 

45 . (Dr. F.) A jog- és alkotmányügyi bizottság jelenti, hogy a 
sárbogárdi kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság a megváltás 
cimén igénybe vett és egyházkerületünknek juttatott 108 kat. hold 
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10 n. 31 térmértékű ingatlant 7444/1934. tk. számú végzésével a sá-
rosdi 870. sz. telekkönyvi betétbe, a vagyonváltság címén igénybe 
vett és egyházkerületünknek juttatott 292 kat. hold 533 n. öl. tér-
mértékű ingatlant pegig 4609/1935. tk. számú végzésével a sárosdi 
892. számú telekkönyvi betétbe jegyeztette át s azokra a tulajdon-
jogot egyházkerületünk javára kebeleztette be. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

4 6 . (Dr. F.) A jog- és alkotmányügyi bizottság a m. é. egy-
házkerületi rendes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 45. pontjára való 
utalással jelenti, hogy a fejérkomáromi egyházmegyei törvényszék 
elnöksége elrendelte a kielégítési végrehajtást Nagy Lajos gyúrói 
lelkész ellen a terhére megállapított törvénykezési költségek iránt 
azokban az ügyekben, amelyekben az említett egyházmegye törvény-
széke járt el elsőfokon. Jelenti továbbá, hogy a nógrádi egyházme-
gyei törvényszék elnöksége e tárgyban még nem intézkedett. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a nógrádi 
egyházmegye elnökségét felhívja, hogy a törvénykezési 
költségek behajtása tárgyában sürgősen tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. 

t 
47. (Dr. F.) A jog- és alkotmányügyi bizottság javaslata alapján 

a közgyűlés megállapítja, hogy az egyházkerületi 
tulajdont képező püspöki javadalmazásra szolgáló föld-
birtok kezeléséről szóló szabályrendelet 10. § a értelmében 
dr. Kiss István püspöknek 1935. évi július 18 ik napján 
történt elhalálozása következtében e földbirtoknak az el-
halálozás napjától számított hat hónapra eső tiszta jöve-
delme, azaz az 1935. évi július 19. napjától 1936. évi jú-
lius 18. napiáig terjedő időre eső tiszta jövedelemnek fele" 
része a püspök özvegyét, dr. Kiss Istvánné szül. Vladár 
Kamillát, illeti meg. 

48. (Dr. F ) A jog- és alkotmányügyi bizottság bemutatja az 
egyházkerületi ingatlan kezelésére kiküldött bizottság jelentését, 
mely a vonatkozó szabályrendelet 11. § a alapján készült. 

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy leltár felvehető 
nem volt, mert az ingatlanon ezidőszerint még nincsenek 
gazdasági épületek és sem élő, sem holt felszerelés nincs. 

4 9 . (Dr. F ) A jog- és alkotmányügyi bizottság ismerteti a fe 
jérkomáromi egyházmegyének 1935. évi rendes közgyűlésében hozott 
határozatát, amely az egyházmegye területén fekvő községek, pusz-
ták és lakótelepek uj egyházi beosztására vonatkozik. 

A közgyűlés az egyházmegye határozatát jóváhagyja 

Nagy L. gyúrói 
lelkész 
törvénykezési 
költségeinek 
behajtasa 

Egyház kerületi 
ingatlan félévi 
jövedelme 
D. Kiss 
Istvánnét illeti 

Egyházkerületi 
ingatlan 
kezelésére 
kiküldött 
bizottság 
jelentése 

Fejérkomáromi 
községek és 
paszták 
új egyházi 
beosztása 
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és felhívja az egyházmegye figyelmét az E. A. 30. § ának 
utolsó bekezdésére, mely szerint a változásokról a közigaz-
gatási hatóság értesítendő. 

Egyházkerületi 
Ingatlanra 

tatarozást alap 
létesítése 

Missziói 
jelentés 

5 0 > (Dr. F ) Az egyházkerületi birtokkezelő bizottság jelentése 
és javaslata alapján 

az egyházkerületi közgyűlés az 1934. évi egyházkerületi 
közgyűlés II. függelékének 4. § ában foglaltakkal össz-
hangban elhatározza, hogy már a folyó 1935 évben meg-
kezdi a tatarozási és karbantartási alap létesítésére vonat-
kozó tartalékolást s ehhez képest elrendeli, hogy a birtok 
tiszta jövedelméből a jelen évtől a bérszerződés lejártáig 
még hátralevő 20 bérévnek első 10 éve alatt évente 5p/o, 
míg az ezután következő 10 évben egy, évről-évre 1/a°/o-al 
emelkedő összeg tartalékoltassék. 

51. (Dr. K. S.) D. Kovács Sándor ker. főjegyző előterjeszti a 
kerületi missziói munkáról szóló jelentését. 

Nógrádi 
esperesség 

I. Nógrádi egyházmegye. -
1. Socsárlapujtő, Salgótarján gondozása alatt; élete a megszo-

kott mederben folyt, minden második vasárnap volt lelkészi kiszállás 
és istentisztelet, aminek anyagi terhét kizárólag az egyház viselte, 
E kiszállások nagyban emelték a hité'et elevenségét és bensőségét. 

A gyülekezet a tanítói lakás átépítésével kapcsolatos adóssá-
gából törlesztett. A lévita tanitót aug. 1-én kezdődő hatállyal főha-
tósága az alföldre helyezte át. Utódja még nincsen kinevezve. 

2. Az anyaegyházmegyének valóságos szórványtelepe Kis-
teren y e-Pásztó, mely tudvalevően a Mátra nyugati lejtőjén s a Zagyva 
völgyén terül el. E terület központja Kisterenye; jegecedő pontjai: 
Pásztó, ahol a ref. hivekkel együtt alkotnak gyülekezetet, mely már 
imaház épitésére gondol és a pár éve keletkezett, lelkes buzgóságu 
Dorogháza fiókegyház. Istentiszteletet tart a lelkész a központon 
kivül 9 helyen nevezetesen Pásztón havonta 1, Selypen havonta 1, 
(és a sátoros ünnepek másodnapján) Dorogházán havonta 1, (továbbá 
egyes katholikus ünnepeken, amikor munkaszünet van) Jánosaknán, 
Mizserfán kéthavonként 1, Mátranovákon, Mátraszelén, Apcon, Horthy-
telepen a szükség szerint. A havi istentiszteletek száma átlag 12. Az 
egyes istentiszteleti helyek a központtól 7, 10, 20, sőt 40 km. távol-
ságra vannak. Az egyházi életünkben rendszeresített istentiszteleteket 
megtartották, a lelkész oly helyeken, ahol híveink katholikus tömegek 
közé beékelve vagy köztük elszórva élnek (p. o. Dorogházán), na-
gyon helyesen a kath. ünnepekkel együtt járó helyi munkaszüneti 
napokat is felhasználta istentisztelet tartápára. A hivek 70°/o-a jár 
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templomba. A házi áhítat eddig a vegyes házasságok miatt csak 
szórványosan valósulhatott meg. 

Az istentiszteleteket kiegészítik a vallásos esték és bibliaolvasó 
órák, elsősorban a központban, de a missiói terület egyéb részein is. 
Tárgyai: a pogánytérités (vízkereszt), böjtben a kereszt jelentősége 
az evangéliumi keresztyénségben, továbbá az ágostai hitvallás olva-
sása és magyarázata, az ausztriai és német birodalmi vallási harcok, 
a bibliai fordítások, egyéb hitvallási irataink, Wiehert és Fliedner 
belmissziói munkája, a reformáció, az anya hivatása, az úrvacsora 
szentsége Luther iratai alapján stb A január havi műsoros teaest 
223 P t eredményezett és lehetővé tette az uj orgonaharmónium meg-
szerzését. A lelkész már át is adta rendeltetésének. 

Az iratterjesztés az egész missziói területen folyt. A Harangszó 
számára előfizetőket gyüitenek, példányait istentiszteletek alkalmá-
val árusítják s ünnepi alkalmakkor ünnepi ajándékképen is oszto-
gatják. A lap támogatására 64 pengőt küldött; a Luther naptárból 
eladott 70 példányt, ezenkívül bibliákat ujtestameutomokat, énekes-
könyveket, vallásos és történeti képeket. 

Vallástanitásban 104 gyermek részesült. A lelkész terhén kész-
séggel kőnnyitenek a missziói területén munkálkodó állami községi 
és társulati iskolákban alkalmazott evang. vallású tanítók; sőt egy 
presbiterünk, Kepenye István MÁV. főtiszt is részt vesz a munká-
ban. Ez egyetértő hivatásérzettől áthatott "munkástábor odaadó buz-
góságának köszönhető, hogy e nagy kiterjedésű szórvány területen 
csupán egyetlen gyermek maradt oktatás nélkül, bár vallási tan és 
segédkönyvekkel őt is ellátta a gyülekezet. A tanítás eredménye ör-
vendetes sikerről tesz bizonyságot. A gyermekek rendszeresen részt 
vesznek a gyám intézeti gyűjtés munkájában, a mi elismerésre méltó 
s az egyházépitési szempontjából eléggé nem méltányolható s egyhá-
zunk jelen helyzetéhez illő törekvés. 

Anyagi helyzete szintén haladást mutat. Bevétele 7888 P 55 f 
kiadása 7882 P 43 f, maradvány 6 P 12 f. Az alapok összege 1778 
P, vagyon váltságfőidre az egyház tartozása 2257 P 48 f. Segélyek: 
A Gusztáv Adolf egylettől 138 P 10 f, Egyetemes Gyámintézettől 
166 P, kerületi gyámintézettől 50 P 50 f, egyházkerületi fenntartói 
segély 400 P, adóalapi és Baldácsy segély 250 P, lelkészi kongrua 
1678 P 92 f, portósegély 14 P = 2694 P 02 f. A hivek önkéntes 
adománya 604 P. Offertórium és perselypénz 167 P 18 f. Gyűjtések 
célokra (gyámintézet és egyéb) 77 P 02 f. Összesen 838 P 20 f. 

Adakozás különböző hazafias, egyházi és szociális célokra 763 
P 77 f. Ebből a gyámintézetre 64 P 65 f, külső misszióra 5 P 75 f» 
a szarvasi árvaháznak 20 P 61 f, az egyházi sajtó támogatására 7 P 
71 f, a belmissziói munkaprogrammra 4 P 28 f, a fogházi misszióra 
2 P 42 f, a Bibliatársulatnak 4 P 59 f, Rákóczi-szoborra 6 P 20 f, 
Dorogházának 299 P 90 f, a pásztói imaház és harang-alapra 164 P 
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90 f, kultusz alapra 100 P, énekeskönyv és bibliaalapra 29 P 73 f, 
egyesek segélyezésére 53 P esik. 

A gyülekezet adósságából törlesztett 97 P 80 f, ezen kivül szer-
zett 786 P 40 f áron orgonaharmôniumot, 1027 P költséggel meg-
újította a templomot és lelkészlakást. Az egvbázfeözség épületei 7700 
P-re vannak biztosítva. Gólián Rezső egyházfelügyelő a kisterenyei 
templomnak egy futószőnyeget adományozott. 

A szekta veszedelem egyházunkat még nem fenyegeti, de an-
nál nagyobb arányú a reverzális-harc, mert egyes bányatelepeken a 
kenyér és hit nehéz keresztutcára állítják híveinket. Ebben kell ke-
resni az illetők saját bevallása szerint két áttérés okát. Nekünk ily 
harcban egvéb fegyverünk nincsen az evangéliumnál. 

A legközelebbi feladat Dorogházán imaház építése, mert az ed-
dig bérelt helyiség szűknek bizonyult, Éleszteni, ápolni kell a hívek-
ben a buzgóság tüzét, jó temp'omba járó, bibliaolvasó, éneklő gyü-
lekezet, amelvnek legforróbb vágya, hogy minél előbb külön ima-
házban szolgálhassa az Urat. A hivek felajánlották a kőhordást és 
ingyen napszámot. Klsterenyéről már megkapták a harmóniumot s 
egy dorogházi buzgó hivünk már az oltárt is elkészítette. 

E missziói terület áldást igérő mezeje az evangéliumi magve-
tésnek. Bár még sok mag hull útfélre, sziklára és tövis közé, az ara-
tás el nem maradhat. 

II Fejér-komáromi egyházmegye. 
1. Csabdi. 

ßicshe. Ez a minden dicséretet megérdemlő fiókegyház a mult 
év szeptemberében hozzáfogott temploma megépítéséhez s az Isten 
kegyelméből és a megértő lelkek áldozatos támogatásából eljutott 
annyira, hogy a templom tető alatt van, tornya teljesen készen áll. 
A teljes befejezéshez még 5000 P re volna szüksége. Sajnos egyelőre 
minden pénz elfogyott és a munka szünetel. A »Harangszóban« köz-
zétett felhívására kevés visszhang érkezett. Az egyes gyülekezetektől 
eddig mintegy 100 pengő adomány folyt be. Az államtól Püspök 
Úr Őméltóságának közbenjárására 300 pengő segélyben részesült. 
Mindezt már fel is használta. Reméli azonban, hogy őszre sikerül 
újból egy kis pénzt összehoznia, a munkát folytatnia és 1936 nyá-
rára befejezni. Egy egyetemes egyházi érdek, hogy a rohamosan 
fejlődő Bicskén az evang. templom kapui minél előbb feltáruljanak 
az élet vize után szomjúhozó lelkek előtt. 

Dorog, Tokod. A hívek száma növekedőben van. E két köz-
ségben az idén 9 konfirmandus volt. Az evang. tankötelesek száma 
is jelentékeny. A ref. testvérek Dorogon lelkészi állást igyekeznek 
szervezni, Itt volna a 12 ik óra, hogy a két népes szórvány Eszter-
gommal önálló missziói körré szerveztessék és intenzív lelki gondo-
zás alá kerüljön. 
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Telcsúf. A ref. elemi iskolában 11 evang. tanuló járt, akikhez 
az anyaegyház lelkésze rendesen ki szállt. Istentiszteletet két izben 
tartott, egyszer temetést. 

2. Gsákvár. A szórványgondozás tovább folyt nagy buzgalom, 
mai, sőt annak hathatósabb végzésére a lelkész motorkerékpárt vá-
sárolt magának a mai nehéz időkhoz képest nagy anyagi áldozattal. 

3. Sszíergom. A lefolyt évben is D. Kovács Sándor egyetemi 
tanár gondozása és irányítása alatt állt. A lélekszám az elköltözések 
és áthelyezések miatt apadt, az anyagi válság pedig általában csök-
kenti a hívek teherviselő képességét. Eltávozott Esztergomból Kar-
c?ay Miklós ny. vármegyei főjegyző, egyházközségi felügyelő, aki 
egyik tevékeny munkása volt az egyház megalakításában és az ev. 
hívek összegyűjtésében. Felügyelői tisztét még az általános tisztújí-
tásig megtartotta. Ugyancsak eltávozott a városból férje halála után 
Lang Györgyné, a nőegylet fáradhatatlan elnöke, aki hozzáméltó 
vezérkarával a gyülekezeti életnek valóságos lelke volt és nyolc évi 
munkásságával oly közszellemet teremtett, hogy az egyházi munka 
sikeres folytatása biztosítva van. A gyülekezet áldása és hálája ki-
séri útjára. 

A vallástanitást ez évben is Ferdinánd István végezte 6 isko-
lában 23 tanulóval. Az idén konfirmandus növendék nem volt. A 
gondozó lelkésznek az istentiszteletek tartásában segédkeztek dr. Szu-
hovszky Lajos, Szuchovszky Gyula, Rimár Jenő budapesti vallásta-
nárok, Scholtz László, Mórotz Sándor, Kelló Gusztáv budapesti se-
gédlelkészek. Elismerésre méltó a nőegylet buzgósága: anyagi áldo-
zatok árán gondoskodott az istentiszteletek megtartásáról, a vendég 
lelkészek ellátásáról; emléklappal, ujtestamentommal ajándékozza 
meg a konfirmandusokat; bibliaórákat tart télen a vallástanítás ter-
mében, nyáron Kőszegi Károlyné kertjében; viseli a vallástanítás 
terhének jórészét, gondozta, ruházta a szegényeket, látogatta a bete-
geket. Általában áldásosán hat a hitéletre, közbuzgóságra, sok tekin-
tetben pótolja a lelkész munkáját. A bibliaórákat Ferdinánd István 
vallástanitó és ifj. Rimár Jenő theol. hallgató vezették a gondozó 
lelkész irányítása mellett. 

4. Pusztavám. 
3Kór. Az anyagyülekezetuek ezen 9 km.-nyire fekvő szórványá-

ban nagy áldást jelent református testvéreinkkel való jó viszony ben-
sősége. Ezen nagyközségben a katbolikus szempontok folyton elő-
térbe helyezése és hangsúlyozása által nagy szükség van a két testvér 
egyház összefogására. így egyházi érdekeinket hathatósan tudjuk 
megvédeni. Megegyezés folytán az eddigi két evang. istentisztelet 
helyett évenként négy, esetleg több istentisztelet tartása van tervbe 
véve, melynek helye a móri ref. templom és pedig a ref. hivek rész-
Vételével is. 
3 
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5. Széltesfôltérvár. 
A szórványok tervszerű beszervezése folyamatban van. Minden 

szórványhely kap egy helyi gondnokot és egy gyülekezeti gondno-
kot. A helyi gondnok gondoskodik a hivek összetartásáról, az adók 
beszedéséről, az istentiszteletek, bibliaórák és hittanórák előkészíté-
séről s mint állandó szerv, szakadatlan összeköttetésben van a lel-
késszel. A gyülekezeti gondnokok havonta egyszer meglátogatják 
szórványhelyeiket, bibliaórát tartanak, ellátják a hitoktatást, látogat-
ják a híveket s tapasztalataikról beszámolnak a lelkész előtt. A lel-
kész és a segédlelkész az anyagyülekezetben szabaddá tett vasárnap-
jaikon a szórványokban istentiszteletet és hittanórákat tartanak. Saj-
nos, a szervezési munka a szórványok legnagyobb részében már csak 
névleges evangélikus híveknek a körében gyakran bizalmatlansággal 
találkozik s közülök sokan — hogy az adózás alól kivonják magu-
kat — abba az egyházba térnek át, amelybe már eddig is fizettek. 
Ezzel magyarázható a gyülekezetből kitértek nagy száma: 11, mely-
ből 9 szórványhelyekre esik. Remélhető azonban, hogy tapintatos 
kezelés mellett a szervezés a jővő számára meg fogja hozni áldásos 
gyümölcsét. 

6. Tordas. 
Srd fiókegyházban a hívek buzgósággal és lelkivágyódással el-

telve szorgalmasan jelentek meg a két hetenként tartott istentiszte-
leteken. A nagy ünnepek második napján az Úr szent asztalához 
járultak. A nyári hónapokban Érden üdülő fővárosi hívek kérésére, a 
fíókegyház templomtelkén levő fák árnyékában, ahol e célra oltár 
és padok vannak felállítva, minden vasárnap tartatik istentisztelet. 
Érden nyaraló Baiikó Lajos tábori esperes és az anyagyülekezet lel-
késze által. Az állami polgári és az állami ellemi iskolába járt evang. 
tanulók hitoktatását Bálintffy Józsefné tanítónő végezte dicséretes 
eredménnyel. 

3Ilaríonvásár. E szórványban a ref. testvérekkel együtt tartott 
közös istentiszteletek mindenkor látogatottak voltak, A főbb ünne-
peken a hívők éltek az Úr szent vacsorájával. Az állami iskolába 
járt 2 evang vallású gyermeket a lelkész hitoktatta. 

Pusztaszabolcs. Megszerveztetett a rendszeres hitoktatás heti 
két órában s a havonkinti istentiszteletek tartása, melynek céljaira 
a hivek közadakozásból egy szép oltárteritőt, »Érős vár a mi Iste-
nünk« aranyhímzéssel szereztek be. A nagy ünnepeken az Úr szent 
vacsorája kiszolgáltatott a hívőknek. A hitoktatást, valamint a kon-
firmandusok tanítását a lelkész végezte. A konfirmáció ünnepélye 
pünkösd második napján folyt le szép számban megjelent hívők 
jelenlétében. 

A kerületi közgyűlés az előadó előterjesztése alapján 
a) örvendetes tudomásul veszi az egyházkerületi misz-

sziói munkáról, Puszta-Szabolcs és Mór szervezéséről szóló 



jelentéseket; a gondozó lelkészeknek, vallástanitóknak, a 
vallásos ünnepeken közreműködő előadóknak, vendégszó-
nokoknak, adakozóknak, kíváltképen Csanády Lászlónak 
és Gólián Rezsőnek elismerő köszönetét nyilvánítja; 

b) külön kiemeli Limbacher Zoltán, Horváth Sándor, 
Irányi Kamii, Podhradszky János és dr. Csengődy Lajos 
munkásságát, az esztergomi nőegyletnek a gyülekezeti élet 
fejlesztésére irányuló s az élet gyakorlati szükségeihez 
alkalmazkodó törekvését; 

c) köszönetet mond az Esztergomból elköltöző özv. 
Lang Györgynének, a nőegylet elnökének az esztergomi 
nőegylet felvirágoztatása és az egyházi élet fejlesztése te-
rén tanúsított fáradhatatlan, evangéliumi jellemű mun-
kásságáért ; 

d) a fejérkomáromi egyházmegye javaslata értelmé-
ben elhatározza Esztergom, Dorog, Tokod s a beosztott 
esztergomi járás községeinek önálló missziói körré való 
szervezését s ezt a fejérkomáromi egyházmegyei elnök-
ségre, a híveket eddig gondozó lelkészekre bizza, a kerü-
leti elnökséget pedig felkéri az ügy hathatós támogatására; 

e) hogy egyházunk ezen égető kérdése iránt való 
érdeklődést és a szórványban lakók hitbuzgóságát növelje, 
elhatározza a missziói helyekről szóló jelentésnek a hivek 
között külön lenyomatképen való terjesztését s ennek inté-
zését a püspöki hivatalra, az esperesekre és lelkészekre 
bizza. 

53 . (Dr. K. S.) A missziói jelentéssel kapcsolatban 
a közgyűlés megújítja az 1934. évi közgyűlés hatá 

rozatát (56. jkvi pont), mely szerint felhivja kerületünk 
gyülekezeteit, hogy vallásos hitvédelmi iratok kiadása és 
terjesztése végett az egyházi évnek valamely alkalmas 
vasárnapján délelőtti istentiszteleten esetleg külön vallásos 
estén a cél kellő ismertetésével kapcsolatban, továbbá az 
iskolákban gyűjtést rendezzenek s a begyűlt összegeket 
az esperesi hivatalok útján részletes kimutatással a kerü-
leti pénztárba küldjék be. A püspököt felkéri az adakozás 
megindítására és irányítására. 

53. (Dr. K. S.) A fejér—komáromi egyházmegye f. évi június 
hó 29-én tartott közgyűlésén 23 sz. a. kelt határozata szerint arra 
kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy a szórvány-gondozás ügyé-
ben elfoglalt álláspontját magáévá téve intézzen felterjesztést a zsi-
nathoz, hogy a szórványban élő hívek lelki gondozásának ügyét 
tegye részletes vizsgálat és megfontolás tárgyává s lehetőleg tör-

Gynjtós 
missiói célok 
támogatására 

Szórvány gon-
dozás zsinati 
rendezése 
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vényben, szükség esetén, egyéb forrás híján külön szórványadó életbe 
léptetésével gondoskodjék híveink lelkipásztori gondozásáról, illető-
leg egyházunk részére való megmentéséről. 

A közgyűlés a felterjesztés nemes indítékait méltá-
nyolva, a szórványgodozás ügyének mint egyházunk élet-
érdekének fontosságától áthatva a fejér—komáromi egy-
házmegye kérelmét magáévá teszi és a zsinat elé terjeszti. 
Egyúttal felkéri az egyházkerületi elnökséget ez ügynek 
a zsinaton való hathatós képviseletére. 

Kerületi 
gyámintézeti 

közgyűlés 
jegyzökönyve 

5 4 . (Dr. L. K. B.) Előadó ismertette az egyházkerületi gyám-
intézeti közgyűlés jegyzőkönyvét. 

Tudomásul szolgál. 

Ker. levéltáros 
jelentése 

5 5 . (K. B.) Kardos Gyula kerül, levéltáros jelenti, hogy az el-
múlt közig, évben levéltári akták nem érkeztek s így annak állaga 
nem változott. Az eddigi levéltári szekrény állandóan zsúfolt, melybe 
új akták alig helyezhetők el. Új szekrény készítése égetően szükséges. 

Tudomásul szolgál. 

Ker. lelkész 
értekezlei 

jegyzőkönyvi 

i 56 . (Dr. Cs) Kardos Gyula bemutatja a kerületi lelkészérte-
t kezlet 1935 szeptember 4-én megtartott ülésének jegyzőkönyvét, amit 
Ck 

a közgyűlés tudomásul vesz s jegyzőkönyv mellék-
leteként kinyomat 

Fogházi és 
kórházi 

lelkipásztori 
gondozás 

5 7 . (Dr. Cs.) Kardos Gyula előadó jelentést tesz a kórházi és 
a fogházi lelkipásztori gondozásról. Egyházkerületünk két nagy kór-
házában, a balassagyarmati Mária Valéria kőzkórházban és a székes-
fehérvári SzCnt György kórházban az ottani helyi lelkészek az evang. 
betegeket állandóan megfelelő lelkipásztori gondozásban részesitik. 
Ebben a munkában segítségükre vannak a nőegyletek, a kórházi 
missziók és a diakonissza testvérek, akik kórházi betegeinket heten-
ként látogatják meg s a betegeket vallásos vigaszban részesitik, kö-
zöttük vallásos iratokat osztanak szét. Nagy ünnepek előtt s külön 
hívásra bármikor az evang. betegeknek kiszolgáltatják az Úr szent 
vacsoráját. A balassagyarmati kórház részére 10 példány Harangszót 
járat a nőegylet, a kórház dísztermében a szükséghez képest úgy a 
betegek, mint az alkalmazottak részére külön istentiszteletek is 
szoktak lenni. 

Az egyházkerületi 3 fogházban, a balassagyarmati kir. törvény-
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széki, a székesfehérvári fogházakban és a márianosztrai fegyintézet-
ben rendszeresen gondozzák evang. rabjainkat. Az előbbi két helyen 
az illetékes parochus lelkészek, az utóbbi helyen Bálint Ambrus bün-
tetőintézeti ref. lelkész. Az eddigi bevált gyakorlat szerint a ref. lel-
késszel karöltve felváltva tartják a fogházi istentiszteleteket. Adventben 
és böjtben a foglyok az Úr asztalához járulnak. Balassagyarmaton a 
fogházi misszió havonta kétszer látogatta meg rabjainkat, a szaba-
dulókat bibliával ajándékozza meg, nekik ruhát szerez, szükség ese-
tén a nőegylet pénztárából útiköltséget utal ki. A rabok száma az 
országos számarányon jóval alul marad. A márianosztrai büntető in-
tézetben 16 evang. letartóztatott volt. Lelkigondozásukat az isten-
tiszteleteken kivül heti egy-egy hittanórán a Csel. 9—18. alapján a 
ref. lelkész látta el. Az év folyamán meglátogatta őket a nagybör-
zsönyi evang. lelkész, istentiszteletet tartott és Úrvacsorát osztott. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s úgy az 
illetékes lelkészeknek, valamint a nőegylet missziói tag-
jainak és a diakonissza testvéreknek eredményes fárado-
zásukért elismerését nyilvánítja. 

58. (Dr. Z.) Több tárgy nem lévén, a kerületi felügyelő hálás 
köszönetet mond Komárom város közönségének, első sorban kiváló 
polgármesterének a magyarosan szíves vendéglátásért, a közgyűlés 
működése iránt tanúsított élénk érdeklődésért, kiváltképen pedig 
azokért a lelki impressziókért, amelyeket hazafias társadalma nyújtott 
azzal, hogy testvéri együttérzésben összeforrva, a lelkek harmonikus 
egyetértésével, a hoafiui szivek nemes lángolásával igyekeznek ered-
ményesen építeni a boldog magyar jövendőt. 

Megköszöni Irányi Kamill székesfehérvári lelkésznek a gyász-
istentiszteleten elmondott, az egyházkerület nagy halottjához, mély 
fájdalmához s kegyeletes megemlékezéséhez mindenképen méltó, mert 
lelket nemesítő, hitet erősítő s az Isten szent akaratában való kész. 
séges megnyugvást szivekbevéső igehirdetését, valamint a gyászis-
tentiszteleten kiváló sikerrel szerepelt énekkarnak és magánénekes-
nek nagyértékű közreműködését, a helybeli lelkésznek a közgyűlés 
megtartásával reáháramlott s nagy ügybuzgósággal s teljes ered-
ménnyel végzett fáradozásáért s körültekintő gondosságáért s végül 
a közgyűlés tagjainak a bizottsági üléseken s a közgyűlés tárgyalá-
sain tanúsított érdeklődésért, figyelemért és kitartásért. 

A püspökhelyettes nemcsak a maga, hanem a közgyűlés min-
den tagjának nevében hálát ad a Mindenhatónak azért a kegye-
lemért, hogy a kerület legválságosabb idején magukénak mondhat-
ják a bibliai Józsué szellemétől áthatott vezért, aki az egyházkerü-
letnek a halálban elejtett zászlaját ismét fennenlobogtatja s aki tün-
döklő egyházszeretetében s lángoló hazafias lelkesedésében készség es 

Közgyűlés 
berekesztése 
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öröme:el vállalt kétszeres munkát, csakhogy egyházkerületét s hit-
testvéreit mielőbb bevezethesse az ígéret földjére. Áldozatos fáradó-
zásáért övé az egyházkerület hűséges ragaszkodása. 

Mindezek után a közg} ülés a püspökhelyettes hálaadó imájával 
véget ért. 

Kmf 
Wenk Károly Dr. Sztranyavszky Sándor 

esperes, püspökhelyettes. egyházkerületi felügyelő. 

D. Kovács Sándor Dr. Zelenka Frigyes 
egyházkerületi egyházi főjegyző. egyházkerületi világi főjegyző. 

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

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

Hitelesítjük: 
Budapesten, 1935. évi október bó 5 ik napján 

Dr. Händel Béla Csatáry Elek Podhradszky János 
Hanzély Ferenc Kardos Gyula Bérces Lajos 

a hitelesitő-bizottság tagjai. 
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L FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 
Felvétetett a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület számve-

vőszékének Budapesten, 1935, szeptember hó 2 án tartott üléséről. 
Jelen voltak az alulírottak. 
Magyar Géza egyházi elnök a megjelentek üdvözlése után az 

ülést megnyitja. 
Kirchner Gyula világi elnök bemutatja a fejérkomáromi és 

csonkanógrádi egyházmegyék közigazgatási pénztárainak, a fejérko-
máromi lelkészi segélyzőintézetnek, a csonkanógrádi lelkészi nyug-
díjintézetnek, Bánóczy és Benicky alapítványoknak, a nagylóci es-
perességi birtoknak 1934. évi zárszámadásait s 1935. évi költségelő-
irányzatait s jelenti fenti zárszámadásokat és költségelőirányzatokat 
felülvizsgálta s azokat helyesnek és elfogadhatónak találta, külön 
dicsérettel emelve ki a fejérkomáromi egyházmegye számadásainak 
mintaszerűségét. 

Magyar Géza a mosoni egyházmegye közigazgatási pénztáráról 
szóló jelentésében felhivandónak tartja az egyházmegyét számadási 
iratainak pontosabb elkészítésére. Hiányoznak a bizonylatok közül 
a pénztárba érkező pénzküldemények csekk, vagy utalványszelvé-
nyei, egy esetben a postára adott pénzutalvány szelvénye. A II. pél-
dány lemásolása hibás, számszerűség szempontjából is akad hiba} 
amit egyetlen ellenőrzés mellett is észre kell venni. — Felhívandó 
továbbá az egyházmegye, hogy az évről-évre növekvő járulékhátrá-
lékokat (Hegyeshalom 313*54, Levél 256*78, Magyaróvár 142*81) 
fizettesse be. — A lelkészi segélyző intézet zárszámadásai helyesek, 
költségelőirányzatánál azonban figyelmen kívül hagyta az okvetlenül 
behajtandó 98 P. járulékhátralékot, melynek tekintetbe vételével a 
költségvetési hiány is eltűnik. 

A számvevőszék az egyházkerületi közgyűlésnek jó-
váhagyásra ajánlja a fejérkomáromi egyházmegyei köz-
igazgatási és lelkészi segélyző intézeti, a csonkanógrádi 
egyházmegye közigazgatási, lelkészi nyugdijintézeti, Bá-
nóczy és Benicky alapítványi pénztárainak, a nagylóci 
esperességi birtoknak, végül az eszközölt változtatásokkal 
a mosoni egyházmegye közig, pénztárának és lelkészi se-
gélyzőintézetének 1934. évi zárszámadását, vagyonleltárát 
és 1935. évi költségelőirányzatát. 

Egyéb tárgy nem lévén egyházi elnök az ülést berekeszti. 
Magyar Géza Kirchner Gyula 

számvevőszéki egyházi elnök. számvevőszéki világi elnök, 

Kirchner Rezső 
bizottsági tag, 
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Ii. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV, 
felvétetett a dunánitineni ev. egyházkerületi G. A. Gyámintézetnek 

Komáromban, 1935 szeptember hó 3 án tartott közgyűlésén. 
Jelen voltak : Laszkáry Gyula világi, Podhradszky János egy-

házi elnök, Dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi, Csatáry Elek, 
Dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelők, Wenk Károly, Mihalovics 
Samu, Kardos Gyula esperesek, Fadgyas Aladár, Irányi Kamill, 
Kirchner Rezsó, Magyar Géza lelkészek és a komáromi ev. egyház 
tagjai közül számosan. 

1. Egyházi elnök buzgó imája után világi elnök üdvözli a meg-
jelenteket s mély fájdalom hangján emlékezik a gyász esztendejéről, 
a melyben Isten kikntathatlan végzése elszólította gyámintézetünk 
erős támaszát, a mi jóságos lelkű, áldott emlékű püspökünket, kinek 
emlékét jegyzőkönyvünkben is megörökíteni kívánja. Megemlékezik 
arról a másik gyászról is, ami a vendéglátó komáromi egyházat elé-
vülhetlen érdemű felügyelőjének váratlan halálával érte. 

De örömből is jutott részünk. Egyházkerületünk világi vezére a 
magyar országgyűlés képviselőházának elnökévé választatott a leg-
nagyobb magyar méltóságra emelkedett. Szívből kivánia, hogy e 
nagy méltóságban ernyedetlen munkásságával sokáig szolgálhasson 
hazánknak. 

Szeretettel üdvözölve a közgyűlés tagjait és vendégeit, a jegyző-
könyv vezetésére Magyar Géza, hitelesítésére Csatáry Elek és Kirch-
ner Rezső közgyűlési tagokat kérve fel a közgyűlést megnyitja. 

2. Podhradszky János egyházi elnök terjeszti ezután elő évi 
jelentését: 

»Ha az egyházak idejében vissza nem térnek a Jézus által ki-
jelölt lelki területre, s ha minden más eszközt félretéve, kizárólag a 
lelki vitézkedés fegyvereivel nem vívják meg az Isten országának, egye^ 
dűl Isten dicsőségét célzó nemes harcát, akkor a régi és uj pogány, 
ság együttes diadalkiáltása mellett temetkeznek bele az egyházak az 
idők által túlhaladott töiténelmi tárgyak élettelen lomtárába.« 

Egy megszívlelendő komoly figyelmeztetés, egy bátor memento 
kiáltás ez a ref. testvéregyház lánglelkü püspökének, Baltazár De-
zsőnek ajkairól, mely csak a közeli napokban hangzott el Sárospatakon-

Egy megszívlelendő komoly figyelmeztetés s talán nem szerény-
telenség tőlem, ha veszem magamnak a bátorságot s ezzel vezetem 
be évi gyámintézeti jelentésemet. Egy bátor memento kiáltás, mellyel 

/ 
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szeretnék mindenkinek szívéhez férkőzni, aki előtt szent Isten orszá-
gának s drága anyaszentegyházunknak ügye, akinek mindennél drá-
gább magának s embertársainak életboldogsága s lelkének üdve. 
Mert bizony felette szomorú, legbensőbb mélyünkig megrázó, nagyon 
sivár bennünk és körülöttünk az élet képe. Valami sötét, démoni 
hatalom oltogatja az isteni szikrának embert éltető tüzét, nyirbálja 
ég felé emelkedésre rendelt égi hónát kereső lelkének szárnyait s 
rántja az istentagadásnak, társadalmi rendet, békét elemésztő posvá-
nyába. Valami átkos nemtörődömség, mételyező közöny bélyegét hor-
dozza az élet, melynek nyomán az épitő önzetlenség helyett a rom-
boló rút önzés, a kötelező tisztelet helyett, öntetszelgő, önelégült le-
nézés, megvetés, — az összeforrasztó szeretet helyett a szétválasztó, 
minden nemes érzést megtagadó gyűlölet, — a felsegítő könyörüle-
tesség helyett a marcangoló, gyilkos kcnyörtelenség, — a boldogító 
bizalom helyett a bántó bizalmatlanság, — a lekötelező szerénység 
és alázatosság helyett a minden eszközt és alkalmat kihasználó tör-
tetés, — a közös célt munkáló egyakarat helyett ezerfelé huzó szét-
hullottság bénító átka szedi áldozatait s feltartóztatlanul tör előre 
lassan, de fájdalombiztosan kárhozatos utján. 

Ne áltassuk magunkat anyagi leromlottságunkkal, ne rójjunk 
mindent a gazdasági válság terhére, hanem kivétel nélkül mindnyá-
jan, de különösen mi — elhivatottságunknál fogva — nézzünk az 
okoknak mélyére. Ne féljünk abba beletekinteni még akkor sem, ha 
ezen beletekintés által találva érezzük magunkat — még akkor sem, 
ha abból megrendítő súlyos vád csap fal reánk, mert csak igy ismerjük 
fel terhelő mulasztásainkat, igy világosodik meg előttünk az okozat 
kíméletlen valóságában, az a nagy lelki meghasonlás, melyben ver-
gődik a világ azokkal az isteni igazságokkal, melyeknek letétemé-
nyese az Ur Jézus Krisztus, osztogatója az Isten lelke, sáfára Kr. 
anyaszentegyháza és felhasználója élvezője pedig kell, hogy legyen 
az ember szive, lelke bizonyságtevő életével. 

Evangélium népe! Kedves Testvéreim! Legyen nekünk erre a 
mi mai gyámintézeti közgyűlésünk a parancsoló és kötelező alkalom. 
Drága anyaszentegyházunk Isten országát épitő, lelkeket megmentő 
munkájából a mi Gyámintézetünk vállalt kötelezettségének törekszik 

4 mindenkor megfelelni, eleget tenni. Mint sötét éjjel a zivataros ten-
»geren a világítótorony fénye útmutató a kikötő felé, úgy Gyám-
intézetünk is az élet zajló tengerén a lelkek éjszakájában világító-
torony, mely a hit és szeretet fakasztotta irgalmasság gyakorlásának 
elmét megvilágosító, szivet-lelket megszentelő és meggyőző erejével 
és fényével siet megmenteni az eltévelyedés és elmerülés veszélye 
által már már fenyegetett hittestvéreinket, odavezetni őket a Jézus 
által kijelölt lelkiterületre és megtartani az evangéliomi keresztyénség 
lelkében, hitében, alapigazságaiban és erkölcseiben. 

Ezt a szolgálatot hűségesen végzi Gyámintézetünk egyedül 
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egyházunk és hittest.véreink érdekét tartva szem előtt. Azonbau en-
nek fokozottabb mértékben való teljesítését követeli a válságos 
jelen, mert csak igv tarthatjuk meg azt, ami a mienk, hogy senki 
el ne vegye ami koronánkat. Abban az erős hitben és abban a bízó 
reménységben, hogy mi látva egyházunk életében egyre jobban el-
hatalmasodó korszellem pusztító rombolását s ennek megrendítő kö-
vetkezményeként az evangéliomi keresztyénség életszínvonalának 
hanyatlását, megtesszük kötelességünket, kérek és szólítok fel minden 
evang. keresztyént az irgalmasság áldásthintő mezején végzendő 
munkára. Kapcsolódjunk össze minél bensőbben a megértő, az áldo-
zatos munkás szeretetben s akkor majd szakadoznak s eltűnnek egy-
házunk egéről a vészes fellegek s kiragyog reánk az irgalmas és 
kegyelmes Isten áldott napja, melynek ragyogásában összeölelkezik 
lelkünk üdvözítő hitben, boldogító szeretetben. 

3. Mélységes gyásza van egyházkerületünknek, melynek sötét 
boruja egyházkerületi gyámintézetünket is bevonja. Aki elé a mult 
évi közgyűlésünkből születésének 70-ik évfordulója beköszöntésével 
a hódoló tisztelet, az igaz nagyrabecsülés, a bensőséges ragaszkodás, 
a megingathatlan bizalom, az őszinte szeretet sugalta jókívánságok-
kal járultunk, — annak mai közgyűlésünkből, az Isten kikutathatlan 
de szent hitünk szerint bölcs akarata és megmásithatlan végzésében 
megnyugodva a sámsonházai temetőben domboruló sirhalmára a ben-
sőséges kegyelet érzelmeitől áthatva a hálás megemlékezés hervadást 
nem ismerő virágait kell lehelyeznünk. D. Kiss István püspök ur 
f. év július 18án visszaadta hívő lelkét Teremtőjének. 

Teljes tudatában annak, hogy egy olyan életnek, mely a leg-
nagyobb hűséggel eleget tett az Istenige követelményének, »mun-
kálkodjatok, míg nappal vagyon!« -r- teljes tudatában annak, hogy 
egy nemes szív irányította gazdag és sokoldalú tevékenységnek kellő 
méltatására erőtelen és gyenge vagyok, nem is kisériem meg im-
már az Úrban csendesen pihenő volt püspökünknek szép és áldást-
hintő, minden vonatkozásban csak Isten országának építését szor-
galmazó életének méltatását, — csupán csak ama szerény meggyő-
ződésemmel hajlok meg áldott emléke előtt, hogy az ő életében 
bontakozott ki előttünk egész valójában az apostoloknak élet meg-
szentelő tanítása. »A ti szelídlelkűségtek ismert legyen minden em-
ber előtt« Ebben rejlett értékes, mindenkit megnyerő, magával ra-
gadó titkos, meghódító és lebilincselő ereje. Tiszta ev. hittel, krisz-
tusi szelídlelkűséggel, jánosi szeretettel volt a mi főnk, egyházkerü-
letünk igazi pásztora, aki méltán elmondhatta vezéri állásában »nem 
azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon sokaknak.« 

Immár elesett a mi fejünknek koronája. De én úgy érzem hogy 
bár az ő tiszteletet parancsoló nemes alakja nem jelenik meg többé 
közöttünk, fenkölt szelleme itt maradt abban a nekünk hagyott vég-
rendeletben, »tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szivű 
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vagyok és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek« — abban az élet 
boldogító, minden munkát megáldó örökségben »szeressétek egymást, 
amiképen én is szerettelek titeket.« Mi pedig azzal a szent fogadással 
bontsuk fel a végrendeletet, vegyük át és használjuk az örökséget, 
hogy arra magunkat méltókká és érdemesekké tenni, szívvel, lélekkel, 
minden erőnkkel törekszünk. így lesz velünk, igy él tovább is közöt-
tünk fennkölt gondolkozású volt püspökünk nemes tetteiben, az 
áldott emlékezetben. A kegyelem Istene tegye csendessé síri aluvását, 
üdvösségessé feltámadását, gyászoló szeretteire és elárvult egyház-
kerületére pedig árassza a vigasztalásnak és megnyugvásnak lelkét. 

Az egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés — csatla-
kozva egyházi elnökének megemlékezéséhez — az irgal-
masság és szeretet munkáiban fáradhatlan jóságos főpász-
torát mélységes fájdalommal gyászolja s érdemeit jegyző-
könyvében megörökiti. 

4. Egyházi elnök jelentése során részvéttel emlékezik meg a 
vendéglátó komáromi egyház nagy veszteségéről. Vetsey Ede nyug. 
altábornagy, a Lipótrend hadiékitményes lovagkeresztjének és több 
háborús kitüntetésnek tulajdonosa, a komáromi egyházközség fárad-
hatlan és buzgó felügyelője távol kedves gyülekezetétől, Csernovitzban 
f. év. július 11 én váratlanúl elhunyt. Az egyházközség elvesztette 
azt az érdemes férfiút, aki minden erejét és tehetségét az egyház 
szervezésére fordította, — az anyagyülekezettől lelketlenül megfosztott 
pásztornélkül maradt csekélyszámu hivők kicsiny nyáját lelki közös-
ségben megtartani, hitben és szeretetben erősíteni minden tényke-
désének mozgató rúgója, magasztos célkitűzése. Egyházához való 
ragaszkodását, példás hűségét, tettre serkentő szeretetét, alkotó áldo-
zatkészségét minden szónál szebben és mélyre hatóbban beszéli, hir-
deti e gyülekezet megalakulása, dicséretes fejlődése s ennek kebe-
lében Isten dicsőségét és a hívőlelkek üdvét szolgáló szent hajlék, 
mely ma magába fogad s melyben mi most csak emlékének áldoz-
hatunk. Osztozzunk a vezérét vesztett gyülekezettel a gyászban, a 
bánatban és veszteségben, s mindezt enyhítse ama szent tudat, hogy 
a híven küzdőt a menyország fényessége ragyogja körül. Ezt a 
jutalmat adja a kegyelem Istene a tőlünk eltávozott nemes léleknek 
s a mi szivünkben tegye áldásforrásává a megboldogult drága 
emlékét. 

A közgyűlés részvéttel osztozik a komáromi gyüle-
kezet gyászában és az egyházszervező buzgó felügyelő 
emlékét kegyelettel őrzi. 

5. Örömmel jelenti egyházi elnök, hogy a magyarhoni G. A. 
Gyámintézet osztatlan bizalommal választotta meg ujabb 6 évre ed-
digi egyházi elnökét Ziermann Lajost, ki azzal az Ígérettel fogadta 
a további munkára serkentő egyhangú bizalmat, hogy az eddigi — 
S ha ereje engedi — még nagyobb bizalommal fogja szolgálni a 
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gyámintézeti munka szent ügyét. Továbbá örömmel emlékezik meg 
arról a kitüntetésről, amely a magyarhoni G. A. Gyámintézet világi 
elnökét, báró Feilitsch Bertholdot érte, ki kormányzói kitüntetésben, 
az I. oszt. magyar érdemkeresztben részesült. 

A közgyűlés örömét fejezi ki a magyarhoni G. A. 
Gyámintézet egyházi elnökének újból megválasztása, s vi-
lági elnökének kormányzói kitüntetése felett. 

6. Egyházi elnök jelenti, hogy a mult évi közgyűlés 7-ik pont-
jának határozatát, mely szerint a segély kérvényekhez »Bevallási ív«-
ek csatolandók — Istenben boldogult püspök urunk megértéssel fo-
gadta. Az ő felszólítására állította össze a kitöltendő kérdőponfoka^ 
amit a ker. pénztár terhére volt szíves kinyomatni s a gyülekezetek 
rendelkezésére bocsátani. 

Tudomásul szolgál. 
7. Mivel a legtöbb gyámintézeti segélyben részesült gyülekezet 

mult évi közgyűlésünk 8, pontjában foglalt határozatát figyelmére 
nem méltatta s az élvezett segélyt meg nem köszönte, illetve annak 
mikénti felhasználásáról jelentést nem tett, 

a közgyűlés mult évi határozatát — a mulasztással járó 
esetleges következményekre figyelmeztetve — megújítja 
és elvárja, hogy a segélyben részesülő gyülekezetek a hála 
legelemibb követelményének, a segélyosztó gyámintézet 
rendelkezésének a jövendőben eleget tesznek. 

8. A magyarhoni G, A. Gyámintézet egyházi elnökétől vett ér-
tesítés szerint, a németországi G. A, Egylet a f. év junius hó 7-én 
kelt átutalási irata szerint Kisterenye 50 RM, Tatatóváros 100 RM 
segélyt kapott. A németországi G. A. Egylet 13000 RM adománya 
ezidő szerint fennálló devizanehézségek miatt késik. 

Tudomásul szolgál. 
9. Az egyházmegyei G. A. Gyámintézetek számadásai a kővet-

kező eredményt tüntetik fel .* 
A fejérkomáromi egyházmegyei gyámintézet gyűjtött 

szabad rendelkezésre 266*31 
nagy szeretetadományra 36 76 
G. A. egyletnek 2 80 

összesen: 305.87 
A mosoni egyházmegyei gyámintézet gyűjtött sza-

bad rendelkezésre 13891 
nagy szeretet adományra 16*72 

összesen 155*63 
A nógrádi egyházmegyei gyámintézet gyűjtött sza-

bad rendezésére 471*29 
nagy szeretet adományra 154 48 
G. A. Egyletnek 4*60 

összesen: 630*37 
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Összesítés: 
Szabad rendelkezésre 876.51 

Nagyszeretet adományra az egyházmegyéktől 207 96 
Ker. gyűlési istentisztelet offert. 85 34 293 30 

Németországi G. A. egyletnek 7 40 
összesen 1177*21 

A »Laszkáry Gyula« ker. gyámintézeti alapítvány tőkéje 1934 
dec. 31-én 1894*50 P, kamata 63*80 P. A kamat 10%-a 6 80 P a tő-
kéhez csatolandó, marad a ker. gyámintézet rendelkezésére 57 P. 

A beterjesztett számadások kapcsán egyházi elnök jelenti, hogy 
iz egyház kerületi G. Á. Gyámintézet számadásait a számvizsgáló 
bizottság felülvizsgálta s jóváhagyásra ajánlja. 

A közgyűlés a kerületi G. A. Gyámintézet számadá-
sait elfogadja, az egyházmegyéktől szabad rendelkezésre 
befolyt 876 51 P összeg felét 438*26 P-t, a nagyszeretet ado-
mány 293*30 P és a németországi G. A. egylet részére 
adott 7*40 P-t összesen 738*96 összeget az egyetemes gyám* 
intézethez felküld, a szabad rendelkezésre álló összeg sa-
ját rendelkezésünkre álló 438*25 P részét pedig segélyként 
kiosztja. 

10. Egyházi elnök bemutatja a kerületi G. A. Gyámintézethez 
folyamodó gyülekezetek kérvényeit, amelyek a kővetkezők: 1. Bicske, 
2. Bokod, 3. Komárom, 4. Székesfehérvár, 5. Felsőgalla-Tatabánya, 
6. Agárd, 7. Ipolyszög, 8. Ipolyvece, 9. ösagárd, 10. Dorogháza, 11. 
Bokor, 12. Legénd, 13. Szécsény, 14. Szirák, 15. Bánk, 16. Nógrád, 
17. a szarvasi Luther-Árvaház. 

A közgyűlés a komáromi, bicskei, ipolyszögi, dorog-
házai, szécsényi egyházaknak 50-50 P-t, a székesfehérvári, 
bokori, nógrádi egyázaknak 45 —45 P-t, a szarvasi »Luther 
Árvaházc-nak 15 P-t szavaz meg, mely összeget egy közgyű-
lési kegyes adakozó 5 P adományával 20 P-re egészít ki. 

A Laszkáry Gyula alapítvány 57 P kamatát a tempiom-
épitő Agárdnak juttatja a közgyűlés. 

11. A magyarhoni G. A. Gyámintézethez segélyért folyamodó 
gyülekezetek kérvényeit a közgyűlés az alábbi sorrendben terjeszti fel. 

1. Székesfehérvár, 2. Komárom, 3. Bicske, 4. Szécsény, 
5. Felsőgalla-Tatabánya, 6. Legénd, 7. Kétbodony, 8. Nóg-
rád, 9. Bokor, 10. Oroszvár, 11. Tordas, 12. Esztergom, 
13. Dorogháza, 14. Égyházasdengeleg, 15. Gyúró, 16. Szirák, 
17. Agárd, 18. Bánk, 19. Csákvár, 20. Lucfalva, 21. Ósagárd, 
22. Ipolyvece, 23. Pusztavám, 24. Bokod, 25. Patvarc. 

26. Mohora, 27. Vérteskethely, mely utóbbi gyüleke-
zetek urvacsorai készletet kérnek. 
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12. A németországi G. A. egylethez folyamodnak 
a régiek, melyek a segélyzendők sorába már felvé-

tettek Kisterenye, Levél, Székesfehérvár, Tatatóváros. 
Ősagárd és Pusztavám kérvényét a közgyűlés nem 

terjeszti fel a németországi G. A. egylethez. 
13. Végül énekeskönyvekért folyamodik a nagybörzsönyi és al-

másfüzitői gyülekezet, kiknek kérvényeit a közgyűlés pártólag ter-
jeszti fel. 

Több tárgy nem lévén egyházi elnök a közgyűlést buzgó imá-
jával berekeszti. 

Kmf. 
Magyar Géza Podhradszky János 

jegyző. egyházi elnök. 

Hitelesítjük: 
Csatáry Elek Kirchner Rezső 



SO 

ID. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV, 
felvétetett a Dunáninneni ág. hitv evangélikus egyházkerület Lel-
készértekezletének 1935. szept. 4-én Komáromban magtartott ülésén. 

Jelen vannak: Wenk Károly püspökhelyettes elnöklete mellett 
D. Kovács Sándor egyet, tanár, Mihalovics Samu, Podhradszky 
János esperesek, Kardos Gyula, Magyar Géza, Zimmerman János 
alesperesek, Kirchner Rezső püspöki titkár, Révész Alfréd, Pohánka 
Sándor, Limbacher Zoltán, Péter Henrik, Piri Károly, Kalavszky 
Kálmán, Öttmár Béla, Nagy Lajos, Irányi Kamii, Fadgyas Aladár, 
Matuz Pál, Szűcs Sándor, Weinberger Zoltán lelkészek, Balogh István 
nyug. esperes, Laszkáry Gyula, dr. Händel Béla, dr. Zelenka Frigyes, 
Horváth Kornél, dr. Csengey Gyula, Bérces Lajos, Antal Károly, 
Farkas Sándor, Kaján József, Szende Miklós és alulirt jegyző. 

1. Wenk Károly elnök Isten útjainak egyengetésére erőt kérő 
imádságának bensőséges szavai után kegyeletes szavakban emlékezik 
Istenben elpihent kiváló püspökünkről D. Kiss Istvánról, akinek 
nemes egyénisége, tiszta jelleme, és atyai gondoskodása, mely a Bal-
dácsy alapítvány reá eső részének a lelkésztársak számára való áten-
gedésben is példátadóan nyilatkozott meg, jóságos lelke nagy és fáj-
dalmas ürt hagyott maga után a lelkekben. Az ő hite nem dikció, 
de akció volt, és a Keresztben nem ornamentumot, de valóságos 
fundamentumot látott a maga számára is. — Majd az általános béke-
vágynak adva kifejezést üdvözli a megjelenteket és az ülést megnyitja 

2. Dr. Csengődy Lajos a Csel. 20, 23—24 alapján tartott Írás-
magyarázatot, melyben az Isten gondviselésének titkaiba való be-
pillantással vezetett a lelkészi hivatás kötelességeinek betöltésére 
képesítő lelkierők forrásához. 

3. Kardos Gyula alesperes a Szórványgondozásról tartott elő-
adást. Egyházunknak ezen immár égetővé vált kérdésére vonatkozó 
adatok során szóvátette, hogy egyházkerületünkben is a hiveknek 
legalább 1/s a. él szórványban. Országos viszonylatban is hasonló a 
helyzet, amit még súlyosbít az a körülmény, hogy országunkban 
11.000 római klerikusra mindössze csak 300 és egynéhány evang. 
lelkész jut. 

Dr. Csengődy Lajos hozzászólása után D. Kovács Sándor a 
külmissziónak a belmisszió rovására történő előtérbe állítását, a fiók-
egyházaknak a gondozás megkönnyítését célzó átcsatolását s az egyes 
nagyobb szórványtömbök intenzívebb felkarolását tette szóvá, Miha-
lovits Samu esperes a külmissziónak a belmisszió lendületére gya-
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korolt előnyös hatásáról, a ritkábban tartandó közgyűlések révén fel-
szabaduló összegeknek a szórványgondozásra való fordításáról szólott, 
íürgetvén a posztillát, Horváth Kornél a lelkészi díjleveleknek a 
szórványgondozás szellemében történendő egyházhatósági átfogalma-
zását ajánlja. Nagy Lajos kívánatosnak tartja, hogy minden lelkész 
tartson gyűjtést évente egy offertoriumot, egy műkedvelő előadást a 
szórványgondozás céljára, Wenk Károly az autók, ill. autóbuszoknak 
az egyházi élet szolgálatába való beállítását javasolta. 

Mindezen hozzászólások után a lelkészértekezlet elfogadta és a 
MELE-hez felterjeszteni rendelte Kardos Gyula következő határozati 
javaslatát: Gt szórványok lelkigondozásának kérdése immár elodáz-
hatatlan, mert egyházunk nem birja tobább a vérvesztességet, mi a 
szórványhivek elhanyagolt lelkipásztori ellátásából származik. 

A szórványkérdést és annak eredményes és céltudatos megoldását 
csakis a zsinat intézkedéseitől várja, miért is a már ülésező zsinat 
anyaga körébe a szórványok lelkigondozásának problémáját is feltét-
lenül felveendőnek tartja. 

A zsinati tárgyalások előtt a folyó évi egyetemes gyűlés ren-
delje el «a szórványok megszervezését« és pedig; a) közigazgatási 
b) lelkipásztori, c) anyagi fedezet szempontjából. 

a) Közigazgatási szempontból pontosan megállapítandó min-
den egyházközség területén az egyes szórványok evang. híveinek 
pontos létszáma. Ennek alapjául szolgáljon az 1930 országos nép-
számlálás adata s a D. Kovács féle sajtó alatt levő Névtár adatai. De 
segítségére lehet a lelkészeknek a község vagy városházán levő min-
den esztendőben az állami adó kivetésének alapjául szolgáló statisz-
tikai ivekbe való bepillantás, melyekből pontosan megállapítható 
az összeírás időpontjában hány evangélikus lélek lakik az illető he-
lyen s kik azok. Az összeírás után családi törzslap ill. törzskönyv 
állítandó össze, mely névszerint és családonként tartalmazza a szór-
ványhivek tagjait kor, nem, stb. szerint s nyilvántartva, hogy hány 
tiszta, vegyesházasság, javunkra ill. kárunkra adott reverzális van, s 
hol nevelik a gyermekeket nem szerint. 

Minden szórványhelyen — bárminő lélekszámú is — gondnok 
választandó, aki a lelkészi hivatallal állandó összeköttetésben áll, a 
híveket összetartja, látogatja, a változásokat a lelkésznek azonnal be-
jelenti. 

Minden szórványhelyen imaterem, ill. helyiség létesítendő, amely 
esetleg bérelt helyiség is lehet Ez nyítvatartandó nemcsak az is-
tentiszteletek idején, hanem hétköznapokon is és vasárnap állandóan, 
akkor is amikor igehirdetés nincs, hogy a hivek oda énekelni és 
imádkozni járhassanak. Rendelkezésükre bocsátandó egy posztilla is. 

Hitoktatásban minden szórványban levő gyermek részesítendő 
a dunáninneni egyházkerület által elfogadott séma szerint. 

b) a szórványok lelkipásztori ellátása tekintetében megállapítja 
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a lelkészértekezlet, hogy az eddigi lelkipásztori ellátás nem elegendő 
s az Ige egyházának fokozatosan bőségesebb mérvben kell a szór-
ványok hiveit az Ige eledelével ellátnia. Tekintettel a szórványok 
települési elosztási különbözőségeire nem merev szabályul, de irá-
nyító elvül a következő megoldást látja lehetőnek a szórványhivek 
lelki ellátása tekintetében: 

Minden szórványban a lelkész hiveit családonként évente lega-
lább egyszer-kétszer meglátogatja, ez vonatkozik olyan kis kategóri-
ákra i , hol a szórványhivek 20 lélekszámot meg nem haladnak, 20-30 
lélekszám esetén nemcsak a hivek meglátogatása, hanem évente 2 
istensztelet Is tartandó, 50—100 vagy ennél magasabb lélekszámmal 
biró szórványokban havonta tartandó istentisztelet. 

A szórványok lelki ellátása összekapcsolható a szórványhitok-
tatással, melyre nézve a dunánlnneni egyházkerület már 1929 évi 
kgy. 88. pontjában ugy határozott, hogy 1 — 2 tanuló esetén kétha-
vonként egyszer, 3—5 tanuló esetén havonta egyszer, 5—10 tanuló 
esetén havonta kétszer, 10-nél nagyobb növendéklétszám esetén he-
tenként megfelelő óraszámban tartozik a lelkész a szórványhitokta-
tást berendezni. Ez utóbbinak fuvardijai a kerület díjazásából meg-
térülnek. Amennyiben lehetséges a hitoktatás összekapcsolandó bib-
liaórával, vagy más igehirdetéssel is. 

Minden szórványról külön-külön az esperesnek jelentés teendő, 
kl az esperességi közgyűlésen a többi egyházi kérdésekkel kapcso-
latosan részletes beszámolót tart a szórványok lelkipásztori ellátá-
sáról is, melynek ki kell tüntetni a szaporodást, apadást, vegyes házas-
ságok, reverzálisok kérdését, istentiszteletek számát, látogatottságát, stb. 

A szórványgondozás kiépítésére válasszon minden esperesség 
egy szórvány, vagy belmissziói bizottságot, amely figyelemmel kiséri 
az esperességi szórványok helyzetét és javaslatokat terjeszt évente 
elő. Ez a szórványbizottság a kerületnél is megalakítandó s egye-
temes javaslatok esetén ezeken a forumokon keresztül jutnak a szór-
ványokkal kapcsolatos kérdések az Egyetemes Belmissziói Bizottság 
s az egyetemes Gyűlés elé. 

A szórványgondozás rendezésére és kiépítésére nagy szórvány, 
területekkel rendelkező egyházak helyzetére való tekintettel »járási 
missziói segédlelkészi állások« szervezendők. Ezeknek dotációjáról 
külön történik gondoskodás, s a paróchus lelkészek javadalmát 
semmiben sem érintik. Működési területük nem födi az egyházi szór-
ványbeosztást Egy missziói segédlelkész több anyaegyházhoz tartozó 
szórvány területnek is lehet a gondozója, mely esetben munkatervét 
az illetékes lelkészekkel egyetértőleg állapítja meg. 

c) A szórványgondozás anyagi megszervezésére, az anyagi elő-
feltételek megteremtésére — amik a legfontosabbak — a követke-
zőket javasoljuk: 

M egyetemes egyháznak mindenképen szüksége lévén a fuvar-



dijakkal kapcsolatban külön fedezetre, kívánatos és szükséges a kü-
lön s z ó r v á n y a d ó kivetése, illetve bevezetése a zsinat által. 
Lélekszámszerint 10 fillér esetén a jelenlegi 534.065 országos lélek-
szám 50.000 pengőt meghaladó összeg rendelkezésre állását eredmé-
nyezhetné. Minden hívő teljes százalékos adót fizethetne ingatlana 
után, tekintet nélkül arra, hogy az illető a szórványban lakik-e vagy 
nem, illetve az anyaegyházban, vagy nem. 

Az államsegély 10°/o-a kizárólag szórványgondozásra fordítandó. 
Ugyancsak új adónemként behozandó, hogy minden egyházköz-

ség adóbevételeinek 2°/o át tartozik szórványadó címén a szórvány-
alapba befizetni. (Szórványadó). 

Megállapítandó, hogy a szórványhivő is tartozik személyi és 
°/o-os adót fizetni. 

A zsinati törvények eszerint módositandók és kiegészitendők. 
4. A fenti javaslatot egyhangúlag elfogadván a kerületi lel-

készértekezlet a megindult vitában felmerült javaslatokkal egyetem-
ben s annak a MELE hez való felterjesztését elrendelvén, elnöklő 
püspökhelyettes az idő előhaladottságára való tekintettel a tárgyso-
rozaton levő utolsó programmszámot, D. Kovács Sándor előadását a 
Magyar Tranoscius ismertetését a következő ülésre halasztván el, 
buzgó imádsággal az ülést berekeszti. 

Kmf. 
Wenk Károly sk., Dr. Csengődy Lajos sk., 
püspökhelyettes, ért. elnök, jegyeö. 



A kerületi t isztviselők és bizottsági tagok 
névjegyzéke. 

Tisztviselők: 

Slnökség: Dr. Sztranyavszky Sándor (Budapest, XI. Sztiret-u. 19. 
és Nógrádmarcal) egyházkerületi felügyelő; a püspöki szék üresedésben. 

Segvzők: D. Kovács Sándor egyházi főjegyző (Budapest, V. ker. 
Hold-u. 29 ) , dr. Zelenka Frigyes világi főjegyző (Budapest, XI. Eszék-u. 
13—15.), dr. Csengődy Lajos (Salgótarján) és Kirchner Rezső (Sámson-
háza, Nógrád várm.) egyházi jegyzők, dr. Farkass Béla (Budapest, IX. 
Ráday-u. 5. II.) és dr. Kéler Bertalan (Budapest, IV. Veres Pálné-u. 15.) 
világi jegyzők. 

Pénztáros: Szelényi Gyula (Budapest, IV. Deák Ferenc-tér 4.) 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas, Fejér vm.) 
Sllenőr.főhönvvelő: Keszler Gyula (Budapest, IV. Deák F.-tér 4.) 
Ögvész: Dr. Händel Béla (Budapest, IX. Ráday-u. 15.) 
Tiszteletbeli ügyész: Dr. Petrovics Rezső (Balassagyarmat), 
levé l táros: Kardos Gyula (Balassagyarmat), 
fltissziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső. 

Tőrvényszék: 

Slnökség: A kerületi felügyelő és a püspök. 
Segvző: Dr. Farkass Béla. 

Sirák a) az 1938. évi kerületi rendes közgyűlésig: Dr. Kéler Ber-
talan, dr. Zelenka Frigyes, Huszágh Gyula (Szécsény, Nógrád várm.), 
Limbacher Zoltán (Kisterenye, Nógrád vm,), Podhradszky János és Bérces 
Lajos (Balassagyarmat); 

b) az 1941. évi kerületi rendes közgyűlésig: Laszkáry Gyula, Csa-
táry Elek, Zelenka Ottó, Irányi Kamill, Szűcs Sándor (Magyaróvár), 
Qrmosi Lajos (Tordas). 
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Bizottságok: 

1. Tanügyi bizottság: Előadó: Kardos Gyula. Tagok: Bérces La-
jos, Csatáry Elek, Draskóczy Lajos (Budapest, XI. Kende-u.), Laszkáry 
Gyula és dr. Zelenka Frigyes. 

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

3. Pénzügyi bizottság: a jog- és alkotmányügyi bizottság tagjai, 
továbbá Hanzély Ferenc, Prónay József. Üléseire a kerületi számvevő-
szék elnöksége is meghívandó. 

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

5. állandó lelkészválasztási bizottság: Laszkáry Gyula és Kardos 
Gyula elnöklete alatt: Csatáry Elek, dr. Händel Béla és D. Kovács 
Sándor. 

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

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

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




