
A DUNÁNINNENI ÁG. HITV. EVANGELIKUS 
KERESZTYÉN EGYHÁZKERÜLET 

1938. ÉVI S Z E P T E M B E R HÓ 2*ÁN 
H E G Y E S H A L M O N T A R T O T T 

R E N D E S É V I 
ÉS 

1939. É V I J A N U Á R H Ó 11»ÉN 
B U D A P E S T E N T A R T O T T 

R E N D K Í V Ü L I KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZŐKÖNYVE 

K I A D J A : 

A D U N Á N I N N E N I EVANG. E G Y H Á Z K E R Ü L E T 

BUDAPEST, 1939 

PÁTRIA" IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 





A (lunáiiiimeiii ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházkerület 
1939. évi január hó 11. napján Budapesten dr. Sztranyavszky Sándor 
m. kir. titkos tanácsos, egyházkerületi felügyelő és D. Kovács Sándor 

püspök elnöklete alatt tartott rendkívüli közgyűlésének 

J e l e n v o l t a k . 

í. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők : 
a) Az egyházkerületi jegyzők: Kardos Gyula egyházi s dr. Zelenka 

Fr igyes világi főjegyzők, Kirchner Rezső és dr. Csengődy Lajos egyházi, 
dr. Kéler Bertalan és dr. Farkass Béla világi jegyzők, Bérces Lajos tb. 
jegyző. 

b) Az egyházkerületi számvevő: Podhradszky János. 
c) Az egyházkerületi pénztáros: dr. Baross József. 
d) Az egyházkerületi ügyész: dr. Händel Béla. 
e) Az egyházkerületi ellenőr: vitéz Purg ly Lajos. 
f ) Az egyházkerületi levéltáros: Kardos Gyula. 

II. Hivataluknál fogva, mint az egyházkerületi presbitérium tagjai: 
1. Az egyházkerületi presbitérium tag ja i : Mihalovics Samu, dr. 

Händel Béla, Kardos Gyula, dr. Zelenka Frigyes, Podhradszky János, dr. 
Jánossy Lajos, dr. Csengődy Lajos, Kirchner Rezső, Sziics Sándor, Bérces 
Lajos, Csatáry Elek, Nedeczky-Griebsch Viktor, vitéz Purg ly Lajos, 
Schrődl Mátyás, Magyar Géza, Ottmár Béla, Fadgyas Aladár, Osztro-
luczky Pál, dr. Farkass Béla, dr. Gregersen Nils. 

III. Hivataluknál fogva, mint az egyházkerületi törvényszék bírái: 
2. Az egyházkerületi törvényszék bírái : Bérces Lajos, dr. Jánossy 

Lajos, dr. Kéler Bertalan, Limbacher Zoltán, Podhradszky János, dr. Ze-
lenka Frigyes, Csatáry Elek, I r ány i Kamill, Szűcs Sándor és Zelenka 
Ottó. 
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1. az egyházmegyék elnökei, illetve helyetteseik: 
a) a fejérkomáromi egyházmegyéből: Podhradszky János és dr. Hän-

del Béla; 
b) a mosoni egyházmegyéből: Schrődl Mátyás és Csatáry Elek; 
c) a nógrádi egyházmegyéből: Mihalovics Samu; 
d) az egyházkerületi tanítóegyesület elnöke: Bérces Lajos. 

1. a fejérkomáromi egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Kalavszky Kálmán, Fadgyas Aladár és Gaál 

Elemér; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal : Nagy Lajos, P i r i Károly, Molnár 

Gyula, Nedeczky-Griebsch Viktor, dr. Horváth Kornél, Kirchner Gyula, 
Selmeczy Miklós, dr. Pa t aky Ernő, Antal Károly, dr. Varsányi Is tván; 

2. a mosoni egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Szűcs Sándor; 

3. a nógrád-honti egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Hanzély Ferenc, Kiss Kálmán, Révész Alfréd; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal : vitéz Purg ly Lajos, Osztroluczky Pál, 

dr . Gregersen Nils, dr. Csőváry Kálmán, Kertész Ferenc, Ottmár Béla, 
Gerhát Sándor; 

4. az egyházkerületi népiskolai tanítók szabályszerűen választott 
képviselői: vitéz Pa taky Sándor, Kurz Konrád. 

VI. Mint vendégek : 
Bándy Endre lévai lelkész, barsi megbízott esperes, Szepessi Károly 

oroszlányi segédlelkész. 

\ IL Távolmaradásukat kimentették : 
Jánossy Károly, Sréter János, Csanády László, i f j . dr. Heinrich An-

tal, Laszkáry Gyula, Krancz Jenő, dr. Traeger Ernő. 
1. A közgyűlés tag ja i az egyetemes egyház székházának imatermé-

ben gyülekeztek össze, ahol a püspök áhítatos imádságának elhangzása 
után az egyházkerületi felügyelő a következő beszéddel nyitot ta meg a 
gyűlést: 

Az egyházkerületet közgyűlésre összehívni Istentől hálával fogadott 
olyan tény következtében vált kötelességünkké, amely a dunáninneni 
evangélikus egyházkerület egyházközségei egy részének az anyaországhoz 
való visszacsatolását jelenti. Az évezredes mult gyökérszálai erősebbeknek 
bizonyultak ellenségeink ama törekvéseinél, amelyek szembefordultak a 
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történelmi múltban, a magyar igazságban és a szentistváni gondolatban 
rejlő erő legtermészetesebb megnyilatkozásával. A dunáninneni egyház-
kerület gyülekezeteinek legnagyobb része még ma is az ideiglenes határo-
kon túl ra esik, kerületünk továbbra is csonka kerület. Mindenesetre két-
ségtelen, hogy azok teljes mértékben igazolva vannak, akik annak idején 
a csonka kerületek összeolvasztása ellen szállottak síkra. Magam, 
aki a zsinaton a régi, most megcsonkított kerületek sértetlen fenn-
tar tása mellett voltam, érzem, hogy szinte Isten parancsával és a föld-
ra jz i törvények igazságaival kerülünk szembe, ha a kis kerületeket össze-
olvasztjuk. Éppen a dunáninneni egyházkerület presbitériuma volt az 
első evangélikus egyházi testület, amelyik hálát adott Istennek a vissza-
csatolás pil lanatában. Már akkor kifejeztük azt az óhajunkat , reményün-
ket és az illetékes tényezőkhöz intézett kérésünket is, hogy történjen meg 
minden lehető, az egyházkerület ősi székhelyének, Pozsonynak visszacsa-
tolása érdekében. Az egyházkerület presbitériumának akkori határozatá t 
megfelelő helyen á tnyúj to t tuk , de kérésünk — sajnos — nem bizonyult tel-
jesíthetőnek. Nem v i ta tha t juk azokat az okokat, amelyek ezt a helyzetet 
előidézték. De jogunk és kötelességünk fá jó szívvel megállapítani, hogy 
az a város, amely egy évezreden át Magyarországhoz tartozott és sokszor 
védőbástyája volt a nyugat i végeken, a nemzeti függetlenség ellen i r á -
nyuló támadásokkal szemben — ma nem tartozik Magyarországhoz, — 
történelmi mult, nemzeti hagyományok és osztó igazság ellenére. Istenbe 
vetett hi tünk azonban erősebb, legyőzhetetlenebb, semhogy letegyünk a 
reményről: Isten fog ezen a ponton is igazságot szolgáltatni. Ügy érzem, 
hogy ennek az óhajnak itt szóban is, jegyzőkönyvünkben is kifejezést kell 
adnunk. 

A kerületi elnökség és presbitérium, tudatában annak, mivel tar to-
zik múltnak, jelennek, az egyházi törvények rendelkezésének és a józan 
ész parancsának, a mai közgyűlés elé azzal a javaslat ta l járul , hogy a haza-
térő egyházközségeket abba az egyházi közületbe kapcsoljuk vissza, amelybe 
a múltban is tartoztak. A legelhibázottabb gondolat volna, ha az erő-
szakos elszakítás húsz esztendeje után visszatért egyházközségek más egy-
házigazgatási egységbe kerülnének. Üj közigazgatási egységeket alkotni 
ugyanilyen hibás e l járás volna. Ez a húsz év a lelkekben sem hagyhatot t 
maradandó nyomot, a történelem szeszélye iktat ta multunkba ezt a két 
évtizedet. Sokan azt ál l í t ják, hogy ez a húszéves időköz eltolódást okozott 
a csonkaország rovására fejlődés, kul túra és szabadság szempontjából. 
A való éppen az ellenkező képet muta t ja , mert az anyaország e húsz év 
alat t olyan belső fejlődési periódust ért meg, amely szinte évszázadok elő-
haladásával egyenrangú, hiszen itt végre — bár korlátolt anyagi erővel 

a nemzeti függetlenség jegyében dolgozhattunk. 
Szívünk minden szeretetével becsüljük meg azt a munkát, amelyet 

hősiesen vállaltak odaát igaz magyar testvéreink, de ugyanakkor ne 
vonja kétségbe senki azt az erőfeszítést sem, amelyet a nemzettörzs meg-
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tartása és megerősítése érdekében minden jó magyar a csonka hazában 
végzett. 

Hálával borúlunk le Isten színe előtt, hogy számunkra megengedte 
egy lépést tennünk előre a magyar nemzeti vágyak és törhetetlen remé-
nyek célja felé. A dunáninneni egyházkerület szeretettel öleli keblére a 
viszatért testvéreket abban a biztos meggyőződésben, hogy a magyar nem-
zet és a magyar evangélikus egyház jövője szempontjából mindig egyetértő 
munkát tudunk és fogunk végezni. Er re a meggyőződéssel hirdetett elhatá-
rozásunkra és törekvésünkre Isten áldását kérve, szeretettel üdvözlöm a 
közgyűlésen megjelent hittestvéreket s a közgyűlést megnyitom. 

A jellegzetes korképet festő, nagyszabású elnöki meg-
nyitót a közgyűlés mindvégig osztatlan és feszült figyelem-
mel hallgatta, egyetértő tetszésnyilvánítással gyakran helye-
selte s a püspök indí tványára egyhangú lelkesedéssel egész 
terjedelmében jegyzőkönyvébe vette. 

2. Elnöki felhívásra a világi főjegyző jelenti, hogy az egyházmegyék 
a közgyűlésen az egyházi törvények rendelkezéseinek megfelelő módon 
képviselve vannak s nincsen semmi akadálya annak, hogy a közgyűlés 
alkotmányszerűen megalakuljon. 

Az elnöklő egyházkerületi felügyelő ennek a jelentés-
nek alapján a közgyűlést alkotmányszerűen megalakultnak 
jelenti ki. 

3. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére a közgyűlés elnöki 
előterjesztésre 

az elnökségen és a jegyzői karon kívül Mihalovics Samu, 
Podhradszky János, dr. Gregersen Nils, vitéz Purg ly Lajos 
és Hanzély Ferenc közgyűlési tagokat küldi ki. 

4. A közgyűlés tárgysorozatára tűzött kérdések tárgyalásának meg-
kezdése előtt a püspök a következő ünnepélyes nyilatkozatot olvasta fel: 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Mielőtt a mai közgyűlésre kitűzött munkánkat megkezdenénk, köte-

lességet kell teljesítenünk felügyelőnk iránt. E kötelesség forrása nem a 
hideg társadalmi udvariasság, hanem a lelkiismeret parancsa, hogy az 
elvek és a meggyőződés küzdő harcosával szemben ragaszkodásunkat, 
bizalmunkat kifejezzük. Egyházunknak, mint á l lamfenntar tó tényezőnek 
erre külön kiváltsága van. Hűséggel őrzött hagyományaink visszamutat-
nak a XVII . századra, amelynek szabadságharcosai és békekötései a val-
lásszabadság mellett a nemzet politikai szabadságát is biztosították. Visz-
szamutatnak a pátens korára, amikor a protestáns autonómia önvédelmi 
harca a magyar alkotmány utolsó sáncait védte meg katolikus egyház-
nagyok, sőt az egész katolikus társadalom bátorí tása mellett. A magyar 

7* 
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protestantizmus örökre el van jegyezve a törvénnyel és joggal. Ha 
elhagyná a törvényes alapot, úgy járna, mint Anteus, a föld fia, akit a 
félisten Herakles csak úgy tudott megfojtani, hogy felemelte a földről a 
levegőbe és elszakította anyjától , a földtől. Kis nemzeteknek a népóceánok 
hullámtorlaszában csakis a jogfolytonosság, a törvényes alap, a szűztiszta 
nemzeti hagyomány lehet megtartó erejük. A nemzeti sajátosságok meg-
tagadása feneketlen örvény, amiből visszatérés és feltámadás nincsen. 
Idegenlelkű áramlatok és mamuthata lmak a múlt tanúbizonysága szerint 
ideig-óráig foj togathat ják , de halál t csak akkor jelent, ha mi magunk 
tagad juk meg. 

Minden politikai harcról a történelem mond igazságos ítéletet. Egy-
házunk a politikai harcokban is az erkölcsi erőt és erkölcsi célt keresi és 
tisztelettel hajol meg minden küzdelem, minden harcos előtt, amiben és 
akiben erkölcsi ta r ta lmat lát, hiszen az erkölcsi rúgókban és erkölcsi célok-
ban való hit nélkül életünk lesüllyedne a barlanglakók életszintje alá. 

Egyházkerületünk bizalommal és ragaszkodással köszönti Nagymél-
tóságodat, mert nem a hatalom birtoka által lett nemzeti értékké, hanem 
ellenkezőleg: erkölcsi ta r ta lmat adott a hatalomnak, ami osztályrészül 
jutott . Köszöntjük egyházi elveink hű vallásáért ; köszöntjük, mert a küz-
delmek mezején soha meg nem ingott; solia meg nem tagadta azt, amiben 
hitt, amit küzdésre méltó célnak talált . Köszöntjük abban a meggyőző-
désben, hogy a nemzeti hagyományok és nemzeti szellem az evangéliumi 
hit harcosának nincsen mit félnie a történelem ítéletétől! Bor í tha t ja tövis 
az igazság ú t já t , érheti sár, aki r a j t a halad, mi követni fogjuk az igazság 
ú t ján , mert igazságszeretet nélkül éppúgy nem élhetünk, ahogy nem élhe-
tünk Isten szabad levegője nélkül. 

A közgyűlés az előterjesztett nyilatkozatot egyhangú 
lelkesedéssel fogadta s elhangzása után hosszan és melegen 
ünnepelte az egyházkerületi felügyelőt, aki megilletődve 
mondott köszönetet a feléje áradó szeretetért, hűségért, biza-
lomért és ragaszkodásért. Érdemeit — úgymond — túlbecsü-
lik hittestvérei, amikor őt helytállásáért s nemzet és egyház 
hűséges szolgálatáért ünneplik. Mindkettőt felsőbbrendű er-
kölcsi parancsnak tekinti s teljesítését úgyis, mint Luther 
vallásának hűséges követője, de úgyis, mint becsületes ma-
gyar, örömmel vállal ja, mert így rendeli azt hazája, egyháza 
s önmaga i ránt lelkében örök lánggal égő kötelességtudata. 
Ennek a parancsszavát k ívánja követni a jövőben is, amint 
követte a múltban. Ehhez az elhatározásához kéri a közgyű-
lés további bizalmát, hogy a közjó szolgálatára irányuló 
minden törekvésében az is erőforrást jelentsen számára. 

5. A közgyűlés napirendjének során az egyházkerület püspöke elő-
terjeszti és ismerteti a dunáninneni és tiszai egyházkerülethez visszatért 
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evangélikus egyházközségek visszacsatolása módozatainak megbeszélésére 
Budapesten 1938. november hó 23-án tar tot t értekezletének és az egyház-
kerületi presbitérium 1938. december hó 28-án tar tot t ülésének jegyző-
könyvét. Jelenti, hogy a két kerület közös értekezlete kimondotta, hogy a 
létrejött megállapodások csak a két érdekelt egyházkerület határozatával 
válnak jogerőssé. 

Mivel az egyetemes közgyűlés november hó 12-i közismert határo-
zata a restitutio in integrum ál láspontjára helyezkedik, vagyis minden 
gyülekezetnek azon egyházi kötelékbe kell visszatérnie, ahová az elszakí-
tást közvetlenül megelőző időben tartozott, ebből következik, hogy minden 
ezen határozat tal szembehelyezkedő alakulás hatóság jellegére nem ta r t -
hat számot. Nem ta r tha t számot az a Gömörben, Bején, Bará th Károly és 
Szentivány József elnöklésével létrejött „Felvidéki Evangélikus Nemzeti 
Tanács" sem, mely a törvényes rend fenntartása, az egyház békéjének, 
jogainak és érdekeinek védelme végett alakult, de minden törvényes jog-
alap mellőzésével a területet önkényesen három egyházmegyére tagolva, 
espereseket választott és rendeleteket adot t ki. Az egyetemes közgyűlés 
fentemlített határozata után a Nemzeti Tanács működésének, bár méltány-
landó céllal alakult, minden jogalapja megszűnt, mert a restitutio in 
integrum elve minden ilyen alakulatot kizár s egyedül a törvényes egy-
házkerületi hatóságot illeti meg a rendelkezés joga, a kerülethez tartozó 
egyházközségek képviselete és kormányzata. A tanács azonban, bár nem 
mint közjogi testület, hanem tag ja i által, tájékoztató és felvilágosító köz-
lései révén hasznos szolgálatokat tehet még egyházunknak a bekebelezés 
végrehaj tása terén. 

Mivel a Felvidéki Nemzeti Tanács alakulása nem találkozott köz-
helyesléssel, részint tárgyi okokból, részint, mert megkérdezés nélkül jött 
létre, a kerület püspöke egyrészt ezen említett okoknál fogva, másrészt, 
mert az egyetemes közgyűlés határozata ú j jogi helyzetet teremtett, — a 
nemzeti tanács megbízásától eltérően a Pozsony, Bars és Hont megyékbe 
tartozó gyülekezetek hormányzásával ideiglenesen espereseket és felügye-
lőket bízott meg, azon korlátozással, hogy megbizatásuk az egyházmegyék 
új jáa lakulásáig tart . 

Az előterjesztés után felolvassa a november 23-iki értekezlet és a 
december 28-iki presbitériumi gyűlés határozatát , amelyeket javaslatkép-
pen a közgyűlés elé terjeszt. 

A) A november 23-i értekezlet határozatai : 

I. Az értekezlet megállapít ja, hogy az egyetemes köz-
gyűlés a restitutio in integrum elvének alapján áll s ennek 
következtében a viszaítélt, vagy visszacsatolandó községek 
azon egyházi kötelékbe térnek vissza, amelyhez az elszakítást 
közvetlenül megelőző időben tartoztak. Az 1919—1938. évek 
közé eső időszakban a csehszlovák köztársaság állami ható-



ságai, vagy a szlovákiai országos evang. egyház részéről tör-
tént átcsatolásokat, mint a jogfolytonosság elvével ellenkező 
intézkedéseket figyelembe vehetőknek nem ta r t j a . 

I I . Az értekezlet a felvidéken megalakult evang. nem-
zeti tanács megalakulását ideiglenes jellegűnek t a r t j a és fel-
h ív ja az egyházkerületeket, hogy ezen ideiglenes természetű 
szükségintézménytől függetlenül az egyházi közigazgatás 
átvételére vonatkozólag sürgősen intézkedjenek. Tudomásul 
veszi, hogy a dunáninneni evang. püspök a pozsonymegyei 
gyülekezetek kormányzatával Szalontay Oszkár alsószelii lel-
készt, a barsi, nyi t ra i és nyugat-honti gyülekezetek kormány-
zatával Bándy Endre lévai lelkészt bízta meg, felügyelőkül 
pedig dr. Priviczky Ernőt és dr. Gyapay Edét kérte fel. Szük-
ségesnek t a r t j a , hogy a tiszai kerület elnöksége a gömöri 
gyülekezetekre és a kis-honti gyülekezetekre esperesek meg-
bízásával külön-külön intézkedjék. 

I I I . Az értekezlet szükségesnek ta r t ja , hogy a végleges 
bekebelezés ügyének elintézésére az egyházkerületi presbité-
riumok és egyházkerületek rendkívüli közgyűlést tar tsanak, 
amelyekre a kerületek kötelékében álló és visszaítélt gyüle-
kezetek és iskolák is meghivandók. Ezen közgyűlésen a kerü-
leti presbitériumok és törvényszékek szükség szerint ú j jáa la-
kítandók, a bizottságok pedig kiegészítendők. 

IV. Az egyetemes gyűlés határozata következtében a 
visszaítélt egyházközségekben a magyar evang. egyház tör-
vényei és szabályrendeletei emelkednek jogerőre, a lelkészi és 
tanítói állások e szerint töltendők be, a felügyelők és egyéb 
tisztviselők, egyházközségi presbitériumok az ú j egyházi tör-
vény joghatályba léptének folyományaképpen ú j r a válasz-
tandók és beiktatandók. 

V. A lelkészek, felügyelők és tanítók igazolását vallás-
erkölcsi jellem, egyházhűség és hazafias érzelem szempont-
jából az egyházkerületi presbitériumok végzik, az oklevelek 
honosítása pedig az egyetemes egyház illetékes bizottságai-
nak és a hi t tudományi karnak hatáskörébe tartozik. Az 1919. 
évi j anuár l-e előtt magyar theol. akadémián végzett s ma-
gyar püspökök által felavatott lelkészek oklevele, ha egyéb-
ként az egyházhűség és magyar nemzethűség feltételének 
megfelelnek, külön honosításra nem szorul. 

VI. A lelkészi oklevelek honosítása részint az egyete-
mek közösen alkotott s a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által jóváhagyott határozata (érettségi vizsgálat kiegészítése 
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s egyetemi félévek beszámítása) részint egyházunk lelkész-
képesítő szabályzata a lapján történik. A lelkészek felhívan-
dók, hogy a honosításra vonatkozó kérvényüket az illetékes 
püspöki hivatalhoz a szabályzat értelmében, kellőképpen fel-
szerelve, minél előbb nyúj t sák be, hogy a lelkészképesítő 
bizottsághoz áttehetők legyenek. Az 1938. okt. 1. u tán cseh-
szlovák egyházi hatóság által történt áthelyezéseket a kerü-
letek nem ismerhetik el. 

VII . A gyülekezetek az 1938. évre semmi egyházkerü-
leti, vagy közalapi járulékot nem fizetnek. A cseh-szlovák 
egyházkerületek, vagy egyetemes egyház részére be nem fize-
tett járulékok a két országos egyház között történő elszámo-
lás fedezetéül szolgálnak, esetleg az illető egyházközség tar-
talék-alapja j avá ra esnek. 1939. évtől fogva a kerületi adózás, 
a közalapi járulékok fizetése az egyetemes szabályrendeletek 
és egyetemes gyűlési határozatok szerint történik. 

VI I I . Az egyházkerületek igényt t a r tanak 1938. évi 
november és december hónaptól fogva rendszeres és arányos 
államsegélyre, amelynek kérelmezése az illető egyházkerület 
részéről, továbbá az egyetemes egyház részéről külön felter-
jesztés ú t j án történik. 

IX. A visszacsatolt felvidék lelkészeinek, tanítóinak 
állami fizetéskiegészítését, kor- és családi pótlékait egyelőre 
a katonai kincstár utalványozza. A katonai igazgatás meg-
szűnése után a kongrua ú j megállapításának van helye. Ez 
ú j megállapítás a magyarországi evang. egyetemes egyház 
valamennyi egyházközségében érvényes elvek és értékelés 
szerint történik, hogy az ugyanazon munkát végző lelkésze-
ket és tanítókat a különböző fizetéskiegészítés, illetőleg törzs-
javadalom különböző csoportokra ne ossza. 

X. Az egyetemes egyháztól mindegyik kerület meg-
felelő számban kér egyházi törvényeket és szabályrendelete-
ket a gyülekezeteknek való megküldés végett. 

XI . A közigazgatás egyesítése előtt az anyaországbeli 
egyesületek bármily szervezkedő mozgalmát a visszaítélt 
gyülekezetekben helyteleníti, mivel ez a békés beolvadás me-
netét zavarná. Minden ily szándék a szükséges engedély meg-
adása végett az illetékes püspöknek és esperesnek kellő idő-
ben bejelentendő. 

XI I . Az értekezlet örvendetes tudomásul veszi, hogy a 
Luther-Társaság elnökének bejelentése szerint — a felvidéki 
evang. elemi iskoláknak sa já t kiadványaiból, amelyek az 
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állami és egyházi jóváhagyást megnyerték, haj landó ingyen 
könyveket rendelkezésre bocsátani, ha az illetékes tényezők 
a püspök ú t j án a Luther-Társaság t i tkári hivatalának (Bu-
dapest, VIII . , Üllői-út 24.) bejelentik. 

X I I I . Az értekezlet sürgősen szükségesnek t a r t j a a 
nyugdí j rendezését, annál is inkább, mivel vannak nyugdí ja-
sok, akiknek gyülekezete a határon túl esik, azonban lakásuk 
a határon innen van. 

Ľ) Az egyházkerületi presbitérium határozatai : 

1. A presbitérium a hazába s az egységes magyar evangélikus egy-
házba az egyetemes közgyűlési határozat tal visszakebelezett gyülekezete-
ket örömmel üdvözli, őket szeretetébe fogadja. Viszont meg van győződve 
arról, hogy ők a magyar evangélikus egyháznak hű és munkás, a közös 
célokat megértéssel szolgáló tag ja i lesznek. 

2. A kerületi presbitérium megállapít ja , hogy a visszacsatolt gyü-
lekezetek az egyetemes közgyűlés 1938. november 12-én hozott ünnepi hatá-
rozata óta a magyarországi evangélikus egyház törvényeinek és jogsza-
bályainak ha tá lya alat t állanak és jogi életüknek ezen törvényekhez és 
jogszabályokhoz kell igazodnia. 

3. A presbitérium tudomásul veszi s a maga részéről elfogadja a 
dunáninneni és tiszai kerület Budapesten 1938. évi november 23-án tar to t t 
együttes értekezletének jegyzőkönyvében foglalt határozatokat s azokat 
végleges jogerőre emelése végett az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszti 
a I I I . sz. határozatnak a jelen jegyzőkönyv 9. pont jában foglalt módo-
sításával. 

4. Helyeslő tudomásul veszi és jóváhagyja a kerület püspökének a 
magyar evangélikus egyház törvényein, egyéb jogszabályain, valamint az 
egyetemes közgyűlés 1938. november 12-én kelt határozatán alapuló 
intézkedéseit. 

5. Mivel a pontos határvonal még változhatik és határozottsággal 
nem állapítható meg, mely gyülekezetek fognak tartozni a magyar evan-
gélikus egyház kötelékébe, hogy e miat t a közigazgatás meg ne akadjon, 
a presbitérium javaslatot terjeszt a kerületi közgyűlés elé, hogy ideigle-
nesen, míg a viszonyok változása más rendezést és közigazgatási beosztást 
nem tesz szükségessé, 

a) a nógrádi, az egykori nagyhonti és barsi egyházme-
gyéhez tartozó gyülekezeteket, nevezetesen Losonc, Kis-
csalomja, Százd, Csánk, Léva, Fakóvezekény anyaegyháza-
kat, továbbá a hozzájuk tartozó leány- és fiókegyházközsége-
ket, valamint az ezen megyékben fekvő szórványterületeket 
csatolja az eddigi nógrádi egyházmegyéhez és az iíj, ideigle-
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nesen egyesített egyházmegye nevét nógrád-hont-barsi egy-
házmegye névben á l lapí t ja meg; 

b) a pozsonymegyei anyaegyházakat, nevezetesen So-
morjá t , Dunaszerdahelyt, Alsószelit, Felsöszelit, a hozzájuk 
tartozó leány- és fiókegyházközségekkel, valamint szórvány-
területükkel a mosoni egyházmegyébe kebelezze s az ideig-
lenesen egyesített egyházmegye nevéül a moson-pozsonyi 
egyházmegye nevet állapítsa meg; 

c) Révkomáromot és Érsekújvárt , amelyek 1919. előtt 
a fejérkomáromi egyházmegye alkotórészei voltak, a hozzá-
juk tartozó nyitrai , barsi, esztergomi és komáromi szórvány-
területtel visszakebelezi a fejér-komáromi egyházmegyébe; 

d) az egyházmegyéket felhívja, hogy a visszakebelezett 
és hozzájuk csatolt egyházközségek igazgatását vegyék át és 
szükségessé váló intézkedéseket tegyék meg, kiváltképpen 
sürgősen terjesszenek javaslatot azon községek lelki gondo-
zására és közigazgatási beosztására, amelyeknek eddigi 
anyaegyháza a jelenleg megállapított határon túl maradt . 

j6. A presbitérium határozatképpen kimondja, hogy 
a) igazolás alá azon lelkészek, vallástanárok és tanítók 

tartoznak, akiket az egyetemes közgyűlés 1938. évi november 
hó 12-én kelt bekebelező határozata a visszaítélt területen 
rendszeresített tényleges egyházi hivatal i állásban talált és 
a magyar evangélikus egyházban óha j t j ák szolgálatukat 
folytatni. Akiket a változás ily rendszeresített állásban nem 
talált, vagy 1938. okt. 1. és november 12. közt idegen egyházi 
hatóság által helyeztettek valamely visszaítélt gyülekezetbe, 
vagy pedig rendes alkalmaztatási helyük a határon túl esik, 
magánegyéneknek tekintendők és akkor ju tnak igazolóeljá-
rás alá, ha az egyházkerületben valamely rendszeresített 
állásra 1938. évi november 12-től számítandó fél éven belül 
pályázni óhaj tanak; 

b) azon véglegesen szervezett állásban lévő javadalmas 
egyházi tisztviselők, lelkészek, tanítók, akik állásukat meg-
tartani , illetőleg a magyarországi evangélikus egyház terüle-
tén és a hatósága alatt szolgálatukat folytatni óhaj t ják , kö-
telesek a püspök felhívása értelmében oklevelük honosítá-
sáért folyamodni, amennyiben ezt elmulasztanák, az egy 
házkerület állásukat megürűltnek tekinti. Az 1919. j anuár l-e 
előtt magyar theol. akadémián végzett s magyar püspökök 
által felavatott lelkészek oklevele, ha egyébként az egyház-
hűség és nemzethűség feltételeinek megfelelnek, a lelkész-
képesítő szabályzat szerint külön honosításra nem szorul; 
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c) a határozatok gyakorlat i végrehaj tása céljából két 
igazoló bizottságot választ, egyet a nógrád-hont-barsi, egyet 
a fejér-komáromi és moson-pozsonyi egyházmegye számára 
s a két bizottságot a közigazgatási beosztás figyelembe véte-
lével a következőképpen a lakí t ja meg: 

I. A nógrád-honti-harsí (keleti) bizottság elnökei : 

Laszkáry Gyula és Kardos Gyula. Tagja i : dr. Csengődy Lajos, vitéz 
Purg ly Lajos, Horváth Sándor, Kirchner Rezső, Sréter János, dr. Gyapay 
Ede, Bérces Lajos. 

II. A fejér-komáromi és moson-pozsonyi (nyugati) bizottság elnökei: 

Csatáry Elek és Podhradszky János. Tag ja i : Jánossy Károly, dr. 
Nagy Vilmos, dr. Händel Béla, Magyar Géza, Kurz Konrád, Pongrácz-
Bar tha Ede, dr. Zelenka Frigyes. Elvi kérdések, nagy vitás esetek eldöntése 
az egyházkerületi presbitérium elé tartozik. Az igazoló bizottságok jelen-
téseiket, illetőleg jegyzőkönyveiket a püspök elé terjesztik további e l járás 
végett. 

7. Csatáry Elek, a mosoni egyházmegye főfelügyelője, aziránt érdek-
lődik, hogy az egyházmegyéjében üresedésben lévő esperesi tisztség betöl-
tésénél szavaznak-e az egyházmegyébe csatolt azon egyházközségek, ame-
lyek a régi pozsonyi egyházmegye területén fekszenek. A kerületi fel-
ügyelő tá jékozta t ja a felszólalót és a presbitériumot a közegyház követ-
kező felfogásáról: H a több egyházközség kerül az egyházmegyébe, mint 
ahány abban megelőzőleg volt, az esetben az újonnan odakerült egyház-
községeket feltétlenül megilleti a szavazás és a választás joga, mert hiszen 
ők képezik az egyházközségek alkotmányos többségét. Ugyanez áll az egy-
házkerületekre is. Azonban a mi egyházkerületünkben ilyen e l járásra sor 
nem kerülhet, mert it t a régi és az újonnan idekerült egyházközségek 
számaránya 38 :13. Nem volna célszerű ettől az elvtől eltérni, mert akkor 
az egyetemes egyházban is alkalmazni kellene az ú j választás elvét és 
felesleges, káros izgalmat okozhatna. 

A presbitérium helyeslőleg teszi magáévá azt az elvi 
álláspontot, hogy amely egyházi közületben többségben van-
nak a régi egyházközségek, ott az elnökség helyén marad, de 
ahol a többség az ú jonnan odacsatolt egyházközségeké, s a 
régiek képezik a kisebbséget, azokban az egyházi közületek-
ben az elnökség is bocsássa tisztségét ú j választás alá. 

A presbitérium helyesli Csatáry Eleknek álláspontját , 
aki megokoltnak lá t ja , hogy egyházmegyei felügyelői tiszt« 
ségéről lemondjon s annak betöltését ú j választásra bocsássa, 
mert egyházmegyéjében a régi négy egyházközséghez öt ú j 
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egyházközség került. Lemondásakor azonban hansúlyoznia 
kell, hogy lemondásának ez az egyetlen kizárólagos oka. 

8. Kardos Gyula, nógrádi alesperes, felhívja a figyelmet a vissza-
kerülő leányegyházakról való gondoskodás sürgősségére és nagy jelentő-
ségére. A püspök megnyugta t ja azon Ígéretével, hogy lehetőleg rövid időn 
belül kiszáll Balassagyarmatra . 

A presbitérium helyeslő tudomásul veszi. 

9. Azon felvetett kérdésre, hogy a közeljövőben egybehívandó egy-
házkerületi rendkívüli közgyűlésre meghivandók-e a visszakerült egyház-
községek, 

az egyházkerületi felügyelő javas la tára a presbitérium ki-
mondja, hogy a meghívás egyelőre nem lehetséges, mert a) a 
ha tá r megállapítása most van folyamatban s egyelőre el-
döntetlen, vá j jon mely községek kerülnek véglegesen vissza; 
b) a kerületi közgyűlés részben hivatal szerinti tagokból, 
részint az egyházmegyei kiküldöttekből alakul, az egyház-
megyék kerületi gyűlési képviselőinek megbízása az 1939. évi 
kerületi gyűlés összehívásáig ta r t ; ú j egyházmegye a kerü-
let területén nem alakult, ennélfogva a kerülethez csatolt ú j 
egyházközségek a jogfolytonosság elve a lapján csak egyház-
megyéjük révén nyerhetnek képviseletet a kerületi közgyű-
lésen. A rendes közgyűlésre azonban illetékes egyházmegyé-
jük révén meghívandók. 

A rendkívüli közgyűlés idejét az elnökség a presbité-
r ium egyhangú hozzájárulásával 1939. évi j anuár hó 11-ére 
d. e. 11 órára Budapestre az egyetemes egyház székházába 
tűzi ki. 

10. A presbitérium felhatalmazza az egyházkerület elnökségét, hogy 
a rendelkezésre álló források és eszközök felhasználásával igyekezzék a 
hazatérő gyülekezetek, nyugdíjasok és özvegyek, árvák terhén könnyíteni. 

Ezen két jegyzőkönyv előterjesztése és meghallgatása után az 
egyházkerületi felügyelő tá rgyalásra bocsátja az egyházkerületi presbité-
r ium határozatai t , s kérdést intéz a közgyűlés tagjaihoz, kíván-e valaki a 
szőnyegen lévő kérdésekhez hozzászólni. 

E felhívásra szót kér dr. Kéler Bertalan s utalással az Egyházi Tör-
vények I I . törvénycikke 48. szakaszában foglaltakra, az egyházkerületi 
presbitérium javaslatának módosítását kéri. Szerinte Komáromnál és 
Érsekújvárnál , amely egyházközségek az elszakítás előtt is a fejér-komá-
romi egyházmegyéhez tartoztak, valamint a régi nógrádi egyházmegyének 
egykori alkotórészeit képező egyházközségeknél nincsen szükség vissza-
kebelezésre, mert elegendő annak a kimondása, hogy viszatértek. A mosoni 
egyházmegyénél más a helyzet, mert oda a régi pozsonyi egyházmegyéhez 
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tartozott egyházközségeknek idegen egyházmegyébe csatolásáról van szó, 
amihez a hivatkozott törvényszakasz értelmében az érdekelt egyházközsé-
gek előzetes meghallgatása szükséges. A tervezett igazolóbizottságok ala-
kítását ellenzi s mellőzését kéri azért, mert megalakításuk és működésük 
a püspök és az egyházkerületi felügyelő jogát csorbítaná. 

Dr. Händel Béla, Csatáry Elek, Mihalovics Samu és Kalavszky Kál-
mán közgyűlési tagok csatlakoznak dr. Kéler Bertalan felszólalásához. 
Dr. Händel Béla egyben az igazolóbizottság t ag ja i közül való kihagyását 
kéri, mert mint egyházmegyei felügyelő, az egyházmegyei törvényszék 
világi elnöke s ezt a tisztségét összeférhetetlennek t a r t j a az igazoló bizott-
sági tagsággal. 

D^. Csengődy Lajos, dr. Farkass Béla, dr. Horváth Kornél, Kardos 
Gyula, vitéz Purg ly Lajos és Szűcs Sándor nemcsak egyházjogi, hanem 
gyakorlati s nemzetvédelmi szempontból is helyeslik az egyházkerületi 
presbitérium indí tványát s azt annál is inkább elfogadandónak t a r t j ák s 
elfogadásra a ján l ják , mert csak ideiglenes intézkedést tervez, amelyen az 
egyházkerület alkotmányos módon a mutatkozó szükséghez képest változ-
tathat . Dr. Horváth Kornél célszerűbbnek tar taná, ha az igazolást a püs-
pök sa já t hatáskörében végezné el. 

* 

A vitát az egyházkerületi felügyelő felszólalása zárta be. Felolvasta 
az E. T. II . t.-c.-nek 48. szakaszát, amelyre a vita során többször hivatko-
zás történt s kifejtette, hogy annak rendelkezése normális viszonyok között 
történő egyházmegyei területváltoztatásra, egyházközségeknek egyik 
egyházmegye kötelékéből más egyházmegyébe való beosztására vonatko-
zik. Most azonban a mi esetünkben más a helyzet. Nem normális viszo-
nyok között kell egyházi közigazgatási szervezetbe illesztenünk idegen rab-
gsából hazatért olyan egyházközségeket, amelyeknek egy része visszatér-
het régi egyházmegyéjébe, másik részét egyháztörténeti, egyházjogi, egy-
házközigazgatási, célszerűségi s nemzetvédelmi szempontok figyelembevé-
telével be kell osztani valamely szomszédos hazai egyházmegyébe, mert 
régi egyházmegyéje idegen uralom alat t maradt , esetleg ott meg is szűnt. 
Ilyen viszonyok és ilyen körülmények között az egyházi hatóság köteles-
ségét képezi, hogy lehetőleg sürgősen és célszerűen helyezze el a visszatért 
egyházközségeket egyetemes egyházunk, egyházkerületünk s egyházme-
gyéink szervezetében és ezzel is elősegítse a hazatért hittestvérekkel való 
egybeolvadásukat. 

Az egyházkerületi presbitérium az egyházkerületi közgyűlés elé ter-
jesztett határozati javaslataiban ideiglenes intézkedéseket javasol s ezzel 
eleve módot és lehetőséget kíván biztosítani arra, hogy nyugodtabb viszo-
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nyok között a hazatért testvérekkel történő tárgyalások során netán szük-
ségesnek, vagy a közegyház érdekéből célszerűnek talált módosítások és 
változtatások a most történő intézkedéseket helyesbítsék és tökéletesítsék. 
Szükséges és helyes ez annál inkább, mert megkövesedett helyzet sem az 
állami, sem az egyházi életben el nem képzelhető. Az igazolóbizottság ala-
kí tására vonatkozó Véleménye az, hogy célszerűségi okokból kívánatos an-
nak megalakítása, mert a „több szem, többet lát" elve a lapján megnyug-
tató lehet az érdekeltekre, ha igazolásukat átruházott hatáskörben nem a 
püspök maga végérvényesen, hanem egy bizottság végzi s annak határo-
zata ellen az egyházkerületi presbitériumnál másodfokú döntést kérhetnek. 

Mindezen indítóokok a lapján s mert az a meggyőződése, hogy az 
egyházkerületi presbitérium javaslatában a rendkívüli viszonyok miat t 
közérdekből nem az egyházalkotmány betűjét, hanem annak szellemét te-
kintette irányadónak, a maga részéről meggyőződéssel az egyházkerületi 
presbitérium határozati javaslatát a j án l j a elfogadásra. 

Miután a zárószó jogán felszólaló dr. Kéler Bertalan kijelentette, 
hogy a presbitérium javasla tának szellemével és célzatával egyetért, csu-
pán a végrehaj tás módozataira vonatkozólag van eltérő véleménye, amely-
hez ragaszkodik, a kerületi felügyelő a kérdést a közgyűlés döntése alá 
bocsátja. 

A közgyűlés túlnyomóan nagy többsége dr. Kéler Ber-
talan előterjesztett módosító indí tványát elvetette s az egy-
házkerületi presbitérium javaslatát elfogadva határozatkép-
pen kimondotta, hogy: 

a) A közgyűlés a hazába s az egységes magyar evangé-
likus egyházba az egyetemes közgyűlési határozat tal vissza-
kebelezett gyülekezeteket örömmel üdvözli, őket szeretetébe 
fogadja, viszont meg van győződve arról, hogy ők a magyar 
evangélikus egyháznak hű és munkás, a közös célokat meg-
értéssel és lelkesedéssel szolgáló tag ja i lesznek. 

b) A visszacsatolt egyházközségek az egyetemes köz-
gyűlésnek a restitutio in integrum elve a lapján álló 1938. no-
vember hó 12-én hozott határozata következtében azon egy-
házi kötelékbe térnek vissza, melyhez az elszakítást közvetle-
nül megelőző időben tartoztak; az 1919—1938. évek közé eső 
időszakban a cseh-szlovák köztársaság állami hatóságai, vagy 
a szlovenszkói országos evangélikus egyház részéről történt 
átcsatolásokat, mint a jogfolytonosság elvével ellenkező in-
tézkedéseket figyelembe vehetőknek nem ta r t j a . 

c) A közgyűlés megállapít ja, hogy a visszacsatolt egy-
házközségek az egyetemes közgyűlés 1938. november 12-én 
hozott határozata értelmében a magyarországi evangélikus 
egyház törvényeinek és jogszabályainak hatá lya alatt álla-
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nak és jogi életüknek ezen törvényekhez és jogszabályokhoz 
kell alkalmazkodnia, nevezetesen a lelkész- és tanítóválasz-
tásnak a magyarországi evangélikus egyház érvényben levő 
szabályrendeletei szerint kell történnie; a felügyelők, egyéb 
tisztviselők, egyházközségi presbitériumok az ú j egyházi tör-
vény joghatályba léptének folyományaképpen ú j r a válasz-
tandók és beiktatandók. 

cl) A közgyűlés helyeslő tudomásul veszi s jóváhagyja 
a kerület püspökének a magyar evangélikus egyház törvé-
nyein, egyéb jogszabályain, valamint az egyetemes közgyű-
lés 1938. november 12-én kelt határozatán alapuló intézke-
déseit. 

7. Mivel a pontos határvonal még megváltozhatik és egész határo-
zottsággal nem állapítható meg, mely egyházközségek fognak tartozni a 
magyar evangélikus egyház kötelékébe, hogy e miatt az egyházi közigaz-
gatás menete meg ne akadjon, a közgyűlés ideiglenesen, míg a viszonyok 
változása más rendezést és közigazgatási beosztást nem tesz szükségessé i 

a) a nógrádi és az egykori nagyhonti és barsi egyház-
megyéhez tartozott gyülekezeteket, nevezetesen: Losonc, Kis-
csalomja, Százd, Csánk, Léva, Fakóvezekény anyaegyháza-
kat, továbbá a hozzájuk tartozó leány- és fiókegyházközsége-
ket, valamint szórványterületeket az eddigi nógrádi egyház-
megyéhez csatolja és az új , ideiglenesen egyesített egyház-
megye nevét nógrád-hont-barsi egyelőre egyesített egyház-
megye nevében á l lapí t ja meg. 

b) Ugyanezen okok kényszerítő erejénél fogva a po-
zsonymegyei anyaegyházakat , nevezetesen Somorját , Duna-
szerdahelyt, Alsószelit, Felsőszelit, a hozzájuk tartozó leány-
és fiókegyházközségekkel, valamint szórványterületeikkel 
ideiglenesen a mosoni egyházmegyéhez osztja be s az ideigle-
nesen egyesített egyházmegye nevéül a moson-pozsonyi 
egyelőre egyesített egyházmegye nevét á l lapí t ja meg . 

c) Révkomáromot és Érsekújvár t , amelyek 1919 előtt a 
fejérkomáromi egyházmegye alkotórészei voltak, a hozzájuk 
tartozó nyitrai , barsi, esztergomi és komáromi szórványterü-
letekkel, a régi egyházi kötelékbe való visszatérése jogán a 
fejérkomáromi egyházmegye törzsalkatrészének nyi lvání t ja . 

d) Az egyházmegyéket felhívja, hogy a visszakebele-
zett és hozzájuk csatolt egyházközségek igazgatását vegyék 
át és a szükségessé váló intézkedéseket tegyék meg, kivált-
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képpen sürgősen terjesszenek javaslatot a kerület püspöke elé 
azon községek lelki gondozására és közigazgatási beosztására, 
amelyeknek eddigi anyaegyháza a jelenleg megállapított ha-
táron túl maradt . 

8. A kerületi közgyűlés a presbitérium javaslata a lapján határozat-
képpen kimondja, hogy: 

a) igazolás alá azon lelkészek, vallástanárok és tanítók 
tartoznak, akiket az egyetemes közgyűlés 1938. évi november 
12-én kelt bekebelező határozata a visszaítélt területen rend-
szeresített tényleges egyházi hivatali állásban talált és a ma-
gyar evangélikus egyházban óha j t j ák szolgálatukat folytatni. 
Akiket a változás állásban nem talált, vagy 1938. október hó 
1-je és november 12-e közt idegen egyházi hatóság helyezte 
valamely visszaítélt gyülekezetbe, vagy pedig alkalmazta-
tási helyük a határon túl esik, magánegyéneknek tekintendők 
és akkor jutnak igazoló e l járás alá, ha az egyházkerületben 
valamely rendszeresített állásra 1938. évi november hó 12-étől 
számítandó féléven belül pályázni óhaj tanak. Az 1938. évi ok-
tóber hó l-e és november 12-e közt csehszlovák egyházi ha-
tóság által történt áthelyezéseket a kerület nem ismer el; 

N 

b) azon véglegesen szervezett állásban lévő javadalmas 
egyházi tisztviselők, lelkészek, tanítók, akik állásukat meg-
tar tani , illetőleg a magyarországi evangélikus egyház terüle-
tén és hatósága alatt szolgálatukat folytatni óhaj t ják , köte-
lesek a püspök felhívása értelmében oklevelük honosításáért 
folyamodni, mert ha ezt elmulasztanák, az egyházkerület ál-
lásukat megürültnek tekinti. Az 1919. j anuár l-e előtt magyar 
theológián végzett s magyar püspökök által felavatott lelké-
szek oklevele, ha egyébként az egyházhűség és nemzethűség 
feltételének megfelelnek, a lelkészképesítő szabályzat szerint 
honosításra nem szorul; 

c) a határozatok végrehaj tása céljából a közgyűlés két 
igazolóbizottságot választ, egyet a nógrád-hont-barsi egye-
lőre egyesített egyházmegye, s egyet a fejérkomáromi és a 
moson-pozsonyi egyelőre egyesített egyházmegye számára; 
a két bizottságot a közigazgatási beosztás figyelembevételé-
vel a következőképpen a lakí t ja meg: 

I. A nógrád-hont-barsi (keleti) bizottság elnökei: Lasz-
káry Gyula és Kardos Gyula; t ag ja i : dr. Csengődy Lajos, vi-
téz Purg ly Lajos, Horváth Sándor, Kirchner Rezső, Sréter 
János, dr. Gyapay Ede és Bérces Lajos. 
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I I . A fejérkomáromi és moson-pozsonyi (nyugati) bi-
zottság elnökei: Csatáry Elek és Podhradszy János; t ag ja i : 
dr. Horváth Kornél, dr. Nagy Vilmos, vitéz Pongrác-Bartha 
Ede, Magyar Géza, Kurz Konrád és dr. Zelenka Frigyes. 

Az elvi kérdéseket és a vitás esetek eldöntését a köz-
gyűlés az egyházkerületi presbitérium elé utal ja . Az igazoló-
bizottságok jelentéseiket, illetőleg jegyzőkönyveiket, további 
e l járás végett a püspök elé terjesztik. 

9. A kerületi közgyűlés a püspök előterjesztésére tudomásul veszi a 
közegyháznak azon elvi ál láspontját , hogy 

amely egyházi közületben, kerületben, vagy egyházme-
gyében a régi egyházközségek képezik a többséget, ott az el-
nökség és a tisztviselők helyükön maradnak, de kívánatos, 
hogy a presbitériumok, törvényszékek, bizottságok alakítá-
sában az újonnan csatolt egyházközségek arányszámuk sze-
r int fokozatosan képviseletet nyerjenek; amely közületekben 
azonban az ú jonnan csatlakozó egyházközségek képezik a 
többséget, az elnökséggel együtt ú j r a választandók a többi 
tisztviselők, a presbitérium, a törvényszék és bizottságok tag-
jai is, amint törvényeink szelleme s egyházunk hagyománya 
kívánja . 

10. A püspök előterjesztésére 

a kerületi közgyűlés felhatalmazást ad az egyházkerü-
let püspökének, hogy a dunáninneni kerület visszacsatolt te-
rületéről származó theológusok segélyezésére, a rendkívüli és 
előre nem látható kiadások terhére 300 (Háromszáz) pengő 
segélyt és az elemi iskolák könyvszükségletére 100 (Egyszáz) 
pengő segélyt az egyházkerületi pénztárból utalványoz-
hasson. 

11. Az egyházkerületi közgyűlés a közös értekezlet és egyházkerületi 
presbitérium javaslata a lapján 

a) számot ta r t az 1938. évi november havától fogva 
rendszeres és arányos államsegélyre és erre való igényét a 
törvényszabta módon érvényesíti; 

b) szükségesnek t a r t j a a lelkészi és tanítói fizetéskiegé-
szítés ú j megállapítását oly módon, hogy a magyarországi 
evangélikus egyetemes egyház valamennyi egyházközségében 
érvényes elvek és értékelés szerint történjék, hogy az ugyan-
azon munkát végező lelkészeket és tanítókat a különböző el-
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veken alapuló fizetéskiegészítés, illetőleg törzsjavadalom kü-
lönböző, egyenlőtlen javadalmú csoportokra ne ossza; 

c) szükségesnek t a r t j a a nyugdíjügyek sürgős rendezé-
sét, annál is inkább, mivel vannak nyugdíjasok, akiknek egy-
kori gyülekezetük a jelen határokon túl esik, lakásuk azon-
ban a határon innen van és felkéri a kerületi elnökséget, 
hogy az egyetemes egyházat erre irányuló törekvésében hat-
hatósan támogassa; 

d) felkéri a kerület elnökségét, hogy a rendelkezésre 
álló források és eszközök felhasználásával igyekezzék a haza-
térő gyülekezetek, nyugdíjasok, özvegyek és árvák terhén 
könnyíteni. 

12. A közgyűlés a közös értekezlet és presbitérium álláspontját ma-
gáévé téve 

elhatározza, hogy a visszacsatolt egyházközségek 1938. 
évre semmi egyházkerületi vagy közalapi járulékot nem fi-
zetnek; a cseh-szlovák országos egyház, vagy egyházkerüle-
tek részére be nem fizetett esedékes járulékok a magyar-
országi és cseh-szlovák egyetemes egyház, illetőleg a magyar 
királyság és a cseh-szlovák köztársaság között történő elszá-
molás fedezetéül szolgálnak, esetleg az illető egyházközség 
tar ta lékalapja j avá ra esnek. 1939. évtől fogva a kerületi adó-
ZRS, cl közalapi járulékok fizetése az egyetemes és kerületi 
szabályrendeletek és közgyűlési határozatok szerint történik. 
Mivel az állami adóalap eddig nem volt hitelesen megállapít-
ható, a közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az egyházkerületi 
járulékok fizetése, 1939. évre kivételesen lélekszámarány sze-
r int történjék. 

13. Az egyházkerületi közgyűlés 

az Első Magyar Általános Biztosító Társasággal kötött 
tűzkárbiztosítási szerződést a lehetőség szerint a visszacsatolt 
gyülekezetekre is kiterjeszti, egyszersmind tudomásul veszi, 
hogy a püspök felhívására a legtöbb visszacsatolt gyülekezet 
régi tűzkárbiztosítási kötvényét megújí tás végett beküldötte. 

14. Az egyházkerületi közgyűlés 

hálás köszönettel veszi tudomásul, hogy az egyetemes 
felügyelő úr Őnagyméltósága a visszacsatolt egyházközsé-
geknek az egyházi törvényeknek egy-egy példányát meg-

8 
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küldötte, valamint a Luther-Társaság azon a jánla tá t , hogy 
a visszatért egyházközségek elemi iskoláinak sa já t kiadvá-
nyaiból, amelyek az állami és egyházi jóváhagyást megnyer-
ték, haj landó ingyen könyveket rendelkezésre bocsátani, ha 
az illetékes tényezők a püspök ú t j á n a Luther-Társaság tit-
kár i h ivata lának bejelentik. 

15. Az egyházkerületi közgyűlés a közös értekezlet és egyházkerületi 
presbitérium javas la tára 

a közigazgatás teljes egyesítése előtt az anyaországbeli 
egyesületek bármily szervezkedő mozgalmát a visszaítélt 
gyülekezetekben helyteleníti, mivel az a békés eggyéolvadás 
folyamatát megzavarná és minden egyes esetet a püspök en-
gedélyétől tesz függővé. 

16. Az egyházkerületi közgyűlés 

tudomásul veszi a dunáninneni és tiszai kerületi közös 
értekezlet és egyházkerületi presbitérium azon határozatait , 
amelyek külön egyházkerületi megerősítést nem kívántak, 
vagy amelyek a kerületi közgyűlésig idejöket múlták. 

17. A püspök tá jékozta t ja a közgyűlést az egyházkerület sárosdi 
földbirtoka után esedékes beruházási hozzájárulás kivetéséről, amely hoz-
zájárulás nem a haszonélvező püspököt, hanem a tulajdonos egyházkerüle-
tet terheli. Az értékbecslés és a kivetés megfelel a vonatkozó rendeletnek. 
Az első részletet befizette, de lépéseket tett, hogy az egyházkerület a katho-
likus egyházi vagyonra engedélyezett kedvezményekben részesüljön. Dr. 
Kéler Bertalan és dr. Csengődy Lajos rámuta t t ak arra , hogy a kerületi 
birtok jövedelmét és a püspök által a birtokadományozás előtt élvezett 
államsegélyt egybevetve, az egyházkerületet, illetve a püspököt súlyos 
anyagi károsodás éri, mert a minisztertanács rendelete a lapján járó, őt 
megillető államsegélyt a maga teljességében nem élvezi. 

A közgyűlés az egyházkerületi felügyelő indí tványára 
a püspök tájékoztató előterjesztését tudomásul veszi, a be-
ruházási hozzájárulás kivetésénél érvényesítendő mérséklés 
érdekében teendő lépéseket szükségesnek t a r t j a s a kérdés 
végleges rendezését az egyházkerület 1939. évi rendes köz-
gyűlésének tárgysorozatába felvéteti. 

18. A közgyűlés tárgysorozata ezzel kimerült s mivel felszólalni 
többé senki sem kívánt. 
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az egyházkerületi felügyelő megköszönve a közgyűlési 
tagok érdeklődését, a közgyűlést berekesztette s az a püspök 
hálaadó imádságával véget ért. 

Kelt mint fent. 

D. Kovács Sándor s. k. 
püspök. 

Kardos Gyula s. k. 
egyházkerület i egyházi főjegyző. 

Kirchner Rezső s. k. 
egyházkerület i egyházi jegyző. 

Dr. Csengőd y Lajos s. k. 
egyházkerület i egyházi jegyző. 

Dr. Sztranyavszky Sándor s. k. 
egyházkerület i felügyelő. 

Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
egyházkerület i v i lági főjegyző. 

Dr. Lándori Kéler Bertalan s. k. 
egyházkerület i vi lági jegyző. 

Dr. Farkass Béla s. k. 
egyházkerület i vi lági jegyző. 

Bérces Lajos s. k. 
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