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A DUNÁNINNENI 

ÁGOSTAI HITV. EVANGÉLIKUS KERESZTYÉN EGYHÁZKERÜLET 

1941. évi október hó 1-ső napján Tordason dr. Sztranvavszky Sándor 

m. kir. titkostanácsos, egyházkerületi felügyelő és D. Kovács Sándor 

püspök elnöksége alatt megtartott évi rendes közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE 

Jelen voltak: 

I. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi tisztviselők: 

1. Jegyzők: Kardos Gyula egyházi és dr. Zelenka Frigyes világi főjegyző, 
Kirchner Rezső és Csengődy Lajos dr. egyházi, Lándori Kéler 
Bertalan dr., Farkass Béla dr. világi jegyzők és Bérces Lajos világi 
tb. jegyző. 

2. Pénztáros: dr. Bellusi Baross József. 
3. Számvevő: Podhradszky János. 
4. Jogügyi tanácsadó: dr. Lányi Márton. 
5. Ügyészek: dr. Farkass Béla, Lándori Kéler Bertalan dr. és Boros-

tyánkőy László dr. 
6. Levéltáros: Kardos Gyula. 
7. Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső. 

II. Hivataluk alapján, mint az egyházkerületi presbitérium tag-
jai: Kardos Gyula, dr. Zelenka Frigyes, Lándori Kéler Bertalan dr., 
Jánossy Lajos dr., Csengődy Lajos dr., Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, 
Bérces Lajos, Jánossy Károly, Schrődl Mátyás, Magyar Géza, Ottmár 
Béla, Szekej András, Fadgyas Aladár, Farkass Béla dr., Stransky János 
dr. és Gregersen Nils dr. 

III. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi törvényszéki bírák: 
Jánossy Lajos dr., Limbacher Zoltán, Fadgyas Aladár, vitéz Száky Jenő 
dr. Bérces Lajos és Zelenka Ottó. 
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IV. Hivataluk alapján, mint egyházmegyei és iskolai képviselők: 

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

Podhradszky János esperes. 
b) A moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 

Csatáry Elek felügyelő, Schrődl Mátyás alesperes. 
c) A nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 

Horváth Sándor másodfelügyelő, Kardos Gyula esperes és Csengődy Lajos 
alesperes. 
2. Az egyházkerületi tanítóegyesület elnöke: Bérces Lajos. 

V. Mint behívott előadó: dr. Wiczián Dezső egyetemi tanár. 
VI. Választás alapján, mint az egyházkerülethez tartozó egyház-

megyék küldöttei és a szabályrendelet értelmében választott elemi nép-
iskolai tanítók: 

1. A fejér-komáromi egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Jakobi Viktor Róbert, Saskó Gyula és Zoltay 

Róbert dr. 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Fadgyas Aladár, Fúria Zoltán, Görög 

Ernő, Kalavszky Kálmán, Magyar Géza, Molnár Gyula, Nagy Lajos, 
Németh Géza, Piri Károly, Weinberger Gusztáv, Gaál Elemér, Nagyjókai 
Farkas Jenő, Bérezi Endre, Illés Sándor, dr. Reimann Ernő, Pető István, 
dr. vitéz Száky Jenő, dr. Horváth Kornél, Nagy Lajosné, dr. Halassy 
Tibor, Jánossy Károly, Pámert Sándor, Ormosi Lajos. 

2. A moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Fizély Ödön és Schuster György; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Stadtrucker Gyula. 
3. A nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Ottmár Béla, dr. Gregersen Nils; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Szekej András, dr. Sztranyavszky-

Madách Sándor, i f j . dr. Heinrich Antal. 
4. Az egyházkerületi népiskolai tanítók képviseletében: Endrődi 

Alfréd pusztavám! és Szügyi Géza egyházasdengelegi tanító. 
VII. Mint vendégek: D. Kovács Sándorné, Podhradszky Jánosné. 

Jakobi Viktor Róbertné, Böhm János, Ja r tay István, Tolnai Károly, 
Torda Gyula, Pfandler Nándor, Balikó Zoltán. 

Távolmaradásukat kimentették: Törs Tibor, Zorkóczy Ede, dr. 
Székács István, Frenyó István, Frenyó Győző, dr. Bolemann János, dr. 
Lehotzky Brúnó, Korn Oszkár, vitéz Purgly Lajos, Bohus Géza, Wiesinger 
Károly, Laszkáry Gyula, Draskóczy Béla, Prónay József, Nedeczky 
Griebsch Viktor, dr. Pataky Ernő, Schreiner Jenő, dr. Förster Kálmán, 
Leidenfrost Pál, Osztroluczky Pál, dr. Nagy Vilmos és Kuszy Emil 
losonci lelkész, aki a bizottsági ülések egy részén jelen volt, de a köz-
gyűlést megelőző napon távirati hívásra haza kellett utaznia, hogy egyik 
hívét eltemesse. 

A közgyűlés tagjai a közgyűlést megelőző nap estéjén gyámintézeti 
istentiszteletre gyűltek egybe. Igét Mátis István felsőszelii lelkész hir-
detett s az Űr házát betöltő s áhítatosan figyelő hallgatóit a jócselekede-
tekben megnyilatkozó hit ápolására serkentette. 
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A közgyűlés. 

A közgyűlés színhelyéül a ,,Hangya Szövetkezet" nagyterme szol-
gált. A közgyűlési tagok mindenekelőtt a püspök által elmondott buzgó 
imádságban kérték a Mindenhatónak megsegítő és megáldó kegyelmét 
az Ő szent nevében végzendő, az Ő dicsőségét és a közjót szolgálni 
igyekvő munkájukra . 

1. (Dr. Z.) A közgyűlés megnyitása. 

Az egyházkerületi felügyelő a közgyűlést a következő elnöki 
beszéddel nyit ja meg: 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Űr! 
Mélyen tisztelt közgyűlés! 
Két esztendeje múlt már annak, hogy a dunáninneni evangélikus 

egyházkerület elnöki székéből beletekinthettem munkatársaim szemébe, 
szólhattam a kerület egyházainak hivatalos képviselői ú t ján a világi 
vezetésemre bízott h'ittestvéreim összességéhez. 

A tavalyi közgyűlésre kartörésem miatt, ami egyhónapig a kórház-
szobában tartott, nem jelenhettem meg és nem róhattam le hálámat azért 
a nagyon jóleső megtisztelő megemlékezésért, amellyel akkor 10 éves 
fordulóján egyházkerületi felügyelővé történt megválasztásomnak, felém 
fordultak. 

Most teszek eleget ennek szívem szerint és szorítom meg mind-
azok kezét, # akik akkor őszinte érzésekkel fordultak felém, elsősorban 
elnök-társamnak, a Püspök Ür őméltóságának fejezem ki hálámat és a 
tavalyi közgyűlés elnöki székében helyettesemnek, Laszkáry egyház-
megyei felügyelő úr őméltóságának. 

Ha az elmúlt két évre visszatekintek, akkor az öröm és a büszke-
ség, a bánat és a kétség érzései kergetik egymást emlékezetemben. 

Két évnek előtte Losoncon örvendeztünk a tőlünk elrabolt Felső-
magyarország egy keskeny sávjának visszatérése felett, boldog örömmel 
öleltük magunkhoz az ősi kerületbe hazatért tizenegy egyházat és bána-
tos, kétkedő érzésekkel tekintettünk át az ideiglenes határokon továbbra 
is túlmaradt 120 egyházunk jövendő sorsa felé. De bízzunk Istenben, mert 
ezer esztendő sorsközösségét, a Kárpátok medencéjének földrajzi és 
gazdasági egységét sem a fiatal nemzedékbe mesterségesen belenevelt 
gyűlölettel, sem egyesek személyi hatalmi vágyaival, sem ámítással ösz-
szetörni nem lehet. 

Amint hű szövetségesünk első ökölcsapására kártyavárként omlott 
össze az úgy földrajzi, mint néprajzi szempontból szertefolyó benesi 
tákolmány, úgy lesz a jövőben is egy, mert emberi erővel szerte nem 
törhető a Kárpátoknak egy egésszé teremtett medencéje. 

Erősebb lesz a tótoknak ezeresztendős hűsége, mint a szlovákoknak 
25 esztendős gyűlölködése. 

És hazatért két esztendő alatt a ruténföld is mindig hű népével, 
mert ezt sem tudta kitépni a Kárpátok medencéjéből a huszonöt évnek 
hazugsága és ármánykodása. 

És hazatért Erdélynek egy része is, mert ott is egy a Kárpátok 
gerince és a sok folyó, csergedező kis patak, nem kifelé, de befelé, a 
Tiszába folyik. A magyar függetlenség és szabadság végvára volt osz-
tatlanul Erdély. 
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És hazatért a Bácska, a déli határ tekintélyes része, összetört ott 
is az emberi mesterkedés, a gyűlöletre és a legaljasabb emberi indula-
tokra felépíteni próbált, hazug államtákolmány. 

Szomszédaink a velünk ugyancsak ezeresztendős sorsközösségben 
élt horvát testvéreink lettek, akik felé szeretettel tekintünk és törekvé-
seiket bizalommal figyeljük. 

Erdély egyrészének hazatértével a testvér tiszai, a Délvidék egy-
részének hazatértével a testvér bányai egyházkerület, a vendekkel pedig 
a dunántúli kerület kapta vissza ideiglenesen szerteszéledt nyájának 
tekintélyes részét, hogy együtt építsük itt tovább Szent István ezereszten-
dős birodalmának a Kárpátokra, mint biztos boltozatra épített falait egy 
újraszülető, boldog Magyarországnak. 

Mindezekért hála Istennek, ki erős várunk volt mindig, kiben 
bíztunk elejétől fogva! 

Hála Istennek azért is, hogy adta nekünk bölcs vezérként, viharok 
közepette erőskezű kormányosként Kormányzónkat, aki felé tekintetünk-
ből a töretlen hűség és bízó reménység sugározzék! 

Büszkeségünk és legféltettebb kincsünk, hadseregünk, amely híven 
a magyar katona ezeresztendős múltjához, bátor és hűséges végrehajtója 
legfelsőbb Hadura megfontolt parancsainak. 

Bizalommal nézzük és rm'nden erőnkkel támogassuk a főméltóságú 
Kormányzó Űr első munkatársaként maga mellé hívott miniszterelnök-
nek, Bárdossy Lászlónak munkásságát, egy hűséges, becsületes magyar 
embernek önzetlen, józan törekvéseit, akinek most, ezekben az időkben 
egy egységes, egyakaraton levő, egymással nem gyűlölködő,« egymásban 
hívő nemzet teheti eredményessé munkájá t ! 

És itt most megállok, hogy visszatekintsek másfél évszázaddal a 
magyar múltba azért, hogy kegyelettel hódoljak az évezredes magyar 
múlt egyik legnagyobb alakja és leghívebb magyarja, gróf Széchenyi 
István emléke előtt. 

"Messze előre világító, nagy, széles fénysugarú reflektorfény volt 
Ő az akkori magyar éjszakában, akmek fénysugarai még sok tekintetben 
ma is előttünk járnak és nekünk is utat mutatnak. Bár megértették 
volna Öt akkor, bár követnők iránymutatását ma, de nem felszínes 
máról-holnapra ható, többször a pillanatnyi politikai oppurtunitás által 
életrehívott, talán tetszetős, de nem eléggé megalapozott, bár elismerem, 
jószándékú cselekedetekkel, hanem a messze jövő céljait szolgáló, a mai 
életet nem felborító, de átformáló komoly tervekkel! Ne romboljuk le 
a meglévő építményeket, ha azok helyére építőanyag hí ján jobbat és erő-
sebbet építeni nem tudunk! 

Nem a meglévő erők gyöngítése, hanem a gyengék erősítése legyen 
a cél! 

Széchenyi emléke maradjon közöttünk, útmutatásait ne csak idéz-
zük, de kövessük is! 

Annyi vihar és veszély között is örökéletű lesz ez a nemzet, ha 
egymás értékeit nem lekisebbíteni, hanem elismerni törekszünk, ha a 
magunk értékeit nem a mások lekicsinylésével akar juk növelni. 

Kevesek vagyunk, 'minden hű és igaz magyarra szüksége van a 
hazának és főként azokra, akik nem magukról állapítják meg a maguk 
nélkülözhetetlenségét. 

Kevesen vagyunk! Becsüljük meg és szeressük egymást! A pászto-
rok őrizzék ki-ki a maga nyájá t és ne áhítozzék a másikéból lopott, vagy 
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éppen rabolt jószággal gyarapítani a maga nyáját , öregbíteni vélt 
érdemeit. 

Nem érdem az, de bűn, ha Krisztus követői egymásban keresik az 
ellenséget. 

Az ellenség, mindannyiunk ellensége egyaránt, itt áll lesben hogy 
összetörje Krisztus keresztjét és hívőinek seregét, ezzel szemben véde-
kezni Krisztus egyházainak és szolgáinak kötelessége, nem egymástól 
terelni a lopott jószágot. 

Ma, hála a német hadsereg Istentől segített erejének és honvédeink 
vitézségének, porbahullni látszik Krisztus ellenségeinek fegyvere, ereje. 

De vigyázzunk, mert nemcsak a keleti arcvonalon állt ugrásra 
készen a bolsevizmus ereje, mérgezett nyilai, megmérgezett lelkű tévely-
gők serege nem tudhatod, falvad, házad melyik zugából les reád. 

Nincs tehát idő az egvmásközötti gyűlölködésre, csak az egymás-
iránti megbocsátó szeretet lehet megmentője Európának, de a keresztyén-
ségnek is. 

Bár belátnák ezt azok, akik szövetségest kerestek az ördögben, 
bízva abban, hogy amíg azt verik agyon vélt ellenségükben, a maguk 
irháját védik, ahelyett, hogy együtt védték volna Krisztust és az európai 
kultúrát . 

Halával munkásságukért, megbecsüléssel és szeretettel személyük 
iránt, emlékezem meg főpásztorainkról, Raffay Sándorról és Kapi Béláról. 

Raffav Sándorról, aki szeptember 24-én töltötte be egyházi és köz-
szolgálatának ötvenedik évét és június 12-én életének 75. évét. Isten 
óvja és áldja őt, mint magyar evangélikus egyházunk legerősebb, meg-
ingathatatlan bástyáját! Hálával száll gondolatunk innen is és azért is 
hozzá, amiért hazánk és egyházunk hü és nagy fiának, Gömbös Gyulá-
nak sírbolttalapzatáról azt megáldva szólt hozzánk, agyhoz és szívhez 
egyaránt intézett igaz szavakkal. 

Kapi Béláról, egyetemes egyházunk egyházi vezéréiől, közgyűlé-
sének egyházi elnökéről emlékezem, aki ez év decemberében tölti be 
főpásztori szolgálatának 25. évét és aki ezalatt a huszonöt év alatt min-
denhol és mindenkor a legméltóbb reprezentánsa volt egyházunknak, 
hűséges és bölcs sáfára a reábízott érdekeknek. 

Istentől áldást kérünk életére, további munkálkodására. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Itt Tordason másodszor ült össze évi rendes közgyűlésre a dunán-

inneni egyházkerület. Most is minket, úgy, mint elődeinket, a tisztelet és 
szeretet érzése hozott ide, az egyházhűségben, összetartásban példát 
mutató gyülekezethez, amelynek kiváló, gondos, fáradhatat lan munkás-
ságú pásztora iránt érzett megbecsülésünket is kifejezésre akartuk jut-
tatni, elismerésünket aziránt a nagyszerű munka iránt is, amit fa luja veze-
tése, erősítése, megszervezése terén is kifejt és ami a Hangya-szövetkeze-
tek kiváló vezetőit arra indította, hogy itt építsék ki az első szövetkezeti 
mintafalut. 

Köszönetet mondunk az egyháznak az áldozatos vendéglátásért, 
köszönetet a községnek a megbecsülésért, amiben részeltet, köszönetet a 
Hangya-szövetkezetnek a támogatásért, amiben az egyházat, községet 
részesíti és köszönetet a hívei élén példásan őrt álló pásztornak a kész-
ségért, amivel idejövetelt szándékunkat fogadta. 
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Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Gondterhesek az idők, súlyos gondoktól terhelt egyház és világ 

egyaránt, végezzük a reánk váró munkát magunkbaszállással, egymást 
segíteni kész lélekkel, hassa át a megértés és a békesség szelleme és legye-
nek hozzászólásaink, határozataink minden személyes szemponttól mentek, 
tisztán egyházkerületünk közérdekeit szem előtt tartók. 

Isten áldása kísérje munkánkat! 
Üdvözlöm a megjelenteket, vendégeinket, Halassy Tibor főszolga-

bírót és az egyházmegyék kiküldötteit, munkatársaimat és azok élén 
nagyrabecsült, szeretett Püspökünket, aki és akinek munkássága legyen 
áldott! 

A közgyűlés az elnöki megnyitót mindvégig feszült figyelemmel, 
éber érdeklődéssel hallgatta, gyakori tetszésnyilvánítással lelkesen helye-
selte, s a püspök indítványára egész terjedelmében a közgyűlés jegyző-
könyvébe vétette. 

2. (Dr. Z.) A közgyűlés megalakulása. 

Elnöki felhívásra a világi főjegyző jelenti, hogy az egyházmegyék 
kiküldöttei és a közgyűlésnek hivatalból való tagjai a közgyűlésen jelen 
vannak, hogy a benyújtot t megbízóleveleket és igazolványokat a jegyzői 
kar átvizsgálta s rendben lévőknek találta s hogy mindezek alapján a 
közgyűlés szabályszerű megalakulásának semmi akadálya nincsen. 

A világi elnök ezen bejelentésre a közgyűlést törvényszerűen és 
szabályszerűen megalakultnak jelenti ki. 

3. (Dr. Z.) Jegyzőkönyvhitelesítők. 

Az elnökség indítványára a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesí-
tésére az elnökségen és a jegyzői karon kívül Nedeczky Griebsch Viktor, 
dr. Gregersen Nils, Jánossy Károly, i f j . dr. Heinrich Antal, Zelenka Ottó, 
Podhradszky János, Fadgyas Aladár, Limbacher Zoltán, Ottmár Béla, 
Schrődl Mátyás, Fizély Ödön, dr. Händel Béla, Csatáry Elek, dr. Lányi 
Márton, dr. Borostyánkőv László, dr. Bancsó Ferenc és Endrődi Alfréd 
közgyűlési tagokat küldte ki. 

4. (Dr. Z.) A közgyűlés üdvözlése. 

Napirend előtti felszólalásra kér és kap engedélyt dr. Händel 
Béla fejérkomáromi egyházmegyei felügyelő. Egyházmegyéje nevében 
tisztelettel és szeretettel üdvözli a közgyűlést. Elméjében önkéntelenül 
felötlenek a kerek húsz esztendővel ezelőtt itt ülésezett egyházkerületi 
közgyűlés szomorú emlékei. A közgyűlés tagjai mint alvajárók botlogtak 
bizonytalan léptekkel az egykor olyan kiterjedt, erős és hatalmas egyház-
kerület romjain. Vigasztalan bizonytalanság takarta a jövőt. Ma más a 
helyzet. Sorsunk jobbra fordult. Biztató remény szebb és boldogabb jövő-
vel kecsegtet. Kívánja, hogy a közgyűlés boldog örömmel végezze mun-
káját s olyan határozatokat hozzon, amelyek a jobb jövőt munkálják. 

A világi elnök megköszöni az üdvözlést s a haza és egyház jobb 
és boldogabb jövőjét illető kívánságokhoz a közgyűlés nevében is csat-
lakozik. 

Dr. Lányi Márton napirend előtti felszólalásában megköszöni azt 
a megtiszteltetést, amelyet egyházkerületi jogügyi tanácsadóvá történt 
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megválasztatásában nagyra értékel. Nem óhajt sokat beszélni s nagy ígé-
reteket tenni, de munkakészségét szíves örömmel felajánlja az egyház-
kerületnek s nagy örömére fog szolgálni, ha munkával hálálhatja meg az 
egyházkerület részéről neki előlegezett bizalmat. 
5. (Dr. Z.j Dr. Borostyánkőy László ügyész eskütétele. 

Hivatali esküt tett dr. Borostyánkőy László, a múlt évi egyház-
kerületi közgyűlésen megválasztott egyházkerületi ügyész. Eskütétele 
után megköszönte az egyházkerületnek bizalmát, kérte a Mindenhatót, 
hogy tiszte betöltéséhez adja megsegítő áldását s szülővárosát, az egyház-
kerület egykori székhelyét, Pozsonyt, hozza mielőbb vissza! 

Dr. Nagy Vilmos, dr. Kovács János, vitéz Pataky Sándor és vitéz 
Száky Jenő dr. törvényszéki bírák s Hanzélv Ervin dr. törvényszéki 
jegyző eskütétele a legközelebbi közgyűlésre, vagy törvényszéki ülésre 
maradt. 

6. (Dr. Z.) Tanítóképviselők. 
A püspök bejelenti, hogy az egyházkerület elemi népiskolai tanítói 

a közgyűlésre képviselőkül vitéz Pataky Sándor bokodi, Endrődi Alfréd 
pusztavámi, Szügyi Géza egyházasdengelegi és Mihalovics Pál szécsényi 
tanítókat választották. 

A püspök évi jelentése. 
7. (Dr. Z.) A püspök felolvassa az 1940—41. közigazgatási évről szóló 
következő jelentését: 

Nagyméltóságú Felügyelő Űr! 
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 

66. Zsolt. 8—13. v. • 
Áldjátok népek a mi Istenünket és zengjen örökké az ő dicséreté-

nek szava. Aki megeleveníti a mi lelkünket s nem engedi, hogy lábaink 
megtántorodjanak. Mert megpróbáltál minket ó Isten, megtisztítottál. 
ozmint az ezüst megtisztíttatik. Bevittél minket a hálóba, megszorítottad 
a mi derekainkat. Fejünkre ültetted az embereket, tüzet és vizet hoztál 
reánk, mindazonáltal vittél minket szép kies helyre. Elmegyek azért, 
házadba áldozatokkal és megadom Néked tartozásomat, amelyet ajakim-
ígértek a szorongatás idején. 

A zsoltáríró e mondatokban, míg népe sorsát rajzolja, mintha év-
ezredek távolságát röpülné át pillanatnyi suhanással és a mi nemzetünk 
életét írná meg égő tűzbetűkkel a történelem végeláthatatlan nemzedék-
sora számára. A számra kicsiny, de történelmi jelentőségre nagy népek 
történelmi végzete elevenedik meg lelkünk szemében. A múlt idők tanú-
sága szerint nem a százmilliós népek érik el a halhatatlanság arany tró-
nusát, hanem azok a népek, amelyek a nekik osztott isteni rendeltetéshez 
ragaszkodnak, azt véráldozat árán is végrehaj t ják, mert érzik, hogy 
egyedül az kerüli el az enyészet örvényét, akár emberi lélek, akár nép, 
akár ország, amelyben az isteni eszmepalánta meggyökerezett, amely 
boldogan érzi", hogy nem saját egyéni életét éli, hanem Krisztus életét. 
Átéli vele együtt a pusztai kísértés nagy vívódását, a pálya diadalmas 
sugárba szökkenését. A keresztfa hordozása, a fölfeszítés is életet hirdet, 
— azt az életet, mely hatalmas ívű szivárvány módjára egybeköti az 
Ararát csúcsát a Golgota ormával. Mindegyik hegycsúcs oly evangéliu-
mot hirdet az emberiségnek, mely a kárhozat hullámtorlaszában is ke-
gyelmet kínál a csüggedők felé: „Nem akarom a bűnösnek a halcdát, 
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hanem, hogy megtérjen és éljen." Amit Nóé az öntudatlan lélek sejtésé-
ben átérzett, áldozatában kifejezni igyekezett, a golgotai áldozatban bol-
dogító valósággá vált: Istennek kegyelme életforrásává lett az emberi-
ségnek, a testi és földi életnél ezerszerte drágább lelki és mennyei élet-
nek forrásává. 

Az evangélium, mióta Jézus Krisztusban megjelent, folyton és 
szakadatlanul plántálja Isten akaratát az emberiség lelkébe, hogy fel-
emelje a föld göröngyei közül elérhetetlennek tetsző magasságba. Mun-
kája azonban mindúntalan bele-beleütközik az önzésében felfuvalkodott 
emberi pártütésbe. A bibliai vetőmag gyakran hull útfélre, ahol a járó-
kelők eltapossák vagy ahonnan az égnek madarai elkapdossák; gyakran 
kősziklára, ahol gyökérverés híján satnya szára elszárad; gyakran 
tövis közé, ahol elfoj t ja a felburjánzó ártalmas növényzet; de hull a jó 
földbe is, ahol százszoros termést hoz. — Ez a jó föld, ez a termő tele-
vény lehet nép, lehet történelmi korszak; egyformán vágyódhatnak az 
Isten igéje után, mely életüknek ú j törvényt és ú j irányt szab. Vannak 
termő népek és vannak termő korszakok, amelyek a világtörténelmet ú j 
színképpel, az emberiséget új, eszményibb életlehetőséggel gazdagítják és 
vannak fogyasztó népek, amelyek az emberiség kincsét, m'nt hivatásos 
élősdiek, pusztítják; vannak fogyasztó korszakok, amelyek elherdálják az 
ősöktől gyűjtöt t örökséget, mert alkotni, teremteni gyengék és csak a 
készből tudnak élni. Szűk elmék és törpe jellemek szokása szerint ide-
gesen kapkodnak a hatalmasok tenyeréből hullott kegyelem-morzsák 
után, amelyek, fájdalom, gyakran jogról való lemondást jelentenek. 

Az a világnézeti háború, amelynek zajlásába a mi nemzedékünk 
belejutott, egy újabb láncszeme a krisztusi lélek és a sátáni lélek küzdel-
mének. A világnézetek harca, ha uralmi törekvésektől ment, ha tisztán 
szellemi harc, amelyben eszmék mérkőznek, a legelbüvölőbb történelmi 
kép, — azonban ritkán jelentkezik földi törekvések nélkül. Már a har-
mincéves háborúban, az újkor első világnézeti harcában világuralmi célok 
és szempontok vegyültek az eszmék küzdelmébe és az ellentétes érdekek 
szövevénye szinte zavarba ejti a kutató szemet. Amikor a „rex chris-
tianissimus" a keresztyénség nagy ellenségével, az ozmán hatalommal 
szövetkezett; amikor II. Orbán pápa Gusztáv Adolf diadaláért misézett, 
— nyilvánvaló, hogy a harc lecsúszott az elvi alapról és az anyagi erők, 
hatalmi célok mérkőzésévé lett. Az evangélium eltűnt a harcból s a békét 
agyonéhezett, de egyszersmind halálra fáradt hadviselő felek kötötték 
meg Wesztfáliában. A második világháború, amely voltaképen a népek 
állandó csatája s mely Napoleon nevéhez fűződik, az emberi ész istení-
tésével indult meg, — de a korszak történelmi vezére ez ábrándot 
saját, kikutathatatlan úton járó kényének alája vetette. Amíg hirdette, 
hogy az ész törvényei alapján rendezi a földrész viszonyait és rendjét , 
— az eszmékben és milliók vágyában rejlő erőt és akaratot központosí-
totta a maga erős akarásában, amelyet egyedül illetékes világszabályozó 
törvénynek tartott és hirdetett. A mi korunknak ideálja, mozgatóereje, 
mondhatnánk istene a faj és az anyag. Az ember szinte egyszerű akarat-
talan géppé válik a szédületes forgatagban. A harc irgalmatlan, — alkúnak 
helye nincsen. A harc maga inkább phalansterharcnak látszik, mint élő 
akaratok, vágyak, törekvések küzdelmének. Krisztus evangéliuma, — 
mintha lassankint kordíszítménnvé válnék vezérlő elv helyett. Ámde ú j 
világot alkotni, ú j társadalmat létesíteni az evangélium kovásza nélkül 
nem lehet. A legerősebb akarat, mely építeni, akar, csak múló percnek 
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épít Krisztus evangéliuma nélkül. Az emberiség előbb-utóbb ú j ra vissza-
tér az elhagyott ösvényre, az evangélium ösvényére, mert nélküle akarata 
csak dib-dáb akarat; törekvése csak hiú erőlködés és ágaskodás, mely 
előbb-utóbb hamuvá omlik, mint kihűlt zsarátnok. 

Nincs egyetlen korszaka a történelemnek, még a legavarabb sem, 
amely tanulságul ne szolgálhatna. Az első világnézeti háború a szabad-
ságért, nevezetesen a vallásszabadságért folyt. A második, Napoleoné, az 
egyenlőségért, főkép a jogi, társadalmi és gazdasági egyenlőségért. A sza-
badságot is, egyenlőséget is lehet biztosítani büntetőjogi sanctiot tar tal-
mazó törvényekkel, életté lehet varázsolni intézményekben, amelyeknek 
életét, hivatásszolgálatát fegyverrel védheti az a nemzedék, mely létre 
hívta. A mai háború jelszava voltaképen a testvériség volna, az 
egyéni élet jog elismertetése, az embertársaknak, népeknek erkölcsi jó-
akarata egymás iránt, ezt azonban nem fegyverekkel, sem törvények-
kel, sem békekötésekkel biztosítani nem lehet. Minden ú j világ, ú j 
társadalmi rend harcok zajában születik, de pusztán nevelés, a 
lelkek nevelése által válik igazi, állandó életté. E nevelés csak 
a Krisztus evangéliumával történhetik, mert pusztán benne van az 
örök életformáló erő. Emberöltőknek kell enyészetbe dölniök. amíg 
megvalósulhat; de csakis akkor valósul meg, ha útfejét , alapelvét és célját 
meg nem tagadja. Aki Krisztus evangéliuma ellen küzd, a legértékesebb 
építőanyagot akarja eltávolítani az emberiség életéből. Amit a világ tör-
vényszerzői alkotnak, habéletű tákolmány az evangélium ereje nélkül. 
Születik és elmúlik, mert elmúlás a sorsa. Kétségtelen és szemmellátható, 
hogy a f a j kultusza megbontja az országok és nemzetek egységét. Nagy 
és hatalmas tényező a faj , de a nemzet mégis közelebb van Isten lelkéhez, 
mert szellemi és erkölcsi teremtmény. A faiban a szűz természeti erő élet-
akarása jelentkezik; a nemzet az Isten lelkétől, az evangéliumtól meg-
nemesített, átszellemített hatalom és életközösség. A földrajzi, hegy- és 
vízrajzi, sőt földtani alakulás, a közös nyelv és irodalom, a történelmi 
tudat, a közös küzdelmek, szenvedések, győzelmek emléke szintén hatal-
mas tényező a nemzetek alakulásában, de leghatalmasabb az isteni külde-
tés tudata, mely a salakból is nemes ércet formál, mely a különböző nép-
elemeket egységgé teremti, mintegy megszenteli a történelmi hivatás 
keresztvizével. Az isteni cél szolgálata egy népet felemelhet kicsiny volta 
ellenére a történelmi jelentőség magaslatára, — viszont az isteni rendel-
tetéstől való eltávolodás nagy népet a jelentéktelenség örvényébe süly-
lveszthet. A nvers anyagi hatalom és erőszak azt, amit Isten akarata 
egybe szerkesztett, illanó történelmi percekre szétszaggathatja, de az 
isteni küldetésben rejlő erőt meg nem béníthatja. Az elszakadt részekben 
is tovább él a hit és végre diadalmaskodik az erőszakon, ú j ra egyesíti, 
ami elszakadt egymástól. 

A magyar nemzet, a biblia nyelvén szólva, az újkor választott 
nemzete. Nem ő szülte meg a világ Üdvözítőjét, de érette, tanításáért, 
egyházáért, keresztjéért szent elszánással századokon át vérzett. Hűsége-
sen állta tatár, török és más vészek emberirtó ostromát anélkül, hogy egy 
pillanatra is megingott volna. Még ha hálátlanság jutott is osztályrészéül. 
Ezért mondotta Zrínyi Miklós: Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. 
Nem gőggel, mert a gőg választott néphez nem illik, de önérzettel mond-
hatja utána a mi nemzedékünk is. Időnkint vétkeztünk hivatásunk ellen, 
meg-meglankadtunk a harcban, de a küldetéstudat most is a régi lánggal 
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ég lelkünkben. Megtévedhettek egyesek, leszakadhattak a nemzet élő 
törzséről, hogy idegen földben eresszenek gyökeret, a nemzet maga ma 
is őrt áll a rábízott feladat mellett és szilárdan állja a sors csapásait. 

Nemzetünknek ez a lelkisége magyarázza meg hódító erejét. Nem 
leigázni akarta országa egyéb lakosságát, hanem meghódítani azon esz-
mény számára, amelynek maga is szolgált. A beköltözöttek örömest váltak 
magyarokká, mert lefegyverezte, elbűvölte őket az emberség, (e fogalom 
és szó más nyelvekben ismeretlen) mely kormányzatát jellemezte s amivel 
őket a föld göröngyei közül magasabb lelkiszintre emelte. A bevándorol-
tak ivadékai néha határozottabban fejezték ki a magyarság lelki törekvé-
seit, egész lelkiségét, mint az őstörzs hajtásai. A magyarság megosztotta 
velük minden jogát, szabadságát, földje termését; ha rászolgáltak, oda-
állította teljes bizalommal országa kormányrúdja mellé, nádorok, érsekek, 
hadvezérek váltak belőlük, közéletének oszlopos férfiai, akiket tisztelet és 
becsülés borostyánzott körül. Négyszáz éven át királyunkat is német 
nemzetbeli uralkodócsalád adta és a királyi trónra magyar ember fel nem 
juthatott . Éppen ezért érthetetlen a hazai németség egy részének maga-
tartása nemzetünkkel szemben, mely a mostoha sors elől menekülők előtt 
nemcsak határait nyitotta meg, hanem egyszersmind a testvéri szív meg-
értésével ágyazta meg jövendőjüket. Egyeseket megszédíthetett az idők 
mámora és elragadhatott pillanatra a hálátlanság árja, de az idegláz 
lassan elmúlik, a gyógyulás feltartóztathatatlanul bekövetkezik s a kon-
kolyhintők szégyenkezve tűnnek el a színtérről. A békés munka hősei 
ismét elfoglalják helyüket. A kártevők kicsinyes mesterkedéseit nézzük 
a korhoz és a magyar nemzethez illő nyugodt méltósággal s azzal a biztos 
tudattal, hogy ily jelenségek a szabad magyar és szabad német nemzet 
történelmi szükségben gyökerező viszonyának tiszta vizét nem zavarhat-
ják meg. Azokkal szemben, akik e régi szellemi köteléket meg nem értik, 
vagy másképen értelmezik, egész határozottsággal ki jelentjük, hogy sem 
nemzetünk, sem hazánk, sem egyházunk egysége semmi áron sem eladó, 
semmi jogunkról senki kedvéért le nem mondunk, mert Deák Ferenc 
szerint: „amit a hatalom, vagy erőszak elrabolt tőlünk, azt idő és kedvező 
jószerencse visszahozhatja, de amiről a nemzeh félve a reá váró szenve-
désektől, önmaga lemondott, azt elveszítette örökre". Mi eleget szenved-
tünk ahhoz, hogy ne fél jünk semmi szenvedéstől. Minden fájdalom, amit 
viselnünk kell, szúrósabbá teheti a tövist homlokunkon, de ugyanakkor 
gazdagabbá leszünk lélekben, mert ezzel Krisztus keresztjét vet tük fel, 
aki szenvedésében emelkedett messiási hivatásának zenitjére. 

Egyházi életünk a múlt esztendőn a csendes munka medrében folyt 
tovább. A háborús élet azonban a győzelmes csaták és területgyarapodás 
ellenére is, bénítólag hatott építőmunkánkra. Ha egy helyen megszűnt 
a gyulladás, ú j ra kitört más helyen. Az emberi gyarlóság, mivel az idegek 
ellenállását a bizonytalanság és az erőfeszítés lassankint megőrli, időn-
kint megbotlik s a botlás példájának mintha nagyobb vonzó hatása lenne, 
mint a tántoríthatatlanságnak. A lelki térveszteségben e jelenségnek épp 
annyi oka van, mint az ellenfél vadászó kedvének. Szükség van állami 
intézkedésekre, hogy a nemzet egységét e válságos, vihartermő században 
a lélekhalászat szomorú sportja meg ne bontsa. De a legerősebb fegyver 
az elhárítására egyházunk erkölesi öntudatának emelése és megszilárdítása, 
a vész elhárítására egyházunk erkölcsi Öntudatának emelése és megszilár-
dítása, hogy ne csak magunk higyjünk, hanem mások, idegenek is higyje-
nek történelmi küldetésünkben. Vessünk ki magunkból minden tulajdon-
ságot, mely egyházunk tisztes jó hírét, erkölcsi öntudatát gyengíti, hogy 
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mindenki dicsőségnek tartsa, ha evangélikus lehet. Annyi dicső hőst 
adtunk a nemzeti történelemnek, hogy ez a törekvésünk nem lehet hiú 
tetszelgés hullámjátéka. 

Protestáns testvéreinkkel nem csupán a jogi rendezettség, hanem 
a megértő szeretet állapotában, a római katolikus egyházzal a komoly 
idők kívánta fegyvernyugvás állapotában vagyunk. Bizton reméljük, 
hogy a vihar elülte után az állam orvosolja sérelmeinket s a hazai egy-
házakat az egyenlőség és viszonosság bölcs elvének érvényesülése a 
nemzeti törekvések vassövényévé avatja, amin megtörik minden ellen-
séges támadás. A keleti vész özönvize ellen, amit most a szövetséges 
német hatalom s dicsőségesen küzdő honvédeink vitézsége, harcedzettsége 
megállított, csak akkor válhatunk megvívhatatlan gáttá és erősséggé, ha 
belső viszályaink üszke végkép kialszik és krisztusi szellemmel fegyver-
kezünk fel; ha jogosan elmondhatjuk Dáviddal: Te jössz én ellenem dárdá-
val és pajzzsal, én pedig megyek ellened a seregek Urának, Istenének 
nevével. Ezt a fölfegyverkezést a hitmélyítő előadások egész sorozata 
végzi egyházunkban hivatott, Isten-küldötte munkások szolgálatával. 

Egyházi életünk legégetőbb kérdése a szórványgondozás kérdése, 
amelynek megoldása az anyagi erő elégtelensége miatt egyre több nehéz-
ségbe ütközik s egyre több veszteséggel jár. Szinte olyformán omladoz-
nak egyházunk falai, mint Helgoland par ja az Északi-tenger hullám-
ösztökéjétől. Mivel a lelkipásztori gondviselés minden zugba, puszták 
mélyébe nem juthat el, hívemk vagy a hitetlenség úttalan rengetegébe 
tévednek, vagy más egyházak tagjaivá válnak, mert az élet vergődései 
közt ösztönszerűleg keresik a lelki védelmet, mint a fáradt utas az útszéli 
kunyhót. Oda tér be, ahol az óvó födelet előbb megtalálja. Vannak erőtlen 
anyaegyházaink, vannak járásokra terjedő szórvány területeink, amelyek-
ben most ébredezik lassan az egyházi öntudat és a Krisztus után való 
vágyódás. Jóval a zsinat előtt, a fejér-komáromi egyházmegyében szü-
letett meg a szórványadó gondolata, amelyet a zsinat magáévá tett és 
most már végrehajtásra vár. Egyházkerületünkben vagy tíz év óta meg-
indult a szórványhívek tömörülése, ú j missziógyülekezetek alakulása. 
Fejér-Komáromban, mely tipikus szórvány-egyházmegye, a legnevezete-
sebb missziói gyülekezet Esztergom, mely 1924. június 1., az első evan-
gélikus istentisztelet napja óta csodás módon fejlődött s pár hét múlva 
temploma fölszentelésére hívja egyházkerületünket és az egész közegv-
házat. Örvendetes jelenség, hogy a templomot a hívek önkéntes áldozata 
a közegyház adakozó készségével szövetkezve építette meg és csak kevés 
adósság maradt a jövendő évek terheképen. A templommal együtt meg-
épült az anyaegyházközség is, mely Farnadon kívül egész Esztergom-
vármegye evangélikus lakosságát gondozza. Nagy reményekre jogosít 
Érd, mely jelenleg Tordas kötelékében és igazgatása alatt készül jövendő 
hivatására, hogy a középső Dunamellék gyűjtőmedencéje legyen. Tata 
Bánhidával és esetleg Füzitővel szinte kész anyaegyházul, legalább is 
missziói központul kínálkozik. Érdhez hasonló szolgálat jut Nógrádnak a 
Vác—drégelypalánki vasút mentén, a vonal derekán templomával és jó-
hírű iskolájával; Ipolyságnak az Ipoly és a teszéri völgy területén. A má-
tyusföldi missziót, amely Magyar-Gurab és Pusztafödémes hazatért részei-
ből, továbbá a Felső-Szelitől elcsatolt Galánta, Taksonyfalva és Nemes-
kajal községekből alakult, állandó segédlelkész gondozza; formájára nézve 
gyülekezetek szövetsége, amelynek tagjai egyenlőjogú kiküldöttek ú t ján 
gyakorolják kormányzati jogukat. 
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Míg azonban a feladatok mezeje egyre tágul, aggasztó jelenség, 
hogy apadton apad az Ür szolgálatába szegődő i f jú Timotheusok száma. 
Maholnap a fáradt szolgákat, a nyugalom éveinek csendes alkonyi örömeit 
élvező lelkészeket kell ú j ra csatasorba hívnunk, hogy Krisztus nyája 
őriző pásztorok nélkül ne maradjon. Elbágyadt volna az evangéliumi 
szolgálat sugara? Vagy az if júságban szunnyadt volna el az élet eszmé-
nyibb javai után való érzék és vágyódás? Hisz a lelkészi pálya nem kínálta 
ugyan halomszámra a világi kincseket, de megadta a teljes független-
séget, a szabad építőmunka lehetőségét, mely a szívbe a világi hivatás 
virágainál sokkal gazdagabb színpompájú rózsákat plántált. Nem keres-
het jük e jelenség okait abban a körülményben, hogy más pályákon hama-
rabb megnyílik az érvényesülés út ja , mert akiket ily szempontok irá-
nyítanak, azok a papi pályán is a világnak hódolnának, Krisztus helyett 
önmagukat szolgálnák, béresek lennének az Űr szőlőjében pásztorok 
helyett, akikre nézve az oltár üzletet, kétoldalú szerződést jelentene, nem 
odaadó hűséges szolgálatot, aminek tövisei is drágábbak, édesebbek a 
földi pályák örömeinél. Ezek a lelkek voltaképen üres lelkek, a k ^ £1ni 
akarnak az oltárból, nem hivatásérzettel, odaadó eltökéléssel szolgálni 
mellette. Az ő működésük meddő és terméketlen; az ilyen elkérgesedett 
lelkek csak szavakkal hirdetnék az evangéliumot, nem lélekkel, nem élet-
tel és igazsággal. Az ő száraz lelkök avarrá változtatná a gyülekezet 
életét; szomorú parlaggá, amelyen elasznának azok a lelkek is, akik a 
szülői ház hatása alatt az Űr szolgálatában lát ják életük igazi célját, a 
földi pályának igazi életértékét, a summum bonumot. Nem kereshetjük 
abban sem a főokot, hogy a lelkészi pálya megdrágult, mert a nevelés 
drágasága más korszakokban is elriasztotta volna a pályára igyekvőket. 
A kor szellemében van az igazi ok Ez a szellem nem kedvez a lelkészi 
pályának. Amikor az egyházi sajtó hasábokat tölt meg filmek és ipar-
termék-számba menő színdarabok ismertetésével, mintha élvezésük 
volna a keresztyén élet lényege, akkor ne csodálkozzunk azon, ha az 
if júságban lassan eloszlik az élet eszményibb javai iránt való fogékonyság 
és más mezőre száll lelke, ahol hamarabb talál virágkehelvre. A sajtó 
és az if júság vágya vagy elidegenedése egyformán tükör, amelyek 
egymás mellett, párhuzamosan muta t ják a kor lelkiségét. 

Másik jellemző tünete korunknak a gép uralma. Lassankint 
elgépiesedik az ember, el minden hivatás; az emberek phalansteri számok 
lesznek, nem egyéniségek; annyira hasonlók egymáshoz, mint a létra 
fokai. A szabad lelket vonza a szabad pálya, az önálló tevékenység lehe-
tősége; boldoggá teszi, ha valamely pályán a köz javára értékesítheti 
mindazt, ami talentum benne elrejtetett . Erre a lelkipásztori és oktatói 
pálya kiváltképen alkalmas volt. Ha itt is a géppéválás veszedelme 
fenyegeti, akkor az i f júság színejava oly pályát keres, ahol vágyai és 
talentumai eltemetéséért nagyobb ellenértéket kap. Az egyházkerület 
területén működő 15 gimnáziumból egyetlen i f jú sem jelentkezett lelkészi 
pályára, ami igazán feltűnő jelenség, mert vallástanító lelkészeink bizo-
nyára megtették kötelességüket. Fontosnak tartanám, ha lelkészeink és 
tanítóink már az elemi iskolában kiszemelnék a lelkészi pályára alkalmas 
tanulókat, állandóan hatásuk alatt tartanák, a világ csábítása ellen állan-
dóan küzdenének s őket is megtanítanák ellene küzdeni tanításukkal és 
hivatásszeretetük élő példaadásával. Figyelmüket állandóan e pályára, 
mint Istentől kitüntetett , kiváltképen néki szolgáló pályára irányítanák. 
Engemet egy kiváló lelkipásztor lenyűgöző személyisége hódított "meg az 



15 

egyházi szolgálat számára. Volt idő, hogy a leányok előtt is kívánatosnak 
látszott a teológiai pálva, ma az i f jak is idegenkednek tőle. 

E jelenségek gyógyításának második eszköze a pálya elvégzésének 
megkönnyítése, ami a közegyház feladata. Egyházkerületünk hajdanán 
6 (hat) ingyenes helyet tartott fenn a pozsonyi Theologusok Otthonában; 
a bányakerület 5-öt; az egyházmegyék közül Nógrád, Nagyhont, Nyitra, 
Pozsony város, Pozsony megye, Fejér-Komárom, Moson, Zóyom 1—1-et. 
A Csemez-al apítvánv 4-et, a Kvacsala-alapítvány 4-et, az egyetemes egy-
ház 1-et, a Theol. akad. Önsegélyző Kör 2-őt, tehát összesen 31 ingye-
nes hely volt; — a háború utolsó évében (1917—18) már senki sem fizetett 
lakásért az Otthonban, sőt jövedelméből még kinnlakókat is segélyezett. 
I lyenformán minden tehetségesebb i f jú föl volt mentve a lakás gondja 
alól és szabadon, minden gondtól menten szentelhette idejét hivatásának, 
a lelkipásztori pályára való készülésnek. Vissza kell térnünk a régi 
nyomra; a történelmi hagyomány fölélesztésével áldozatra hívhat juk 
híveinket és gyülekezeteinket. Bizonyára meghallják a serkentő szót. 
A régibb évtizedekben azon lelkészek voltak a teológus-segélyezés fő-
apostolai, akik jótéteményekből végezték pályájukat. Az otthonban töltött 
évek emléke hálára ösztönözte azokat, akik az otthonban igazán otthont 
találtak, akiket e szeretet-intézmény és benne közegyházunk jótékonysága 
indított el életük út jára . Ha a közgyűlés hozzájárul és helyesnek találja, 
adakozásra szólítom híveinket és gyülekezeteinket, hogy legalább egy 
ingyenes hely fedezését tud juk biztosítani. Az adományozás módjára 
nézve ú jabb szabályzat alkotásáig a régi, az egyetemes gyűlés által is 
megerősített szabályzat maradna érvényben. 

A segédlelkészek anyagi helyzete összefügg a teológusok segélyezé-
sével. Mivel a háborús idők miatt a lelkészek nyugdíjazása szünetel s a 
vallástanító lelkészek száma kerületünkben csekély, mindössze 2, önálló 
munkakör megszervezése nehézségekbe ütközik. A minisztérium jóindula-
tából a folyó év kezdete óta anyagi helyzetük javult, viszont azonban 
a segédlelkésztartó gyülekezetek és egyházmegyék áldozatkészsége gyak-
ran nincsen arányban az állam és közegyház áldozatkészségével. Ezen-
kívül rendezésre vár betegség esetén orvosi kezelésük ügye. Javasolom, 
hogy a közgyűlés e kérdés megoldását tűzze napirendre és javaslat készí-
tésével bízza meg az egyházkerületi presbitériumot. E kérdés mellett nem 
szabad megfeledkeznünk a segédlelkészek továbbképzéséről és szellemi 
irányításáról. Anyagi fedezet híján egyéb eszköz nem áll rendelkezésemre, 
mint a segédlelkészi konferenciák tartása, amit évről-évre megtartok, 
mivel hasznáról meggyőződtem. 

Az evangélikus közszellem ápolására, népünk műveltségének eme-
lésére fontos eszköz a gyülekezeti könyvtárak alapítása. Amint joggal 
ellenőrizzük azt, mit tanulnak gyermekeink az iskolában, ellenőriznünk 
kell azt, mit olvasnak a felnőtt egyháztagok. Ez sokkal nehezebb feladat, 
mivel a felnőttek önállósága gyakran gátolja az egyház irányító mun-
káját, legfőkép kívülről eredő kinyomozhatatlan módon működő erők 
hatására. Nem pusztán egyházi és vallási tartalmú könyvekre gondolok, 
hanem egyszersmind a nemesebb szépirodalomra, egyéb közhasznú mű-
vekre, hogy ne csak a hitmélyítést szolgálja, hanem a közműveltséget is. 
Minden parányi ismeret, amivel lelkünket gazdagítottuk, minden perc, 
amivel műveltebbek és nemesebbek lettünk, egy-egy hódító hadjáratot 
jelent a jövendővel szemben nemzetünk és egyházunk számára. Még az 
ősz folyamán szétküldöm a könyvtárra vonatkozó tervezetet gyülekezz-
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teinknek, hogy az idő intését megértve, ahol még nincsen, könyvtárala-
pítással, ahol már van, gyarapításával járul janak hozzá az if júság nevelé-
séhez, egyházunk jövendőjének biztosításához. 

Áttérek egyházi életünk eseményeire. A múlt évben közegyet-
értéssel, az ünnephez méltó komoly megilletődéssel hódoltunk Károli 
Gáspár emlékének, a vizsolyi Biblia kiadásának 350. évfordulóján. Hála-
adással borultunk le Isten előtt azért a felbecsülhetetlen lelki értékért, 
amit nekünk a Bibliában juttatott . Az 1941. év ismét az emlékezés éve. 
Kerek négyszáz esztendeje, hogy az első magyar teljes Űjszövetség meg-
jelent Erdősi Sylveszter János fordításában, Űjszigeten, Sárvár mellett, 
Nádasdy Tamás sajtóműhelyében. A fordító életének dolgairól, teológiai 
álláspontjáról vitatkozhatnak a tudósok, az kétségtelen, hogy akitől való 
az első nyomtatásban megjelent Miatyánk szövege, aki evangéliumi lelkű 
húsvéti éneket írt, aki az evangéliumok summáját , az Ige előtt hódolva 
foglalta versekbe, — elsősorban nem tudományos ösztönnek engedelmes-
kedett, hanem az evangélium győzelmének akart szolgálni. Méltó rá, hogy 
nevét azok közé í r juk emlékezetünkben, akiket az Isten kiválasztott arra, 
hogy magyar földön reájuk bízza az evangélium világosságának fel-
gerjesztését. 

Az elmúlt év életképéhez hozzátartozik, hogy a protestáns napokat 
a Bethlen Gábor-Szövetség ismét megtartotta és pedig nagy érdeklődés, 
fényesen sikerült műsor mellett. A protestáns öntudat erősítésén kívül 
ez ünnepek sorozata egyszersmind szilárdabbá teszi a protestáns egyházak 
testvéri kötelékét. Általában nagy feléledés tapasztalható egyházi éle-
tünkben. Azt óhaj t juk, hogy a sok élettörekvés, amiről a sajtó számot ad, 
teljes harmóniában érvényesüljön közegyházunk és nemzetünk javára. 
Amint a természeti világban csodás rend és harmónia uralkodik, ugyan-
azon csodás rendnek és harmóniának kell uralkodnia a szellemi és erkölcsi 
világban. Amint a természet világa nem ismer tétlenséget, sem látszat-
munkát, a tétlenségnek és látszatmunkának el kell tűnnie a közéletből is, 
csak a teljes odaadás s az egyéniségnek valamely nagy célra való fel-
áldozása teremtheti meg az óhajtott sikert. 

A múlt századok egyházépítő munkásaitól fordul junk századunk 
építő munkásai felé. D. Kapi Béla, a dunántúli kerület püspöke, püspöki 
szolgálatának negyedszázados, D. D. Raffay Sándor bányakerületi püspök 
egyházi szolgálatának félszázados fordulójához jutott el. Az ő szolgálatu-
kat s egyéni jelentőségüket a tárgyhoz méltó módon domborította ki 
elnöktársam, a kerületi felügyelő úr magasröptű megnyitó elnöki beszé-
dében. Egyházkerületünk nevében üdvözöltem püspökségének húszéves 
fordulóján. D. Ravasz László dunamelléki református püspököt, a testvér-
egyház konventjének egyházi elnökét, akinek munkássága mély barázdát 
hasított a hazai közélet földjén. Bennünket a kiváló szellemeknek min-
denkor járandó tisztelet és elismerés mellett hozzáfűz ritka egyéniségéhez 
az, hogy egyetemi oktatói között ott lá that juk evangélikus egyházunk két 
nagy értékét, Böhm Károlyt és Schneller Istvánt. Minden fény, mely 
lelkéből szétsugárzik, oktatói révén egyházunknak is fénye és dicsősége. 
Üdvözöltem Józan Miklóst, az unitárius egyház újonnan választott püs-
pökét, evangélikus egyházunk meleglelkű barát ját , aki külföldi összeköt-
tetései révén nagyjelentőségű munkát végzett a Trianon után elárvult 
nemzetünk felélesztésében és talpraállításában. Üdvözöltem Argay Györ-
gyöt, az erdélyországi zsinat-presbiteri evangélikus egyháznak újonnan 
választott superintendensét, akit Istenben boldogult Frint Lajos helyébe 
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ültetett a közbizalom. Nehéz helyzetében gyámolítsa őt Isten kegyelme, 
hogy szent országát az ő munkálkodása is hozza közelebb a mi bűnös 
földi világunkhoz. 

Üdvözöltük a velünk együtt küzdő vezéreket, emlékezzünk meg 
kegyelettel eltávozott küzdő társainkról, akiket az Ür akarata elszólított 
a harci sorból. Elsősorban kerületünk halottjáról, dr. Gyapay Edéről, 
egyetemes törvényszéki bíróról, akit múltévi kerületi gyűlésünk után pár 
héttel vesztettünk el. Egyházi pályáját a barsi egyházmegyében kezdte. 
Tevékeny munkása volt az egyházkerületnek. A megszállás ideje alatt 
együtt szenvedett nemzetévei, amelynek minden vérző sebét, minden 
tövisét érezte és viselte. Nem igyekezett az ú j viszonyok közt új, kedvező 
életlehetőségeket biztosítani a maga számára jelleme és világnézete átfes-
tése árán, hanem minden izében megmaradt hű magyarnak és hü evan-
gélikusnak: családjában, egyházában napról-napra, sőt talán percről-percre 
haladva, lassan, de biztos kézzel és tántorí thatatlan hűséggel építgette 
a jövőt. A felvirradás után ipolysági missziói egyházunkat újjászervezte, 
de egyre súlyosabbá váló betegsége meggátolta a nagyobb munkában. 

A közegyház halott ja dr. Thébusz Aladár, kir. kúriai tanácselnök, 
apui is, anyui is régi ároni család sarja, aki végrendeletében vagyona túl-
nyomó részét, budapesti Küküliő-utcai házát az Egyetemes Gyámintézet-
nek hagyományozta. Mint bíró, a lelkiismeret élő példaképe, mint egyház-
tag, csendben épülő és szellemével, földi értékeivel szolgáló, templom-
látogató és buzgó ígehallgató lélek, aki nem csupán hallgatója, de 
megtartója és követője is az evangéliumnak. 

Elvesztettük Lux Eleket, a Luther-szobor megalkotóját, aki a 
reformátort nem pusztán a művész szemével nézte, hanem a tanítvány 
lelkes odaadásával is, hogy belső világa mélységeibe behatoljon. Elvesz-
tettük Szántó Róbertet, a budapesti kelenföldi evangélikus egyházközség 
lelkészét, aki a betelepülőkből, az ország minden tájáról összeverődött 
hívekből tíz év munkájával élő gyülekezetet és az evangélium éltető italá-
val a Krisztus szavára hallgató nyája t tudott teremteni. Férfias lélekkel 
szolgált, hivatásának áldozata és vér tanúja lett. Elvesztettük Magócs 
Károlyt, bányakerületi püspöki másodlelkészt, hosszals betegség után. 
Mint a teológiai tudomány búvára, hivatva lett volna e tudományág 
művelésére, ha a lelkipásztorkodás varázsa még i f júkorában magához nem 
bilincseli. Mind a kettő a pozsonyi akadémia növendéke volt és értékes 
beszédkötettel tettek bizonyságot készültségükről. Elhúnyt Broschkó 
Gusztáv Adolf, budapesti német lelkész *és tiszteletbeli esperes, a Gyám-
intézet, Missziói Egyesület, Luther-Társaság és minden közhasznú intéz-
ményünk hűséges, odaadó munkása. Német szolgálatban hű és igaz 
magyar lélek, szerénységével, lelkipásztori jeliemével a tisztelők egész 
táborát gyűjtötte maga köré. Elhúnyt Ohlemüller Gerhardt, a protestáns 
világszövetség titkára, nemzetünk igaz barát ja , aki fölismerte és értékelte 
nemzetünk világtörténelmi hivatását és e hivatáshoz való hűségéért meg-
szerette a magyarságot. Végül megemlítem Gregersen Lujzát, a Magyar 
Protestáns Nőszövetség titkárát, aki kimeríthetetlennek lászó férfias ener-
giával gyűjtötte össze és tömörítette munkásszövetségbe a magyar protes-
táns nővilágot. Csodálatos lelki ösztönnel jelölte ki a protestáns nők 
helyét a nemzet újjáépítésének nagy munkájában s e célra a személyi-
ségében rejlő vonzóerővel minden társadalmi réteget meg tudott hódítani 
a lelkében dédelgetett eszménynek. Ki ne emlékeznék a hatalmas sikerű 
kézimunkakiállításokra, amelyek emelték a protestáns nővilág öntudatát 
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és egyúttal a feleség és családanya hivatásának ékesszóló- hirdetői voltak. 
Fájdalom, a nagy, idegemésztő munkában, mint annyi elődje, ő is elégett; 
az akadályok összetörésére központosította erejét, közben ő maga tört 
össze. 

Halottaink emlékezetének áldozzunk kegyeletes néma felállással. 
Eltávozott a munkamezőről Tolnai Károly csabdii állami igazgató-

tanító, négy évtizedre szóló lankadatlan szolgálat után. Előbb evangélikus 
tanító volt Csabdin, de állami tanító korában is megmaradt istentisztele-
teink kántorának, a gyülekezeti élet élesztőjének a mindenkori lelkésszel 
együtt, sőt a lelkészek betegsége idején e feladatot egyedül végezte 
íonnyadhatatlan buzgósággal. Hűséges munkájáér t rászolgált elismeré-
sünkre. 

Róla szólva, az elismerés babérágát tulajdonképpen az egész tanítói 
karnak nyújtom. Kebeléből örömmel adományoztam elemi iskolai igaz-
gatói címet Loósz János rajkai, Endrődi Alfréd pusztavámi, vitéz Pataky 
Sándor bokodi, Mihalovics Pál szécsényi, vitéz Tanády András béri, 
Szügyi Géza egyházasdengelegi, Kaján József legéndi, Klobusiczky Aladár 
vanyarci, Papp János nógrádi tanítóknak. Legyen áldás továbbra is 
munkájukon! 

Egyházi életünk eseményeképen közlöm, hogy az igazolás ügye 
teljesen befejeződött. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az összes 
igazolásokat tudomásul vette és ezzel minden igazolás jogerőssé vált. 
Az érdekelteket erről hivatalosan értesítettem. 

A presbitérium üléseiről külön jelentés szól a tárgysorozat 
folyamán. 

Végül hálát adok Istennek, hogy mindezideig megtartott és erőt 
adott nehéz tisztem végzésére. Köszönetet mondok lelkésztestvéreim-
nek, oktató pályatársaimnak megértő támogatásukért. Köszönetemmel, 
meleg, szívbéli érzéssel fordulok a felügyelő ú r őnagyméltósága felé, az 
ügyek intézésében tanúsított fáradhatatlanságáért , jószívvel hozott áldo-
zataiért. Tisztét ő nem az élet henye díszének tekinti, hanem a szolgá-
latra való elkötelezésnek. Áldás életére, áldás munkájára! 

A történelem az élet tanítómestére. Tanít egyetlen év története is.-
Az évek sorozata még jobban. A legnagyobb tanulságot az idei beszámoló 
új, időálló betűkkel vési emlékünkbe. Minden közösség, nemzet és egyház 
addig él, amíg Istentől kijelölt hivatásának él és azt sem félelemből, sem 
semmi csábításért meg nem tagadja. Halál fiai, az elhullás gyermekei, 
szenvedők és ostorozottak lehetünk, de árulók és közömbösek, tétovázók 
soha. A lelkiismeretnek kell őrködnie hűségünk felett. Krisztus egyházá-
nak jut a dicső feladat, hogy élő és el nem némítható lelkiismeret legyen 
nemzetünk életében. Ha e lelkiismeret elnémult és sem elítélni, sem fel-
emelni nem tud többé, beköszönt az éjszaka. Válasszunk! Az éjszakát 
válasszuk-e vagy a napvilágot? 
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I. Változások a tisztviselők sorában. 

a) Az egyházmegyékben: 

Változás nem történt. 

b) Változások a lelkészi karban: 

Változás nerp történt. 

c) Segédlelkészek eltávozása, kirendelése és áthelyezése. 

d) Változások a felügyelői karban: 

Meghaltak: dr. Thébusz Aladár tb. felügyelő Tordason, dr. Gyapay 
Ede érdemesült barsi egyházm. felügyelő s utóbb az ipolysági fiókegyház 
gondnoka, Pálfi Péter volt ipolysági felügyelő. 

Megválasztattak: Jánossy Károly felügyelőnek, br. Malcomes Al-
bert és dr. Kovács János másodfelügyelőnek Komáromban. — Dr. Keczer 
Gyula Fakóvezekényben, dr. Bruoth István Szécsényben, Szvoboda Sán-
dor a zobori leányegyházban, Kajos Sándor Alsószeliben, dr. Rásó Lajos 
tb. felügyelőnek Alsószeliben. 

c) Változások a tanítói karban: 

Meghalt: Komjáthy Elemér Szákon. í> 
Távoztak: Laász János vérteskethelyi, jPelcz Lajos gyúrói, Enyedi ' iCt^i, 

Erzsébet zobori, Varga Géza ipolyszakállosi, $Kovácsy Balázs luczfalvi, ^ £opri.(Ji 
Fehér Antal ősagárdi, Jakab Margit kétbodonyi, Krutzler János taksony-
falvi tanítók. 

Megválasztattak: Kovács Ferenc Vérteskethelyen, Szendrői Lajos _ ( 
Nagyvelegen, Börgöndi József Oroszlányban, Ormosi Jenő[ ny. tanító 
Vérteskethelyen, Nagy Lajosné Gyúrón, Molnár Pál Zoboron, Csővári 
Dezsőné Kétbodonyban a II. sz. tanítói állásra, Batta Jolán Ipolyszakál-
loson, Kesztra Ilona Ősagárdon, Király Ernő Taksonyfalván. 

Eltávoztak: Bányai Sándor Révkomáromból, Mesterházy Ferenc 
Érdről, Nagy Tibor Tordasról, Teke Zsigmond Székesfehérvárról, Molnár 
Pál és Moravek Samu Sámsonházáról, Makovinyi Pál Szügyből, Révész 
László Losoncról, Aranyi József a Mátyusföldről. 

Kirendelt ettek: Balikó Zoltán Érdre, Görög Tibor Tordasra, Nagy 
Tibor Székesfehérvárra, Szakáts László Révkomáromba, Polónyi Zoltán 
Sámsonházára, Schultz Jenő Bánkra, Makovinyi Pál Losoncra, Révész 
László Bérre, Péterf János Szügybe, Bányai Sándor Lévára, Mesterházy 
Ferenc a Mátyusföldre és Molnár Pál zobori tanító megbízatást nyert a 
lelkészi teendők ideiglenes végzésére Zoborban. 
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III. Istentiszteleti adatok az 1940. évről. 
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IV. Belmissziói adatok az 1940. évről. 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1940. évben. 

Az esperességileg kezelt 
alapítványok neve, célja, 

összege 

1 Fejér-
Komárom 3.160 3.021 139 2.840 

1. Fischer-alapitvány 38 P 
2. Hering L. emlék-

alapítvány 81 ,, 
3. Báró Solymossy-

Zichy alapítvány 216 ,, 
4. lándori dr. Kéler Z. 

segitalap 78 ,, 
5. lándori dr. Kéler Z. 

napidijalap 21 ,, 
6. Ittzés Zs.-féle tanitó-

képviseleti alapitv. 52 „ 
7. Egyházmegyei 

könyvtáralap 173 ,, 

Moson 1.055 922 133 968 1. gróf Zichy-alap 2 P 
2 

Pozsony m. 

Nógrád-
Hont-
Bars 

1. 

2. 

Monográfia-alap 484 P 

Misszió alap 3.655 

3 
a) közigazg. 

pénztár 12.346 11.973 373 11.988 
3. Diakonissza-

alap 5.494 „ 

b) Birtok-
pénztár 27.993 27.989 4 18.239 

4. Szirák-köri tanítók 
ösztöndijalapja 100 ,, 

Összesen: 44.554 43.905 49 34.035 10.395 P 
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VI. Az egyházmegyék egyházainak anyagi viszonyai az 1940. évben. 
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VII. Az egyházmegyék papi segélyző intézeteinek kimutatása az 1940. évről. 
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VIII. Adományok az egyházkerület részére. 
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság alapítványa növelé-

sére 350.— P, D. Kovács Sándor püspök 520.— P, vitéz Purgly Lajos 
30.— P, dr. Bellusi Baross József 60.— P, Lándori Kéler Bertalan dr. 
boldogult édesatyja alapítványára 25.— P. A szórványgondozó alapra 
D. Kovács Sándor püspök 200.— P, dr. Wiczián Dezső egyetemi tanár 
50.— P. Az adományok összege: 1235.— P. 

IX, Segélyek. 
a) Kivételes és rendkívüli államsegélyben részesültek: 

Lelkészek: Kuszy Emil Losonc 300.— P, Nagy Lajos Gyúró 260.— 
P, Milán János Csánk 510.— P, Ottmár Béla Legénď 300.— P^ Kalavszky 
Kálmán Tatabánya 300.— P, Kertész Ferenc Vanyarc 238.— P, Németh 
Géza Csabdi 99.— P = 2007.— P. 

Lelkész-özvegy: Özv. Hering Lajosné (Körmend-Szend) 160.— P 
= 160.— P. 

Egyházközségek: Esztergom 500.— P, Vanyarc 300.— P, Csánk 
300.— P, Nagyveleg 300.— P. 

b) Szórvány gondozásért és vallástanításért kiutalt segélyek. 

1. Pohánka Sándor bokodi lelkész a dadi vallástanításért 30.— P 
2. Németh Géza csabdii lelkész a bicskei és szórványbeli 

vallástanításért * 70.— ,, 
3. Fúria Zoltán csákvári leik. a szórványok vallástanításáért 90.— „ 
4. Molnár Gyula esztergomi missziói lelkész az E s z t e r g o m -

dorogi vallástanításért 90.— ,, 
5. Nagy Lajos gyúrói lelkész a váli—gögöljárási vall. tan. 90.— „ 
6. Fadgyas Aladár komáromi lelkész a szórv. vallástanításért 60.— ,, 
7. Szakács László komáromi s. leik. a szórv. vallástanításért 50.— ,, 
8. Mátis István nyug. tanító a dunaalmási vallástanításért 30.— „ 
9. Görög Ernő nagyvelegi lelkész szórványgondozásáért . . 90.— „ 

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

11. Magyar Géza száki lelkész a császári vallástanításért 50.— ,, 
12. Piri Károly szendi leik. szórványai gondozásáért 90.-
13. Irányi Kamill székesfehérvári leik. szórványgondozásért 90.-
14. Kalavszky Kálmán tatabányai leik. a felsőgallai vall. tan. 25.-
15. Benczúr Zoltán tatabányai s. leik. bánhidai val. tanításért 50.-
16. Podhradszky János tordasi leik. szórványai gondozásáért 90.— ,, 
17. Weltler Rezső hegyeshalmi leik. a mosonszentjánosi v. t. 35.— ,, 
18. Szalontay Oszkár alsószelii lelkész az alsóhatári vall. tan. 60.— ,, 
19. Stadrucker Gyula dunaszerdahelyi leik. a dunatőkési v. t. 50.— ,, 
20. Szabó Krisztina rétéi tanítónő a rétéi vallástanításért 50.— ,, 
21. Mesterházy Ferenc s. leik. a szenei, diószegi, galántai v. t. 110.— „ 
22. Gergely Péter tanító a patonyréti vallástanításért . . 50.— ,, 
23. Kirner Lajos ipolyvidéki missziói segédlelkész a felső-

zellői—dacsókeszii vallástanításért 100.— ,, 
24. Schultz Aladár bánki lelkész szórvány vallástanításáért 100.— ,, 
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25. Pap Lájos nógrádi tanító a szokolyái—diósjenői v. t. 50.—• „ 
26. Révész László béri segéd lelkész a bujáki—ordasi v. t. 50.— ,, 
27. Kalotai András kutasói tanító a cserhátszentiváni— 

felsőtoldi vallástanításért 120.— „ 
28. Fenyves Pál fakóvezekényi lelkész vallástanításért . . . . 40.— „ 
29. Milán János csánki lelkész a borii vallástanításért . . . . 30.— „ 
30. Patócs Géza tanító a kiskéri vallástanításért 30.— „ 
31. Matúz Pál ipolyvecei lelkész a drégelypalánki—nagyfalui 

—ipolysági vallástanításért 80.— „ 
32. Kiss Kálmán felsőpetényi lelkész az alsópetényi vall. tan. 20.— „ 
33. Gerhát Sándor galgagutai lelkész szórvány vallástanításért 80.— „ 
34. dr. Pap Jánosné a becskei vallástanításért 20.— „ 
35. Szekej András egyházasdengelegi lelkész erdőtarcsai v. t. 100.— ,, 
36. Csővári Dezső kétbodonyi lelkész szórv. vall. tanításért 100.— „ 
37. Fenyves János kiscsalomjai lelkész a nagycsalomjai— 

leszenyei vallástanításért 75.— ,, 
38. Limbacher Zoltán kisterenyei leik. szórv. gond. és v. t. 180.— ,, 
39. Ottmár Béla legéndi lelkész a nézsaí vallás tanításáért 50.— „ 
40. Csernyei József lévei s. leik. az elemi iskolai vall. tan. 50.— ,, 
41. Makovinyi Pál s. lelkész a rappi és gácsi vallástanításért 50.— „ 
42. Szende Miklós lucfalvi lelkész a nógrádmegyeri vall tan. 40.— ,, 
43. Harmati Béla ősagárdi lelkész szórvány vallástanításáért 50.— ,, 
44. dr. Csengődy Lajos salgótarjáni leik. szórvány gondozásért 100.— ,, 
45. Szendrői Miklós bocsárlaputői tan. a karancsaljai—kis-

gergei vallástanításáért 50.— „ 
46. Polónyi Zoltán sámsonházi s. leik. a kisbárkányi v. t. 30.— ,, 
47. Kovács Gyula szécsényi lelkész szórványgondozásáért . . 210.— „ 
48. Králik Gyula tanító a szécsénvkovácsii vallástanításáért 50.— ,, 
49. Révész Alfréd sziráki lelkész szórványi vallástanításáért 60.— ,, 
50. Petor János szügyi s. lelkész az őrhalmi vallástanításáért 30.— ,, 
51. Váczi János terényi lelkész szórványai vallástanításáért 50.— ,, 
52. Péter Henrik nagybörzsönyi lelkész Mária-Nosztra gondo-

zásáért 50.— „ 
Összesen: 3.400.— ,, 

c) Állami elemi iskolai vallástanításért utalványozott segélyek. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1941. évi augusztus hó 
12-én kelt 126.855/1941. Vi. főoszt. számú rendeletével az állami elemi 
népiskoláknál működő vallástanítással megbízott lelkészek és tanítók 
díjazására rendelkezésre bocsátott 1370 — P-ből segélyeztettek: 

1. Németh Géza, mint csabdii vallástanító (heti 4 óra) . . . . 40.— P 
2. Nagy Lajos lelkész, mint pusztazámori v. t. (hevi 1 óra) 25.— ,, 
3. Molnár Gyula m. leik. mint csévi vallástanító (heti 1 óra) 25.— „ 
4. Fadgyas Aladár leik. mint tatai vallástanító (heti 2 óra) 40.— ,, 
5. Szakáts L. s. lelkész, mint ógyallai vallástanító (havi 1 óra) 20.— „ 
6. Piri Margit tanítónő, mint szendi vallástanító (heti 7 óra) 80.— „ 
7. Piri Károly lelkész mint szentmihálypusztai vallástanító 

(havi 2 óra) 30.— „ 
8. Görög Tibor tordasi segédlelkész a martonvásári vallás-

tanításért (heti 2 óra) 40.— „ 
9. Balikó Z. s. lelkész az érdi vallástanításért (heti 6 óra) 60.— „ 
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10. Balikó Z. s. lelkész a diósi vallástanításért (heti 3 óra) 40.— 
11. Balikó Z. s. lelkész a tárnokligeti vall. tan. (heti 2 óra) 20.-
12. Székesfehérvári lelkész a csőszi vall. tan. (havi 1 óra) 25.— 
13. Weltler R. leik. mint hegyeshalmi vallástanító (heti 4 óra) 40.-
14. Weltler Ödön leik. mint fácánkerti vall. tan. (havi 1 óra) 20.-
15. Szűcs Sándor leik. mint magyaróvári vall. tan. (heti 8 óra) 90.-
16. Kirner L. s. leik. mint bátorfalui vall. tan. (heti 2 óra) 40.-
17. Kirner L. s. leik. mint Balassagyarmat—újtelepi vallás-

tanító (heti 2 óra) 20.-
18. Kirner L. s. leik. mint palásti vallástanító (heti 4 óra) 40.— 
19. Sós Béla tanító, mint szelestyéni vall. tan. (heti 4 óra) 40 .—, , 
20. if j . Varga Géza tanító, mint bánki vallástanító, (heti 4 óra) 40.— „ 
21. Kiss József tanító, mint rétsági vallástanító (heti 4 óra) . . 40.— „ 
22. Limbacher Z. lelkész, mint kisterenyei v. t. (heti 2 óra) 20.— ,, 
23. Limbacher Z. lelkész, mint pásztói vall. tan. (heti 2 óra) 30.— ,, 
24. Limbacher Z. lelkész mint vizslási vall. ta. (heti 2 óra) 2 0 -
25. Kiss Gyula igazgató, mint homokterenyi v. t. (heti 2 óra) 25.-
26. Kiss Gyula igazgató, mint mátranováki v. t. (heti 2 óra) 25.-
27. Makovinyi Pál s. leik. mint losonci vall. tan. (heti 2 óra) 20.-
28. Makovinyi Pál s. leik mint apátfalvi vall. tan. (heti 4 óra) 6 0 -
29. Gartai I. s. leik. mint salgótarjáni vall. tan. (heti 6 óra) . . BO-
SO. Gartai I. s. leik. mint zagyvapálfalvi vall. tan. (heti 2 óra) 20.-
31. Gartai I. s. leik. mint somoskőújfalusi—zagyvai vallás-

tanító (heti 1—1 óra) 30.-
32. Bocsárlapujtői tanító vallástanításért (heti 4 óra) . . . . 40.-
33. Kovács Gyula lelkész, mint petői vallástanító (heti 1 óra) 30.-
34. Révész A. lelkész, mint sziráki vallástanító (heti 5 óra) 50.-
35. Szentes F. tanító, mint sziráki vallástanító (heti 4 óra) . . 5 0 -
36. Petor János s. leik. mint marcali vallástanító (havi 1 óra) 20.— ,, 
37. Lic. Fizély Ödön leik. mint somorjai vall. tan. (évi 62 óra) 60.— ,, 

Összesen: 1370.— P 

tt 

>> 
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d) Rendes adóalapi segélyek: 

I. Fejér-komáromi esperesség: 
1. Bokod 60.— „ 3. Felsőpetény . 590.— „ 
2. Gyúró 80.— „ 4. Kétbodony . . . 55.— ,, 
3. Oroszlány . . 80.— „ •5. Legénd . 590.— „ 
4. Pusztavám . . 55.— „ 6. Luczfalva . . . . 590.— 
5. Vérteskethely . . 335.— „ 7. Ösagárd . . . . 590.— „ 

610.— P 8. Szúpatak . . . . 335.— „ 
9. Szirák 80.— „ 

II. Nógrád-Hont-Barsi egyelőre 10. Szügy . 105.— „ 
egyesített esperesség: Csesztve . . . . 330.— „ 

Bánk 
Ipolyszög . . . . 230.— „ 

1 Bánk 385.— P MrVh nra 170.— . 
2. Nógrád 80.— „ Patvarc . 210.— „ 
2. Bér 525.— „ 1 1 T e r é n v 495.— ,, 2. 

Bokor 335.— „ 5925.— P 
Kutasó 230.— „ 

5925.— P 

I. Fejér-komárom: 610.— P, Nógrád 5925.— P, összesen 6535 — ľ. 
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e) Közalapi segélyek: 

Az egyházkerületi missziói lelkész javadalmazására 250.— P. Val-
lástanító lelkészek, szegény egyházközségek és- missziói segélyezésre 
1000 P. Egyes egyházközségeknek és misszióknak: Esztergom 400 P, Szé-
kesfehérvár, Egyházasdengeleg, Érd, Érsekújvár, Nagvveleg, Heréd 100— 
100 P = 1000 P. Összesen: 2250.— P. 

f ) Gyermeknevelési segélyek: 

Lelkészek: Kertész Ferenc 2 gyermek után á 33.— P = 66.— P. 
Tanítók: a protestáns tanítói internátusi alapból 250—250 P segély-

ben részesültek: Gáspár István bánki, Mihalovich Pál szécsényi tanító. 
200—200 P segélyben részesültek: Ormosi Lajos tordasi, Kövesi Géza 
felsőszelii, Kurz Konrád rajkai, Loós János rajkai, Bartos Dezső szú-
pataki, Gál János patvarci, Nagy Gyula ipolyszögi, Szügyi Géza egyházas-
clengelegi, Tomka Károly vanvarci, Gross Károly hegyeshalmi, Kaján 
József legéndi tanítók. Összesen: 2200.— P. * 

Lelkészek és tanítók segélye együtt: 2766.— P. 

X. A dunáninneni evangélikus egyházkerület püspökének 
munkarendje az 1940—41. közigazgatási évben. 

(1940. október 1-től 1941. szeptember 30-ig.) 

A) 1940. évben. 
Október. 

2—3. Egyházkerületi bizottsági ülések Balassagyarmaton. 
3. D. u. Gyámintézeti istentisztelet és közgyűlés. Lelkészavatás 

Szügyön. 

4. Egyházkerületi közgyűlés Balassagyarmaton. 
5. Lelkészképesítő vizsgálat Balassagyarmaton. 
6. D. e. Kiscsalomján lelkésziktatás, d. u. Nagvcsalomja leány-

egyház meglátogatása, 
7. Püspöki konferencia Budapesten. 

11. Egyházkerületi jegyzőkönyv hitelesítése Budapesten. Egyház-
kerületi presbitérium ülése, — az egyházkerületi felügyelő 

üdvözlése szolgálatának tízéves fordulóján. 
13. A Petőfi-Társaság ülése. — A magyar prot. egyházak Károli 

Gáspár-emlékünnepe. 
17. Tanácskozás Schrődl mosoni esperessel Győrött. — Tanács-

kozás az egyházközségek elnökeivel Komáromban. 
21. Lelkészavatás Losoncon. 
27. Nagyvelegen lelkészavatás, — díszpolgári oklevél átvétele. 
20. Tanácskozás és tárgyalás a lóczi birtok ügyében a pénzügy-

minisztériumban. 
31. Reformáció ünnepe a Szilágyi Dezső-téri ref. templomban. 

Imádság és igeolvasás. Reformáció ünnepe a Vigadóban. 

November. 
1. Értekezlet a Luther-szobor ügyében Budapesten. 
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3. Istentiszteleti szolgálat a kelenföldi templomban. 
Előadás Kispesten az Evangélikus Nőegyletben Károli Gáspár-
ról és Bibliájáról. 
4—7. Részvétel az egyházegyetem bizottsági ülésein. 

8. Az egyházegyetem közgyűlése. 
14. Részvétel a Glosius-alapítványi bizottság ülésén. 
23. Tanácskozás a Luther-szobor domborművei tárgyában. 
24. Egyházkerületi elnökségek értekezlete. 

Egyetemes presbitérium ülése. 

December. 
1. Előadás a kecskeméti nőegyletben. 
7. Egyetemi Luther-Szövetség összejövetelén részvétel. 

18. Protestáns Irodalmi Társaság közgyűlése. 

B) 1941. évben: 
Január . 

28. Tárgyalás Budapesten a nagybörzsönyi egyházközség vezetőivel. 

Február. 
14. Tanácskozás Budapesten Hegyeshalom, Rajka, Oroszvár kép-

viselőivel. 
17. Tanácskozás Budapesten a pusztavámi egyházközség kép-

viselőivel. 
21. Püspöki konferencia Budapesten. 
22. Püspöki kar konferenciája Budapesten. 

Tárgyalás a levéli egyházközség képviselőivel Budapesten. 
23. Előadás Budán a kuruckor vallásos költészetéről. 
24. Egyházkerületi elnökségek értekezlete. 

Egyetemes presbitérium ülése. 
26. Előadás Budán a református egyházközségben Madách keresz-

tyénségéről. 

Március. 
9. A Petőfi-Társaság nagygyűlése. 

16. Előadás a zuglói egyházi körben (Vágyak-vágya). 
17. A Luther-Társaság felolvasó ülésén elnöklés. 
25. A Prot. Irodalmi Társaság közgyűlése. 

Április. 
5. Emlékbeszéd Bartóky Józsefről a Szarvasi Öregdiákok Szövet-

ségében Budapesten. 
6. Közgyűlés Esztergomban és Dorogon az anyegyházzá szervez-

kedés tárgyában. 
27. Emlékbeszéd br. Prónay Dezsőről a hit tudományi kar emlék-

ünnepén Sopronban. 
28—29. Előadások a hit tudományi karon Sopronban. 

Május. 
4. Előadás Budapesten a Magdolnavárosban, a Fóti-úti teremben 

(Mária, a keresztyén anya örök példaképe). 
6. Tárgyalás a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban kerü-

leti ügyekben. 
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7. A Prot, közös bizottság ülése Budapesten. 
A Baldácsy-alapítvány közgyűlése. 
A közös Biblia-Bizottság ülése. 

11. A Petőfi-Társaság ülése Budapesten. 
21. Előadás Kassán a Luther-Társaság ünnepén. (Kassai énekköltők.) 
25. Batizi András és Pap Benedek emléktáblájának felavatása a 

Luther-Társaság nevében Kassán, az evangélikus templomban. 

Június. 
11. Egyetemes elnökségi értekezlet Budapesten. 
18. Protestáns Árva Egylet ülése. 
22. Részvétel Gömbös Gyula síremlékének felavatásán. 
25. Lelkészképesítő vizsgálat. 
26. Értekezés a kerületi segédlelkészekkel. 
27. A templom alapkőletétele Esztergomban. 

Július. 
2—4. Egyházmegyei gyűlés Salgótarjánban. 

Augusztus. 
31. Templomszentelés Legénden. 

Szeptember. 
14. Dr. Bancsó Ferenc felügyelő beiktatása Tordason. , 
29. Egyházkerületi számvizsgáló bizottság ülése Budapesten. 
30. Egyházkerületi presbitérium és kerületi bizottságok ülése Tor-

dason. 

Az egyházkerületi felügyelő megköszöni a püspöknek az egyház-
kerület egész életére kiterjedő rendkívül részletes, gondos, bölcs, s mind-
nyájunkat megkapó és megnyugtató jelentést s indítványozza, hogy a 
közgyűlés rendelje el annak egész terjedelmében a jegyzőkönyvbe való 
felvételét, a benne foglalt indítványokat pedig tegye magáévá. 

A közgyűlés ilyen értelemben határoz. 

8. (Dr. Z.) Elnöki előterjesztések. 
A közgyűlés az egyházkerületi felügyelő elnöki megnyitójával 

kapcsolatban általa tett, valamint a püspöki jelentésben foglalt következő 
elnöki előterjesztéseket emeli határozati erőre: 

a) Hálájáról, hűségéről s ragaszkodó szeretetéről bizonyságot 
tevő hódolatát távirati úton terjeszti a Kormányzó Úr Őfő-
méltósága elé. 

b) Táviratban üdvözli Bárdossy László miniszterelnököt, biztosítja 
bizalmáról s kívánja, hogy hazafias törekvéseit siker koro-
názza. 

c) Jegyzőkönyvébe foglalja D. D. Raffay Sándor bányakerületi püs-
pök kimagasló érdemeit, amelyeket a haza és egyház lán-
golóan lelkes és áldozatosan önzetlen szolgálatával félévszá-
zadon át szerzett. Életére s további munkásságára Istennek 
áldását kéri s Őt minderről jegyzőkönyvi kivonatban értesíti. 

d) D. Kapi Bélát, a dunántúli egyházkerület kiváló püspökét, s 
egyetemes egyházunk egyházi elnökét eredményekben és si-
kerekben gazdag főpásztori szolgálatának negyedszázados 
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fordulójánál mély tisztelettel üdvözli, életére s további m u m 
kálkodására Istennek áldását kéri s mindezekről őt jegyző-
könyvi kivonatban értesíti. 

ej A közgyűlés örömmel üdvözli D. Ravasz Lászlót 20 éves püspöki 
szolgálatának alkalmával és munkájára Isten gazdag áldását 
kéri. 

f ) A kerületi közgyűlés örömmel üdvözli Józan Miklóst, a magyar-
országi unitárius egyház püspökét, Argay Györgyöt, az 
erdélyországi zsinatpresbitérium superintendensévé való 
megválasztása alkalmával és munkájukra Isten gazdag áldá-
sát kéri. 

g) A püspök előterjesztésére a közgyűlés szükségesnek tar t ja a 
segédlelkészek sorsának rendezését s a gyógykezelésükre 
vonatkozó szabályzat elkészítésére felkéri a kerület ügyészét. 

h) A közgyűlés örömmel üdvözli a gyülekezeti könyvtárak alapí-
tására vonatkozó tervezetet s a maga részéről a könyvtár 
létesítését minden gyülekezetre kötelezővé teszi. 

i) A püspöki jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés helyesléssel 
veszi tudomásul a szórványgondozás ügyének fejlődését s az 
előterjesztett munkatervet örvendve tudomásul veszi és 
támogatja. 

j) A közgyűlés mély részvéttel értesült dr. Gyapay Ede egyetemes 
törvényszéki bíró, egyházkerületi jegyző, továbbá dr. Thé-
busz Aladár kir kúriai tanácselnök, Lux Elek szobrászművész, 
a Luther-szobor megalkotója, Szántó Róbert kelenföldi lel-
kész, Ohlemüller Gerhardt, a prot. világszövetség ti tkára és 
Gregersen Lujza, a Magyar Prot. Nőszövetség ti tkára el-
húnytáról, emléküket és érdemeiket jegyzőkönyvben meg-
örökíti s egyszersmind helyeslő tudomásul veszi, hogy a ke-
rület püspöke az elhúnytak hozzátartozóinak a haláleset 
idején a kerület részvétét kifejezte. 

k) A püspöki jelentésnek azon részét, mely a lelkésznövendékek szá-
mának apadásáról szól, a közgyűlés fájdalmas érzéssel veszi 
tudomásul, a lelkésznevelés megkönnyítése végett szüksé-
gesnek ta r t j a egyházkerületi theológus-segélyző alap létesí-
tését s evégből felkéri a kerület püspökét, hogy a gyűjtést 
a kerület gyülekezteiben indítsa meg az életbevágóan nemes 
célra; egyszersmind dr. Sztranyavszky Sándor, D. Kovács 
Sándor 100—100 P-t, Csengődy Lajos, dr. Wiczián Dezső és 
dr. Jánossy Lajos 50—50 P-s adományáért hálás köszönetét 
nyilvánítja. A gyűjtés továbbfolytatásáról és a gyűjtöt t ösz-
szeg felhasználásáról szóló szabályzat elkészítését a presbi-
tér iumra bízza és a jövő évi közgyűlésre a jelentést elvárja. 

9. (Dr. Z.) A közgyűlés a püspök jelentéséből megnyugvással veszi tudo-
másul, hogy a vallás- és közoktatásügyi mimszter az összes 
igazolásokat a felterjesztett jegyzőkönyvek értelmében tudo-
másul vette s erről a püspök az érdekelteket hivatalosan 
értesítette. 

10. (K. Gy.) Az egyházkerületi presbitérium jegyzőkönyve. 
A püspök megbízásából Kardos Gyula egyházkerületi főjegyző 

jelentést tesz az egyházkerületi presbitérium üléséről. A presbitérium 
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a tegnapi napon (1941. szeptember 30-án) tartotta ülését s résztvettek az 
ülésen a különböző egyházkerületi bizottságok tagjai is s ezen ülésen 
készítette elő az E. T. II. t. c. 66. §-a alapján a közgyűlési tárgyakat. 
E tárgyak között vannak olyanok, amelyek a presbitérium határozatával 
végleges elintézést nyertek és vannak olyanok, amelyek a presbitérium 
javaslatával kerülnek a közgyűlés döntése elé. Indítványozza a presbiteri 
gyűlés jegyzőkönyvének a közgyűlés jegyzőkönyvében függelékként való 
kinyomatását. 

A közgyűlés a presbiteri jegyzőkönyvről szóló jelen-
tést tudomásul veszi és ilyen értelemben határoz. 

11. (Dr. Z.) Választások. 
a) A püspök jelenti, hogy Mihalovics Samu béri lelkész, kiérde-

mesült esperes, egyházkerületi bizottsági tagságairól lemondott. 
A közgyűlés a lemondást sajnálattal veszi tudomásul, Miha-

lovics Samu tiszteletbeli esperesnek a kerület bizottságaiban kifej-
tett odaadó és önzetlen munkásságáért hálás köszönetét fejezi ki s 

a bizottságokba helyére megválasztja a jogi és alkotmány-
ügyi bizottságba: dr. Csengődy Lajost, a pénzügyi bizott-
ságba: Fadgyas Aladárt. 

b) A püspök jelenti, hogy az egyházkerületi törvényszéki bírák 
közül Bándy Endrének, Irányi Kamillnak, Szalontay Oszkárnak, Horváth 
Sándornak, dr. Nagy Vilmosnak, Zelenka Ottónak és vitéz Pataky Sán-
dornak megbízatása az 1941. évi egyházkerületi közgyűlés napjával lejárt . 

A közgyűlés az 1947-ik évi rendes egyházkerületi közgyűlés 
napjáig terjedő hatállyal valamennyit újból egyházkerületi tör-
vényszéki bírákká választja. 

Ugyanazon időtartamra az egyházkerületi törvényszék jegy-
zőjévé újramegválasztja a közgyűlés dr. Pataki Ernőt s dr. Szandai 
Sréter János helyére törvényszéki jegyzővé az 1944-ik évi rendes 

egyházkerületi közgyűlés napjáig dr. Hanzély Ervint vá-
lasztja meg. 

12. (Dr. Z.) Az elnökség indítványára 
a közgyűlés az egyházkerület elemi népiskoláinak felügyeletére 
szakfelügyelői tisztet szervez s azt Bérces Lajos balassagj^armati 
iskolaigazgató-tanítóval, az egyházkerületi tanítóegyesület elnöké-
vel tölti be. 

Bérces Lajos kitüntetésnek vészi a közgyűlés bizalmát s ígéri, 
hogy tisztének minél tökéletesebb betöltésével igyekszik ezt kiérde-

melni. 
13. (K. R.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
lelkészek és az egyházak, valamint az egyházkerület államsegélyeire vo-
natkozó rendeletei: 
1940. szeptember: 

7. 10.204 sz. Hering Lajosné lelkészözvegy 160 P rendkívüli 
államsegélye. 

11. 10.202 j y Gerhát Sándor lelkész I. korpótléka. 
17. 10.231 >t Kuszy Emil lelkész 300 P rendkívüli kongrua 

államsegélye. 
17. 10.365 >> Nagy Lajos lelkész 260 P rendkívüli segélye. 

Október: 
8. 10.206 ) j Esztergom 200 P templomépítési állami segélye. 

29. 1.1.066 t) Milán János csánki lelkész családi pótléka. 
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November: 
27. 12.065 sz. Milán János lelkész 200 P rendkívüli segélye. 

December: 
9. 13.602 

13.874 

1941. január: 
29. „ 0.302 

Február: 
2. 

Április: 
17. 

Május: 
29. 

31. 

Június: 
13. 
21. 
30. 

Július: 

8.488 

8.501 

12.269 

13.651. 

11.941 
13.794 
9.861. 

14.578 

Augusztus: 
25. 15.066 

Szeptember: 
6. 12.915 

Esztergom 300 P templomépítési állami segélye. 
19—23. 12.486—12.530. 
13.698—13.700. 

, az egyházkerület lelkészeinek (40) államsegély meg-
állapítása 1941. januártól fogva. 

, A vanyarci egyház 300 P rendkívüli állami segélye. 

, Milán János lelkész 160 P kongrua segélye. 

, Ottmár Béla lelkész 300 P rendkívüli segélye. 

. Nagy Lajos lelkész családi pótlékának beszüntetése 
Erzsébet leánya után. 

„ A csánki egyház 300 P rendkívüli állami segélye. 

, Szepesi Károly lelkész kongruája. 
, Kiss Kálmán lelkész III-ik korpótléka. 
,, Milán János lelkész 150 P kongrua segélye. 

, Kalavszky Kálmán lelkész 300 P rendk. segélye. 

, A nagyvelegi egyház 300 P templomépítési állam-
segélye. 

, D. Kovács Sándor püspök-lelkész I. lelkészi kor-
pótléka. 

, Szűcs Sándor lelkész családi pótlékának rendezése. 11. 16.599 

Tudomásul szolgál. 

14. (K. R.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
népiskolákra vonatkozó rendeletei számszerint 30, melyek kelte és száma 
a következő: 
1940. július: 

18. 118.820. sz. Kántor-tanítói állások javadalmának összeírása. 
Augusztus: 

14. 118.720 „ Ipolyszakálosi iskola 1000 P építési segélye. 
23. 119.228. „ Kétbodonyi iskolánál a II. tanítói állás szervezése. 
28. 120.400 „ A felekezeti iskolákhoz kiküldött kisegítő tanerők 

újólagos megbízása. 
Szeptember: 

9. 121.000 „ Felvidéki érettségizett tanítók átminősítése. 
27. 171.568 „ Tanítók részvétele a közélelmezési szükségletek 

összeírásában. 
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27. 118.825 sz. Bartos László oroszlányi tanító államsegélye. 
30. 117.724 „ Jakus Lajos farnadi tanító államsegélye. 

Október: 
21. 121.744 
28. 121.582 

November: 
14. 123.097 

1941. január: 
29. 2.004 

>> 

Február: 
13. 

Március: 
4. 

137.174 

120.224 

Április: 
1. 125.713 
2. 139.000 >> 

29. 
21 . 

Május: 
2. 
9. 

125.639 
136.889 

139.661 
139.124 

10. 138.172 
27. 139.731 
30. 139.179 

>> 
>> 

Június: 
24. 
30. 

Július: 
29. 

55.641 
55.906 

119.817 

Augusztus: 
4. 141.635 

Szeptember: 
2. 143.462 
2. 143.702 
5. 143.343 

>> 

>> 

Enyedi R. zobori h. tanítónő államsegélye. 
Vanyarci iskola lOOO P építési államsegélye. 

Thurzó L. herédi h. tanító államsegélye. 

K&tonai szolgálatra önként jelentkező tanítók illet-
ményeinek beszüntetése. 

Szalai Anna oki. tanítónő kirendelése a kétbodonyi 
iskolához próbaszolgálatra. 

Rakitovszky Viktória tanítónő csak 3 évi szolgá-
lat után léptethető elő. 

Batta Jolán ipolyszakálosi h. tanítónő államsegélyei. 
A fel nem használt iskolaépítési államsegélyek ki-
mutatása. 

Molnár Pál zobori tanító államsegélye. 
Halmai István csesztvei tanító helyettesítése. 

Szügyi iskola 2000 P építési államsegélye. 
Szendrői Lajos próbaszolgálatos nagyvelegi tanító 
államsegélye. 
Varga Jolán nagyvelegi h. tanítónő fizetése. 
Böröndi József oroszlányi h. tanító államsegélye. 
Fekete Ferenc nagyvelegi tanító kántortanítóvá vá-
lasztása. 

Tanítók nyári munkaszolgálata. 
Tanítók továbbképző tanfolyama. 

Szécsényi egyház 16.000 P iskolafelépítési állam-
segélye. 

Patócs Olga alsószelii tanítónő előléptetése. 

Kosztra I. ősagárdi h. tanítónő államsegélye. 
Selmeczi László erdőszelestényi tanító előléptetése. 
Csőváriné Kacsó Ilona kétbodonyi II. próbaszolgá-
latos tanítónő államsegélye. 

15. (K. R.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszter vegyes 
tartalmú rendeletei, számszerint 45, melyek kelte és száma a következő: 

Tudomásul szolgál. 
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1940. augusztus: 
14. 170.926 sz. 
24. 170.653 „ 
24. 171.074 „ 
29. 171.170 „ 

Szeptember: 
2. 171.014 „ 
3. 171.198 „ 

4. 64.108 „ 

6. 
7. 

11. 

Október: 
16. 

64.663 
171.313 
171.504 

171.864 

22. 66.231 

November: 
6. 257.202 
7. 

25. 
27. 
29. 

171.905 
172.484 

13.421 
258.269 

December: 
13. 173.000 

1941.. január: 
15. 172.169 

11. 

Március: 
10. 
12. 
12. 

Április: 
20. 

Május: 
20. 
21. 

Június: 
6. 

11. 

53.117 

172.634 „ 
10.494 „ 
10.493 „ 

Túlkoros polg. isk. magántanulók vizsgái. 
Állat- és növényvédelem a középiskolákban. 
Üj nyomtatványok a polgári iskolákban. 
A testnevelési órák leszállítása a gimnáziumokban. 

Németórák emelése a gimnáziumokban. 
A továbbképző iskolák tanulói november l- ig fel-
menthetők. 
Az ipari középiskolák tanítási tervének életbe-
léptetése. 
Felsőipariskolák szakosztályainak elnevezése. 
Iskolai ünnepélyek Erdély visszatérése alkalmából. 
Középiskolák benépesülési adatai. 

„Kelet felé . . ." c. film bemutatása a tanulói f jú-
ságnak. 
Szakoktatási évkönyv beszerzése az ipariskolákban. 

óvónők szabadsága november 16-án. 
Polg. isk. túlkoros magántanulóinak vizsgái. 
Polg. isk. magánvizsgálatok kimutatása. 
Gyur jan Pál-féle anyakönyvkiigazítás. 
Óvónők fizetésének emelése. 

Karácsonyi szünet tar tama az iskolákban. 

A javítóvizsgálatok határidejének elmulasztása a 
középfokú iskolákban. 
A cukor- és petróleumjegyek kiosztása miatt a taní-
tás nem szünetelhet. 

A német tanítási nyelvű polgári iskolák tanterve. 
Bőrös Mihály szül. anyakönyvi kivonata. 
Kundacker János szül. cnvakönyvi kivonata. 

Július: 
8. 

23. 

12.143 „ Stubnerné halotti anyakönyvi kivonata. 

168.769 „ Pályázat a „Meszlényi"-féle ösztöndíjra. 
368.482 „ Óvónők fizetésrendezése. 

13.122 „ Schlachta Dániel névváltoztatása. 
55.587 „ Levente-parancsnoki tanfolyamok rendezése. 

3.669 ., Légoltalmi óvóhelyek építési terveinek költségei. 
30.478 „ Továbbképző tanfolyamok csehszlovák óvónőknek. 
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1. 15.626 
1. 15.627. 
1. 15.628 
1. 15.629 
1. 15.630 
6. 14.852 
6. 14.970 
5. 56.734 
7. 14.795 
9. 14.559 
9. 14.560 
9. 14.561 

26. 15.294 
29. 16.395 

Augusztus: 
Filadelfi Julianna szül. akvi. kivonata. 
Filadelfi András „ „ „ 
Zsanis János „ „ ,, 
Detter Anna „ „ „ 
Algeyer Teréz 
Varsányi Anna „ „ „ 
Német Erzsébet „ ,, ,, 
A középfokú iskolák benépesülésének bejelentése. 
Zsnis Sándor szül. akvi. kivonata. 
Domokos-Győriz-féle akvi. kivonat. 
Domokos Péter szül. akvi kivonata. 
Győriz Zsófia szül. akvi kivonata. 
Kuzmányi Gyula-féle anyakönyvi kiigazítás. 
Czébel Lajos szül. anyakönyvi kivonata. 

Szeptember: 
2. 83.678 ,, A villamosipari, a szövő- és bányaipari középfokú 

iskolák tanterve. 

Tudomásul szolgál. 

16. (Dr. Z.) Kerületi képviselők az egyetemes közgyűlésen. 
A Budapesten, 1941. évi november hó 7-ik nap ján d. e. V2IO órakor 

kezdődő egyetemes közgyűlésre az elnökség előterjesztésére a közgyűlés 
a következőket küldte ki: 

- I. megbízólevéllel: 
a) lelkészek közül' Podhradszkv Jánost, Kirchner Rezsőt, dr. Csen-

gődy Lajost, Fadgvas Aladárt, Szűcs Sándort, dr. Jánossy Lajost, dr. 
Wiczián Dezsőt, L^'mbacher Zoltánt és Ot tmár Bélát. 

b) a világiak közül: dr. Händel Bélát, Csatáry Eleket, dr. Gregersen 
Nüst, Horváth Kornélt, Jánossy Károlyt, dr. Lándori-Kéler Bertalant, 
Reimann Ernő dr.-t, Zelenka Ottót és dr. Zelenka Frigyest. 

II. Jegyzőkönyvi kivonattal: 
a) a lelkészek közül: 1. Révész Alfrédet, 2. Szekej Andrást, 3. Schrődl 

Mátyást, 4. Stadtrucker Gvulát, 5. Fúria Zoltánt, 6. Piri Károlyt, 7. Fi-
zély Ödönt, 8. Péter Henriket, 9. Nagy Lajost, 10. Németh Gézát, 11. Cső-
vári Dezsőt, 12. Molnár Gyulát, 13. Weinberger Gusztávot, 14. Mátis 
Istvánt. 

b) a világiak közül: 1. dr. Halassv Tibort, 2. dr. Henrich Antalt , 3. 
Nedeczky Griebsch Viktort, 4. dr. Farkass Bélát, 5. Törs Tibort, 6. Dras-
kóczy Bélát, 7. dr. Bellusi Baross Józsefet, 8. Bancsó Ferencet, 9. vitéz 
Purgly Lajost, 10. Osztroluczky Pált, 11. Hanzély Ferencet, 12. Prónay 
Józsefet, 13. Kovács Jánost, 14. dr. Borostyánkőy Lászlót, 15. báró Mal-
comes Albertet, 16. dr. Stransky Jánost, 17. dr. Vassányi K. Istvánt, 18. dr. 
Zoltay Róbertet, 19. dr. vitéz" Száky Jenőt, 20 Pető Istvánt, 21. Gvőry 
Vilmost, 22. i f j . dr. Sztranyavszky-Madách Sándort és 23. dr. Kardos 
Károlyt. 

III. Bérces Lajost a tanítói kar képviseletében. 
17. (K. R.) Az 1848. XX. t. c. végrehaj tása tárgyában a közgyűlés a 
következő határozatot hozta: 
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a) Az említett tc. végrehajtásának kérdését napirenden tar t ja . 
b) Ismételten felterjesztést intéz az egyet, közgyűléshez az állam-

segély felemelésének és a lelkészi korpótlék 100°/o-b3n való folyósításának 
a m. kir. kormánynál való szorgalmazása végett. 

18. (K. R.) Előadó beterjeszti a dunáninneni egyházkerület nyugdíjasai-
nak kimutatását az 1941. október l.-ei állapotnak megfelelően: 

A) A régi nyugdíjintézet ellátottjai: 
I. Lelkészek: 

Ruttkay Sándor, Szarvas 186.77 P. 
II. Lelkészözvegyek: 

Baltik Pálné, Balassagyarmat, Rákóczi-út 84. 93.40 P. 
Belicza Andrásné, Budapest, I., Hegvalja-u. 5. 83.73 „ 
Bodnár Samuné, Kispest (Városi gyámpénztár) 57.29 ,, 
Gaál Mihályné Balassagyarmat, István-u. 93.42 ., 
Hering Lajosné, Körmend 98.81 ,, 
Horváth Sándorné, Tokaj 93.42 „ 
Kossaczky Mihályné, Rákospalota, Iskola-u. 58 93.42 „ 
Kótsch Mihályné, Rákospalota, Andrássy-u. 23. 85.99 „ 
M?róthy Emiiné, Ungvár 93.42 „ 
Škrabák Gézáné, Veszprém, Ányos-út 78.62 „ 
Petényi Cyörgvné, Bánk 91.41 „ 

III. Lelkészárvák. 
Belicza András 15.29 P. 
Alexy Ilona, Diósgyőr, Görgey A.-u. 36.15 „ 
Belák Emma, Csóť 18.08 „ 

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

Balogh István, Tata 300.00 P 
Szimonidesz Lajos, Budapest., Mészáros-utca 66 223.33 ,, 
Wenk Károly, Győr, Zrínyi-utca 14 300.00 „ 
Zimmermann János, Rajka 291.48 „ 
Droppa Samu, Tata 298.50 „ 

II. Lelkészözvegyek és lelkészleányok: 
Csővári Sľrolta, Kétbodony 150.00 „ 
Dedinszky Aladárné, Balassagyarmat 150.00 „ 
Horeczky Aladárné, Budapest, Szentkirályi-utca 49 . . . . 150.00 ,, 
Horváth Sándorné, Csabdi 150.00 „ 
Huszágh Gyuláné, Balassagyarmat 150.00 „ 
Jánossy Lajosné, Sopron 150.00 ,, 
D. Kiss Istvánné, Sámsonháza 566.66 ,, 
Králik Ervinné, Vanyarc 150.00 „ 
Lombos A. Jánosné, Balassagyarmat 150.00 „ 
Meskó Károlyné, Alsópetény 150.00 ,, 

III. Lelkészárvák: 
Horváth Sándor 2 árvája, Csabdi 25.00 P. 
Lombos A. János árvája, Balassagvarmat 12.50 „ 
Dr. Halmi Béla árvája . . . . 41.66 „ 

Tudomásul szolgál. 
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19. (K. R.) Előadó jelenti, hogy a dunáninneni egyházkerülethez tartozó 
lelkészeket, illetve egyházakat terhelő nyugdíjintézeti hátralékok a fel-
vidéki egyházakat és lelkészeket terhelő hátralékok nélkül 12.288 P 82 
fillért tesznek ki, ami a múlt évi 12.723 P 46 fillérrel szemben 434 P 64 
fillér csökkenést mutat. 

A felvidéki özvegyek és nyugdíjas lelkészek ellátásáról a kormány 
gondoskodik. 

A felvidéki egyházak lelkészei 1939. évi jan. 1-i hatállyal a nyug-
díjintézet kötelékébe valamennyien felvétettek ugyan, de régi szolgálati 
éveik beszámítása tekintetében a kormánnyal folytatott tárgyalások még 
mindig nem nyertek befejezést. 

Tudomásul szolgál. 
20,(K. R.) A távollevő pénzügyi előadó, vitéz Purgly Lajos helyett fel-
kért Kirchner Rezső hely. előadó előterjeszti az egyházkerületi pénzügyi 
bizottság és presbitérium jelentését, mely szerint: 

a) Az egyetemes egyház vagyonmérlege 1939. december 31-én tőké-
ben és alapítványokban 751.054 P 99 fillér, mely a megelőző évi mérleg 
kimutatásával szemben 25.762 P 70 fillér csökkenést mutat , amit a Lu-
ther-szoboralap egy részének felhasználása magyaráz meg. 

b j az egyetemes egyház múlt évi közgjúílése jegyzőkönyvének 77. 
pontjában egyházkerületünk 1938. és 1939. évi számadásait helyesnek 
találta és jóváhagyta, azonban az egyházkerület 1939. és 1938. évi va-
gyonmérlegének megfelelő kiigazítását s újból való felterjesztését ren-
delte el. 

c) az egyházkerület közigazgatási államsegélye címén a kerületi 
pénztárba befolyt: az egyetemes egyháztól 9.139 P 32 fillér, közvetlenül 
a minisztériumtól 4.500 P. Postaportó álh msegélyt a kerület az 1939. év 
folyamán sem kapott. 

d) az egyházkerület egyházközségeire az egyetemes közgyűlés jegy-
zőkönyve 81. pontja szerint az 1940. évre lelkenkint 2—2 fillér közalap-
adót vetett ki, e címen összesen 1040 P az 1939. évi 360 P többkivetést 
a m. évi egyet, közgyűlés nem helyesbítette, s bár a kivetés nyilván-
valóan téves volt, az egyházkerületnek a 360 pengő többletet az egye-
temes pénztárba be kellett fizetnie. 

e) A közalapból a múlt évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyve 82. 
pontja szerint egyházkerületünk vallásoktatás céljaira és missziók segé-
lyezésére 1000 P, a kerületi missziói lelkész díjazására 250 P, az eszter-
gomi missziói egyháznak állandó segély címén 400 P, a székesfehérvári, 
az egyházasdengelegi, az érdi, az érsekújvári, nagyvelegi és herédi egy-
házaknak, illetve leányegyházaknak egyenkint 100 P egyszeri segély 
folyósíttatott. 

f ) A számvizsgáló bizottság megvizsgálta az egyházkerület 1940. 
évi zárószámadását, amely szerint a bevétel 43.654 P 87 f, a kiadás 
37.008 P 86 f, a maradvány 6556 P 01 f. A vagyon 156.736 P 96 f, mely 
a megelőző évvel szemben 1978 P 55 f gyarapodást mutat, mely az ala-
pítványok tőkéjének emelkedésében jelentkezik. 

Az egyházkerületi közgyűlés 
a j a kerület 1940. évi számadását jóváhagyja, a pénztárosnak a 

szokásos fenntartással a felmentést megadja és az egyetemes gyűlés ren-
delkezése szerint helyesbített 1938. és 1939. évi vagyonleltárakat, valamint 
az 1940. évi zárszámadást, költségvetést és vagyonleltárt az egyetemes 
közgyűléshez felterieszti. 
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b) Felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, hogy az 1939. 
évre a kerület által befizetett 360 P közalapadótöbbletet az egyházkerü-
letnek visszatéríteni szíveskedjék annál is inkább, mert az egyetemes 
közgyűlés is megállapította, hogy a kivetés téves volt. 

c) Felkéri a püspököt, hogy az 1938. óta elmaradt póstaportó 
államsegélynek folyósítása iránt a minisztériumban lépést tenni szíves-
kedjék, annál is inkább, mert az egyetemes egyház és a többi kerületek 
is kapnak postaportó államsegélyt. 
21. (K. R.) A pénzügyi előadó bemutat ja a közalap-segélyért beadott kér-
vényeket. 

A közgyűlés állandó segélyre ajánl ja Esztergomot, rendkívüli 
segélyre: az érsekújvári, az érdi, a székesfehérvári, a tordasi, a nagy-
velegi, az oroszvári, a dunaszerdahelyi, a szécsényi, az egyházasdenge-
legi, a herédi, a bánki és a csánki anva-, illetve missziói és leány-
egyházakat. 

22. (K. R.) A pénzügyi előadó jelenti, hogy az Első Magyar Altalános 
Biztosító Társaság az 1940. évre 621 P 60 f tüzkárbiztosítási jutalékot 
fizetett be a kerületi pénztárba. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elrendeli, hogy 
az egyházkerületet illető 25%, azaz 155 P 40 f a missziói 
alaphoz csatoltassék, az egyházmegyéket illető 75%, azaz 
466 P 20 f az egyházmegyéknek kiadassék. 

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

A közgyűlés az igényjogosult tagok napidíját 5 P-ben álla-
pít ja meg, az egyetemes . gyűlésre az első három helyen 
kiküldött tagok napidíját pedig 8 P-ben, illetve olyan ösz-
szegben állapítja meg, amint azt az egyetemes egyház saját 
tagjainak meg fogja állapítani. Egyben felhatalmazza az 
elnökséget, hogy amennyiben fedezet mutatkoznék, a kerü-
leti gyűlési, a presbiteri s bizottsági tagok napidíját meg-
felelően felemelhesse s a különbözetet utólag utalványoz-
hassa. 

24. (K. R.) A pénzügyi előadó bemutat ja a kisterenyei egyháznak fenn-
tartói segélyért benyújtot t folyamodványát. 

A közgyűlés a költségvetés keretében az eddig juttatott 
400 P segélyt az 1942. évre is megadja. 

25. (K. R.) Előadó jelenti, hogy az egyetemes egyház ú t ján 1600 P hadi-
kölcsönsegély folyt be a kerület pénztárába, amelyből 200 P az egyház-
kerületnek jutott, 1400 P pedig az egyes egyházmegyék, illetve egyház-
községek és intézmények között arányosan szétosztatott. 

A közgyűlés az előadói jelentést tudomásul veszi s felter-
jesztést ' intéz az .egyetemes közgyűléshez a hadikölcsön-
segélyek folyósításának és felemelésének újbóli szorgalma-
zása végett. 
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26. (K. R.) Előadó jelenti, hogy az egyházkerület Szórványgondozó-Alapja 
1940. december 31-én 250 P-t tett ki, mely összeg D. Kovács Sándor 
200 P és dr. Wiczián Dezső egyetemi tanár 50 P adományaiból kelet-
kezett. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a nemeslelkü 
adományozóknak adományaikért köszönetét fejezi ki. 

27. (K. R.) A pénzügyi előadó benyúj t ja jelentését az egyházkerület ala-
pítványairól. Eszerint: 

I. Gyorssegély-alapítvány: 

Tőke 1940. január 1-én 947.— P 
Évi kamat (33 P 58 f — 2 P 58 f) 31.— P 
Tőke 1940 év végén 978.— P 

II. Dr. Lándori Kéler Zoltán alapítványa: 

Tőke 1940. január 1-én 227.— P 
Évi kamat (12 P 44 f — 2 P 44 f) 10.— P 
Tőke 1940. év végén 262.— P 

III. Első Magyar Ált. Bizt. Társaság alapítványa: 

Tőke 1940. január 1-én 3085.— P 
Adomány 1939-ben 250.— P 
Adomány 1940-ben 350.— P 
Évi kamat (109 P 41 f — 3 P 41 f) 106.— P 
Tőke 1940. év végén 3791.— P 

ÍV. A szórvány gondozó alap: 

D. Kovács Sándor adománya 200.— P 
Dr. Wiczián Dezső adománya 50.— P 
Tőke 1940. végén 520.— P 

V. Laszkáry Gyula gyámintézeti alapítványa: 

A kimutatás a jegyzőkönyv zártáig nem érkezett be. Az 1939. évi 
zárlat 2033 P 33 fillér, — az Í940. évi zárlat 2110 P. Az alapítvány a 
Hangyánál van elhelyezve. 

28. (K. R.) Nedeczky-Griebsch Viktor, a sárosdi földbirtok felügyelője 
igazolt távollétében Kirchner Rezső püspöki titkár terjeszti elő jelentését. 
A jelentés szerint a múlt évi nagymérvű vízkárok kihatása az idei gaz-
dasági évben is folytatódott, bár csökkenő mértékben. A múlt évben 
összeomlott kőhíd helyreállítási munkájá t ezideig nem lehetett megkez-
deni, mivel a felpuhult talaj ezt nem tette lehetővé. De mert a vízlevezető 
csatorna is alapos javításra szorul, ezen munkával kapcsolatban fog majd 
megtörténni a kőhíd felépítése is. A gabonafélék terméseredménye elérte 
a környékbeli nagy átlagot, közel 10 q-t hold.ankint. A takarmányok 
termése közepes volt, míg a kapások terméseredménye gyenge közepes-
nek mutatkozik. 

A talajerő fenntartása érdekében bérlő a megkívánható gazdai 
gondossággal járt el, kellő mennyiségű műtrágyát alkalmazott, amíg a 
majorban képződött istállótrágyát saját gazdaságában termelt mennyi-
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séggel egészítette ki és így szerződéses kötelezettségének is túlhaladó 
mértékben tett eleget. 

A majorban sem ú j építkezés, sem átalakítás nem történt, csupán 
a szükséges javítások és karbantartási munkálatok eszközöltettek a meg-
kívánt mértékben. 

A jelentést a közgyűlés tudomásul veszi és a birtok gazda-
sági felügyelőjének önzetlen és szakszerű munkájáér t köszö-
netét és elismerését fejezi ki. 

29. (K. R.) Előző ponttal kapcsolatosan pénzügyi előadó jelenti, hogy a 
sárosdi földbirtok számadása a következő képet mutat ja : 

7. Bevétel. 

Áthozat 1939. évről 10.583.77 P 
Haszonbér 11.053.— „ 
Kamat bevétel 491.43 „ 

Összesem 22.128.20 P~ 

II. Kiadás. 

Illeték-egyenérték 1.124.94 P 
Üzemvizsgálati díj 10.50 
Takarékpénztári költség és illeték 7.89 
A püspök járandósága 1939. évre 10.000— 

Összesen: 11.143.33 P 

u 

11 

Átvitel 1941. évre 10.984.87 P 

Tudomásul szolgál. 

30. (K. R.) Pénzügyi előadó beterjeszti a Baldácsy Alapítvány kerületi 
osztalékáról szóló számadást: 

7. Bevétel. 

Áthozat 1939. évről 385.37 P 
Kamat 35.80 „ 
Átutalások a Baldácsy Alapítványból az 1940. 

év folyamán . 4.000.00 P 
Összesen- 4.421.17 P 

77. Kiadás. 

Ottmár Béla lelkésznek segély 100.— P 
Terény i egyháznak vízkártérítés 100.— 
Marczy István ny. leikésznek segély 100.— 
Kincstári illeték és költség 8.96 
Lelkészárvák segélye 450.— 
Lelkészözvegyek segélye 950.— 
Lelkészek segélye . . . 2300.— 

Összesem 4008.96 P 

>> 
>» 

n 
ľ J >» 
jj 

Átvitel 194l-re . 412.21 P 

A közgyűlés a számadást a maga részéről jóváhagyja és az 
egyházegyetemhez felterjeszti. 
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31. (K. R.) Pénzügyi előadó előterjeszti az egyházkerületnek a pénzügyi 
bizottság, illetve a presbitérium által megvizsgált s elfogadásra ajánlott 
1942. évi költségvetését. 

Költségelőirányzat az 1942. évre. 

I. Fedezet. 
A) Saját forrásokból. 

1. Folyószámla kamatjövedelme 300.— P 
2. Egyházközségek, megyék járulékai . . 2.500.— P 
3. Adományokból 550.— P 3.350.— P 

B) Egyetemes egyházi közalapból. 
1. Missziói segélyekre 1 000.— P 
2. Missziói lelkésznek 250.— P 1.250.— P 

C) Államsegélyekből. 
1. Közigazgatási államsegélv az 1848. XX. 

' t. c. alapján . . 10.140.— P 
2. Kerületi vegyes államsegélv 4.500.— P 
3. Állami iskolai vallástanitáši segély 1.370.— P 16.010.— P 

D) Missziói célokat illető jutalék 1.500.— P 1.500.— P 
E) Váratlan bevételek 150.— P 150.— P 
F) Egyházmegvék közalapi jár. 1.060.— P 1.060.— P 
G) Adóalapi segélyek 9.150.— P 9.150.— P 

Összesen: ' 32.470.— P 
II. Szükséglet. 

A) Személyi járandóság. 
1. Püspök tiszteletdíja 1 drb 10 koronás 

aranyérme 20.— P 
2. Püspöki titkár fizetése 1.800.— P 

Egyéb szolgálataiért 1.800.— P 3.600.— P 
3. Püspöki segédlelkész fizetése és lakbére 720.— P 
4. Egyházkerületi missziói segédlelkésznek 1.200.— P 
5. Főjegyzők átalánya 100.— P 
6. Jegyzők átalánya 50.— P 
7. Ügyész átalánya 50.— P 
8. Pénzügyi bizottsági előadó átalánya . . 30.— P 
9. Tanügyi bizottsági előadó átalánya . . 30.— P 

10. Számvevőszéki elnök átalánya . . . . 30.— P 
11. Pénztáros átalánya 120.— P 
12. Missziói lelkésznek a közalapból az egy-

házegyetem határozata szerint 250.— P 6.200.— P 

B) Közigazgatási terhek. 
1. Napidíjak és útiköltségek 1.000.— P 
2. Püspöki hivatal szükséglete 

a) fűtés 250.— P 
b) világítás 150.— P 
c) írógéphasználat 60.— P 
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d) sokszorosítás 240.— P 
e) szolga, vegyes 100.— P 800.— P 

3. Pénztári hivatal dologi szükséglete . . 50.— P 
4. Nyomtatványok, jegyzőkönyvek, író-

szerek 1.200.— P 
5. Telefon- és táviratdíj 400.— P 3.450.— P 

C) Nyugdíjintézeti terhek. 
1. Évi járulék a püspök nyugdíjigénye 

után 400.— P 
2. Évi járulék a püspöki t i tkár nyugdíj-

igénye után . . 144.— P 544.— P 

D) Missziói célokra. 
1. Szórványgondozás és vallástanítás . . 3.400.— P 
2. Kisterenye fenntartói segélye 400.— P 
3. Vegyes missziói szükségletek 800.— P 4.600.— P 

E) Egyházmegyék közigazgatási segélye. 

1. Fejér-Komáromnak ~ 900.— P 
2. Pozsony megyének 150.— P 
3. Mosonnak . 200.— P 
4. Nógrád—Hont—Barsnak 1.400.— P 2.650.— P 

F) Egyházi intézmények segélye. 
1. Árvaházak, árvák 200.— P 
2. Luther Társaságnak tagdíjhátralékok 

leírására 100.— P 
3. KIE-ti tkár fizetéséhez hozzájárulás . . 200.— P 
4. Előre nem látható rendkívüli kiadások 100.— P 600.— P 

G) Vegyes kiadások 
1. Protestáns sajtótudósítónak 220.— P 
2. Előre nem látható vegyes kiadások . . 456.— P 676.— P 

H) Közterhek. 
Állami beruházási hozzájárulás . . . . 2.710 — P 2.170.— P 

L Közalapi járulék. 
1.060.— P 1.060.— P 

K) Adóalapi segélyek. 
9.150— P 9.150.— P 

L) Állami iskolai vallástanítók segélye: 
1.370.— P 1.370.— P 

Összes szükséglet: 32.470.— P 

SZÜKSÉGLET 32.470.— P 
FEDEZET 32.470.— P 
Maradvány —-——.— p 
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A közgyűlés a beterjesztett költségvetést elfogadja és fel-
hatalmazza az elnökséget, hogy amennyiben annak szüksége 
mutatkozik, a költségvetés kereteit a presbitérium hozzájáru-
lásával tágíthassa. 

32. (K. R.) Az egyházkerületi presbitérium — az egyházmegyék meghall-
gatása után — javasolja, hogy az egyházkerület járuljon hozzá a közalap-
adónak az eddigi lelkenkinti két-két fillér helyett 4—4 fillérre tervezett 
felemeléséhez. 

A közgyűlés a közalapadónak lelkenkinti 4—4 fillérre terve-
zett felemeléséhez hozzájárul s egyben felterjesztést intéz az 
egyetemes közgyűléshez, hogy a közalapjárulékot ne az ese-
dékességi év végén állapítsa meg, hanem egy évvel előbb, 
tehát az 1942. évre esedékes közalapjárulékokat a f. évi 
egyetemes közgyűlésen, hogy az egyházközségek költség-
vetésileg tudjanak gondoskodni a fedezetről. 

33. (K. R.) Az egyházkerületi presbitérium az egyházmegyék meghallga-
tása után javaslatot tesz a közgyűlésnek, hogy az Országos Luther Szövet-
ségi lelkész-titkári állás javadalmazásához egyházkerületünk is járuljon 
hozzá. A megkérdezett egyházmegyék közül kettő, Nógrád és Fejér-
Komárom nem vállalták a hozzájárulást, a mosoni azonban megszavazta. 

A közgyűlés, bár a kerületi háztartást e hozzájárulás erősen 
terheli és fenn kell tartania aggályait, amelyeket ez állás 
megszervezésével kapcsolatban a múlt évben a Szövetségnek 
is tudomására hozott és noha a kerületi püspöki másod-
lelkészi állásnak megszervezésére nincs ezidőszerint fedezet, 
1942. és 1943. évre a hozzájárulást mégis megadja, a későbbi 
évek hozzájárulása tekintetében a lehetőséghez képest a 
költségvetés keretében évről-évre fog határozni. 

34. (K. R,.) A fejérkomáromi és mosoni egyházmegyék felterjesztésére az 
egyházkerületi presbitérium javasolja, hogy a városi és a készpénzfize-
tésből élő lelkészek drágasági pótlékban részesíttessenek. 

A közgyűlés felhívja a városi és a készpénzzel javadalmazott 
lelkészi állások gyülekezeteit, hogy lelkészüknek legalább 
olyan mértékű drágasági pótlékot adjanak, mint amilyen 
mértékben az állam a köztisztviselők fizetését a maga részé-
ről emelte. 

35. (K. R.) Előadó jelenti, hogy a múlt évi közgyűlés jegyzőkönyve 28. 
pontjával felhívott felvidéki egyházak beküldték egyenes állami adó-
kimutatásaikat Léva kivételével. 

A közgyűlés felkéri a kerület püspökét, hogy a lévai egyház-
községet a legnagyobb eréllyel utasítsa az adatok sürgős 
beszolgáltatására. 

36. (K. R.) A múlt évi kerületi gyűlés jegyzőkönyve 29. pontjával kap-
csolatosan előadó jelenti, hogy Magyaróvár egyenes állami adóját Kirchner 
Rezső püspöki titkár a helyszínen megállapította. Bemutat ja a helyszínen 
felvett és a vizsgálatról szóló jegyzőkönyvet. E jegyzőkönyv szerint a 
magyaróvár-mosoni egyház híveinek egyenes állami adója 19.389.10 P. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s Magyaróvár kerü-
leti adóját 1942. évtől kezdve végérvényesen évi 96.95 P-ben 
állapítja meg. 
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37. (K. R.) A Baldácsy-Alapítvány igazgatóságának az 1940. évről szóló 
jelentése az alapítvány helyzetének újabb romlásáról számol be. A haszon-
bérhátralékok újabb 19.540 P-vel emelkedtek és az 1940. év végén 66.017 
pengőre emelkedtek. A hátralékokból 42.689 pengő kétes értékű, a többi 
követelés jó. Az alapítványi ügyvivő minden eszközt igénybe vett, hogy 
a nemfizető kishaszonbérlőktől megszabadítsa az alapítványt, azonban 
egyetlen hatóságtól sem tudott támogatást nyerni s a földmívelésügyi 
miniszterhez hónapokkal ezelőtt benyújtot t panaszos beadványára még 
választ sem kapott. A haszonbér jövedelemnek ez a kedvezőtlen alakulása 
lehetetlenné tette, hogy az egyházkerületek múlt évi osztalékát az elő-
irányzott 6000 P-ben fizesse ki az Alapítvány s így kerületünk is a múlt 
évben csak 4000 P-t, összesen tehát 5000 P-t kapott (ez évben pótlólag 
1000 P-t) a múlt évben előirányzott és a múlt évi kerületi közgyűlés által 
szét is osztott 6000 P helyett. 

Az Alapítvány 1940. évi bevétele: 115.163 P 12 fillér, kiadása: 
115.063 P 30 fillér, maradványa: 99 P 70 fillér. 

A f. évi költségvetés 22 P-ős búzaár alapon 136.626 P 22 fillér 
bevételt és ugyanannyi kiadást irányoz elő és az igazgatóság az egyház-
kerületek osztalékát az 1941. évre 6000 P-ben állapította meg. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság ezen jelentése alapján az 
alapítványi igazgatóságot felkéri, hogy a tetemes hátralékok-
nak behajtását minden lehető módon továbbra is szorgal-
mazni szíveskedjék, hogy az Alapítvány ezen nyílt sebe végre 
már begyógyuljon. Felkéri az egyetemes egyházat, hogy a 
maga részéről is emelje fel szavát a Baldácsy Alapítványban 
rejlő anyagi erő megmentésére. 

38. (K. R.) A Baldácsy-Alap 1941. évi osztalékából rendelkezésre álló 5000 
P-t a segélyosztó bizottság javaslata alapján a közgyűlés a következőkép 
osztja szét: 

I. A püspök 1941. évi útiátalányára 1000 P. 

II. Pusztuló, ínséges és építkező egyházak kapnak: 
200 pengőjével: Érd és Dunaszerdahely. 
150 pengőjével: Csánk és Legénd. 
100 pengőjével: Esztergom, Heréd, Szúpatak, Kétbodony és Orosz-

vár = 1200.— P. 

III. Betegeskedő, gyermekeiket házon kívül neveltető és szórvány-
gondozást végző lelkészek közül kapnak: 

200 pengőjével: Révész Alfréd és Kertész Ferenc. 
150 pengőjével: Jacobi Viktor, Podhradszky János, Ottmár Béla, 

Szende Miklós, Limbacher Zoltán, Fúria Zoltán, Görög Ernő. 
130 pengőt kap: Stadtrucker Gyula. 
(100 pengőjével: Milán János, Péter Henrik, Rozsnyai János 

( == 1880.— P)> 

IV. Lelkészözvegyek közül kapnak: 
80 pengőjével: Kótsch Mihályné, Gaál Mihályné, Kossaczky Mi-

hályné, Baltik Pálné (320 P). 
60 pengőjével: Hering Lajosné, Petényi Györgyné, Belicza And-

rásné, Maróthy Emiiné (240 P) = 560 P. 
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V. Lelkészárvák közül kapnak: 
80 pengőjével: Plachy János, Alexy János és Kótsch Mihály 

árvája (240 P). 
60 pengőjével: Belicza András és dr. Halmi Béla árvája (120 P) 

( = 360 P). 

39. (K. R.) Pénzügyi előadó jelenti, hogy egyházkerületünkből az 1940. 
évben 23 egyház 6535 P adóalapi segélyben részesült és rendkívüli segé-
lyezésekre még rendelkezésekre áll 2240 P. 

Jelenti továbbá, hogy a f. évtől kezdve ú j segélyezési időszak kez-
dődik, amellyel kapcsolatosan az összeírási munkálatok folyamatban 
vannak. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a rendelkezésére 
álló 2240 P- t a segélyosztó bizottság javaslatára a következő-
kép osztja szét: 

300 pengőt kap: Vanyarc. 
250 pengőt kap: Érsekújvár. 
200 pengőjével kapnak: Csákvár, Szécsénv, Bánk. 
150 pengőjével kapnak: Tordas, Komárom, Sámsonháza, Kis-

terenye. 
100 pengőjével kapnak: Esztergom, Székesfehérvár, Bánhida. Nagy-

veleg. 
90 pengőt kap: Egyházasdengeleg. ( = 2240.— P.) 

40. (K. Gy.) Bérces Lajos, mint előadó, beterjeszti a következő tanügyi 
jelentését: 

Az 1940—41. tanévben a dunáninneni egyházkerület 54 evangé-
likus népiskolájában 84 tanító végezte az oktatást. A szántó-
vetők mindegyike azzal a tudattal dolgozott, hogy a jó Isten különösen 
felelősségteljes helyre állította, amikor evangélikus iskola tanítójává vá-
lasztotta. A magyar evangélikus tanító oltáránál kettős fáklya ég: az 
egyik Isten dicsőségét, a másik a haza nagyságát sugározza. Szívében 
az evangéliumi hittel s magyar hűséggel törte az ugart, vetette a magot 
evangélikus tanítóságunk is, ha keze megdermedt a hideg télben, ha köves 
volt is a talaj. 

A tanév kezdetét több helyen zavarták a katonai behívásod a tan-
termek katonai célokra való lefoglalása, a behívott édesapákat mun-
kában helyettesítő tanulók mulasztásai. A pótolni valókat megkönnyí-
tette az a tudat, hogy a magyar lélekben égő vágy részben valóra vált: 
Erdély egy része s később a Bácska, Muraköz visszatért. Általánosságban 
a szorgalmi munka a rendes időben és mederben folyt. Iskoláinkban a leg-
több helyen megnyílt a VII., avagy folytatólagosan a VIII. osztály. Mint 
a többi, úgy ezekben az osztályokban is a tanítás az ú j Evangélikus Tan-
terv szerint történt. Miután iskoláink nagyrésze osztatlan, vagy kéttanítós, 
s a legfelsőbb két osztály számára írt tankönyv még nincs, s tanítóink a 
belmissziónak, sok helyen a leventeoktatásnak is munkásai, a VII—VIII. 
osztállyal kibővített evangélikus népiskola nem csekély feladat elé állí-
totta tanítóinkat, különösen az osztatlan iskolákban. Ezt a nehéz munkát 
azonban evangélikus tanítóságunk a múlt tanévben is elismerésre méltó 
szép, sok helyen kiváló eredménnyel oldotta meg, amint arról az egyházi 
és állami felügyelet is meggyőződött. Sohasem tévesztette szem elől az 
evangélikus népiskola célját és feladatát: ,.hogy a rábízott gyer-
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meket a nemzeti művelődés szellemének megfelelően általános és gyakor-
lati irányú alapműveltséghez juttassa, az életben való helytállásra és to-
vábbi tanulmányokra képessé tegye." (1940. XX. t. c. 1. §) és hogy 
az egyháznak, hazának az evangélium szellemétől áthatott istenfélő és 
emberszerető, tisztaerkőlcsű és öntudatos polgárokat neveljen" (Evan-
gélikus Tanterv). 

Ezt a célt szolgálta, amikor minden alkalmat megragadott az ön-
művelődésre. Nyáron több tanítónk résztvett a továbbképző, avagy beteg-
ápolási, segélynyújtási, légvédelmi tanfolyamokon. A maga elé tűzött 
kettős feladatot kívánta teljesíteni, amikor a gyermekekkel tanítás előtt 
együtt olvasta a Szentírást, vitte őket az Isten házába. Hazafias és vallá-
sos iskolai ünnepségeket rendezett s az I f j . Vöröskereszt keretein belül 
a fogékony gyermeklelkekben mélyen szántogatta az emberbaráti szeretet 
barázdáit, 

A jól végzett hosszú tanítói munka elismeréséül kerületünk több 
kiváló tanítóját, mint Kaján József, vitéz Tanádv András, Mihalovics Pál, 
Szügyi Géza, Pap János, Klobusiczky Aladár, vitéz Patakv Sándor és 
Endrődi Alfrédet D. Kovács Sándor püspök igazgatói címmel kegyes-
kedett kitüntetni. A tanítói munkának ez a megbecsülése és értékelése az 
egész tanítói karnak jól esett. 

Egyházkerületünk 54 népiskolájában 84 tanító az elmúlt tanévben 
összesen 4893 növendéket oktatott. Evangélikus 4218, más vallású 675. 
Anyanyelv szerint magyar 3759. német és tót 1134 tanuló. Az egyház-
kerületi stalisztikai ívet jelentésemhez csatoltam, mely azonban a hiányos 
adatok miatt nem pontos. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztr 24.370/1941. számú rendeleté-
vel f. évi szeptember hó 1-től német tannyelvű iskolává rmnősítette a 
hegyeshalmi, rajkai, oroszvári, levéli és a pusztavámi iskolát. 

A múlt tanév folyamán 1941. június elsejei hatállyal életbelépett 
az egyházegyetem három szabályrendelete. Az I. Szabályrendelet a nép-
iskolák látogatásáról és rendszeres tanulmányi felügyeletéről szól. 

A Szabályrendelet 4. §-a szerint az evangélikus népiskolában 
iskolalátogatásra és a rendszeres tanulmányi felügyeletre egyházközségi 
elnökségen kívül, közvetlenül az iskolai bizottság illetékes. A 6. § az egy-
házmegyék által hat évre választott iskolalátogató bizottság jogkörét 
szabályozza. A 20. § szerint az evangélikus népiskolák felügyeletét az 
egyházegyetemtől, vagy az egyházkei ülettől megbízott pedagógusok is 
gyakorolhatják, mint akik ezzel az evangélikus tanítás- és nevelésügy 
tökéletesítését hathatósan előmozdíthatják. 

Ugyancsak 1941. június 1-vel hatályba lépett az „Iskolai Rendtartás 
és a Tanulók Fegyelmi Szabályzata". Mindenre kiterjedően, pontosan és 
világosan magában foglalja mindazt, ami az evangélikus iskolák rendtar-
tására és a tanulók fegyelmezésére vonatkozik. Sok utána néző fáradtság-
tól, esetleg mulasztástól kíméli meg a tanítót s éppen ezért a Szabályzatot 
minden evangélikus tanítónak teljes egészében meg kell ismernie. A 3. 
Szobályzat az Evangélikus népiskola Igazgatójának Szolgálati Szabály-
zata. Eszerint az igazgató az iskola nevelő és oktató munkájának irányí-
tója s mint ilyen, a tantestületnek közvetlen ellenőrző hatósága s egyben 
őre és védője a tanítói tekintélynek. 

Az Egyházegyetem a három Szabályzat megállapításával régen nél-
külözött hézagot pótolt, az evangélikus tanítói kar ezt örömmel fogadta. 

Bár még 1941. április 2-i kelettel indult útnak, mégis inkább az 
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új tanév eseményének tekinthet jük a nyolcosztályú népiskolák számára 
készült a V. K. M. 55.000/1941. sz. rendeletével kiadott ú j népiskolai 
„Tanterv és "Útmutatások" című müvet, mely f. év szeptember elsejével 
lépett életbe. Az ennek alapját képező 1940. XX. t. c. biztosítani kívánja 
azoknak a korszerű népnevelési szükségleteknek kielégítését, amelyek 
egyfelől az iskolakötelezettség időtartamának szempontjából, másfelől 
tantervi tekintetben felmerültek és egyre sürgetőbben jelentkeztek. Az 
iskolázási kötelezettséget kibővíti a IX. u. sz. gyakorlóévvel s az ú j tan-
tervben megszabja a nyolcosztályos népiskola és a gyakorló évben folyó 
oktatás kereteit. A tanterv öt kötetben jelent meg. Megjelent a V. K. M. 
26.000/1941. számú rendelete az 1940. XX. 1. c. végrehajtása tárgyában s 
ezzel az 1922. évi 130.700 számú rendeletek hatályon kívül helyeztetnek. 

Alighogy pihenésre, erőgyűjtésre bocsátotta szét a tanév be-
fejeztével a gyermeksereget, evangélikus tanítóságunk ennek a Tan-
tervnek tanulmányozásába merült. A V. K. M. az 1941-—42. iskolai 
évet kísérleti évnek kívánja tekinteni. A megfelelő ú j hiva-
talos tanmeneteket csak az 1942—43. iskolai évtől kezdve kell a 700—1935. 
ein. sz. r. értelmében elkészíteni és jóváhagyás végett, előírt határidőre, 
az illetékes tanügyi hatósághoz felterjeszteni. 

Az ú j tanév a tanítónak időt ad arra, hogy az ú j Tanterv szelle-
mét megismerje, elsajátítsa s annak értelmében átdolgozhassa régi tan-
menetét. Evangélikus tanítóink ettől a feladattól áthatva — addig is, 
amíg az evangélikus népiskolák számára készült Tantervet s a most ké-
szülő „Utasítás"-t az ú j állami Tantervvel kapcsolatba hozzák — nem 
várnak tétlenül. Tanítói asztalára helyezve a Bibliát s az ötkötetes Tan-
tervet, szerető szóval, Isten segítő erejébe vetett hittel és becsületes dol-
gozniakarással kaput tár a gyermeksereg előtt az evangélikus iskola 
tanítója. 

A közgyűlés a népiskolákról szóló jelentést tudomásul veszi s a 
kerület buzgó tanítóinak nehéz időkben eredménnyel végzett, fáradtságot 
nem ismerő lelkes munkájukér t elismerését nyilvánítja. Egyben felhívja 
a tanítói kar és a felügyeleti hatóságok figyelmét az Egyházegyetem által 
kiadott három Szabályzatra azzal, hogy a bennök előírtakhoz minden 
tekintetben alkalmazkodniok kell. 
41. (K. Gy.) Ugyancsak Bérces Lajos tesz jelentést a konfirmációi oktatás-
ról. Az 1941. évi konfirmációi oktatás az egyetemes egyház által elrendelt 
tankönyvekből megfelelő óraszámban és időtartamban történt. Az okta-
tást 40 lelkész, 8 segédlelkész és 6 tanító végezte a legteljesebb ügy-
buzgalommal. 

A jelentésekből kitűnik, hogy az oktatásban 386 fiú és 398 leány, 
összesen tehát 784 növendék részesült, ezek közül 56 volt 14 éven felüli. 
Az oktatás befejezésekor több helyen külön vizsgát tartottak, más helye-
ken a vizsga ünnepéllyel volt kapcsolatos. Megkoníirmáltatott s az 
Ur szent asztalához járult valamennyi tanuló. 

A közgyűlés hálás elismerését nyilvánítja a konfirmáló lelkészek-
nek s munkatársaiknak az Űr szőllejében végzett rendkívül fontos buzgó 
és lelkiismeretes munka elvégzéséért s a felolvasott jelentést tudomásul 
veszi. 
42. (B. L.) Bérces Lajos beterjeszti a nem evangélikus iskolákban és szór-
ványokban végzett hitoktatásról szóló jelentését: 

Felette fontos a nem evangélikus iskolákba járó tanulóink hit-
oktatása. Amíg ugyanis evangélikus iskoláinkban minden egyes tantárgy 
tanítását az evangélikus szellem hatja át, addig az idegen iskolákba járó 
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tanulóink evangélikus vonatkozású tanítást legfeljebb elítélő szellem-
ben hallanak. Kétszeres kötelessége tehát a hitoktatásnak a rábízott növen-
dékeket állandóan figyelemmel kísérni, az idegen szellemű iskola hatását 
ellensúlyozva, őket öntudatos evangélikusokká nevelni. 

A vallásos nevelésnek feladata a hit; megalapozása, megszilárdí-
tása és öntudatossá tétele. Ezért a vallásos nevelés nem merülhet ki dog-
mák tanításában, hanem ezeken felülemelkedve, olyan lelkiséget kell 
adnia a tanulónak, hogy egész életét; Istenben bízva tudja élni s az 
evangéliumot hirdetve, minden kísértéssel szemben a küzdelmet is fel 
tudja venni s a harcot győzelmesen megharcolva, nyerhesse el egykoron 
ama koronát, mely a híveknek kegyelemből adatik meg. 

Mindannyiunk által ismeretesek a szórványhitoktatás nehézségei. 
A fentiekből folyólag azonban minden hitoktatónak meg kell hoznia a 
legnagyobb áldozatot is, hogy a rábízott báránykák leselkedő farkasok 
karmai közé ne kerüljenek. Egyházkerületünk vezetősége mindent el-
követ, hogy a szerény anyagi eszközöket szétosztva, megkönnyítse a hit-
oktatók anyagi gondjait s őket a távoli kiszállásokban segítse. A beérke-
zett jelentések örvendetes bizonyságot szolgáltatnak arra nézve, hogy a 
nem evangélikus iskolákban működő hitoktatók nemcsak a nagyobb köz-
pontokban, de a szórványokban is évről-évre nagyobb lendülettel, teljes 
odaadással tanítanak. 

A beérkezett jelentések alapján a következőkről számolhatunk be: 
Balassagyarmaton Szilárd Gyula vallástanító-lelkész végezte a hit-

oktatást az állami gimnáziumban s a két állami polgári iskolában. A 94 
tanuló nagy készültséget mutatott , noha az ú j tantervhez szükséges tan-
könyvek nem álltak mindenütt rendelkezésre. 

A hitoktató egy-egy hitigazságot egy-egy bibliai vers alapján vetett 
fel s a tanulóknak ennek alapján kellett a megfelelő bibliai történetet 
megnevezni és elmondani. Az újtelepi állami iskolában Kirner Lajos 
missziói lelkész, Erdőszelestyénben Soós Béla állami tanító végezte a 
hitoktatást. 

Szécsény: Kovács Gyula lelkész végezte a hitoktatást úgy a helyi 
polgáriban, mint a nagykiterjedésű szórványokban. 

Salgótarján körzetében 12 állami, 2 községi, 7 felekezeti, 5 tár-
sulati iskolában folyt a hitoktatás. A népiskolákban 213, továbbképzőben 
35, iparostanonciskolában 21, polgáriban 28, gimnáziumban 14, kereske-
delmiben 9 tanuló volt. Dr. Csengődy Lajos lelkész a gimnáziumban és 
kereskedelmiben, valammt 6 szórványhelyen, Bartai István segédlelkész 
a polgáriban és a népiskolákban, Dani István és Szendrőy Miklós tanítók 
Lapujtőn, Krieger Dániel Ranaknán tanított. Eredmény minden tekintet-
ben kiváló. 

Losonc: Az állami gimnáziumban s a f iú- és leánypolgáriban Rónay 
Zoltán vallástanító-lelkész dolgozott nagy igyekezettel. A tanulók a láto-
gatókat és a bizottságot „Erős vár a mi Istenünk" köszöntéssel fogadták. 
Iskolalátogató kiemeli, hogy a tanulók a vallástan tanulását nem tartották 
nyűgnek, sőt ellenkezőleg, lelkesedni tudnak hitük tanításai iránt. Az 
állami népiskolában és a szomszédos Apátfalván Makovinyi Pál segéd-
lelkész teljesítette a hitoktatást teljes készültséggel. 

Székesfehérvár: Irányi Kamill lelkész 171 tanulót oktatott a város 
különféle iskoláiban. A középiskola felső osztályai a rendes vasárnapi 
iskolát, illetve a gyermek-istentiszteletet látogatták. A karácsonyfa-ünne-
pélyt a tanulók maguk rendezték, a többi vallásos ünnepélyt a gyüleke-
zettel együtt tartották meg. A szokatlanul kemény tél és járványos beteg-
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ségek miatt az iskolákban sok szünnap volt, mely a tanítást hátráltat ta. 
Révkomárom. Szakáts László hitoktató 73 tanulót tanított. A tanév 

minden zavaró körülmény nélkül folyt le. A tanulók az ádventi és böjti 
estéken szavaltak, belmissziói gyűléseken vettek részt. A vizsgákon 
Jánossy Károly pénzügyigazgató elnökölt, — mint esperesi vizsgabiztos. 

Érsekújvár hitoktatását részletes beszámolóban igen nagv lelkese-
déssel méltatja az egyházközség felügyelője, mint vizsgabiztos. A vizsgán 
tekintélyes számú szülő és érdeklődő volt jelen. A vizsgabiztos jelentése 
kiemeli, hogy valamennyi tanuló igen nagy készültségről tett tanúbizony-
ságot. A tanulóifjúság felvértezetten áll evangéliumi hitében, korunk 
kereszteshadjáratában. Kiemeli Jacobi Viktor Róbert hitoktató-lelkész 
fáradhatatlan munkásságát, akinek szépen kidolgozott vizsgaprogrammját, 
a végzett tananyagot, a tanulók névsorát, osztályzatát is csatolja jelen-
tésehez. Nagy elismeréssel emlékezik meg továbbá Zoltay Kató oki. tanító-
nőről, aki az egyházi éneket és a protestáns énekkart vezeti nagy buz-
galommal. 

Esztergomban Molnár Gyula lelkész 65, Komáromban Fadgyas 
Aladár lelkész 34, Tatán 31, Nagyvelegen Görög Ernő 8, Szenden Piri 
Margit 55, a szórványokban 15, Csabdin Németh Géza lelkész 47, Csák-
váron Fúria Zoltán lelkész 54, a Tordashoz tartozó szórványokban Görög 
Tibor segédlelkész 31, a tatabányai körzetben 250 tanuló részesült rend-
szeres hitoktatásban. Ez utóbbi helyről a vizsgabiztos fájdalommal jelenti, 
hogy „több szülő politikai felfogást követve nem engedi gyermekét hit tan-
órákra, sőt az istentiszteletekre sem. Jelenlétemben éppen egy szülő sírva 
panaszkodott, hogy ő is, gvermeke is mennyi csúfotódásnak van kitéve, 
mert gyermeke hittanra és vele együtt istentiszteletre jár." 

Magyaróváron Szűcs Sándor lelkész oktatott 9 csoportot heti 13 
órában, Hegyeshalmon Weltler Rezső lelkész 7 csoportban heti 12 órát 
tartott, Somorján Fizély Ödön, Kisterenyén és Pásztón Limbacher Zoltán 
lelkész, Szirákon Révész Alfréd lelkész tanított nagyobb csoportokat. 
Számos helyen folyt ezen kívül a hitoktatás kisebb-nagyobb csoportokban, 
melyekről a statisztika nyúj t teljes képet. Az oktatás mindenütt az előírt 
tankönyvekből, teljes óraszámmal, megnyugtató eredménnyel folyt. 

A kerületi közgyűlés a nem evangélikus iskolák és szórványok hit-
oktatóinak fáradhatatlan munkájukér t háláját és elismerését nyilvá-
nítja, s felkéri a közgyűlés őket, hogy nemes és egyházmentő misszióju-
kat lankadatlan buzgalommal, Isten dicsőségére a jövőben is folytassák. 

A tatabányai körzet lelkészét felhívja a közgyűlés, kutassa fel a 
vallásellenes szülőket, őket jobb belátásra bírja, s ha fáradozása meddő 
maradna s a szükség úgy kívánná, tegyen jelentést a hatóságnak, valamint 
a kerület püspökének is. 

43. (K. Gy.) Tanügyi előadó bejelenti, hogy az elmúlt tanévben a kerület 
költségvetéséből 3400 pengőt fordított a nem evangélikus iskolákban 
végzett hitoktatás tisztelet- és fuvardíjaira, a V. K. M. pedig az állami 
iskolák hitoktatóinak óradíjaira 1370 pengőt utalt ki. Ezek az összegek a 
múlt évi ilyen célra fordított átalányt érik el, sőt azt 100 pengővel még-
is haladják. Sajnos, a fokozódó drágaság folytán így sincs fedezve a hit-
oktatók költsége, sok helyen azt a hitoktatónak kell pótolnia. A hit-
oktatói tiszteletdíjak és óradíjak későn utaltattak ki (a tanév befejeztével, 
augusztus hónapban), a lelkészek nem képesek előlegezni a nagy összegre 
rugó fuvarköltségeket. 
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A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s újólag felkéri a 
kerület püspökét a hitoktatók tiszteletdíjának karácsony 
előtti kiutalására. 

Miniszteri rendeletek. 

44. (K. Gy.) Kardos Gyula tanügyi előadó bemutat ja és ismerteti a VKM 
következő rendeleteit: 

a) Állításköteles katonák leszármazását igazoló egyházi anyakönyvi 
kivonatok díjmentessége. Rendeletszám: M. Kir. Belügymin. 303.579— 
1940. II. sz. a V. K. M. 11444—1940. szám alatt közölte az Egyházi Főható-
ságokkal. Ezen rendelet értelmében -az állításköteles és a honvédséghez 
bevonuló katonák részére a leszármazást igazoló anyakönyvi kivonatok az 
1939. évi II. t. c. 227. §-a értelmében illetékmentességük mellett díjmen-
tesen állítandók ki, a lelkészek ezekért kiállítási díjat nem szedhetnek. 
A kivonatokra rávezetendő, hogy hadkötelezettséggel kapcsolatban adták 
ki a fenti t. c. értelmében, más célra azok fel nem használhatók. 

b) Felekezeti népiskolai tanítók, tanítónők illetményeinek újabb 
szabályozása. Rendeletszám: 123.000—1940. VI. fő. o. A népiskolai tanítók 
illetményeinek kiutalása tekintetében 1940. nov. 1-től kezdődő hatállyal a 
8000—1940. M. E. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A nem állami 
segélydíjas és helyettesítéssel ideiglenesen megbízott tanítók havi díja 
107 P, a helyi javadalom összegét ebbe az összegbe be kell számítani. 

c) Nőtanerők alkalmazása több tanerős iskolában. Rendeletszám: 
V. K. M. 125.000—1940. sz. VI. fő. o. Az országyarapodással kapcsolatban 
fokozott szükség mutatkozik férfi-tanerők iránt, akik egy tanerős iskolák-
nál kántori és leventeoktatói képesítésük folytán nélkülözhetetlenek. Több 
tanerős iskoláknál azonban pedagógiai és didaktikai szempontból nőtan-
erők alkalmazandók. Két tanerős iskolánál az egyik állásra nőtanerő, 
kettőnél több tanerős iskolához pedig úgy választandók a tanerők, hogy 
a nőtanerők száma a férf i tanerők számának legalább is kétszerese legyen. 
Ez az elv már a jelölésnél érvényesítendő. 

d) Kisegítő tanerők illetménye. Rendeletszám.: V. K. M. 135.500 
—1941. E rendelet az egy évnél hosszabb szolgálati idővel rendelkező 
kisegítő tanerőknek 1941. január 1-től helyettes tanítói fizetéskiegészítő 
államsegélyt biztosít átmenetileg a helyettes tanítókat megillető lakás-
pénzzel együtt. A kisegítő tanerők, amennyiben az államsegély véglegesen 
biztosítva van, — meghívandók rendes tanítóknak, vagy megválasztandók,, 
ellenkező esetben a V. K. M. 2 hónap eltelte után más népiskolához 
osztja át. 

e) Első izben alkalmazott felekezeti tanítók illetményeinek gyors 
kiutalása. V. K. M. rendeletszáma: 135.800—1941. sz. Az első izben alkal-
mazott felekezeti népiskolai tanítók (kisegítő, helyettesítéssel ideiglenesen 
megbízott, segélydíjas, helyettes tanítók) személyi adataikat hiányosan és 
késedelmesen küldötték be az Illetmény-hivatalba, ezért sokszor hóna-
pokon keresztül később kapták meg a fizetést kiegészítő államsegélyüket. 
A miniszter elrendeli, hogy ezentúl ezen személyi kimutatásokat a kir. 
tanfelügyelő a tanító eskütétele után 24 órán belül küldje meg a Közp. 
Illetményhivatalnak. A tanfelügyelő felhatalmazást nyer arra, hogy a 
jövőben az újonnan megválasztott tanítók fizetéskiegészítő államsegélyét 
kétszer hat hónapra ideiglenesen folyósítsa. 

f) Segélydíjas és helyettesítéssel ideiglenesen megbízott nőtanerők 
alkalmazásának újabb szabályozása. A V. K. M. 137.OOO—1940. sz. ren-
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delete. A visszacsatolt területek népiskoláiban nemcsak a férfi, de a nő-
tanerők is olyan nagy számban helyezkedtek el, hogy a férf i tanerőkben 
hiány állott "elő, s a nőtanerők nagyrészt már állásba jutottak, ezért az 
1941 42. tanévtől kezdődő hatállyal a segélydíjas ideiglenesen alkalma-
zott helyettes nőtanerőkre nézve a 69.030—1934. sz. rendeletét az oklevél 
megszerzésének idejére vonatkozólag felfüggeszti. — Szigorúan ellenőrzi 
azonban, hogy a régebben végzett, jobb oklevéllel rendelkező nőtanerők 
ne mellőztessenek, mert ilyen esetben fizetéskiegészítő államsegélyt nem 
folyósít. 

g) A volt csehszlovák államban végzett s igazolási eljárás alá nem 
került tanítók alkalmazása tárgyában. V. K.M. rendelet száma: 95.904 
—1940. Ha megüresedett állást olyan tanítóval kívánja a felekezeti iskola-
fenntartó betölteni, aki oklevelét a volt csehszlovák államban szerezte s 
a visszacsatolás idején nem működött a tanítói pályán, s így igazoló 
eljárás alá nem esett, ha a követelményeknek egyébként megfelel, nem 
kell igazoló eljárás alá vonni. Ilyen tanítótól azonban a V. K. M. elnöki 
osztályától nyert igazolást kell követelni. Ugyanezen eljárás vonatkozik a 
helyettes tanítók alkalmazására is. 

h) Az újonnan szervezett felekezeti tanítói állások sürgős betöl-
tése. Azoknál az iskoláknál, ahová már régebbi idő óta kisegítő tanerőket 
küldött ki a miniszter, ha egyébként működésük megfelelő, szorgalmazni 
kell, hogy záros határidőn belül rendes tanítónak válasszák meg. Ameny-
nyiben előre látható, hogy a kisegítő tanerő az újonnan szervezett állás-
ban "véglegesen nem helyezkedhetik el, máshová helyezik s az iskola-
fenntartó maga alkalmazhat helyettesítéssel ideiglenesen megbízott tan-
erőt. Pedagógiai és egyéb szompontokból elengedhetetlen, hogy az iskola-
fenntartó választás ú t ján az állást végleges tanerővel a legrövidebb idő 
alatt töltse be. (138.870— sz. rendelet.) 

i) Tanuló leventék lakóhelyüktől távol leventeversenyeken nem 
tartoznak résztvenni. 54.717—1941. számú rendelet. Önként is csak az 
iskola igazgatóságának engedélyével jelenhetnek meg, ha az esetleges 
költségeket a szülő, vagy a verseny rendezője vállalja. 

j) Felekezeti népiskolai kiküldött tanerők újólagos megbízása az 
1941—1942. tanévre. A V. K. M. 144.000—1941. sz. rendelete szerint a 
felekezeti népiskoláknál a múlt tanév folyamán működött és a miniszter 
által kiküldött kisegítő tanerőket az 1941—42. tanévre újból megbízza. 
Az iskolaszékek tartoznak sürgős intézkedést tenni az állás végleges be-
töltésére, amennyiben ezt vonakodnának megtenni, az eredménye a fize-
téskiegészítő államsegély megvonása lehet. 

A kerületi közgyűlés az a—j alatt ismertetett miniszteri 
rendeleteket tudomásul veszi és ezúton is közzéteszi. 

45. (K. Gy.) Kardos Gyula tanügyi előadó jelenti, hogy a V. K. M. az 
1941—42. tanévre a VII., illetve VIII. osztály megnyitását általánosságban 
elrendelte. A Hivatalos Közlönyben közölve voltak azok a községek, ahol 
az elemi iskola ezen felsőbb tagozatai kiépítendők. Szükséges volna mégis 
a püspök által kibocsátandó körlevélben az egyházkerület iskolafenn-
tartó gyülekezeteit ezen rendelet végrehajtására figyelmeztetni. 

A közgyűlés tudomásul veszi a fenti miniszteri rendelkezést 
s a püspököt felkéri a figyelmeztető körlevél kibocsá-
tására. 
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46. (K. Gy.) Tárgyalás alá került a Magyarországi Evangélikus Egyház 
középiskolái (gimnázium és leánygimnázium) „Rend ta r t á sa inak tervezete, 
melyet az Egyházegyetem véleménynyilvánítás és bírálat, céljából bocsá-
tott le a kerületekhez. A Rendtartás-tervezetet az Állami Rendtartás 
alapján Arató István kőszegi evangélikus leánygimnáziumi igazgató állí-
totta össze s a III. számú albizottság megfelelő módosításaival az 1940. 
évi szeptember 5-én tartott egyetemes szabályrendeleti nagybizottság 
elfogadta. Maga a szerző a tervezethez csatolt indokolásban kifejti, hogy 
legideálisabb lett volna egy teljesen egyéni evangélikus Rendtartás ki-
dolgozása. Ez simulna legjobban hozzá az egyház önkormányzatához s 
jut tatná legjobban kifejezésre, miként kíván az egyház autonóm jogaival 
saját elgondolása szerint élni. Mivel az'onban az állam a nagymérvű állam-
segélyek folytán mindig nagyobb és nagyobb befolyást is biztosít magá-
nak evangélikus tanügyünk menetére, az állami felügyelettel való har-
monikus együttműködés biztosítására célszerűbbnek látszott az állami 
Rendtartást a maga egészében átvenni és a szükséges kiegészítésekkel 
és módosításokkal ellátni. Határozottan felveendők voltak a Rendtar-
tásba az iskolai autonómiából származó természetszerű rendelkezések. 
A tankerületi főigazgató jogkörébe az egyházi főhatóság került. Nem-
csak igazgatási téren, hanem egyébként is a főelv az, hogy az evangélikus 
iskoláink önállóságát kifejezésre juttassa Ezt szolgálják a bevezető részek, 
egy külön szakasz beiktatása a vallástanárról, egy külön rendelkezés a 
belmissziói egyesületről és a tanárok hivatására és elfoglaltságára vonat-
kozó megfelelő átszövegezés. Az egész Tervezet a Bevezetésében az 
országos és egyházi törvényekben az iskola fenntartására vonatkozó alap-
rendelkezéseket tartalmazza, majd a IX. fejezetben és 109. §-ban tár-
gyalja az evangélikus középiskolai oktatásügy minden kérdését: a tanév 
tartamát, a tanulók felvételét, „egyéni lap — személyi lap"' vezetésének 
módját, a gimnázium belső rendjét , a fegyelmi intézkedéseket a gimná-
zium tanári testülete és segédszemélyzete, az igazgató, vallástanár,' 
osztályfőnök jogai és kötelességei, tanulmányi és nevelési ügyek, tanári 
értekezletek, a tanulók elbírálása, évvégi összefoglalások, vizsgálatok s 
végül a záradékokban azon formulákat közli, amelyek különböző esetek-
ben a tanulók „Értesítőjébe" feljegyzendők. 

Gondosan áttanulmányozva a Rendtartás-tervezetet, megállapít-
ható, hogy a maga egészében teljesen megfelelő, alapos munka, amely 
nagy szakértelemmel és kellő körültekintéssel készült. Iskolai autonómiánk 
minden vonatkozásban biztosítva van, iskoláink evangéliumi jellege min-
denütt ki van domborítva, evangélikus nevelésügyünk sajátos jellege, 
mely évszázados tradíciókban gyökerezik, ki van domborítva s meg vannak 
adva azok a keretek, amelyekben mozogva evangélikus középiskoláink 
megfeleljenek annak a kijelölt céljuknak, hogy növendékeiket a haza és 
egyházuk öntudatos tagjaivá neveljék. Gondoskodtak arról is, hogy a 
belső világosságnak milyen döntő jelentősége van a középiskolai nevelés-
ben, hogy a középiskolába járó tanuló a vallásoktatás mellett rendszeres 
vallásos nevelésben is részesüljön. Általában és teljes egészében — a 
Rendtartás Tervezetet elfogadásra ajánlom, a szükséges módosításokat, 
melyek 9 oldalnyi terjedelemben a tervezeten eszközöltettek, — a sza-
bályrendeleti nagybizottság elfogadta. Kisebb megjegyzéseim a követke-
zők: Az I. fejezet 18. §-ában az úgynevezett „személyi lapok" kiállítását 
csak akkor tar t ja szükségesnek, ha azt a tanári kar elrendeli és az egy-
házi főhatóság jóváhagyja. Az állami tantervvel egyezőleg ezt mindenkor 
imperatíve kell elrendelni. A 18. § tehát így módosul: 2 p. Az 1 bekez-
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désben előírt cél érdekében . . . az egyházi főhatóságoknak rendelkezése 
szerint személyi lapokat is vezetni kell. Ugyanezen -módosítás volna szük-
séges ezen fejezet 29 §-ánál is az „Ellenőrzőkönyv" vezetését illetőleg. 
A szülőkkel, vagy helyetteseikkel való érintkezés megkönnyítésére „ellen-
őrző könyv" vezetendő be. Ugyanennek a §-nak 2. bek. „mely tanulót 
kötelezi, hogy mindennap tartozik az ellenőrző könyvet magával vinni 
az iskolába" mint nehézkes intézkedés, törlendő. A tervezet mindenütt 
kidomborítja a más vallásúakkal szemben tanúsítandó türelmet és figyel-
met, sőt e tekintetben túlzásba is esik: A VII. fej. 67. és 69. §§-ban me-
engedhetőnek, sőt szükségesnek tart ja, hogy a közös imádságok előtt 
a római katolikus vallású tanulók „keresztet vessenek", az ima szövegé-
nek olyannak kell lenni, amely nem áll ellentétben egyik vallásfelekezet 
felfogásával sem." A 69. §-ban „izraelita vallású tanulókat az igazgató 
mentesítheti az írás, számolás alól a szombati napon." A VI. fej. 86. 
§-ában „A tanulmányi kirándulásokon lehetővé kell tenni a római kato-
likus vallású tanulók vasárnapi és ünnepnapi misehallgatását." Ezeket a 
részeket a módosító indítványok már részben korrigálták, igen helyesen, 
de ezen módosítások mellett miért nem gondoskodunk az imáknál és a 
köszöntési módnál a tiszta evangélikus tradicionális imák, valamint a 
köszöntési mód bevezetéséről. Római katolikus intézetekben hol vannak 
tekintettel az evangélikus vallású tanulók vallásos felfogására, hol nem 
imádkozzák az Üdvözlégyet, stb, hol mellőzik a „dicsértessék a Jézus 
Krisztus"? Miért ne rendehetné el az Egyházegyetem, illetve az Egyetemes 
Rendtartás Luther reggeli és esti imáit és kivétel nélkül az evangélikus 
iskolákban az „Erős vár a mi Istenünk" köszöntést? Miért is módosító 
indítványt teszek a VI. 67. §-ának i. pontjához: Az első tanítási óra 
énekléssel és imádsággal kezdődik és az utolsó óra ugyanígy végződik. 
Az imádságnál Luther imái használandók. Az imádság befejezéseül, ima-
szerüleg, mindig el kell mondani a magyar Hiszekegyet és az „Erős vár 
a mi Istenünk" köszöntést, 

A VII. fej. 77. §-ának 5 pontja módosítandó: a szülői értekezletek 
ne feltételezetten legyenek bevezetve, hanem rendszeresen megtartva és 
elrendelve: „Szülői értekezletek rendszeresen tartandók, számukat a tanári 
kar javaslatára az egyházi Főhatóság állapítja meg." 

A Módosítások 59. §-ában „iskolafenntartótól" helyett Iskolafenn-
tartó által. 

A Rendtartás életbeléptetése napján a magyarországi ágostai hitv-
evangélikus középiskolák 1927. évi Rendtartása hatályát veszti. 

A kerületi közgyűlés a „Magyarországi Evangélikus Egyház közép-
iskoláinak Rendtartási Tervezetét" általánosságban elfogadja, azt szak-
szerűnek és teljesen megfelelőnek tart ja, a hozzácsatolt módosításokkal 
együtt. Kisebb kiegészítéseket és pótlásokat a következőkben tart szük-
ségesnek: 

Az I. fejezet 18. §-a így változtatandó meg: 
29. §-nál: „A szülőkkel, vagy helyetteseikkel való érintkezés meg-

könnyítésére ellenőrző könyv vezetendő." E § 2. bekezdése elhagyandó. 
A VI. fej. 67 §-ához: „Az első tanítási óra énekléssel és imádsággal kez-
dődik és az utolsó óra ugyanígy végződik. Az imádságnál Luther imái 
használandók. Az imádság befejezéséül, imaszerűleg mindig el kell mon-
dani a magyar Hiszekegyet és az ,Erős vár a mi Istenünk' köszöntést." 
A VII. fej. 77. §-ának 5. pontjához: „Szülői értekezletek rendszeresen 
tartandók, számukat a tanári kar javaslatára az egyházi főhatóság álla-
pítja meg." 

• 
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47. (B. L.) Bérces Lajos előadó ismerteti a nógrád-hont-barsi egyház-
megye felterjesztését a salgótarjáni egyház sérelme tárgyában, a haran-
gozói lakásnak az állam által tanítói lakás céljára történt elbirtokolása 
miatt. 

A közgyűlés, miután a bemutatott szerződésből, telekkönyvi ki-
vonatból és más iratokból meggyőződött arról, hogy a harangozói lakás 
elbirtoklása csak téves információ alapján történhetett meg, s miután a 
harangozói lakás e napokban az egyháznak már visszaadatott, de az el-
birtokló miniszteri rendelet megváltoztatása még nem történt meg. felkéri 
az elnökséget, méltóztassék a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban a 
döntő bizonyítékok bemutatása mellett a rendeletek megváltoztatása ügyé-
ben a szükséges lépéseket sürgősen megtenni. Egyben kér je fel a 
V. K. M.-t. figyelmeztesse a kir. tanfelügyelőket, hogy intézkedéseik előtt 
az ügyek állásáról behatóan tájékozódjanak; nehogy hasonló eset a jövő-
ben is előfordulhasson. 

48. (B. L.) Előadó jelentése után tárgyaltat ott ugyancsak a nógrád-hont-
barsi egyházmegye felterjesztése az állami és községi iskolák osztály-
köszöntési módjának szabályozása ügyében. 

A közgyűlés, tekintettel arra, hogy az ország egyes állami 
és községi iskoládban az evangélikus szellemmel össze nem 
egyeztethető köszöntési mód van szokásban, felkéri az egye-
temes közgyűlést, hasson oda a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternél, hogy az állami és községi iskolákban olyan 
köszöntést rendeljen cl, mely a vallásfelekezetek törvényes 
jogait és érdekeit kölcsönösen tiszteletben tartsa. 

49. A közgyűlés az előadók javaslatára 

a középiskolák fegyelmi szabályzatáról., a középiskolák tan-
tervéről, a középfokú iskolák és intézetek tanulmányi fel-
ügyeletéről szóló szabályrendelettervezetet általánosságban 
elfogadja s e határozatát felterjeszti az egyetemes köz-
gyűléshez. 

50. (K. Gy.) Jelentés a reformáció ünnepének az évforduló napján való 
megtartásáról. 

Egyházkerületünk 1933. évi közgyűlésén elhatározta, hogy a refor-
máció emlékünnepét az évforduló napján bensőséggel és kellő ünnepélyes-
séggel kell megtartani és szakítani kell azzal a régi szokással, mely s ze rn t 
ezt a nagy emléknapot a legközelebbi vasárnapon ünnepeljék meg. 
A beérkezett jelentések szerint mindenütt eleget tettek a köz-
gyűlés fenti határozatának s az összes egyházakban — beleértve a filiá-
kat is —, október 31-én ünnepi istentiszteletekkel, vallásos ünnepélyekkel 
tartották meg, melyeken a tanuló if júság és a hivatalok evangélikus tiszt-
viselői is résztvettek. Tekintettel arra, hogy ennek az emléknapnak ilyen 
megünneplése már annyira általánossá lett, hogy gyülekezeteink min-
denütt a legünnepélyesebb formában tar t ják azt meg, szükségtelennek 
látszik az erre vonatkozó évi jelentések további nyilvántartása. Felhívan-
dók az esperesek, hogy a saját hatáskörükben hívják fel a figyelmet, 
— amennyiben szükséges —, a fenti határozatra. 

A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul s az erre 
vonatkozó évi jelentést továbbra nem tar t ja szükségesnek. 
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51. (B. L.) Bérces Lajos előadó alábbiakban ismerteti a kántorképző bizott-
ságok szervezete és a kántorképző vizsga című szabályrendeleteket: 

Az Egyházi Törvények V. t. c. 43. §-ának 2. bekezdése kimondja: 
„Kántortanítónak csak azt lehet alkalmazni, aki az egyházegyetem által 
szervezett egyházkerületi kántorképesítő bizottságok valamelyikétől kapott 
kántori képesítést." 

Ennek megfelelően az egyházegyetem elkészíttette eme bizottságok 
és vizsgák szabályrendeletét s véleményezés végett az egyházkerületekhez 
leküldte. 

A megküldött Szabályrendeletek I. része a bizottság tagjait sorolja 
fel. így nevezetesen: elnök az egyházkerület püspöke, vagy helyettese, 
tagjai az illető tanító (nő) akadémia igazgatója, zenetanára és egy tanára, 
mint jegyző. Szabályozza a jegyzőkönyv adatait és kiállítását, előírja az 
osztályzatokat, a bizonyítvány szövegét és aláírását. Négy tantárgyat álla-
pít meg, úgymint orgonajáték, egyházi ének, énekkarvezetés és zene-
elmélet. 

Előírja továbbá a Szabályrendelet, hogy kik vehetők fel a kántor-
képző tanfolyamokra, s kimondja, hogy a tanfolyam magánúton nem 
végezhető el s elvégzése a tanítói oklevéllel van kapcsolatban. 

A Szabályrendelet II. része a vizsga anyagát í r ja elő. Részletesen 
sorolja fel, mit kell tudni orgonán eljátszani, valamint azt is, hogy 
mennyire kell ismerniök a kántor jelölteknek az orgona felépítését, szerke-
zetét, karbantartását, gondozását és átvételét. Megállapítja, mik a köve-
telmények az egyházi ének, az énekkarvezetés és a zeneelmélet terén. 

Fentiek alapján az orgonisták képzése három fokozatú: 1. alsó-
fokú, ez a fenti szabályrendelet alapján történik s a tanítói és a kántori 
bizonyítvány megszerzését teszi szükségessé. 2. Középfokú. 3. Felsőfokú. 
E két utóbbi képzés a Zeneművészeti Főiskolán történik s a vizsgák 
anyagát a Főiskola tanterve és vizsgarendje ír ja elő. 

A közgyűlés az Egyházegyetem által leadott a Kántorképesítő 
Bizottságok és a Kántorképesítő vizsgára vonatkozó Szabályrendeletet 
annak részletes ismertetése után, változtatás nélkül, teljes egészében 
elfogadja. 
52. (B. L.) Bérces Lajos előadása alapján tárgyaltatott a nógrád-hont-barsi 
egyházmegye felterjesztése, hogy a nem evangélikus iskolákba a hit-
oktatás mindenkor és mindenütt az iskolákban legyen tartható. 

Tekintettel arra, hogy az 1937. évi egyetemes közgyűlés 60,/b. 
pontjának ily irányú határozata nem mindenütt érvényesül, 
a közgyűlés kérelemmel fordul az egyetemes egyházhoz, 
hogy fenti határozatának országos érvényű rendelkezést esz-
közöljön ki, annál is inkább, mert iskolájukat az evan-
gélikus hitoktatás előtt elzáró róm. kat. egyházak az evan-
gélikus gyermekek után is szednek iskolafenntartó járulékot. 

53. (K. B.) Tárgyaltatott néhai lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő 
alapítványának, az ugyancsak általa tett „Gyorssegély" alapítvánnyal 
való egyesítése és az alapítványok újabb rendeltetésének megállapítása 
tárgyában az egyházkerületi presbitérium részérői előterjesztett indítvány. 

A kerületi közgyűlés az alapítványtevő családjának hozzá-
járulásával, az alapítványok egyesítését elrendeli, az alapító 
levelet tudomásul, veszi és jóváhagyja, egyszersmind a jegy-
zőkönyvben való közzétételét elhatározza. 
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ALAPÍTÓLEVÉL. 

I. 
Az alapítvány címe: Lándori dr. Kéler Zoltán alapítványa. 

II. 
Az alapítvány jelenlegi tőkeértéke Egyezerkettőszáztizenöt (1.215) 

aranypengő. 
III. 

Az alapítványi hatóság a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület, 
mely az alapítványi vagyont az E. A. 231. §-ában és az 1934—1937. évi 
VII. egyházi t. c.-ben foglalt rendelkezések szerint kezeli és pedig az 
egyházkerület egyéb vagyonától elkülönítve. 

IV. 
Az alapítványi tőke évenkinti tiszta hozadékának legalább 10 (tíz) 

százaléka az alapítványi vagyon gyarapítása végett a tőkéhez csatolandó. 

V. 
Az alapítványi tőkének Kettőezer (2000) aranypengőre való fel-

szaporodása esetén, annak évenkinti tiszta hozadéka, — mégis a IV. pont 
korlátaira való tekintettel, — jutalomként kiadandó az egyházkerület 
iskoláiban működő annak a tanítónak, vagy tanítóknak, akik az 
általános magyar nemzeti szellemű színvonal emelése tekintetében, 
a tanulók tisztaságban, külső megjelenésben és illő tisztességtudásra való 
nevelésében kimagasló eredményt érnek el. 

VI. 
A jutalom odaítélése a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 

presbitériumának hatáskörébe tartozik. 
Ha jutalomra érdemesítendő nincs, — akkor az alapítványi tőké-

nek ki nem osztott hozadéka a tőke növelésére fordítandó. 
VII. 

Az alapítványi vagyonról és a jutalmak odaítélésére jogosult 
presbitérium működéséről, a püspök a kerületi közgyűlésnek évi jelen-
tése során számol be. 

VIII. 
A jutalom odaítélésére hivatott presbitérium tagjainak eljárását 

bármi módon befolyásolni, vagy náluk közbenjárni (informálni) tilos. 
A tagok magánértesítést és közbenjárást senkitől el nem fogad-

hatnak, minden befolyási kísérletet visszautasítani kötelesek s állásfog-
lalásukra nézve ígéretet vagy nyilatkozatot nem tehetnek. 

IX. 
A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület kötelezi magát az ala-

pítvány kezelésére, gyümölcsöztetésére s az alapítványi jövedelmeknek 
az előírt móaon leendő felhasználására, egyúttal kijelenti, hogy az ala-
pítványra nézve a teljes és korlátlan vagyoni felelősséget elvállalja. 

54. (dr. K. B.) Tárgyaltatott a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 
tanácskozási ügyrendjéről alkotott és az egyházkerületi presbitérium ré-
széről előterjesztett szabályrendelet-tervezet. 

Az egyházkerületi közgyűlés a jelen jegyzőkönyv függeléke-
lenyomatban is kinyomatni rendelt szabályrendeletet egy-
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hangúlag elfogadta és a dunáninneni ág. hitv. ev. egyház-
kerület ügyrendjéről 1898. évi szeptember hó 7. és 8. nap-
ján a Pozsonyban megtartott egyházkerületi közgyűlésen 
alkotott szabályrendeletet hatályon kívül helyezte. 

55. (K. Gy.) Tárgyalás alá került az egyházkerületi presbitérium javas-
lata alapján a moson-pozsonyi, eddig egyesített egyházmegye kettéválasz-
tása és ezzel kapcsolatban a dunabalparti visszacsatolt egyházközségek 
beosztása. Az 1939-ik évi január hó 11-i rendkívüli kerületi közgyűlés 
azon határozata, mely a Moson és Pozsony megyei egyházközségeket 
ideiglenesen egy egyházmegyében egyesítette, nem bizonyult célszerűnek, 
részint földrajzi és közlekedési akadályok, részint az egyházközségek 
híveinek különböző istentiszteleti és tárgyalási nyelve miatt. Már egy 
év múlva egyértelműleg kérelmezte mindegyik fél az egyházmegyének 
két részre osztását. Az 1940. évi eyházkerületi közgyűlés, noha vala-
mennyi gyülekezet és az egyházmegye is kívánta, az ügyet ú jabb meg-
fontolás végett leszállította az egyházmegyéhez és ismét megtudakolta 
a gyülekezetek véleményét. Az egyházközségek és a moson-pozsonyi 
egyházmegye ismételten a szétválasztás mellett nyilatkoztak. Az egyház-
kerületi presbitérium Mosonnak az eddigi négy anyagyülekezettel és a 
megszervezés alatt álló Oroszvárral egyetemben a régi hagyományok-
nak megfelelő külön egyházmegyévé való alakulását javasolja. Mivel 
Somorja és Dunaszerdahely közigazgatásilag Komárom vármegyéhez van 
csatolva és közlekedés téErntetében Komárommal van közvetlen vasúti 
összeköttetésük, gazdasági életük is Komáromra utalja őket, a két gyü-
lekezetnek a fejérkomáromi egyházmegyéhez való csatolását javasolja. 
Javasolja továbbá, tiogy Alsoszeli és FelsoszeTi eddig a pozsonymegyei 
esperességekhez tartozott egyházközségekből, a jelenleg Fejér-Komárom-
hoz tartozó Érsekújvárból, a barsi két gyülekezetből, Lévából és Fakó-
vezekényből, továbbá Nagyhont nyugati községeiből (Csánk, Százd, 
Nagybörzsöny) ú j egyházmegye alkcttassék: Pozsony-Moson-Bars-Hont 
egyelőre egyesített egyházmegye név alatt. Ezen "egyházmegye egvhaz^ 
községei vasúti kozlékectes'"Tel^Tltetében nagyon könnyen érintkezhetnek 
egymással és bár négy különböző, jelenleg ideiglenesen két vármegye 
területén feküsznek, kormányzásuk éppen ezen földrajzi kapcsolatuknál 
fogva nagyon könnyen megvalósítható, aránylag kevés évi költséggel. 
Tpolyvece Ipolysággal és a hozzátartozó, jórészt nógrádmegyei szórvány-
területtel, továbbá Kiscsalomja földrajzi helyzetüknél fogva és kormány-
zati érdekből megmaradnának a nógrádi egyházmegye kötelékében. 
A presbitérium ezen beosztást azért javasolja, hogy ezzel a kerület egy-
házmegyédnek száma szaporodjék és az egyházkerület az egyetemes köz-
gyűlésen a gyülekezetek számának megfelelő egyházmegyékkel jelen-
het meg. 

A presbitérium javaslatához elsősorban Lic. Fizély Ödön szólt 
hozzá, aki hozzájárult a moson-pozsonyi egyházmegye kettéválasztásához, 
azonban a presbitérium határozata azon részének módosítását kéri, amely 
az ú j egyházmegye-alakításra vonatkozik és azt kéri, hogy a pozsonyi 
négy egyházközség külön pozsonymegyei esperességet alkosson, a bars-
honti egyházak nélkül. Dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelő az egy-
házi törvények 2. t. c. 48. §-a alapján tar t ja lehetetlenségnek a gyüle-
kezetek ú j beosztását és ú j egyházmegye létesítését, míg az egyházköz-
ségek, illetőleg egyházmegyék nem hivattak fel nyilatkozattételre. 
Hasonló értelemben nyilatkozott vitéz Száky Jenő dr. 
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A felszólalásokra dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi fel-
ügyelő kijelentette, hogy az egyházközségek a múlt évi egyházkerületi 
közgyűlés 50. pontja értelmében legnagyobb részt nyilatkoztak s így az 
egyházkerületi közgyűlés jogosult a határozat kimondására. Mindazon 
által a felmerült aggályokra való tekintettel az elnökség nevében a 
javaslatot olyanformán módosítja, hogy az érdekelt gyülekezetek és egy-
házmegyék, amennyiben még nem nyilatkoztak volna, újólag kérdeztes-
senek meg. A kérdést szavazat alá bocsátja azon megjegyzéssel, hogy 
azok, akik az eredeti presbitériumi javaslatot fogadják el, igennel, akik 
ellene szavaznak, nemmel szavazzanak. Igennel szavaztak a következők: 
Kardos Gyula, Limbacher Zoltán, Kirchner Rezső, Podhradszky János, 
Jánossy Lajos dr., Limbacher Zoltán,-Lándori Kéler Bertalan dr., Zelenka 
Frigyes dr., Bérezés Lajos, Bellusi Baross József dr., Jánossy Károly, 
Zelenka Ottó, Ottmár Béla, Gregersen Nils dr., Sztranyavszky Madách 
Sándor dr., Heinrich Antal dr., Csatáry Elek. 

Nemmel szavaztak a következők: Fadgyas Aladár, Farkass Béla 
dr., Borostyánkőy László dr., vitéz Száky Jenő dr., Jacobi. Viktor, Fúria 
Zoltán, Fizély Ödön, Zoltay Róbert dr., Saskó Gyula, Schuszter György, 
Händel Béla dr., Endrődi Alfréd. 

A szavazás eredménye: 17-en szavaztak az eredeti presbiteri ja-
vaslat mellett és 12-en ellene. 

A kerületi közgyűlés ennek alapján kimondotta, hogy a 
presbitérium javaslatát változatlanul elfogadja és határozati 

jogerőre emeli. Az elnök kijelenti, hogy a határozat az egye-
temes közgyűlés jóváhagyásával válik jogerőssé. 

56. (dr. F. B.) A nógrád-hont-barsi egyházmegye felterjeszti a kisterenye-
pásztói missziós egyházközségek és a dorogházi fiókegyházközség közt 
létrejött szerződést, amelyet a maga részéről elfogadott és jóváhagyásra 
ajánl. 

A közgyűlés a fölterjesztett szerződést megerősíti és jóvá-
hagyja. 

57. (dr. F. B.) Tárgyaltatott a fejérkomáromi egyházmegye presbitériu-
mának az esztergom-dorogi egyházközségeknek társegyházzá való alaku-
lása tárgyában hozott határozata. Az egyházkerületi presbitérium javas-
latára, annak megállapítása mellett, hogy ú j egyházközségek alakításához 
az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyása szükséges és hogy a fejérkomá-
romi egyházmegye presbitériumának vonatkozó határozatát az egyház-
megye közgyűlése az esperes jelentésébe történt felvétel és ennek elfoga-
dása után jóváhagyta 

a kerületi közgyűlés az esztergom-dorogi missziói egyház-
községek egyesülését és ezzel kapcsolatban önálló, ú j anya-
egyházközséggé való alakulását örömmel tudomásul veszi, 
illetve a megalakulást jóváhagyja. 

58. (dr. F. B.) Ezzel a határozattal kapcsolatban az elnöklő felügyelő 
indítványára az egyházkerületi közgyűlés D. Kovács Sándornak, az egy-
házkerület szeretett püspökének, akinek ezeken, a szórványgondozás 
szempontjából annyira fontos helyeken létesült két missziói egyház meg-
alakulása, majd pedig mostani egyesülése és anyaegyházzá való fejlődé-
sével kapcsolatos hervadhatatlan érdemei vannak, 
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ezen érdemek jegyzőkönyvi megörökítésével fáradhatat lan 
munkásságáért lelkesedéssel köszönetet mond. 

59. (K. R.) A püspöki t i tkár jelenti, hogy az 1940. évi egyetemes közgyűlés 
az egyházkerületnek a múlt évben felterjesztett két ú j szabályrendeletét, 
a püspöki javadalmi földbirtok kezeléséről és az egyházkerületi tanító-
képviselők választásáról jóváhagyta. (Egyet, jegyzőkönyv 16. és 19. pont.) 

A közgyűlés a jelentést Tudomásul veszi s a két szabály-
rendeletet a jóváhagyott módosításokkal kiegészítve a jegy-
zőkönyv függelékében, esetleg önállóan közzéteszi. 

60. (K. R.) A kerület püspöke jelenti a közgyűlésnek, hogy az egyetemes 
közgyűlés 1940. évi jegyzőkönyvének 20. pontja szerint a dunáninneni és 
tiszai egyházkerületnek a fülek-várgedei egyházközségek ideiglenes igaz-
gatására vonatkozó szerződését jóváhagyta. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és nyilvántartás-
képen megállapítja, hogy a megkötött és jóváhagyott szer-
ződés szerint a fülek-várgedei egyházközségnek nógrád-
megyei része 1943. évi október hó 1-én visszakerül a dunán-
inneni egyházkerület hatósága és igazgatása alá. 

61. (dr. F. B.) A kerület püspöke jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés 
által alkotott szabályrendeletek közül a következők léptek életbe: a) az 
egyetemes lelkészválasztási szabályrendelet (1941. jún. 1.) b) az egyete-
mes tanítóválasztási szabályrendelet (jelölésére vonatkozó része 1941. ja-
nuár 1.) c) szabályrendelet az elemi népiskolákról; d) egyetemes nép-
iskolai rendtartás és fegyelmi szabályzat; az evang. elemi népiskola igaz-
gatójának szolgálati szabályzata. 

Tudomásul szolgál. 

62. (dr. F. B.) Kardos Gyula kerületi főjegyző előadásában tárgyaltatott 
az egyetemes felügyelő leirata a leikészválasztási szabályrendelet 4. §-a 
értelmében különleges viszonyaik alapján osztályzandó rendes lelkészi 
hivatalok kijelölése tárgyában. Az egyházkerületi presbitérium javas-
latára 

az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerülethez tartozó 
rendes lelkészi hivatalok közül 1. a balassagyarmati, 2. lo-
sonci, 3. lévai, 4. salgótarjáni, 5. érsekújvári, 6. komáromi 
7. esztergomi, 8. tatabányai, 9. székesfehérvári, 10. magyar-
óvári rendes lelkészi hivatalokra kimondja, hogy rendes 
lelkészül csak a lelkészválasztási szabályrendelet 4. pontjá-
ban előírt feltételeknek megfelelő lelkész alkalmazható és 
elrendeli, hogy a jelen határozat tudomásulvétele közzététel 
végett az egyetemes közgyűlés elé terjesztessék. 
A közg3 ' ü l é s jelen határozatát az egyházkerülethez tartozó 
egyházmegyéknek is megküldi azzal a felhívással, hogy 
amennyiben egyházközségeik minősítése szempontjából ki-
egészítő javaslatot kívánnak tenni, azokat jövő évi közgyű-
léseiken tárgyalják le és terjesszék fel az egyházkerülethez. 

63. (K. R.) A kerület püspöke jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés 
elrendelte, hogy az összes önkormányzati testületek, intézetek és társa-
dalmi egyesületek, az általuk kezelt összes alapítványokra vonatkozó ala-
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pítóleveleknek egyházhatóságilag hitelesített másolatát az egyházmegyei, 
illetve egyházkerületi alapítványi bizottságok ú t ján terjesszék fel az 
egyházegyetemhez az E. T. VII. 2. §-ban előírt nyilvántartás végett. 

Az egyházkerületi közgyűlés ez intézkedést örvendetes tudomásul 
veszi és végrehajtásával a kerület püspökét bízza meg. 

64. (K. Gy.) Wiczián Dezső dr. előadó ismerteti a szórványgondozás rend-
szeres megszervezéséről szóló jelentését. Evangélikus egyházunk szór-
ványjellege egyházunk közvéleményét és felelős tényezőit egyaránt ko-
molyan foglalkoztatja a szórvány gondozás fokozott és rendszeres meg-
szervezésének kérdésével. Egyházkerületünk is érzi ennek a kérdésnek a 
súlyát, hiszen alig van olyan egyházközsége, amelynek ne volnának szór-
ványban élő hívei. A múlt évi kerületi lelkészi értekezeten konkrét 
formában jött szóba egy szórványgondozási alap létesítésének kérdése, 
melyhez a püspök nemes adományával az alapot meg is vetette. Szük-
séges volna a szórványalap fenntartásáról, gyarapításáról és felhasználá-
sáról szóló szabályrendelet megalkotása. Fontos lépés volt e téren a 
püspök által kibocsátott körlevél, amely 17 pontban foglalja össze a 
szórványgondozás kérdéseit. Erre a körlevélre minden gyülekezetből 
megjött a válasz s így a szórványok helyzetét, szükségletét feltüntető 
szórvány-kataszter összeállítható. Ezen adatokból egyházmegyénkint a 
következő szükségletet emeli ki: 

a) Fejér-komáromi egyházmegye. 

1. Csabái. A hozzátartozó szórványok beosztásának részbeni mó-
dosítását kívánja, Bicskén pedig missziói segédlelkészi állás szervezését. 
Megfontolandó volna, nem lenne-e célszerűbb a gyülekezet középpontjá-
nak Bicskére való helyezése, ahonnan — vasúti állomása révén — a 
legtöbb szórvány telep könnyebben megközelíthető. 

2. Érsekújvár, nem nyúj t pontos képet szórványainak az anyaegy-
házközségtől való távolságáról, egyenkinti lélekszámáról, stb. Fel kell 
szólítani pontos és részletes adatszolgáltatásra. 

3. Komárom és Révkomárom egyesítése ú j helyzetet teremtett . 
Feltétlenül szükséges Tata önállósítása és szórványterületének pontos 
megállapítása. Révkomárom ugyancsak nem adott pontos képet szórvá-
nyairól, ellenben önálló hitoktatói és állandó segédlelkészi állás meg-
szervezését tar t ja szükségesnek. 

4. Pusztavám javasolja a vértesalj i missziói kör létesítését, Mór 
székhellyel. A szénái lelkész viszont Tatán és Kisbéren tartaná célsze-
rűnek missziói lelkészi állás létesítését. 

5. Szák fiókegyházában (Császár, 65 lélek) a ref. egyház hódítja 
el híveinket. Ennek ellensúlyozására közegyházi segítséggel megfelelő 
kis templom építését tar t ja szükségesnek. 

6. Székesfehérvár nagy szórványterületéhez mintegy 560 lélek 
tartozik, de ezek nagyfokú veszélyezettségét mutat ja , hogy a tanulók 
száma csak 23.(!) A szükségesnek elismert külön missziói segédlelkészi 
állás létesítését azért nem tar t ja lehetségesnek, mert a szórványokból be-
folyó adók az anyagyülekezet fenntartására szükségesek! Ez az indokolás 
nyilvánvalóan ellenkezik az E. T. II. t. c. 16. §-ával, amelynek értelmében 
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a szórványbeli hívek egyházi adójából befolyó jövedelem elsősorban a 
szórványgondozás költségeire fordítandó. Nem a szórvány köteles az 
anyaegyházközségről gondoskodni, hanem fordítva. 

7. Tatabánya—Bányatelep azt kívánja, hogy Bánhida az eredmé-
nyesebb lelkigondozás érdekében csatoltassék a Tatán szervezendő misz-
sziói körhöz. 

8. T ordas. Érden külön kihelyezett segédlelkész végzi a lelkigon-
dozás és hitoktatás feladatát. Szükségesnek látszik Érd anyásítása és 
szórványterületének rendezése. 

b) Nógrád-hont-barsi egyházmegye. 

1. Bánk nem tudja Szokolya gondozását ellátni (34 lélek). Más 
javaslat szerint célszerű lenne Nógrádon missziói központ létesítése. 

2. Bér kívánatosnak tartaná Kutasó-Bokor missziói gyülekezetté 
szervezését, de a hívek ellenállása miatt nem tar t ja megvalósíthatónak. 

3. Fakóvezekény szórványaiban igen rossz a hitoktatás ügye, leg-
több helyütt egyáltalában nincs is. Itt esetleg Farnad anyásítása segít-
hetne a helyzeten. 

4. Ipolyvece nem tudja kellőképpen ellátni Ipolyság gondozását. 
Itt a hitoktatás is igen fontos feladat. Más javaslat is kívánja Ipolyságon 
missziói központ létesítését. 

5. Léva szórványainak helyzetéről saját lelkésze igen elszomorító 
képet ad. A szórványhívekkel egyáltalában nem foglalkoznak, sőt azt 
sem tudja, hogy a vallástanítás a szórványban mint történik. A Fakó-
vezekényhez tartozó Kullantó evangélikus tanulóinak hitoktatását is a 
lévai lelkészre bízták, de ezt a feladatot, időbeli és anyagi hiányok miatt 
nem végezheti. A gyermekek a setétkúti állami iskolába járnak és ott 
számbeli fölényben vannak a róm. kat. tanulók felett, azért szükségesnek 
tart ja, hogy ide evangélikus tanítót nevezzenek ki. 

6. Lucjalva Nógrádmegyernek Szécsényhez való csatolását kívánja. 
7. Salgótarján missziói segédlelkészi állás létesítését javasolja 

Bocsárlapujtőn, ahol 3 szobás lakás áll rendekezésre. Zagyvapálfalván is 
szükséges lenne segédlelkész, de jelenleg nem bírná a terhet. 

8. Szécsény segédlelkészi állás szervezését tar t ja kívánatosnak. 
9. Szirák Kisbágyonban, vagy esetleg Heréden missziói lelkészi 

állás szervezését javasolja. 

c) Moson-pozsonyi egyházmegye. 

1. Alsószeli szórványainak szomorú helyzetét az mutat ja , hogy 
18—23 lélekszám mellett sincs tanköteles. 

2. Dunaszerdahely. Dunatőkésen nincs megfelelő hely a hitokta-
tásra. Ez eddig egy korcsma télen fűthetetlen tánchelyiségében történt. 
Megfelelő helyiség bérlésére anyagi támogatást kér. 

3. Mátyusföldi misszió. Itt megoldatlan Ur-Porboka 207 hívének 
(38 tanuló) gondozása; ezidőszerint Alsószeli gondozza. 

A mosoni gyülekezetekből nincsenek jelentések. 
Áttekintve a kérdőívekre befutott feleletekből kirajzolódó képet, 

egyházkerületünk szórványainak helyzetéről, a további teendőket a kö-
vetkezőkben jelölöm meg. 

Először is örömmel vegye tudomásul a Közgyűlés, hogy 
a püspök kérdőívével és az arra beérkezett feleletekkel meg-
vetette az alapját az egyházkerület szórványainak helyzetét állán-
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dóan feltüntető nyilvántartásnak (kataszternek). Szükséges azonban 
az összegyűjtött adatok kiegészítése azoknak az egyházközségeknek részé-
ről, amelyek nem közöltek pontos és részletes adatokat. A kérdőív csupán 
az egyháztagok egyenes állami adójának községenkinti összegét tuda-
kolta. Szükséges azonban annak a pontos kimutatása is, hogy milyen 
mértékű és összegű az egyháztagok egyházi adója az egyes egyházközsé-
gekben és külön a szórványokban. Ugyancsak szükséges a lelkész jöve-
delmének, a jövedelem forrásainak és a szórványgondozást illető eset-
leges külön kötelezettségeinek megállapítása. Az egyházközségeket egy-
idejűleg figyelmeztetni kell arra, hogy a szórványok adójából befolyó 
jövedelem az E. T. II. t. c. 16. §-a értelmében elsősorban a szórvány-
gondozás költségeinek fedezésére fordítandó. 

Az így kiegészített adatfelvétel alapján elkészítendő az idézett tör-
vénycikkben ugyancsak megjelölt egyházkerületi szórványgondozási sza-
bályrendelet. Ez tehát nem csupán a szórványgondozási alapról szólna, 
hanem felölelné a szórványgondozás egész munkájának egységes irányí-
tását. Csakis ilyen általános érvényű szabályrendelettel lehet elérni azt, 
hogy a szórványgondozási munka mértékei ne az egyes hiányok legye-
nek, mert azok erre vonatkozó kötelezései rendszerint nagyon hiányo-
sak és a mai követelményekkel nem számolnak. 

Az egyes missziói központok és jelentősebb szórványgondozó mun-
kát végző lelkészek szükséges anyagi támogatása és a szórványhíveknek 
vallásos iratokkal való ellátása érdekében a szórványgondozási alapnak 
minél nagyobb bevételt kell biztosítani. Gondolni kell a főleg ilyen ren-
deltetésű közalap bevételeinek törvényesen engedélyezett fokozására; de 
különösen kívánatos, hogy a szórványgondozás ügye egyházunk tagjait 
minél nagyobb önkéntes áldozatkészségre sarkalija. 

Végül szükséges a kellő anyagi megalapozás biztosításával további 
önálló missziói központok létesítése. Egyszersmind felülvizsgálandó a 
szórványok eddigi egyházközségi elosztása és ez a jobb gondozás lehe-
tővé tételére a közlekedési viszonyok figyelembevételével is módosítandó, 
ahol szükségesnek mutatkozik. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az előadónak ala-
pos munkálatáért köszönetét nyilvánítja s egyúttal az ügy 
nyilvántartásával s a további teendők előkészítésével meg-

bízza. 

65. (Cs.) Magyar Géza beterjeszti a missziókról szóló jelentést. 
i 

I. A fejér-komáromi egyházmegye területén lévő missziókról. 

Bicske. Minden két hétben istentiszteletet tartottunk. Föünne-
peinken is minden alkalommal találkoztunk az Isten igéje körül. A vallásos 
estéket ez évben is megtartottuk. Nőegyleti összejövetel helyiség hiányá-
ban szünetelt. Mindazonáltal a nőegylet végzett munkát. Azonkívül, hogy 
a szegényeinket odaadóan támogatta, meglátogatta és gondjaiba vette a 
községbe került evangélikus erdélyi menekülteket, sőt állás és kenyér-
kereset juttatásában is eredményes segítségül volt. Egy teljesen szegény 
családban történt ikerszületésnél a család minden gondját magára vette, 
a szülőket kelengyével, pénzadománnyal és naponkinti étkezéssel látta el 
mindaddig, míg a családfő munkaalkalomhoz jutott. Egy temetésnek a 
költségeit vállalta. 

Konfirmációt csak minden második esztendőben tartunk. Szórvá-
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nyaink közül néhányat meglátogattunk. Felcsuton istentiszteletet és 
bibliaórát tartottunk. A szórványbeliek így lakhelyükön vehettek úr-
vacsorát. 

Esztergom. Isten kegyelméből épül templomunk. Ez az elmúlt év-
nek isteni gyümölcse. Hosszú volt az út eddig és nehéz, de lépten-nyomon 
tapasztaltuk, hogy ,,az Űr gondot visel". 1940. május 1-én költözködtünk 
házunkba, hálát adva a jó Istennek azért a kegyelemért, mellyel otthont 
adott. Az örömöt azonnal munka váltotta fel. Első feladatunknak tar-
tottuk, hogy szerződéses kötelezettségünknek eleget tegyünk és a gyü-
lekezeti élet zavartalanságát biztosítsuk. Ezért felépítettük az öröklakást 
és átalakítás ú t ján rendbe hoztuk a lelkészlakást és a kultúrtermet, 
melyben istentiszteleteinket tar t juk egyelőre. Miután ezek a munkák 
befejeződtek, célunk a templom lett. A tervet beszéltük meg részletesen, 
majd számot vetettünk a költségekkel. Pénzünk kevésnek bizonyult. 
Püspök úr őméltósága azonban, mint mindenkor, most is segítségünkre 
volt. Engedélyt adott gyűjtésre egyházkerülete területén és körlevéllel 
fordult a gyülekezetekhez, feltárva helyzetünket és a hívő lelkek támo-
gató szeretetébe ajánlotta a gyűjtést. Ennek alapján 1940. november 19-én 
útnak indultam és 1941. március 11-ig" kisebb megszakítással bejártam 
egyházkerületünket. E helyen is hálás köszönetet mondok lelkésztestvé-
reimnek és a gyülekezeteknek azért a szeretetért, amellyel fogadtak és 
segítettek munkámban és a szívbőlfakadó adományokért. Isten kegyel-
méből a hittestvéri szeretet az alábbi áldott eredményt hozta: 

I. Fejér-Komáromi Egyházmegye. II. Bars-Hont-Nógrád e. e. 
234.90 Egyházmegye. 

1. Székesfehérvár 234.90 P 
Egyházmegye. 

2. Érsekújvár 214.17 n 1. Losonc 361.65 P 
3. Révkomárom 150.— íl 2. Balassagyarmat 338.30 ii 
4. Bokod 125.09 ii 3. Salgótarján 324.04 a 
5. Oroszlány 117.92 ii 4. Léva 226.90 a 
6. Szend 107.80 ii 5. Csánk 120.20 a 
7. Tor das 100.— ii 6. Vanyarc 118.20 a 
8. Komárom 96.50 ii 7. Kiscsalom j a 115.20 a 
9. Tata 81.51 ii 8. Szügy 78.50 ii 

10. Szák 72.50 71 9. Galgaguta 72.78 a 
11. Csabdi-Bicske 57.33 11 10. Kétbodony 71.80 n 
12. Gyúró 49.60 11 11. Egyházasdengeleg 62.10 a 
13. Csákvár 35.90 11 12. Bér 59.— a 
14. Nagyveleg 30.10 11 13. Szirák 57.30 a 14. Nagyveleg 

1473.32 P 14. Bánk 52.90 a 1473.32 15. Ösagárd 49.71 a 
16. Ipolyvece 48.33 a 

III. Pozsonyi Egyházmegye. 17. Felsőpetény 47.60 a 
18. Lucfalva 14.— 

1. Felsőszeli 211.15 P 19. Sámsonháza 5.— a 
2. Mátyusföld 187.50 11 2223 51 

a p 
3. Alsószeli 145.— 11 <ĹJ ĹJ Ži O . U L -L 

4. Dunaszerdahely 40.50 11 összesen: 
584.15 P I. 1473.32 P 

II. 2223.98 > J 
III. 584.15 ) J 

4280.98 P 
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Az isteni kegyelemnek és a hittestvéri szeretetnek eme csodálatos 
megnyilatkozása folytán, tavasszal megkezdtük az előkészületeket, ma jd 
1941. június 3-án megindult a templomépítési munka. Már emelkednek 
a falak és hirdetik, hogy az Úr gondot visel. 

A gyülekezeti életet afentioröm jellemzi. Bibliaóráink, ünnepé-
lyeink mind a templomépítéssel kapcsolatos hálaadások, könyörgések, 
illetve beszámolók voltak. Nem szünetelt a lelki munka a lelkész távol-
léte idején sem, bár helyettest nem kaptunk. A buzgó hívek igyekeztek 
mindenben betölteni feladatukat. Nőegyletünk, Diákszövetségünk, Va-
sárnapi iskolánk ékes bizonyságot adott hithű egyházszolgálatáról. 

A szórványokban rendszeres volt a lelkészi munka. A templom-
építés öröme itt is nagyban fokozta a buzgóságot. 

Az egyházközség vezetőségében a következő változás történt: 
Ellenőri tisztéről lemondott Záborszky Jenő ny. ur. pénztáros, jegyzői 
tisztéről Bérczy Endre ny. v. fősz. Megválasztatott ellenőrré Bérczy 
Endre ny. v. főszámvevő, jegyzővé Clemeníis Kálmán ny. tkv. igazgató, 
presbiterré Bognár Károly ny. vasutas. 

Dorog. Az esztergomihoz hasonlóan, szépen fejlődik a gyülekezet. 
Isten igéje egyre többeket talál a templomban. Számbelileg is erősödik a 
gyülekezet, minthogy ú jabb meg újabb, eddig nem tudott hívek jelent-
keznek, de meg jönnek is munkára az ország minden részéből. Bányá-
szaink vallásossága szépen megnyilatkozott a nagy sztrájk idején, amikor 
is a templomellenes szólamok közepette nemhogy elmaradt volna az 
Isten házából, de fokozott buzgósággal kereste az Igében a helyes utat. 
A testvéri szeretetet muta t ja az esztergomi társgyülekezet templomépíté-
sének felkarolása. Amilyen szeretettel segítették az esztergomiak a dorogi 
építkezést, olyan igaz szeretettel támogatják most ők társegyházunkat. 
Áldott vezetői és mecenásai a gyülekezetnek dr. Reimann Ernő vezér-
igazgató és Reményik Ernő bányaigazgató, felügyelő urak. 

A szórványgondozás az esztergomihoz hasonlóan, rendszeres volt. 
A vallástanítást, mint az esztergomiban, úgy a dorogi körzetben is min-
denütt a lelkész végezte és pedig hét különböző helyen, 17 iskola 65 
növendékét tanította. 

Érd. Mesterházy Ferenc s. lelkészt püspök úr őméltósága a mátyus-
földi misszió vezetésével bízta meg. Helyébe Balikó Zoltán segédlelkész 
került 1940. szeptember 20-án. A munka fiókegyházközségünkben a ren-
des kerékvágásban haladt. Vasárnaponta délelőtt a református templom-
ban, illetve télen a fiúpolgáriiskolában, délután Érd-Parkvárosban tar-
tottunk istentiszteletet. Minden héten bibliaórát tar tot tunk közpon-
tunkban, Tárnokligeten, Diósligeten és Diósdon. Jézus mennybe-
menetelének napján kilenc konfirmandus élt az Oltáriszentség-
gel. Az 52 növendék hittanvizsgáját pünkösdhétfőn tartottuk. Az isten-
tisztelet látogatása jó, az úrvacsorázók száma igen magas. A református 
egyházközséggel példaadó testvéri közösségben élünk. Az egyházközség 
szervezése állandóan tart, ú j hívek felkutatása s a gyülekezeti életbe való 
építése főgondunk volt. Reméljük, hogy az elmúlt esztendővel közelebb 
jutottunk mindnyájunk szíve kívánságának teljesüléséhez, az érdi temp-
lom felépítéséhez. Adja Isten, hogy minden, ami történt, az Ö dicsőségét 
szolgálja. 

Martonvásár. Minden hó első vasárnapján tartot t evangélikus 
istentisztelet hívta és gyűjtöt te egybe híveinket, akik ernyedetlen buzgó-
sággal és dicséretes szorgalommal vettek részt azon lelki vágyódásuk ki-
elégítésére. Az állami elemi iskola evangélikus vallású tanulóinak hit-
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oktatása zavartalanul folyt az egész tanéven keresztül. A főbb ünnepek 
második napján az Űr szent vacsorájával éltek a bűnbánó és kegyelmet 
kereső lelkek. 

Pusztaszabolcs. A rendszeres hitoktatás a hó minden negyedik va-
sárnapjára kitűzött evangélikus istentisztelet megtartása, tekintettel arra, 
hogy e szórványhely nagy kerülővel, csak vonaton kereshető fel és láto-
gatható meg, a rossz vonatösszeköttetések miatt, minden egyes alkalom-
mal egy-egy teljes napot vett igénybe, kora reggeltől késő éjszakáig, de 
azért — az Isten segítő kegyelmével — ezen nehézségekkel megküz-
döttünk. Híveink megértéssel méltányolták ezen fáradozásunkat, buzgó-
sággal látogatták istentiszteleteinket, megismerték és követték „amik 
békességükre valók". 

II. Mosön-'pozsonyi egyházviegye. 
Mosonszentjánost Weltler Rezső hegyeshalmi lelkész gondozza. 

Havonkint egyszer tartott istentiszteletet, kivéve a két utolsó hónapot, 
amikor a kedvezőtlen vasúti összeköttetés miatt munkájá t kényszerűség-
ből szüneteltette. 

A mátyusföldi misszió a szenc-érsekújvári vonal mentén kétféle 
szórványközségekből áll. Az első csoportba tartoznak azon egyházközsé-
gek, amelyeknek anyaegyháza az ú j határon kívül esik, mint p. o. Szene, 
Réte (anyaegyház) Magyar-Gurab, Nagyfödémes, Diószeg (Pusztafödé-
mes). A második csoportba Felsőszeli elszakadt leány-, fiók- és szórvány 
egyházai: Nemes Kajal, Taksonyfalva, Galánta tartoznak, a kisebb szór-
ványhelyeket nem számítva. Végül ide volna sorolható Újfölde-^Porboka 
ú j telepesközség, Alsószeli és Tallós között. Tótajkú lakosai nagy áldo-
zatra készek egyházukért. A missziói terület lélekszáma 1000—1200 kö-
rül jár. Földrajzi és közlekedési központja Galánta. A híveket első évben 
Aranyi József, a második évben Mesterházy Ferenc gondozta; a harmadik 
évre Csernyei Józsefre bízatott, aki a tót nyelvet is bírja. A szervezés 
szépen halad előre, az áldozatkészség egyre nagyobb mértékben jelent-
kezik, de a teljes megalakulásig még sok akadályt kell elhárítani. 

III. A nógrád-hont-barsi egyházmegyei misszió területéről az össze-
foglaló jelentés a gyűlés napjáig nem érkezett be. 

A közgyűlés Magyar Géza előadónak szemléltető jelentéséért 
elismerését fejezi ki; a nógrádi előadót pedig felhívja jelen-
tésének utólagos beterjesztésére. 

66. (dr. Cs. L.) Az egyházkerületi közgyűlés a presbitérium javaslatára 
elfogadja a véleményadás végett leküldött következő sza-
bályrendelet-tervezeteket; a) Kuszy Emil előadásában a 
missziói munka egységes irányításáról, a belmissziói mun-
kások egységes képzéséről, a külmissziói munka szervezeté-
ről; b) dr. Csengődy Lajos előadásában a keresztyén fele-
baráti nevelőintézetek és szabad oktatási intézmények szer-
vezeti szabályzatáról és határozatát fölterjeszti az egyház-
egyetemhez. 

67. (Cs.) Az egyházkerületi számvevőszék jelentését a közgyűlés elfogadja, 
jegyzőkönyvét mellékletként kinyomatja, határozataihoz 
hozzájárul és ezzel kapcsolatban felhívja a püspököt, hogy 
a pozsonyi egyházmegyéből felterjesztett számadásokat vizs-
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gálja felül és utasítsa a rendes számadás elkészítésére és be-
terjesztésére. 

68. (Cs.) Az egyházkerületi Gusztáv Adolf-Gyámintézet beterjesztett 
jegyzőkönyvét a közgyűlés tudomásul veszi, mellékletként 
kinyomatja s örömmel értesül arról, hogy a gyámintézeti 
istentisztelet offertóriuma 100 P- t eredményezett a nagy 
szeretetadomány javára. 

69. (Cs.) Az egyházkerületi Luther-Szövetség jelenti, hogy az egyház-
kerület területén működő Luther-Szövetségek a régi keretben folytatták 
működésüket, ú jabb helyi szövetség megalakulásáról nem érkezett jelen-
tés. Az egyházkerületi lelkészegyesület keretében is külön előadás tar-
tatott a Luther-Szövetség jelentőségéről és fontosságáról, a helyi szövet-
ségek kiépítését szorgalmazva. 

Tudomásul szolgál. 

70. (Cs.) Az egyházkerületi Lelkészegyesület terjeszti be jelentését szep-
tember 30-án megtartott üléséről, 

melyet a jegyzőkönyv mellékletként való kinyomatásának 
elrendelésével a közgyűlés tudomásul vesz. 

71. Kardos Gyula előadó ismerteti az egyházkerület területén levő kór-
házakban, fogházakban, javítóintézetekben végzett múlt évi lelkipásztori 
munkáról szóló jelentéseket. Egyházkerüleünk Máté XXV. 21—46. alap-
ján „beteg voltam és meglátogattatok . . . fogoly voltam és eljöttetek hoz-
zám" — missziói parancsnak tekintette mindig a kórházak és fogházak 
lakóinak, szomorú szenvedőinek lelkipásztori gondozását. A beérkezett 
jelentések szerint a következő helyeken volt berendezve rendszeres lelki-
pásztori munka: Balassagyarmat (kórház és fogház), Székesfehérvár (kór-
ház, fogház és leányjavító intézet), Komárom (kórház és fogház), Losonc 
(kórház), Ipolyság (kórház és fogház), Márianostra (büntetőintézet-fegy-
ház), Magyaróvár (kórház). 

A) Kórházak: 

a) Balassagyarmaton a Mária Valéria-közkórház betegeit a lelkész 
rendszeres lelkipásztori gondozásban részesíti. Segítségére vannak ebben 
a munkában a segédlelkész, a diakonissza-testvér és a Nőegylet kórházi 
,,misszió"-ja. A súlyos s hosszabb betegségben sínylődőknek kívánságuk 
szerint mindenkor kiszolgáltatja az Űr-szent vacsoráját. A kórházi misszió 
hölgytagjai hetenkint egyszer minden evangélikus beteget meglátogatnak 
s részükre az egyházmegye jótékonyságából jut tatot t „Gyógyíts meg en-
gem Uram . . ." c. kis imakönyvet ajándékozzák. A „Harangszó" jár a 
kórház evangélikus betegei részére 10 példányban, öt példányra az 
Evangélikus Nőegylet fizet elő, öt példányt pedig ingyen juttat a Harang-
szó missziója. Adventben és böjtben minden kórházi beteg részesül az 
úrvacsora áldásában s karácsony ünnepén minden evangélikus beteg 
szeretetcsomagot kap. A betegek átlagos száma 30—40. Minden látogatás 
áldásos hatással van betegeinkre, az úrvacsoraosztás pedig nemcsak a mi 
híveinknek a lelkét indította mély bűnbánatra, hanem a más felekezetűek 
is szívesen hallgatják az Igének bűnbánatra intő és vigasztaló szavait. 
Egy-egy úrvacsorai igehirdetés után harmatosak lettek a szemek. A kór-
ház szülészeti osztályán született kisdedeket a keresztség szentségében 
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és avatásban részesítették a szülő anyákat, az elhúnytakat pedig elkísér-
ték az utolsó útra, síri pihenőre. 

b) Székesfehérvárott, az ottani Szent György-kórházban az evan-
gélikus betegeket a lelkész a Nőegylet tagjaival a segédlelkész, diako-
nissza-testvér segítségével hetenkint háromszor látogatja meg. A betege-, 
ket vígasztalásban, vallásos olvasmányokban, imakönyvekben részesíti. 
A nagy ünnepek előtt általános úrvacsoraosztást tart, azon kívül a súlyo-
sabb betegeknek esetenkint is kiszolgáltatja az Űr szent vacsoráját. 

c) Komáromban, az ottani városi kórházban, rendszeres látogatás-
ban részesültek a kórházi evangélikus betegek, kiknek átlagos száma 
5—12. Részükre az illetékes lelkész egyházi lapokat, iratokat, imádságos 
könyveket osztott ki, s a szükséghez képest az Űr szent vacsoráját is 
mindenkor kiszolgáltatta. A komáromi csapatkórházban is több izben 
meglátogatta a lel-kész betegeinket. Tatán a magánkórházban ápolt evan-
gélikus betegeket is szorgalmasan felkereste a lelkész s részükre lapokat 
és imádságos könyveket juttatott . Átlagos számuk 1—4. 

d) Léván a m. kir. Állami Kórházban a betegeket rendszeresen 
látogatta a lelkész és segédlelkész, nagyrészben vidéki betegek voltak a 
kórházban, helyi közöttük a múlt évben csak 6 volt. A betegeket ellát-
ták Bibliával, imádságos könyvekkel és egyházi folyóiratokkal. 

e) Magyaróvárt a „Karolinka" kórházban Szűcs Sándor lelkész 
gondozza lelkipásztori buzgalommal evangélikus betegeinket. 

f) Losoncon, az ottani 78 ágyas állami kórházban a lelkész a 
Nőegylet tagjainak segítségével rendszeres heti szolgálatot végez, a bete-
geket imakönyvvel lát ja el s mindenkor kiszolgáltatja az arra vágyako-
zóknak az Űr szent testét és vérét. 

g) Ipolyságon az állami kórházban Matúz Pál ipolyvecei lelkész 
gondozza betegeinket. Amikor bejár hitoktatást végezni az iskolák nö-
vendékeihez, meglátogatja a kórház ápoltjait is s részükre a szükséghez 
képest kiszolgáltatja az Űr szent vacsoráját. 

B) Fogházak (büntető intézetek, javító intézetek) 
a) Balassagyarmaton a kir. törvényszéki fogházban a református 

lelkésszel karöltve hetenkint ta r t ják a rabok részére az istentiszteleteket. 
A letartóztatottak száma: 5—10 között változott. Az igehirdetés bűn-
bánatot keltő s lelket emelő volt. A reformáusokkal együtt 10—20 volt 
az istentiszteleteken résztvevő száma, akik között voltak olyanok is, 
akik a fiatalkorúak bíróságához tartoznak. Adventben és böjtben a rabok 
mind veszik az Űr szent vacsorájához. Idavonkint meglátogatja őket a 
diakonissza vezetésével a fogházi misszió és a „Szabadíts meg engem 
Uram . . ." c. imakönyvecskét osztogatja ki közöttük. Karácsonykor, kará-
csonyfaünnepéllyel kapcsolatban szeretetcsomagokat kapnak a rabok. 
A bűnbánatnak a jelei itt is ,ott is észrevehetők, az igének javító-mentő 
hatása áldásos gyümölcsöket terem. 

b) Székesfehérvárott az ügyészség fogházában lévő protestáns 
rabokat a két protestáns egyház együttesen gondozza. Az istentisztele-
teket itt is felváltva tar t ják s ezen kívül a FÉBÉ tagjai is hetenkint tar-
tanak közöttük bibliai órákat. Ide tartozik a javítóintézetben lévő evan-
gélikus leányok lelki gondozása is. Ezeknek hetenkint hittanórát és külön 
bibliaórát tartanak. A hittanórákat a lelkész és a segédlelkész, a biblia-
órákat Irányi Kamillné, Somfai Aladárné, özv. Kovács Pálné, özv. Teke 
Lajosné és újabban Pótzy Gyuláné tar t ja . Az egyházközség részéről özv. 
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Akóts Jánosné nőegyleti elnök, dr. Hajitsek Gyuláné nőegyleti társelnök 
és Irányi Kamillné leányegyleti elnök tagja a fiatalkorúak felügyeleti 
hatóságának és tevékeny részt vesznek a környezet-tanulmányok lefoly-
tatásában. 

c) Komáromban az elmúlt esztendőben a kir. ügyészségi elnökkel 
való megállapodás alapján — amennyiben voltak letartóztatásban levő 
evangélikus rabok, úgy részükre a hónap utolsó vasárnapján havon-
kint, továbbá nagy ünnepeinken tartatott istentisztelet. Nagy ünnepeken 
úrvacsorát vettek a rabok, átlagos számuk 4—6 között változott. A tatai 
járásbíróság fogházában — ha voltak letartóztatottak — a rövid ideig 
ottlevőketi is meglátogatta a lelkész. 

d) Léva megyei város területén levő járásbírósági fogházban evan-
gélikus letartóztatott nem volt. 

e) A márianostrai büntetőintézetben ^fegyház) az evangélikus le-
tartóztatottakat Bálint Ambrus református lelkész gondozza. Hetenkint 
egyszer részesültek hitoktatásban, rendszeresen résztvettek a nekik tar-
tott istentiszteleteken. Számuk a múlt évben 10—12 volt. Az evangéliku-
soknak nagy ünnepeken a nagybörzsönyi lelkész szolgáltatta ki az úr-
vacsorát, az evangélikus egyház rítusa szerint. 

f) Az ipolysági fogházban — a kir. törvényszék odahelyezésével 
— az evangélikus rabokat, akiknek száma igen csekély, Matúz Pál ipoly-
vecei lelkész részesítette lelkigondozásban. 

A közgyűlés a kórházi és fogházi lelkipásztori munkáról 
szóló jelentést megnyugvással veszi tudomásul s a gondozó 
lelkészeknek elismerését fejezi ki. A lelkigondozás egy-
öntetűvé tétele érdekében a Harangszó és kis imakönyvecs-
kék egyházmegyei támogatással mindenütt kiosztandók. 

72. (K. Gy.) Kerületi levéltáros jelenti, hogy az elmúlt közigazgatási 
évben a kerület levéltárában a püspöki hivataltól egy csomag akta érke-
zett, mely az 1935—40 évi iratokat tartalmazza. Ezen iratok szabály-
szerűen elhelyezést nyertek a kerületi levéltár ú j szekrényében. 

Jb j. <u * M • 

Tudomásul szolgál. 
73. (Cs.) Kardos Gyula beterjeszti a nógrád-hont-barsi egyházmegye fel-
terjesztését az egységes magyar liturgiának a tót és német nyelvű gyü-
lekezetek számára való bevezetéséről s e célból a hivatalos fordítás el-
végeztetéséről. 

A közgyűlés egyrészt felkéri a püspököt, hogy e kérdéssel 
foglalkozzék, másrészt pedig felkéri az egyetemes egyházat, 
hogy az egységes liturgiának a tót és német istentisztelete-
ken való bevezetése tekintetében szükséges lépéseket tegye 
meg. 

74. (Dr. Z.) A kerület püspöke jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés jóvá-
hagyta a kerület következő felterjesztett szabályrendeleteit: a) a tanító-
képviselők választásának módosításáról szóló szabályrendeletet, b) az 
Első Magyar Biztosító Társaság alapítványáról szóló alapítólevelet, c) a 
sárosdi földbérlet kezeléséről szóló szabályrendelet módosítását; és f e l l e b -
bezés nélkül jogerőssé vált a hadbavonult lelkészek illetményeinek ren-
dezésérő és az egyházi adózásra vonatkozó utasításról szóló határozat. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
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75. (Dr. Z.) A világi főjegyző jelenti, hogy indítványok sem írásban, 
sem élőszóval nem történtek. 

Tudomásul szolgál. 

76. (Dr. Z.) A jövő évi közgyűlés helyének megállapításával 

a közgyűlés az elnökséget bízza meg. 
77. (Dr. Z.) Miután a közgyűlés tárgysorozata kimerült, a világi elnök 
dicsérő elismerését és hálás köszönetét fejezi ki a vendéglátó gyüle-
kezetnek s kiválóan gondos és ügybuzgó lelkészének a közgyűlés tag-
jai iránt tanúsított áldozatos vendéglátásért s a körültekintő elszállá-
solásáért; a Hangya vezérigazgatójának, továbbá a Hangya helybeli 
vezetőségének a helyiségek átengedéséért és vendégszeretetért, dr. 
Bancsó Ferencnek, a Hangya igazgatójának a szövetkezetekről tartott 
értékes előadásáért, a gyámintézeti istentisztelet szónokának, Mátis Ist-
vánnak lelkes igehirdetéséért, az előadóknak, elsősorban és különöskép-
pen az egyházkerület fáradhatat lanul munkás püspökének a közgyűlés 
gondos előkészítése és sikere érdekében kifej tet t fáradozásáért, s végül 
a közgyűlés tagjainak azért az élénk érdeklődésért, amelyet úgy a bi-
zottsági, mint a közgyűlési tárgyalásoknál tanúsítottak. Hálaadással kö-
szöni a jó Istennek a közgyűlés munkájának megsegítését s eredményes-
ségére kéri atyai szent áldását. Ebben rendületlenül bízva, a közgyűlést 
berekeszti s az a püspök imádságával és a Himnusz eléneklésével véget ér. 

Kelt, mint fent. 

dr. Sztranyavszky Sándor 
egjüiázkerületi felügyelő. 

dr. Zelenka Frigyes. 
egyházkerületi világi főjegyző. 
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I. FÜGGELÉK. 

Magyarország Kormányzójának Kabinetirodája, a Kabinatiroda Főnöke. 

6169/1941. sz. 

Nagyméltóságú 

dr. Sztranyavszky Sándor úrnak, 
m. kir. t. t., a dunáninneni evangélikus egyházkerület felügyelője 

Budapest.* 

A Kormánylzó Űr Ö Főméltósága a dunáninneni evangélikus egy-
házkerület közgyűlése nevében Nagyméltóságod és dr. Kovács Sándor 
püspök úr által távirati úton előterjesztett hazafias hódolatot szíves kö-
szönettel fogadni méltóztatott. 

Erről van szerencsém Nagyméltóságodat értesíteni. 
Fogadja Nagyméltóságod őszinte tiszteletem nyilvánítását. 
Budapest, 1941. évi október hó 9. napján. 

Uray István s. k. 
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SZABÁLYRENDELET 

a dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület tanácskozási 
ügyrendjéről. 

1. §. Az egyházkerület közgyűlését évenként rendesen egyszer, a 
szükséghez és körülményekhez képest azonban rendkívüli esetekben több-
ször is tart ja. 

2. §. A közgyűlést az egyházkerületi elnökség a gyűlés határnapja 
előtt legalább tizenöt, (15) a rendkívüli gyűlést pedig legalább 8 (nyolc) 
nappal előbb, szükség esetén postára teendő tértivényes ajánlott levélben 
hívja össze. 

3. §. A közgyűlés megtartásának helyét az előző közgyűlés álla-
pítja meg, de esetenként megbízást adhat az elnökségnek a hely ki-
jelölésére. 

4. §. Az egyházkerületi közgyűlés tanácskozási, jegyzőkönyvi és 
ügykezelési nyelve egyedül és kizárólag a magyar. 

5. §. Alsóbbfokú egyházi közületek a közgyűléssel és az egyház-
kerületi elnökséggel való érintkezésükben a magyar nyelvet tartoznak 
használni, emellett azonban hasábosan jegyzőkönyveikben használt 
nyelvvel is élhetnek. 

6. §. Minden közgyűlési tg kívánhatja a gyűlés határnapja előtti 
nyolcadik (8) napig, hogy a tárgyalásra kerülő fontosabb tárgyak, javas-
latok és indítványok vele a másolási díj megtérítése ellenében a püspöki 
hivatal, vagy az előadók út ján közöltessenek. 

7. §. Az egyházkerületi közgyűlés tagjai igazolni tartoznak ki-
küldetésüket az egyházmegyei elnökség aláírásával és pecsétjével ellátott 
megbízólevelük, illetve igazolványuk előmutatásával és azt a közgyűlést 
megelőző értekezleten, de legkésőbben a gyűlés megnyitása előtt legalább 
fél (V2) órával a jegyzői karnak adják át. 

8. A jegyzői kar a benyújtott igazoló iratokból összeállítja a köz-
gyűlés szavazatra jogosult tagjainak a névjegyzékét és helyetteseik sor-
rendjét, hogy ez a szavazásoknál rendelkezésre álljon. 

9. §. Áz egyházkerületi közgyűlésnek nem lehet tagja, megbízottja 
és kiküldöttje és egyházi tisztséget nem viselhet az, aki országgyűlési 
képviselői választói jogát a törvényben megjelölt kizáró ok miatt nem 
gyakorolhatja. 

10. §. Az egyházkerületi közgyűlés határozatképességéhez az egy-
házmegyék szavazatra jogosult összes megbízottai egyharmadának (V-'O 
jelenléte szükséges. 

11. §. Ha a közgyűlés tagjai kellő számmal nem jelennének meg 
és ezért határozat nem volna hozható, az elnökség az ülést bizonyos 
időre felfüggeszti s ha a közgyűlés tagjai ezután sem lennének jelen 
határozatképes számban, — az igazolatlanul távollevők költségére újabb 
közgyűlési határnapot tüz ki. 
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12. §. Az egyházkerületi közgyűlésre az egyházmegyéknek az el-
szakított egyházmegyékre való tekintettel kell megbízottakat és kép-
viselőket küldeniök. 

Ezek számát a viszonyoknak megfelelően a közgyűlés állapítja 
meg. 

13. §. Az egyházmegyék egyforma számban tartoznak világi és 
egyházi tagjaik közül a kerületi közgyűlésre képviselőket és megbízot-
takat küldeni, hogy a kerületi közgyűlés is így képviseltethesse magát az 
egyetemes közgyűlésen, vagyis a jelenlevő vagy igazoltan távollevő tagok 
közül egyenlő számban választhassa ki képviselőit és megbízottait, hogy 
a két elem egyensúlya az önkormányzati köz ;gazgatás minden fokán 
fenntartassák. 

14. §. A közgyűlésre kiküldöttek végig folytonosan és együttesen 
tartoznak jelen lenni a közgyűlésen, távozásra engedelmet kell kérniök 
és napidíjaikat csak azok vehetik fel, akik a közgyűlésen mindvégig jelen 
voltak. 

15. §. A közgyűlés megalakulásánál és a tagok elhelyezkedésénél 
figyelemmel kell lenni arra, hogy kik a közgyűlés szavazatra jogosult, 
valammt tanácskozási és helyettesítési joggal kiküldött tagjai, valamint 
tanácskozási és helyettesítési joggal kiküldött tagjai, hogy a közgyűlés 
szavazatra joguslt tagjainak döntése mindig szembetűnő és áttekinthető 
legyen. 

16. §. A közgyűlés előtt az összehívólevélben meghatározott órá-
ban értekezlet tartandó, melyen a napirend fontosabb tárgyai s bárki 
kívánságára egyéb lényeges tárgyak is ismertetnek és tárgyaltatnak, 
anélkül azonban, hogy az értekezlet azok felett határozna. 

17. §. Az elnökség gondoskodik a tárgyalandó ügyek és kérdések 
kellő előkészítéséről, felszereléséről és előadóiról, — megnyitja, vezeti a 
tanácskozást, szavazásra teszi fel a kérdéseket, kimondja a határozatokat 
és bezárja az ülést. 

18. §. Az elnökség őrködik a csend, rend és a tanácskozási sza-
bályok megtartása felett, ebből kifolyólag a tanácskozás rendje érdeké-
ben bármikor szólhat, sőt köteles is szólni, ha a felszólalók attól el-
térnének. 

Abban az esetben, ha a tárgy érdeme mellett, vagy ellene akarna 
szólani, az elnöklést helyettesének engedi át és nem foglalhatja el ismét 
ennek a tárgynak a befejezéséig. 

19. §. Az elnökség a tanácskozási rend és szabályok, valamint a 
csend és a gyűlés komolyságának és méltóságának fenntartására úgy a 
gyűlés tagjait, mint a hallgatóságot figyelmeztetheti vagy rendre int-
heti, a feltűnően zavargókat esetenként tíz (10) pengőig, a közgyűlés 
méltóságát, az illemet sértőket és izgató nyilatkozat tevőket pedig szék-
sértés címén legfeljebb száz (100) pengő erejéig megfellebbezhetetlenül 
megbírságolja, sőt ha a rend, csend és nyugalom nem állana helyre, 
az ülést és tárgyalást felfüggesztheti, esetleg bezárhatja és más időre 
halaszthatja s a rendzavarókat és a hallgatóság eltávolítását pedig szük-
ség esetén karhatalom igénybevétele mellett is elrendelheti, mely esetben 
a karhatalom kérése és alkalmazásával, valamint az elhalasztott és újbóli 
ülés megtartásával felszaporodott költségeket a rendzavarók tartoznak 
viselni és megfizetni. 

Széksértésnél a kiszabott bírságot tizenöt (15) nap alatt az egyház-
kerületi pénztárba be nem fizető rendzavarók a közgyűlésnek többet 
tagjai nem lehetnek. 
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E bírságpénzek az egyházkerületi pénztárban rendkívüli bevételek-
ként kezelendők és segélyezési célokra fordítandók, az elnökség ren-
delkezése szerint. 

20. §. Első rendes tárgya minden közgyűlésnek az egyházkerületi 
felügyelő megnyitója után, a püspök jelentése. > 

A jelentés nyomtatásban lehetőleg előzetesen bocsátandó a köz-
gyűlési tagok rendelkezésére és pontjai egymás után tárgyalandók és 
tárgyalható le, utána következnek az interpellációk és a reájuk adott 
válaszok és a tárgysorozat többi pontja. 

21. §. Az előadók és felszólalók a szónokok számára kijelölt külön 
helyről tartoznak elmondani mondanivalóikat. 

22. §. Minden közgyűlési tagnak joga van önálló, vagy módosító 
indítványokat és javaslatokat tenni. 

Önálló indítványok és javaslatok legkésőbben a közgyűlés előtt 
negyvennyolc (48) órával írásban jelentendők be s a közgyűlésen az 
indítványozó által szóval terjesztendők elő. 

Módosító indítvány, vagy javaslat a közgyűlési tárgyalás folya-
mata alatt is bejelenthető. 

23. §. A közgyűlés a kellő időben bejelentett és benyújtot t önálló 
vagy napirenden levő tárgyra vonatkozó indítvány és javaslat felett napi-
rendre térhet, — szabályrendelet alkotását, módosítását, vagy eltörlését 
tárgy ázó indítványt vagy javaslatot véleményes javaslat és megtárgyalás 
végett az egyházkerületi presbitériumhoz vagy bizottsághoz utasíthatja 
vagy egyébként érdemben tárgyalja és határozatot hoz. 

24. §. Annak, aki napirend előtt kíván felszólalni valamely kér-
désben, erre nézve ki kell kérnie az ülés megkezdése előtt az elnökség 
engedélyét. 

Ha az elnökség megengedhetőnek nem találja a felszólalást, ezt 
tudomására hozza a közgyűlésnek, mely a felett sem nem tanácskozik, 
sem nem dönt. 

25. §. Bármely kérdés előterjesztése után a tárgy érdeméhez első-
sorban az előadó vagy indítványozó szól, utána a különvélemény, illetve 
ellenindítvány beadóját illeti a szólás joga. 

Az elnökség, az egyházkerületi tisztviselők, és a tárgyak kijelölt 
előadói ténybeli felvilágosítás végett bármikor közbeesőleg és többször is 
felszólalni jogosultak. 

26. §. Az ügyek elsősorban általánosságban vitathatók meg, utána 
a részletes tárgyalás következik. 

Mindkét fokon minden közgyűlési tag csak egyszer szólhat a kér-
déshez s egy-egy felszólalás egynegyed (V-i) óránál tovább nem tarthat, 
azonban a szónok kérheti beszédidejének még öt (5) perccel való meg-
hosszabbítását, aminek megadása tárgyában a közgyűlés vita nélkül dönt. 

Zárszó csak az előadót és az indíványt tevőket illeti meg. 
27. §. A tárgy, illetve javaslat előterjesztése után a felszólalás a 

jelentkezés sorrendjében és iehetőleg akként történik, hogy a kérdés 
mellett és ellen felszólalók felváltva következzenek. 

A felszólalni kívánókat az e célra kijelölt jegyző jegyzi fel és 
hívja szólásra. 

28. §. Érdekelt nem vehet részt a tanácskozásban és határozat-
hozatalban, — akár egyháza, akár személye vagy hozzátartozója, akár 
anyagi érdekei révén tekinthető érdekeltnek, — azonban a tanácskozás 
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befejezése után a zárszók elhangzása előtt, személyes kérdésben ténybeli 
felvilágosítások adása céljából kérhet és kaphat az elnökségtől rövid fel-
szólalásra engedelmet. 

Érdekelteknek tekintendők azok is, akik valamely alsóbb egyház-
hatósági fokon bizonyos ügyekben eljártak, felszólaltak, vagy a hatá-
rozathozatalban részt vettek. 

Az érdekeltség kérdését az elnökség vagy bármely közgyűlési tag 
felvetheti. 

Az érdekeltség kérdésében, az egyházkerületi ügyész véleményé-
nek meghallgatása után, — a közgyűlés hozzászólás és vita nélkül szava-
zással dönt. 

29. §. A tanácskozás tárgyától eltérni vagy más tárgyról szólani 
nem szabad. 

30. §. Bármikor szót kérhetnek két felszólalás között azok, akik: 
a) személyes kérdésben, 
b) félreértett szavaik valódi értelmének helyreállítása érdekében, 
c) a tanácskozási ügyrend valamely rendelkezésének a fennforgó 

esetre való alkalmazása érdekében, valamint 
d) napirend indítványozása céljából kívánnak felsszólalni, ez alka-

lommal azonban röviden kell beszélniök és semmi egyéb tárgyra ki nem 
terjeszkedhetnek. 

31. §. Beszédek olvasása vagy a gyűlésnek idézetek felolvasásá-
val mesterségesen való nyújtása tilos. 

32. §. A szónoknak eltérnie nem szabad a napirenden levő tárgy-
tól és tartózkodnia kell a közgyűlés méltóságát és illemet sértő, valamint 
hgy egyesek, mint történelmi és társadalmi osztályok, nemzetiségek és 
hitfelekezetek ellen sértést tartalmazó, vagy gyűlöletre izgató kijelenté-
sektől és nyilatkozatoktól. 

33. §. A szónokot beszédében félbeszakítani vagy közbeszólásokkal 
zavarni nem szabad. 

34. §. Egyedül az elnökségnek van joga a szónokot beszédében 
megszakítani és a tárgytól való eltérés, vagy a tanácskozás szabályainak 
meg nem tartása miatt figyelmeztetni. 

Ha a közgyűlés valamelyik tagja a jelen tanácskozási ügyrend 
rendelkezése ellen vét, az elnökség figyelmezteti, ismétlés esetén, vagy 
ha a vétség súlyosabb természetű, név szerint rendre utasítja, ú jabb 
ismétlés esetén a szót is tartozik tőle megvonni. — Az elnökségnek ezt 
az eljárását sem kifogásolni, sem visszautasítani vagy vita tárgyává tenni 
nem szabad. 

35. §. A tanácskozás befejezése után, ha szólásra többé senki sincs 
feljegyzeve, az elnökség megkérdi, kíván-e még valaki szólani s ha a 
felhívásra senki sem jelentkezik, a vitát bezárja. 

36. §. Indokolatlanul elnyúló, vagy a tárgy érdemét és a köz-
gyűlés türelmét kimerítő vita esetén az elnökség, vagy bármely, szava-
zatra jogosult közgyűlési tag indítványozhatja a vita bezárását s e felett 
a közgyűlés vita nélkül, szavazással dönt. 

37. §. A vita befejeztével és a zárszó jogán való előadói és 
indítványt tevői felszólalások után az elnökség a tanácskozást befejezett-
nek nyilvánítja és szavazásra teszi fel a kérdést. 

A kérdést mindig úgy kell feltenni, hogy arra mindenki igennel 
és nemmel szavazhasson. 
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Ha a szavazásnál eldöntendő tárgy több részből áll, a kérdés egyes 
részekre külön is feltehető. 

38. §. A szavazás megkezdése előtt bármelyik szavazatra jogosult 
közgyűlési tag kérheti az indítványok és módosítások ú j ra való fel-
olvasását. 

39. §. A közgyűlés minden tárgyat és kérdést mindig szavazással 
dönt el. 

40. §. Az egyszerű szavazás felállással és ülvemaradással történik. 
^ H a bármelyik szavazatra jogosult közgyűlési tag kívánja, a jegyzők 
a szavazatokat fejenként összeszámolják. 

41. §. Szabályrendelet alkotását, módosítását vagy eltörlését célzó, 
továbbá minden jelentősebb anyagi természetű, valamint elvi jelentőségű, 
nemkülönben minden fontosabb ügyben és kérdésben névszerinti szava-
zással kell dönteni. 

Névszerinti szavazás tartandó akkor is, ha azt az elnökség szüksé-
gesnek tart ja , vagy tíz (10) szavazatra jogosult közgyűlési tag kívánja. 

Névszerinti szavazásnál a jelenlevő igazolt szavazati joggal bíró 
közgyűlési tagok — az elnökségen kívül — igennel, vagy nemmel sza-
vazni tartoznak. 

42. §. Szavazás közben beszédet tartani vagy a szavazatot indo-
kolni tilos. 

43. §. A választások közfelkiáltással vagy titkos szavazás ú t ján 
történnek. 

A közgyűlés szavazatra jogosult öt (5) tagjának kívánságára, elren-
delendő a csak személyesen beadható összehajtott szavazólapokkal esz-
közlendő titkos szavazás. 

Titkos a szavazás személyes kérdésekben is. 
44. §. Határozathozatalhoz a szavazatok általános többsége szük-

séges. i 
A szavazatok egyenlő megoszlása esetén a kérdést az elnökség 

hármat (3) számító szavazata dönti el. 
45. §. A tisztviselők válaszása is általános szótöbbséggel történik. 
A szavazatok egyenlő megoszlása esetén a kérdést az elnökség 

hármat (3) számító szavazata dönti el. 
Ha az általános szótöbbséget egyik sem nyerte el, esetleg többen 

kaptak egyenlő szavazatokat, — szűkebb választás rendelendő el. — Ha a 
szűkebb választásnál is egyenlő a szavazatok megoszlása — sorshúzás 
dönt. ' 

A szavazatok összeszámlálására egy (1) elnökből és két (2) tagból 
álló szavazatszedő bizottság választandó. 

46. §. Az elnökségnek vagy tíz (10) szavazatra jogosult tagnak kí-
vánságára a közgyűlés zárt üléssé alakulhat át. 

A zárt ülést kérő indítvány tárgyában a közgyűlés vita nélkül, sza-
vazással dönt. 

47. §. Minden egyes közgyűlési tagnak joga van az elnökséghez 
bármely vonatkozású egyházi kérdésben a közgyűlés határnapja előtt 
legalább nyolc (8) nappa-l előbb írásban beadandó interpellációt intézni. 

Az interpellációra az elnökség a közgyűlésen a kerületi felügyelő 
megnyitója és a püspök évi jelentése után személyesen, vagy az egyház-
kerület illetékes tisztviselője ú t ján szóban vagy írásban nyilatkozni tar-
tozik. 
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Az interpellációra adott nyilatkozat tekintetében a közgyűlés vita 
nélkül dönt a nyilatkozat tudomásul vétele, vagy tárgyalás végett napi-
rendre való kitűzése felett. 

48. §. Az egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyve öt (5) eredeti 
példányban állítandó ki, amit az elnökség és a jegyzői kar ír alá és a 
közgyűlés által kiküldött legalább öt (5) tagból álló jegyzőkönyvhitelesítő 
bizottság a közgyűlést követően ťzenôt (15) napon belül hitelesít. 

49. §. A jegyzőkönyv hitelesítése után legfeljebb három (3) hó-
napon belül kinyomtatandó, az egyházaknak, a tisztviselőknek és a köz-
gyűlési tagoknak haladék nélkül megküldendő. 

50. §. A kerületi közgyűlés belátása szerint alkothat bizottságokat 
s tagjaikat az általa meghatározandó számban, hat (6) évnél nem hosz-
szabb időre megválaszthatja. 

51. §. Jelen szabályrendelet életbelépésével egyidejűleg minden 
ellenkező szokás és jogszabály hatályon kívül helyeztetek és megszűnik. 
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III. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 

a dunáninneni evangélikus egyházkerület presbitériumának 1941. évi 
szeptember hó 30-án Tordascn megtartott üléséről. 

Mivel a presbitérium ülésének tárgyai, mint javaslatok az egyház- . 
kerületi közgyűlés elé kerültek és a jogerős határozatok az egyházkerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvében foglaltatnak, a presbitériumi ülés jegyző-
könyvének függelékül elrendelt kinyomatása fölöslegessé vált. 

Kelt mint fent. 
í -

Az egyházkerületi elnökség nevében: 

D. Kovács Sándor 
püspök. 
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III. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvéve a dunáninneni evang. egyházkerület számvevőszékénél 
Tordason 1941. szeptember 29-én tartott ülésén. 

Jelen vannak: dr. Zelenka Frigyes, a számvevőszék világi elnöké-
nek helyettese, Magyar Géza egyházi elnök és Kirchner Rezső, Révész 
Adolf és Szűcs Sándor számvevőszéki tagok. 

Elnök az ülést megnyitja és jelenti, hogy az egyházmegyék szám-
adásai beérkeztek, de a csonka pozsonyi egyházmegye idén is csak pénz-
tári naplót küldött. 

1. Szűcs S. jelentést tesz a fejér-komáromi egyházmegye 1940. évi 
számadásairól. Mindkét pénztári számadást helyesen felszerelten elfoga-
dásra ajánlja. 

A számvevőszék az egyházmegye közigazgatási pénztárának 
és lelkészsegélyző intézetének számadásait és 1941. évi költ-
ségvetését jóváhagyja. 

2. Egyházi elnök a nógrádi egyházmegye közigazgatási pénztárá-
nak, esp. birtokának, lelkészi nyugdíjintézetének, Bánóczy és Beniczky 
alapítványának számadásait átvizsgálta s azokat rendben levőknek találta 
és elfogadásra ajánlja. 

Az egyházmegyei számvevőszék a fenti pénztárak számadá-
sait jóváhagyja. 

3. Révész Alfréd előadó ismerteti a mosoni egyházmegye közigaz-
gatási és lelkészsegélyző intézetének számadásait. 

Megállapította, hogy a mellékletek hiányoznak. Ellennyugták nin-
csenek mellékelve. Megállapítja, hogy a közegyházi s főleg közalapi járu-
lékok végrehajtási biztosítása nem történik s így az egyházmegye taka-
rékbetét vagyonát költi. Ezért az 1940. évi vagyonmérlege fictiv; a taka-
rékbetétje (350 P) csakhamar elfogy, cselekvő vagyona egy-két év múlva 
csak hátralékos követelésekből fog állni, amelyeknek későbbi behajtása 
egyre nehezebbé válik. A költségvetése is irreális, amennyiben 250 P 
közigazgatási segély fedezet beállítása mellett nincs fedezet beállítva a 
hátralékokból. Előadó megállapítja továbbá azt is, hogy közalapi adó 
címén az egyházközségekre a törvényes, letétszám szerinti 2 fillér helyett 
csak egy fillért vetettek ki és a számadásokból megállapítható az is, 
hogy ezen téves kivetés az egyházmegyében évek óta van gyakorlatban. 

Előadó az egyh. közig, pénztárának számadásait ezen súlyos sza-
bálytalanságok miatt elfogadásra nem ajánlja. 

Ezután ismerteti az egyhm. leik. nyugdíjintézetének számadását, 
amelyet kisebb hiányok pótlása után elfogadásra ajánl. 
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A számvevőszék a mosoni egyhm. közig, pénztár számadá-
sait nem hagyja jóvá és felhívja az egyhm. elnökségét, hogy 
a fentebb felsorolt szabálytalanságok megszüntetéséről az 
1941. évi számadásokban gondoskodjék. 
A lelkészsegélyző intézet számadásait kisebb hiányok pót-
lásával elfogadja. 

4. A számvevőszék tudomásul veszi a szervezés alatt álló csonka 
pozsonyi egyhmázmegye 1940. július 1-től 1941. szeptember 24-ig szóló 
pénztári naplóját, mely 363.95 P bevétel és 320.16 P kiadás mellett 
43.79 P maradvánnyal zárul. 

Kelt mint fent. 

Magyar Géza s. k. dr. Zelenka Frigyes s. k. 
számvevőszéki1 egyh. elnök. számvevőszéki h. világi elnök. 

Szűcs Sándor s. k. 
jegyző. 



82 

III. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett a dunáninneni evangélikus egyházkerület G. A. Gyám-
intézetének 1941. szeptember 30-án Tordason megtartott közgyűlésén. 

Jelen vannak: Csatáry Elek világi-, Magyar Géza egyházi elnök-
helyettes vezetése mellett az egyházkerület elnöksége, tisztikara, közgyű-
lésének tagjai s a gyámintézeti istentiszteletre összegyűlt templomi 
közönség. 

1. Mátis István felsöszelii lelkésznek Márk 9.23 alapján, a hegyekét 
mozgató hitről s az ebből áradó szeretetről szóló, lelkeket magával ragadó 
igehirdetése után Csatáry Elek üdvözli a megjelenteket, a kerületi gyám-
intézeti közgyűlést megnyitja. Szeretettel emlékezik meg a kerületi gyám-
intézetnek, gyengélkedése miatt a megjelenésben gátolt világi elnökéről, 
Laszkáry Gyula őméltóságáról, ki mint a nógrádi egyházmegye felügye-
lője, tisztét ezelőtt 10 évvel foglalta el. Áldásos egyházi munkásságáról a 
legnagyobb elismeréssel szólva, őt a közgyűlés nevében táviratilag is 
üdvözli, néki gyógyulást és további munkásságához sikert és áldást kíván. 

2. Magyar Géza helyettes egyházi elnök a Gyámintézetről, mint az 
evangélikus egyház szervezett jótékonysági intézményéről szólt, mely már 
85 év óta kopogtat be évről-évre, minden evangélikus hajlék' a j taján. 
Az Úr követe a Gyámintézet, hogy jó szívvel hozott, szíves adományt 
gyűjtsön Isten dicsőségére épülő templomot, iskolát építő gyülekezetek 
részére. Valósággal az evangélikus öntudat és testvérszeretet fokmérőjévé 
vált az a táblázat, amit a gyámint. gyűjtésekről állítanak össze az egyház-
megyék. És ez az évről-évre emelkedő főösszeg mélyülő hitről, s belőle 
áradó szeretetről beszél. Istené a dicsőség, hogy a szegényasszony fillérét 
nemcsak egy-egy szegény iskolás gyermek teszi már a Gyámintézet per-
selyébe, de teljes szívet, minden vagyont jelentő hagyományról is szól-
hat már az ez évi beszámoló. 

A múlt évi egyetemes gyámint. közgyűlés határozatából az alább 
felsorolt segélyekben részesültek gyülekezeteink: Esztergom 1374 P, a 
nagy szeretetadomány fele, Érd 150 P, kis szeretetadomány, Bognár-
alapból Csákvár 80 P, Gyúró 50 P, Kisterenye 50 P, a szabad rendel-
kezésre álló részből Oroszvár, Vanyarc, Szécsény, Bánk, Kétbodony, Felső-
petény," Székesfehérvár, Tordas, Érsekújvár 50—50 P, a Thébusz-alapít-
vány kamataiból Csánk magyar énekeskönyveket kapott. 

Az egyházmegyei G. A. gyámintézetek folyó évi gyűjtéseikből a 
következő segélyeket osztották szét: Fejérkomárom: Érd 150 P, Érsek-
újvár, Esztergom 100—100 P, Szarvasi Luther-árvaház 21.75, Moson: 
Oroszvár -80 P, Pozsony: Dunaszerdahely 35 P, Nógrád: Sámsonháza, 
Bánk 150—150 P, Legénd, Felsőpetény, Szécsény, Ipolyszög 52.75— 
52.75 P. 

Az egyházmegyei gyámintézetek a ker. gyámint. pénztárba a 
következő összegeket küldték fel: 
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I. Fejér-komáromi egyházmegye: 

Szabad rendelkezésre 643.49 P 
Nagy szeretetadományra 162.91 „ 
Némethoni G. A. Egyletnek 15.— „ 

Összeseim 821.40 P 

II. Mosoni egyházmegye: 

Szabad rendelkezésre . 
Nagy szeretadományra 

175.28 P 
. . • • • • 40.12 „ 

Összesen: 215.40 P 

III. Pozsonyi egyházmegye: 

Szabad rendelkezésre 107.02 P 
IV. Nógrád-Hont Barsi egyházmegye: 

Szabad rendelkezésre 1022.— P 
Nagy szeretetadományra 270.60 „ 
Némethoni G. A. Egyletnek 5.— „ 

Összesem 1297.60 P 

Ezeken kívül befolyt a nagy szeretetadományra 100 P, mint a ker. gyám-
intézeti istentisztelet offertóriuma. Összefoglalva a bevételeket, szabad 
rendelkezésre 1947.79, nagy szeretetadományra 473.63, némethoni G. A. 
Egyletre 20 P folyt be a kerületi gyámint. pénztárba. Az 1947.79 P 
szabad rendelkezésre befolyt összeg felerésze, azaz 973.89 P felett a ker. 
gyámintézeti közgyűlés rendelkezik, míg a gyűjtés többi része 1547.53 P 
az egyetemes gyámintézeti pénztárba utalandó át. 

Egyházi elnök jelenti, hogy a kerületi gyámintézethez segélyért 
folyamodtak: Fejér-komáromból: Esztergom, Érd, Érsekújvár, Vértesket-
hely, Székesfehérvár, Komárom; Mosonból: Oroszvár; pozsonyi csonka 
egyházmegyéből: Dunaszerdahely; Nógrádból: Legénd, Ipolyszög, Kis-
terenye-Pásztó, Sámsonháza, Szécsény, Vanyarc, Szúpatak, Bánk, Két-
bodony, Felsőperény. Ezenkívül Legénd folyamodik a Laszkáry-alap 1940. 
évi kamatáért , Kisterenye-Pásztó Gusztáv Adolf Egylethez segélyért, 
Mosonszentjános és Császár fiókegyházak énekeskönyvekért. 

A közgyűlés egyházi elnök jelentését jóváhagyólag tudomásul veszi 
é? a gyámintézeti bizottság javaslata alapján, a rendelkezésére álló 973.89 
P-ből Vanyarc, Kisterenye, Kétbodony, Csánk, Esztergom, Érd egyház-
községeket 100—100 P, Oroszvárt, Dunaszerdahelyt 75—75 P, Legéndet, 
Szécsényt, Székesfehérvárt, Érsekújvárt 50—50 P, Vérteskethelyt 23.89 
P segélyben részesíti. Legénd részére megítéli a Laszkáry-alap kamatait . 
Az egyetemes gyámintézethez intézett kérvényeket pedig a következő sor-
rendben terjeszti fel: Érd, Esztergom, Vanyarc, Szécsény, Dunaszerda-
hely, Vérteskethely, Felsőpetény, Szúpatak, Székesfehérvár, Bánk, Érsek-
újvár , Sámsonháza, Nagyveleg, Csánk, Komárom, Kétbodony, Legénd, 
Oroszvár. Pártolólag terjeszti fel Kisterenye-Pásztó Gusztáv Adolf Egy-
lethez címzett kérvényét, valamint Mosonszentjános és Császár fiókegy-
házak énekeskönyveket kérő folyamodványait. 

3. Egyházi elnök jelenti, hogy dr. Thébusz Aladár kir. kúriai 
tanácselnök budai, Küküllő-utca 9. sz. alatti villáját a magyarhoni ev. 
egyetemes G. A. gyámintézetre hagyta, hogy annak mindenkori jöve-
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delme a Gyámintézet nemes céljait szolgálja. A közel 100.000 P értékű 
ingatlant azzal a teherrel kapja a Gyámintézet, hogy más örökösöknek 
12.000 P- t tartozik kifizetni, mely célra felhasználhatja a gyámintézeti 
pénztárba már régebben befizetett 5000 P alapítványát. A Gyámintézet 
tartozik gondoskodni úgy dr. Thébusz Aladárnak a farkasréti temetőben, 
valamint édesanyja és Béla bátyjának Zólyomban lévő sírja karban-
tartásáról. 

A közgyűlés megilletődéssel és hálával gondol a Gyámintézet 
nagy jótevőjére és az áldozatrakész egyházszeretetre másoknak is nemes 
példát mutató alapítványt tevő egyháznagyunk emlékét hálás kegyelet-
tel őrzi és jegyzőkönyvében megörökíti. 

4. Sajnálat tal jelenti egyházi elnök, hogy a múlt évi egyházkerü-
leti közgyűlésünk által a kerületi gyámint. egyházi elnöki tisztség betöl-
tése céljából elrendelt szavazás a szavazatszedő bizottság jegyzőkönyvi 
jelentése szerint eredménytelen maradt. 

A közgyűlés sajnálattal veszi tudomásul a szavazás eredmény-
telenségét és a kerületi gyámintézeti egyházi elnöki tisztség betöltése 
céljából a szavazást újból elrendeli azzal a meghagyással, hogy az egy-
házmegyei gyámintézetek szavazataikat 1942. július hó 31-ig küldjék a 
püspöki hivatal címére Sámsonházára. A püspök elnöklete alatt álló sza-
vazatbontó bizottságba pedig dr. Zelenka Frigyes és Kirchner Rezső tago-
kat küldi ki. 

5. Egyházi elnök indítványára a közgyűlés köszönetet mond a 
gyámintézeti istentisztelet szónokának, Mátis István felsőszelii lelkésznek 
felemelő igehirdetéséért, a tordasi gyülekezetnek szíves vendégszeretéért 
és a Gyámintézetnek odaadó szolgálatáért. 

Világi elnök Isten áldását kérve a Gyámintézet további munká-
jára, a közgyűlést berekeszti. 

Kelt, mint fent,. 

Csatáry Elek s. k. 
h. világi elnök. 

Magyar Géza s. k. 
az egyházi elnök helyettese. 
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III. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 

a dunáninneni evangélikus egyházkerület Lelkészegyesületének 1941. 
évi szeptember hó 30-án Tordason tartott üléséről. 

Jelen vannak: D. Kovács Sándor püspök elnöklete mellett az egy-
házkerület lelkészi és felügyelői karából számosan és alulírt jegyző. 

1. D. Kovács Sándor püspök bensőséges imádsága után üdvözli a 
jelenlevőket és az ülést megnyitja. 

2. Dr. Csengődy Lajos a Luther-Szövetségről tart előadást. Rá-
mutat arra, hogy a Luther-Szövetség, mint az összes belmissziói egye-
sületeket is átfogó egyháztársadalmi szerv hivatott mindazon munka 
elvégzésére, amit az egyház nem végezhet el. Alapszabályainak szerencsés 
összeállítása révén minden más hozzácsatlakozó egyesület számára is 
zavartalan tevékenységi lehetőséget biztosít. Mivel úgy a római, mint a 
református egyháznak meg van a maga jelentős eredményeket felmutató 
hasonló szervezete, ki kell ezt az evangélikus szervezetet is építeni 
olyanná, hogy ezeknek a másvallású egyesületeknek a nívóján állhasson. 
S hogy a kellő súlya is meglegyen, minél előbb ki kell építeni az összes 
egyházközségi szervezeteit is és a taglétszám minél nagyobbra emelésén 
állandóan kell dolgoznunk. Ezért rendelte el az egyetemes közgyűlés is 
az egyházközségenkénti Szövetségek megalakítását. Ennek a lebonyolí-
tására a központ nyomtatott tájékoztatót is adott, de külön lelkésze által 
is készséggel van mindenütt segítségül. Szerencsés megoldás volt a szö-
vetségi lelkészi állás megszervezése, mert így valóban megvalósítható a 
közvetlen kapcsolat is az egyházközségek életével. Felhívta a jelenlévő-
ket, hogy a még Szövetség nélküli egyházakban haladéktalanul alapítsák 
meg a helyi tagozatokat. 

Dr. Gyímesi Károly Luther-Szövetségi lelkész hozzászólásában az 
Országos Elnökség üdvözletét tolmácsolta és több bizalmas természetű 
közlés után kitért arra, hogy a dunámnneni egyházkerület számára 
nehézségeket jelent az állásával kapcsolatos 360 P kerületi hozzájárulás, 
miért is kijelenti, hogy a maga részéről ezt nem szorgalmazza, sőt kész 
a dunáninneni egyházkerülettel kapcsolatban erről az összegről a maga 
nevében le is mondani. 

A lelkészegyesület hallgatósága a fentieket köszönettel tudo-
másul vette. 

3. Dr. Csengődy Lajos és Magyar Géza ismertették az egyház-
megyei lelkészegyesületek munkásságát. 

Tudomásul szolgált. 
4. Dr. Bancsó Ferenc Hangya Központi igazgató az elnökség fel-

kérésére a Hangya Szövetkezet munkásságát, országos jelentőségét és 
közgazdasági szerepét ismertette, kapcsolatban a Tordason kiépített szö-
vetkezeti mintafalu keletkezésének és rendeltetésének ismertetésével, 
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amelynek keretében rámutatot t a falu vezetőségének, köztük a lelkésznek 
a szerepére is a gazdasági fellendítés szolgálatában, amelyre éppen Tordas 
lelkésze, Podhradszky János olyan kiváló példát nyújtot t . 

A lelkészegyesület a nagy figyelemmel hallgatott előadásért 
őszinte köszönetét fejezte ki és a sok megszívlelni valót be-

fogadva, ú j elhatározásokra nyerve indítékokat, vette tudo-
másul az elhangzottakat. 

5. Több tárgy nem lévén, az elnöklő püspök az ülést imádság-
mondás után bezárta. 

Kelt, mint fent. 

Weinberger Gusztáv s. k. 
jegyző. 

D. Kovács Sándor s. k. 
püspök-elnök. 



87 

III. FÜGGELÉK. 

Az egyházkerület tisztviselői és bizottságai: 

A) Tisztviselők. 

Elnökség: dr. Sztranyavszky Sándor m. kir. titkos tanácsos, egyházkerü-
leti felügyelő (Nógrádmarcal), D. Kovács Sándor püspök (Buda-
pest, VIII., Üllői-út 24. sz.) 

Jegyzők: Kardos Gyula egyházi főjegyző (Balassagyarmat), dr. Zelenka 
Frigyes világi főjegyző (Budapest, XI., Eszéki-u. 13—15.), Kirch-
ner Rezső (Sámsonháza) és dr. Csengődy Lajos (Salgótarján) egy-
házi, Lándori Kéler Bertalan dr. (Budapest, IV., Veres Pálné-u. 15.) 
és dr. Farkass Béla (Budapest, IX., Ráday-u. 5. világi jegyzők, 
Bérces Lajos tb. világi jegyző. 

Pénztáros: Bellusi Baross József dr. (Budapest, Visegrádi-u. 32.). 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas). 
Ellenőr és pénzügyi előadó: vitéz Purgly Lajos (Keszeg, Nógrád vra.). 
Jogügyi tanácsadó: dr. Lányi Márton (Budapest, XII., Ráth György-u. 18.). 
Ügyészek: dr. Farkass Béla, Lándori Kéler Bertalan dr. és Borostyánkőy 

László (Budapest, XI., Török Ignác-u. 40.). 
Levéltáros: Kardos Gyula. 
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső. 
Népiskolai szakfelügyelő: Bérces Lajos. 

B) Egyházkerületi presbitérium. 

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

és a hivatali időrend szerint soros egyházmegyei felügyelő. 
Tagok: 

a) hivatalból: a hivatali időrend szerint soros esperes és egyház-
megyei felügyelő; az egyházi főjegyző: Kardos Gyula; a világi 
főjegyző: dr. Zelenka Frigyes; a kerületi ügyészek közül: Lán-
dori Kéler Bertalan dr. 

b) Választott tagok: 1. rendes tagok': Kuszy Emil, dr. Jánossy 
Lajos, dr. Csengődy Lajos, Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, 
Bérces Lajos, dr. Boleman János, dr. Traeger Ernő, Nedeczky 
Griebsch Viktor, vitéz Purgly Lajos, Jánossy Károly és Prónay 
József. 

2. Póttagok: Schrődl Mátyás, Magyar Géza, Ottmár Béla, Szekej 
András, Fadgyas Aladár, Boros Béla, dr. Farkass Béla, Osztro-
luczky Pál, dr. Heinrich Antal, Ruttkay Endre, dr. Stransky 
János és dr. Gregersen Nils. 
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C) Bizottságok. 

1. Tanügyi bizottság: Elnöksége a kerületi elnökség. Helyettese: Kardos 
Gyula és Zorkóczy Ede. 

Előadó: Kardos Gyula. 
Tagok: Bérces Lajos, Csatáry Elek, Laszkáry Gyula, dr. Wiczián 

Dezső, Mátis István, Jakobi Viktor Róbert, dr. Boleman 
János, Benyik Béla, Boros Béla és dr. Zelenka Frigyes. 

2. Jog- és alkotmányügyi bizottság: Elnöksége a kerületi elnökség. 
Előadók: az ügyészek. 
Tagok: Csatáry Elek, Horváth Sándor, Laszkáry Gyula, vitéz 

Purgly Lajos, Lehóczky Brúnó, dr. Kubinyi György, 
dr. Halassy Tibor, vitéz Eöttevényi Olivér dr., Kardos 
Gyula, dr. Csengődy Lajos, Podhradszkv János, Szűcs 
Sándor. 

Előadó: vitéz Purgly Lajos. 

3. Pénzügyi bizottság: Elnöksége a kerületi elnökség. 
Tagok: Csatáry Elek, Hanzély Ferenc, dr. Händel Béla, Hor-

váth Sándor, Laszkáry Gyula, dr. Zoltay Róbert, dr. 
Priviczky Ernő, Kardos Gyula, Fadgyas Aladár, Pod-

hradszky János, Szűcs Sándor, Kuszy Emil és Stadt-
rucker Gyula. 

4. Alapítványi bizottság: Elnöksége a kerületi elnökség. Helyettesek: a 
közgyűlési elnökségben megjelölt törvényszerű helyet-
tesek. 

Tagok: 
a) hivatalból: a két főjegyző, szükség esetén a hivatali idő-

rendben következő jegyzők; a kerületi számvevőszék el-
nökei, illetőleg törvényszerű helyetteseik; jegyző a kerü-
let valamelyik ügyésze, illetőleg helyettese; 

b) négy választott tag: dr. Richter Richárd, Horváth Sándor, 
Schrődl Mátyás és Magyar Géza. Póttagok: Belcsák 
Sándor, Fiedler Jenő, Kirchner Rezső és Szende Miklós. 

5. Műszaki és középítési bizottság: Elnöksége a kerületi elnökség. 

Tagok: dr. Händel Béla, Gaál Elemér, Laurenszky Gusztáv, 
Kilczer Béla, Ruttkay Endre. Jegyzője: Kirchner Rezső. 

G. Missziói bizottság: Elnök: a püspök. Helyettese a kerületi egyházi fő-
jegyző. Jegyzője: a püspöki titkár. Tagok. 1. hivatalból 
az esperesek s a kerületi egyházi főjegyző; 2. választot-
tak: Bándy Endre, dr. Csengődy Lajos, Irányi Kamill, 
Limbacher Zoltán, Magyar Géza, dr. Wiczián Dezső, 
vitéz Leidenfrost Pál, Fábry Mihály, dr. Gregersen Nils, 

Antal Károly és Ormosi Lajos. 
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7. Birtokkezelő bizottság: Elnöke: az egyházkerületi felügyelő. Előadó 
s a birtok gazdasági ellenőre: Nedeczky-Griebsch Viktor 
és a megbízott egyházkerületi ügyész. 

Tagok: Irányi Kamill, Podhradszky János és vitéz Purgly Lajos, 
aki a birtok pénzügyi ellenőre is. 

8. Állandó lelkészválasztási bizottság: Elnökség: Laszkáry Gyula és 
Kardos Gyula. Tagok: Prónav József, dr. Händel Béla, 
Szalontay Oszkár, Kirchner Rezső és dr. Farkass Béla. 

9. Számvevőszék. Elnökség: Hanzély Ferenc és Magyar Géza. A világi 
elnök helyettese: dr. Heinrich Antal. Tagok: Antal Károly, Kirchner 

Rezső, dr. Sztranyavszky-Madách Sándor, Szűcs Sándor 
és Révész Alfréd. 

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

11. Levéltári bizottság: Elnöksége: az egyházkerületi elnökség. Tagok: 
Horváth Sándor, Kardos Gyula, Kondor Vilmos és Váczi 
János. 

D) Egyházkerületi törvényszék. 

Elnöksége: az egyházkerületi felügyelő és a püspök. 

Birák: a) az 1944. évi rendes közgyűlésig szóló megbízással: dr. Jánossy 
Lajos, Limbacher Zoltán, Fadgyas Aladár lelkészek; dr. 
Kovács János, Draskóczy Béla és vitéz Száky Jenő dr. 
világiak s Bérces Lajos igazgató-tanító. — b) az 1.947. 
évi rendes közgyűlésig terjedő megbízással: Bándy Endre, 
Irányi Kamill, Szalontay Oszkár lelkészek; Horváth 
Sándor és dr. Nagy Vilmos, valamint Zelenka Ottó vilá-
giak és vitéz Pataky Sándor igazgató-tanító. 

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