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Az 1940. esztendőben a háború veszedelme zúdult végig Eu
rópa legtöbb országán. Ennek" a veszedelemnek nyomában mérhe
tetlen anyagi és erkölcsi romlás jár. Istennek egészen különös 
kegyelme, hogy e vérzivatar közepette a mi magyar népünk a béke 
áldásait élvezhette. A nemzet bölcs vezetői mindent megtettek, 
hogy ez a nép a háború megpróbáltatásain kívül maradjon. Az 
bizonyos, hogy a háborús Európa ismét lényeges változást hozott 
a mi országunk életébe is. Dicsőséges hadseregünk vérontás nélkül 
bevonulhatott Észak-Erdélybe. Visszakerült kincses Kolozsvár és a 
Székelyföld. De amilyen határtalan örömet váltott ki belőlünk ez az 
örvendetes változás, ugyanannyi szívszorongással nézzük még rab
ságban maradt magyar véreink sorsát, akik egy lelki egyensúlyát 
vesztett állam keretein belül mérhetetlen szenvedéseknek néznek 
elébe.

A nemzeti és népi öntudat felülkcrekedésével egy igen ag
gasztó jelenség ütötte fel a fejét magyarhoni evangélikus egyhá
zunkban. A magyarországi evangélikus németség néhány — szerin
tem egyáltalában nem hivatott — képviselője meg akarja bontani 
évszázados egységünket és a németajkú gyülekezeteket ki akarja 
tépni az egyházegyotem testéből. Veszedelmes dolog az egyházi 
életbe politikumot vinni és nagy veszedelmeket rejt magában ez a 
terv is, amely a magyarországi evangélikus németséget egyszerűen 
a (Németországban székelő kisebbségi püspök fennhatósága alá 
akarja helyezni. Ez az erőszakos, inkább nacionalista, mint evang- 
géliumi lelkűiét kényszerítette nyugalomba vonulni az erdélyi szá
szok nagynevű és hitvallásos alapokon nyugvó püspökét, dr. Glon- 
dyst is. Nem is tehetett mást ott, ahol lelkészeinek egy része kiadta 
a Rosenberg—Luddendorf féle ijesztő jelszót: Weg mit dem pauli- 
nischen Schwindel!

Talán ezeknek az aggasztó jelenségeknek tudható be, hogy ma 
már aggódnunk kell a lelkészutánpótlás miatt. Németországban 
százával állnak a gyülekezetek lelkipásztor nélkül, mivel a fiata
labb lelkészgeneráció a konjunktúra kihasználásával sietve nyergei 
át más életpályákra, a középiskolát végzett ifjúság pedig nem lép 
a lelkipásztori pályára. Ez a szomorú jelenség már nálunk is felüti 
fejét és az összes magyar keresztyén egyházak hangosan felpana
szolják már a teologus-hiányt. De Isten semmit nem tesz hiába.

T iszte lt  K é p v is e lő te s tü le t !
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Minél inkább tornyosulnak a fellegek, a hívek annál nagyobb buz- 
gósággal és áldozatkészséggel állnak az egyház mellett. Általános 
tapasztalat és így tapasztalat a kelenföldi egyházközségben is, hogy 
a templomlátogatás, az áldozatkészség, az úrvacsorázás és más a 
hitélethez tartozó dolgok ebben az esztendőben hatalmas lendületet 
vettek. Örvendetes jelenség, hogy az egyháztagoknak nemcsak a 
saját gyülekezeti életük iránt van érzékük, hanem érdeklődésük 
messzebbre is néz és meglátja sorvadó egyházközségek és keletkező 
missziói központok anyagi és lelki nyomorúságát is. Ezt az eszten
dőt az ezekért a testvérekért való1 áldozathomatal esztendejének le
het nevezni.

Ami a kelenföldi egyházközség életének egy esztendejét illeti, 
azt kell mondanunk, hogy Isten, mint az eddigi esztendőkben is, 
egyik kezével simogatott és áldott, a másik kezével azonban bizony 
lesújtott ránk. Olyan embereket szólított el a körünkből, akiknek 
a mi megítélésünk szerint még nagy feladatuk lett volna az egyház- 
építés munkájában. Ezektől Isten akaratában való megnyugvással 
búcsúztunk el. Ellenben annál fájóbb sebet ütött rajtunk a hűtle
nek serege, akik játszi könnyedséggel dobták el maguktól az evan
géliumot és mindazt, amit őseiktől lelki örökségként kaptak. Ezek 
az igazi halottaink. akik a mi számunkra olyan totálisan haltak 
meg, hogy soha többé nem illeszthetjük bele őket a mi életkerete
inkbe.

Az Élet és Halál Ura váratlanul elszólította körünkből jú
nius 30-án gépkocsibaleset folytán dr. Vályi Lajos egyházközségi 
másodfelügyelőt, országgyűlési képviselőt, a Magyar Élet Kér. 
Közs. Pártjának helyettes elnökét, a Tudományos Akadémia ügyé
szét, a Magyar Ügyvédek Nemzeti Egyesületének elnökét, stb. Jú
lius 3-án kísértük templomunkból a farkasréti temetőbe országos 
részvét mellett. A róla az egyházközség kiadásában megjelent em- 
lékftizet beszél arról, hogy mit vesztett vele a magyar egyházi, po
litikai és társadalmi élet. A presbyterium halottal: Kaposi József 
ny. máv. ellenőr, egyházközségünknek egy évtizede ellenőre, Cseh 
Pál Sándor ny. vili. vezető és Schmeisz Károly ny. Hangya cégve
zető. Á képviselőtestülethői dr. Csemez Károly földmívelésiigyi min. 
tanácsos távozott el Urához. Utolsó földi nyughelyükhöz kísértet
tek még a következő nevezetesebb egyháztagok: Bobai Győrffy Já
nos (az ország legöregebb ügyvédje), özv. Kruttschnitt Pálné, 
dr. Maár Mihály orvos, Kaiser Erzsébet tanár, Mályusz Egyed ny. 
törvényszéki tanácselnök, dr. Hazslinszky Hugó orvos, e. ti. főta
nácsos.

A tisztújítással kapcsolatosan első felügyelővé újra dr. Kring 
Jenő táblai tanácselnököt, másodfelügyelővé dr. Vályi Lajos o. gy. 
képviselőt választottuk meg. A tisztikarban nem állott be változás.
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Tiszteletbeli presbyterekké választottuk Stráner Dezsőt és Székely 
Jánost. Űj egyháztanácsosok: vt. Bácsváry Péter dr., ny. m. kir. 
vezértörzsorvos, Bánhegyi István máv. ig., Beniczky Péter ny. fő
szolgabíró, Králik Gusztáv ny. tanár, Lázár Ernő ny. ezredes-gyógy
szerész, vt. Szepesfalvy Béla tisztv., Schumacher Károly tisztvi
selő és Villányi Gyula cégvezető.

Előléptetések és kitüntetések: Dr. vt. Solth Károlyt egyet. m. 
tanárrá habilitálták. Weltler Jenő h. karnagyot és orgonistát e mi
nőségben véglegesítették és neki a rendes hiványlevelet kiadták.

Az elmúlt esztendőben a következő előadók és művészek vé
geztek gyülekezetünkben szolgálatot: Egyed Aladár, dr. Szohor Pál, 
dr. Belohorszky Ferenc, Mesterházy Ferenc, Heckenast Gusztáv, 
dr. Schulek Tibor, v. Horkay Béla, Szenezy Gábor, Kutas Kálmán, 
Ilrbán Ernő, Balikó Lajos, Lehel László, Kuszy Emil. dr. Reöck 
Iván, Túróczy Zoltán, Makkay Miklós, Lechnitzky Gyula, 
dr. Tóth Pál, ifj. liiniár Jenő, Rédei Károly, Takács János, Balikó 
Zoltán, Scholz László, dr. Vető Lajos, Benczúr László, Dedinszky 
Gyula, Korén István, dr. Kovács Sándor, Lukács István, Marcsek 
János, Kardos Gyula, dr. Dékány István, Szabó Vilmos, Mohr Ge
deon, dr. Kring Jenő, Jávor Pál, Botyánszky János, Járosi Andor, 
Belohorszky Lajos, Dankó Aladár, ifj. Siki Béla, Németh Ilonka, 
Csíki Kamilla, Kissurányi Sándorné, Marjay Erzsébet, Zöldi Sán
dor, Gasparik Margit, Linkesch Margit, Plajcskó István, Veress 
Endre, Szent Istvány Juliska, Kéri Mária, Alapi Endre, Arany 
Sándor, Nemes Anna, Kapi Králik Jenő, Lőrincz Zsuzsa, Záhony 
János, Borsai Pál, Palámkai Klára. A vallásos összejöveteleken és 
szeretetvendégségeken többszörösen szolgáltak a kelenföldi egyház- 
község alkalmazottai.

A gyülekezet lelkésze az egyházközségen kívül a következő he
lyeken végzett szolgálatot: Mátyásföld, Óbuda, Alsó- és Felsődör- 
gicse, Nagytarcsa, Felsőszeli, Alsószeli, Űjkomárom, Rákosliget, 
Pécs. Tata, Ókomárom, Gyömrő, Csővár, Pests'zenterzsébet, Nagy- 
börzsöny, Balatonaliga, Enying, Fonyód, Székesfehérvár, Kelenföldi 
ref. templom, Alag, Rákoscsaba, Rákosszentmihály, Dunaharaszti, 
Sátoraljaújhely, Kassa.

Az 1940. esztendő statisztikai adatai:
1. Keresztelés 25 fi, 16 nőnemű, összesen 41. Törvényes 40, 

törvénytelen 1. 2. Konfirmáció: 19 fi, 15 nőnemű, összesen 34. 3. Há
zasságkötés: 13 tiszta, 25 vegyes pár, összesen 38. A vegyespárok kö
zül összes gyermekeit hat pár kötelezte az evangélikus egyház ja
vára.

Ezzel az egyházi statisztikával szemben áll a Budapest XI. 
kerületi állami anyakönyvi hivatal statisztikája, amely 75 olyan 
házasságkötést jegyzett be, amelynél a mi evangélikus egyházunk
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érdekelve van. E szerint 16 tiszta és 59 vegyesházasság köttetett. 
Reverzális nincs 31 esetben, reverzális javunkra 8 esetben, kárunkra 
20 esetben. Az egyházi hűtlenség bűnébe esettek névsorát itt közöl
jük: Galisz János (géplakatos s. XI., Szentkorona-u. 64), Matejka 
Pál (szerelő s. IV., Czukor-u. 4.), Gregersen Margit (XI., Györök-n. 
27.), dr. Csepely Andor (vm. aljegyző, Léva.), Redecha Margit (XI., 
Irinyi J.-u. 14), Vajda Margit (XI., Tétényi-út 72/a.), Wildhoffer 
Erzsébet (XI., Horthy M.-út 43.), Gergelyfy Ilona (XI., Lenke-tér 
12.), Fodor Károly vili. kalauz (XI., Ballagi Mór-u. 6.), Styedra 
Ilona (Tapolca.), Becht Katalin (XI., Horthy M.-út 124.), Nád Mar
git (XI., Sasadi-iit 48.), Jónás Ilona (III., Monitor-u. 1.), Schőn And
rea (XI., Váli-u. 4.), Kárász Irén (XI., Gellért-tér 1.), Dr. Schiller 
Pál egyet. m. tanár (XI., Miasszonyunk-u. 58.), Simonides József 
m. kir. százados (VIII., Üllői-út 14.), Mandelik János hentes s (XI., 
Major-u. 3.) Szalma Emília (XI., Vak Bottyán-u. 3.), Lechterkand 
Pál (V„ Katona J.-u. 21.). Ez egyháztagok közül hatan nem a mi 
egyházközségünk területén laknak.

4. Temetés: 27 fi, 15 nőnemű, összesen 42. Ebből gyermek 5, 
ötven éven aluli 8, ötven éven felüli 29 egyén. 5. Betérés: 8 fi, 11 
nőnemű, összesen 19. 6. Kitérés: 2 fi, 8 nőnemű, összesen 10.'Ezek a 
következők: Lehn Lajos Mihály, műszerész (Temesvár 1921.), Szö
rényi Reichel Éva. (Bpest, 1916.), Rejter Istvánná, szül Simó Judit 
(Medgyesegyháza, 1914.), Litassy Istvánná, szül. Scholtz Katalin 
(Berlin, 1908.), Balogh Sándormé, szül. Riphter Kornélia (Bpest, 
1918.), Szuchánszky Erzsébet (Bpest, 1900.), Szakách Margit (Bpest, 
1922.), özv. Bohus Györgyné, szül. Mohaupt Katalin (Arad, 1876.), 
Karsai Károly (Bpest, 1922.), dr. Zombory Gyuláné, szül. Weber 
Anna (Bpest, 1911.).

7. Úrvacsorával éltek: 2369 egyén, tehát 269-el több, mint az 
előző évben.

Istentiszteletek: 170 istentisztelet helyben, 27 Kamaraerdőn, 
10 Érdi-útón, összesen 207.; 4 adventi-, 7 böjti igehirdetés, összesen 
11; 28 imaóra, 76 énekkari óra; 9 nőegyleti-, 3 leánykori, 1 ifjixsági, 
10 háztartási, 2 énekkari-,, és kiét szegény szeretetvendégsé.g, össze
sen 27.; 4 karácsonyfaünnep, egy reformációi emlékünnep, egy gyer
mekdélután, tíz munkásdélután, 9 felolvasó ülés a konfirmáltak 
egyesületében, 13 szabadegyetemi előadás, 1 egyházi kirándulás, 2 
énekkari rádiós hanverseny. Azonkívül a nagytarcsai népfőiskola 
ifjai és a tótkomlósi iparos és gazdaifjak is egy-egy előadóestet 
tartottak a gyülekezetben. Bibliaórák: Minden kedden a leánykör
ben, minden csütörtökön a nőegyesületben, minden szombaton a 
konfirmáltak egyesületében, minden vasárnapon a háztartási alkal
mazottaknak.

A lelkész 106 családot látogatott meg.
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Offertóriumok eredménye:

Az egyháznak ......................................................... 2.314.52 P.
Szegényeknek Szilveszterkor ................................... 209.87 „
Mersevati fiókegyháznak ....................................... 97.30 „
Énekkarunknak .................................................... 83.90 „
Rákóczitelepi templomra ....................................... 78.80 „
Keresztyén Ifjúsági Egyesületeknek ...................... 73.67 „
Nőegyesületünknek ................................................ 70.94 „
Leánykörünknek ................................................ 68.14 „
Brit és Külföldi Bibliatársulatnak .......................... 46.95 „
Egyházi sajtóra .................................................... 44.19 „
Lelkészi Nyugdíjintézetnek ................................... 43.70 „
Országos Luther Szövetségnek ............................... 41.45 „
Fogházmisszióra . . ............................................ 39.61 ..
Gyámintézetnek ............................................................. 33.38 „
Pogánymisszióra ................................................ 27.48 „
Reformáció ünnepén szegényeknek . . . . . . . 18.99 „

összesen: 3.292.89 P.

A lelkészi hivatalban befolyt adományok:

Nőegyesületeknek és szegényeknek (2007.—, 685.85) . . 2.692.85 P.
Székelyföldi misszióra ............................................ 1.888.60 „
Gyülekezeti házra ................................................ 1.139.90 „
Urvacsorai edényekre ............................................ 301.99 „
Harangra ......................................................... 245.55 „
Egyházi célra .................................................... 233.50 „
Erdélyi menekülteknek ....................................... 181.— „
Oltárterítőre ......................................................... 170.— „
Egv szegény diáknak ............................................ 100.— „
Gyámintézetnek .................................................... 73.11 „
Finn vöröskeresztnek ............................................ 47750 „
Két diáknak ............................................................. 40.— „
Diakonissza alkalmazására ................................... 24.— „
Mersevati egyháznak ........................................... 20.— „
Leánykörünknek .................................................... 15 .- „
Árva gyermeknek .................................................... 10.— „
Énekeskönyvekre .................................................... 10.— „
Zsigmondy Dezső emlékére szegény gyermekeknek . . 11.44 „
Árvízkárosultaknak ............................................ 12.— „
Iratterjesztésre .................................................... 5— „
Rákóczi telepi templomra ............................................ 3 . -  „

összesen: 7.224.44 P.
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A hívek ezen. felül 2 ezüst gyertyatartót, egy réztálat, térítőt, 
oltárra vázát, oltárgyertyát, virágot, urvacsorai bort, ruhaneműt, 
élelmiszert juttattak az egyháznak, szeretetotthonának és szegénye
inek.

Iskolaügy. A  hitoktatást egyházközségünk területén a szé
kesfővárosi és felekezeti iskolákban Pap Ferenc, Bévész István és 
Németh Irén végezték. A  tanév folyamán minden vasárnapon ifjú
sági istentiszteletet tartottunk. Örvendetes jelenség, hogy az ifjú
sági istentiszteleteket igen szép számmal a felnőttek is látogatták. 
— A tanoncok vallásoktatásában egy lépéssel előbbre jutottunk, 
amennyiben a Gamma gyár tanoncai mellett a Csonka gépgyár ta- 
noncainak oktatását is átvettük. A  vasárnapi iskolai oktatást két 
csoportban a gyülekezeti házban és az Érdi-úti iskolában végeztük 
Németh Irén és Szántó Márta vezetésével. Az ifjúsággal előadások 
és gyermekdélutánok formájában is állandóan érintkeztünk. —

Nőegyesület. Nőegyesületünk az új elnökség vezetésével és 
a régiek hathatós támogatásával folytatta áldásos karitatív és egy
házépítő tevékenységét. Munkálkodását a minden csütörtöki bib
liaórák, a havonkénti teadélutánok, szeretetven d égségek, a szeretet
otthon gondozása, karácsonyfa ünnep, konfirmáltak szeretetvendég- 
sége, gyermek mesedélután és a szerdai fogadónapok jelzik. Ezeken 
a szerdai délelőttökön a Nőegyesület szegényeinek anyagi és lelki 
panaszait hallgatja meg és erejéhez mérten minden esetben segít
ségükre siet. A nőegyleti teák összes bevétele 1.419.50 P volt. - -  A 
karácsonyfa ünnep alkalmából 120 ruhacsomagot, 90 élelmiszercso
magot és 424.—P készpénzt osztottak ki. Igen sok szegény család, 
kisgyermek, gyermekágyas asszony és szegény diák részesült ki
sebb nagyobb segélyekben. A Nőegyesület egyéb adományai: Az 
ENOSz-nak 60.— P, a Lenti-i missziós egyháznak 40.—P, a nagy- 
tarcsai népfőiskolának az egész márciusi teadélután bevétele, mint
egy 200.—P, a magyar anyák a finn gyermekekért mozgalomnak 
10.—P, az árvízkárosultaknak 50.—P, a rákóczi-telepi templomépí
tésre 10.—P, a szarvasi internátus részére 5.—, erdélyi menekültek 
részére 50.—P, székelymissziónak 20.—P, konfirmandusoknak juta
lomkönyvekre 10.—■ pengő. Urna védnökséget vállaltak a Gyermek
védő Ligának és az általános jótékonysági napoknak gyűjtő nap
jain. Az egyesület tagjainak jelenlegi létszáma 22 alapító, 156 ren
des és 4 pártoló, összesen 182 tag.

Leánykor: A Leánykor ebben az esztendőben fejezte be műkö
désének 10. eszltendejét. Ebből az alkalomból Németh Irén titkár 
terjedelmesebb jelentést terjesztett a közgyűlés elé, amelyet egész 
terjedelmiében közlünk ennek a füzetnek függelékében. Az olvasó 
ott megtalálja a Leánykor működéséről szóló részletes jelentést.
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Konfirmáltak Egyesülete. Minden szombaton bibliaórát és a 
hó második szombatján vallásos és ismeretterjesztő felolvasásokat 
tartottak. Az egyesületnek állandó helyisége van. Mivel a hiú vi
lági szórakozások helyett inkább a biblia köré gyűjtjük az ifjúsá
got, a konfirmáltaknak az a része, amelynek a világi szórakozás 
többet jelent a bibliánál, újabban az összejöveteleket nem látogatja.

Énekkar. Weltler Jenő karnagy vezetése mellett minden hét
főn és pénteken énekkari próbát tartottak, számszerint 76-ot. Az 
énekkari tagok rendkívüli buzgósága minden dicséretet megérde
mel. Az énekkar a templomi istentiszteleteken bemutatta evangé
likus zeneköltészetünk legszebb alkotásait, tartott azonkívül egy 
önálló egyházzenei rádiós hangversenyt, szerepelt négy rádiós is
tentiszteleten, azonkívül még Budapesten a kelenföldi ref. temp
lomban, a Fóti-úti templomban, a fasori bibliaünnepen, a fasori 
finn esten és egy Deák-téri adventi esten. Vidéken Csővárott, Pest- 
szenterzsébeten és Rákosszenímihályon.

Luther Szövetség. Irányította a gyülekezetnek és egyesületei
nek egyháztársadalmi megmozdulásait, Dr Traeger Ernő szerkesz
tésében folytatta a kelenföldi evangélikus egyház kiadványai c. ol
csó füzetsorozatot, amelynek 7, 8. és 9. száma jelent meg az elmúlt 
évben. Megrendezte a kelenföldi evangélikus szabadegyetem elő
adássorozatát, amelynek tavaszi ciklusában a háború és béke, őszi 
ciklusában pedig az egyház alapvető tanításainak kérdéseit tár
gyalta le. Anyagi támogatást nyújtott minden egyház társadalmi 
munkának.

Munkásmisszió. A  XI. kerület gyári munkásait és tisztvise
lőit minden hó 3. szerdáján bibliaórára gyűjtöttük össze. Akiket 
az előző években csak világnézeti kérdések érdekeltek, ma már fo
gékonyak az evangélium üzenete iránt, úgy, hogy ebben az eszten
dőben kizárólag evangélizációs munkát végeztünk körükben.

Székely misszió. Turóczy Zoltán tiszakerületi püspök felhívá
sára a kelenföldi egyházközség testvérközösségébe fogadta az evan
gélikus székelymissziót, amelynek központja és lelkészi hivatala 
Sepsziszentgyörgyön van. Az egyház elnöksége nyomtatványokon 
adakozásra szólította fel a híveket olyan formán, hogy öt esztendőre 
évenként egy bizonyos összeg befizetésére kötelezzék magukat. En
nek eredményeként a Budapest—kelenföldi egyházközség 1940-től 
1944-ig öt éven át, évi 1.200 pengőt tud biztosítani a székelymisszió
nak. .November havában egy ezüst urvacsorakészletet és két ezüst 
gyertyatartót is ajándékozott a székelymissziónak. A befogadó gyü
lekezet lelkésze a most következő tavaszon a misszióhoz tartozó na- 
gyob központokat személyesen meg fogja látogatni.
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Cserkészcsapat. A 32. sz. Levente cserkészcsapat Kun Attilá
nak a székesfővárosi gázgyár h. vezérigazgatójának parancsnoksá
ga alatt fennállásának 20. évét fejezte be. A cserkészcsapat törzse 
a vári egyházban székel, a kis cserkészek illetve farkaskölykök ne
velése azonban Kun Zoltán vezetése mellett nálunk folyik.

Szeretetotthon. Nyolc éve annak, hogy az egyházközség egy 
kis szobájába befogadta az- első három hajléktalan asszonyt. Ez az 
intézmény azóta megnőtt és a Nőegyesület és székesfőváros támo
gatásával virágzó szeretetintézménnyé lett. A Nőegyesület tagjai 
és az egyháztagok ehhen az esztendőben is gyakran emlékeztek meg 
szeretetadományaikkal arról a tíz testvérről, akiknek itt évek óta 
hajlékot nyújtunk. Személyi változás a szeretetotthonban nem volt.

Az évi jelentéssel kapcsolatosan a következő javaslatokat te
szem :

1. Képviselőtestület dr. Vályi Lajos másodfelügyelő, Kaposi 
József ellenőr, Czéh Pál Sándor és Schmeisz Károly egyháztanácso
sok és dr. Csemez Károly képv. testületi tag emlékét iktassa jegyző
könyvbe és az év összes halottainak emlékét tisztelje meg rövid fel
állással.

2. Mondjon jegyzőkönyvi köszönetét az összes melegszívű ada
kozóknak, akik adományaikkal lehetővé tették az egyházépítő és ka
ritatív munkát.

3. Mondjon jegyzőkönyvi köszönetét az esztendőben nálunk 
megfordult vendégszónokoknak, előadóknak és művészeknek, akik 
hitükkel, tudásukkal és művészetükkel a gyülekezet belső életiének 
emelését előmozdították.

Tisztelt Képviselőtestület! A Leánykor közgyűlését megelőző 
bibliaórán az igehirdető az elmúlt esztendőt a katasztrófák eszten
dejének mondotta. Meggyőződésem azi, hogy az 1941. esztendő még 
nagyobb katasztrófákat rejt méhében. Az előjelek azt mutatják, 
hogy a népek életében fokozódik háborúság és gyűlölségi és hogy az 
Ür a múlt esztendei elemi csapásoktól sem fogja megkímélni a né
peket és így a mi népünket sem. Ez a sötét kép azonban csak 
azokat rémítheti el, akik nem tudják, vagy nem akarják tudni, 
hogy Isten mindent, még a katasztrófákat is bele tudja illeszteni az 
ő isteni rendjébe. Megcsókoljuk most alázattal kezét mindazért, 
amit az 1940. esztendőben velünk cselekedett és egészen reá hagyat
kozunk akkor is, amikor bizonytalannak látszó jövendőnkre gon
dolunk. —
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FÜGGELÉK I.

A Budapest-keleníöldi Evangélikus Egyházközség 1940. évi zárszámadása 
és 1941. évi költségelőirányzata.

Szükségletek. 1940. évi 1940. évi 1941. évi
előirányzat zárszámadás előirányzat

1. Személyi járandóságok. 1.200.— 1.200.— 1.560.—
Lelkész fizetése 6.208.30 6.499.92 6.500.—
Segédlelkész fizetése 2.033.32 2.033.24 2.200.—
Irodatiszt fizetése, lakbére 2.600.— 2.600.— 2.860.—
Kántor fizetése, lakbére 2.160.— 2.810.— 3.460.—
Segédlelkész kongruakiegész. 180.— 180.— 360.—
Pénzbeszedési költség 2.400.— 2.537.52 2.600.—
Hitoktatási óratöbblet 200.— 52.— 200.—
Lelkész családi pótléka — 360.— 720.—
Egyházfinak betegs. segély — 60.— 100.—
Alkalm. drágasági segélyek — 300.— • —

1. összesen: 14.581.62 16.095.16 17.960.—

2. Pénzbeszedési költség: 2.400.— 2.537.52 2.600.—

3. Egy házkormány z. járulékok:

Közalap 108.— 108.— 108.—
Egyházmegyei járulék 168.— 168.— 168.—
Egyházkerületi illeték 54.— 54.— 54.—
Nyugdíjintézeti járulék 152.— 152.— 152.—
Luther Társ. tagdíjai 10.— 10.— 10.—
Cathedraticum 308.90 308.90 308.90

3. összesen: 800.90 800.90 800.90

4. 2% egyhni. belmissziói jár. 467.34 467.34 512.16

5. Belmissziói kiadások:
Útiköltség megtérítés 250.— 99.20 250.—
Villamosköltség 150.— 108.10 150.—
Érdi-úti kántordíj 50.— 50.— 50.—

5. összesen: 450.— 257.30 450.—
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1940. é v i 1940. é v i 1941 . é v i

előirányzat zárszámadás előirányzat

6. Segélyek:

Leánykörünknek 2 0 0 .— 2 0 0 .— 2 0 0 .—

Énekkarunknak 500.— 500.— 800.—
Cserkészcsapatunknak 2 0 0 .— 2 0 0 .— 2 0 0 .—

Nagytarcsai Népfőiskolának 160.— 160.— 160.—
Protestáns Árvaháznak — — 1 0 0 .—

Pestkörnyéki egyházaknak 147.— 147.— 147.—
Előre nem látottakra: 350.— 550.—

Légoltalmi Ligának 1 0 .—

mersevati egyháznak 22.70
battonyai egyháznak 1 0 .—

árvízkárosultaknak 1 0 0 .—

hősök temetőjére 1 0 .—

fábiánsebestyéni egyháznak 1 0 .—

szegedi Luther Szövetségnek 2 0 .—

szarvasi gimnáziumnak 5.—
kékkereszt egyletnek 1 0 .—

Theol. Otthonnak 2 0 .—

csepeli egyháznak 50.— *
énekkar erdélyi hangv.-útjára 2 0 0 .—

6. összesen: 1.557.— 1.674.70 2.157.—

7. Adók, illetékek:

Házadó 95.44 1 0 0 .—

Bankköltség 151.85 1 8 0 .—

Nyugtabélyeg főv. segély után 72.— 90.—
7. összesen: 255.60 319.29 370.—

8. Irodai költség, nyomtatvány:

Ált. irodai költség 500.— 602.56 600.—
N yomtatvány ok 1.000 772.62 1.000.—
Vegyes kiadások 390.— 313.81 400.—
Postaköltség 450.— 509.04 550.—
Telefon 450.— 430.88 450.—
Takarítás * 2 0 0 . — 86.12 2 0 0 .—

Érdi-úti takarítás 1 0 .— 1 0 .— 1 0 .—

8. összesen: 3.000.— 2.725.03 3.210.—
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1940. évi 1940. évi 1941. évi
előirányzat zárszámadás előirányzat

9. Fűtés, világítás, stb.

Fűtés 900.— 1.344.66 1.200.—
Világítás 700.— 711.72 720.—
Vízdíj 300.— 220.24 300.—
Motoráram, kenőanyag 100.— 54.26 100.—

9. összesen: 2.000.— 2.330.88 2.320.—

10. Épületfenntartás, javítás:

Épületfenntartás, javítás 3.000.— 1.450.30 3.000.—
Úri jog 23.32 23.32 23.32
Biztosítás 110.— 101.92 110.—
Kéményseprés 80.— 72.— 80.—
Kert 150.— 881.31 150.—

10. összesen: 3.363.32 2.028.85 3.363.32

11. Vegyes kiadások:
Dollártörleszt. tartalék 10.000.— 8.000.—
Lelkész rendelkezésére 600.— 600.— 600.—
Templomi szükséglet 300.— 157.27 300.—
Orgona karbantartása 100.— 100.— 100.—
Lelkészjavad, földért 582.40 582.40 582.40
Útburkolási illeték 1 .0 0 0 .— — 1 .0 0 0 .—

Tartozások fizetésére 2.500.— — 2.500.—
Pesti Hazainak kamat 4.500.— 4.349.74 4.500.—
Temetkezési biztosítás 115.20 119.43 120.84
Egyházi lapok, könyvtár 300.— 153.30 300.—
Egyházi adó visszatérítés — 30.— —

Előre nem látottakra 500.— 140.— 500.—
Urvacsorai edényekért — 864.99 —

11. összesen: 20.497.60 7.097.13 18.503.24

12. Átfutó kiadások:
Átutalandó offertorium 978.32
Vegyesek 1.617.21
Kereseti adóra 455.70
Kamaraerdei díj 180.—
Egyházközs. kiadvány 6. füzet 7.50

12. összesen: 3.238.73
Szükségletek összesen: 49.373.38 39.572.83 52.246.62
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1940. évi 
előirányzat

1940. évi 
zárszámadás

1941. évi 
előirányzat

Egyenleg:
Költségvetési bev. maradvány 
Dollártörleszt. tartalék 
Gyülekezeti házra 
Harangra 
Oltárterítőre
Zsigmondy Dezső emlékére 
Diakonissza alkalmazására

4.157.04
18.000.—
3.632.—

845.95
170.—
150.42
24.—

’ '■ ’" >

Egyenleg: 26.979.41
Maradvány: 70.42

Összesen : 49.373.38 66.552.24 52.317.04

Fedezet:

1. Pénzmaradvány: 3.005.58 3.005.58 4.157.04

2. Hívek egyházi járuléka:
Hátralékokból 
1940. ill. 1941. kivetés

2.000.'—
21.500.—

1.996.80
23.420.76

2.000.—
23.500.—

1930. rendkív. kiv.-ből 
Előre befizetve 1941. z 44.—

147.—
—

2. összesen : 23.500.— 25.608.56 25.500.—
3. Kamatjövedelem: 150.— 321.85 200.“ •
4. Ingatlanok jövedelme:
5. Adományok:

Gyülekezeti házra 
Egyháznak
Urvacsorai edényekre
Harangra
Oltárterítőre
Zsigmondy Dezső emlékére

5. összes
6. Offertoriumok:

Saját
Érdi-iiti istentiszt.

6. összesei

1.00Ö.—

150.—
300.—
300.—
200.—

10.—
;en: 960 —

1.G00 —
50.—

n: 1.650.—

737.10

1.139.90
233.50
301.99
245.55
170.—
11.44

2.102.38

2.265.77
48.75

2.314.52

1.300.—

200.—
300.—

150.—
100.—
10.—

760.— 

2.000, -
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1940 . é v i 1940 . é v i 1941 . é v i

előirányzat zárszámadás előirányzat

7. Segélyek:

Fővárosi rendes s. 2.600.— 2.683.80 2.600.—
Főv. rendkívüli s. 15.000.— 12.000.— 15.000.—

7. összesen : 17.600.— 14.000.— 17.000.—

8. TemyJ‘ szerek haszn. 100.— 184,— 100.—

9. Vegyi - bevételek:
Magán telefon, távirat 68,40
Vegyes apró bevétel 100.— 169.44 100.—
Diák alkalmazására 24.—
Kántortól szobabér 300.— 600.—

9. összesen: 100.— 561.84 700.—

10. Átfufó bevételek:
Átutalandó offertorium 978.32
Kereseti adóra 455.70
Vegyesek 1.607.21
Kamaraerdei díj 180.—
Egyhk. kiadv. 6. füzet 7.50

10. összesen: 3.228.73

Egyenleg, mint hiány 1.307.80
Fedezet összesen: 49.373.38 52.747.76 52.317.04

11. Előirányzaton kívüli
kötött rendeltetésű tételek:

Dollártörleszt. tart. 10.000.—
Gyülekezeti házra 2.492.10
Harangra 600.40
Zsigmondy Dezső emlékére 138.98
Urvacsorai edényekre 563.—
Átutalandó adomány

1

Összesen:
.1. összesen: 
: 49.373.38

10.—
13.804.48
66.552.24 52.317.04

Benczúr László s. k. 
egyházközségi gondnok.
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FÜGGELÉK II.

A Budapest—kelenföldi Evangélikus Leánykör 10 éves fennállása 
alkalmából közreadjuk a közgyűlésen beterjesztett titkári jelentést.

Mielőtt az 1940. esztendő történetének ismertetésébe kezde
nék, nem mulaszthatom el, hogy meg ne emlékezzem arról, hogy 
Leánykörünk ebben az esztendőben érkezett el az első határkőhöz: 
betöltötte működésének tizedik esztendejét. — Tíz év az örökkévaló
ságban csupán egy pillanat, az emberi élet szómára, evangéli
umi munkában eltöltve azonban nagy idő. Nem ünnepelni akarunk, 
csupán két dolgot szeretnék: csendes, halk fohászt mondani a Min
denhatónak, aki tíz éven keresztül kegyelmesen velünk volt, Szent 
Lelke által vezetett, lelkesített, erőt adott és megáldott és azok szá̂  
mára, akik jelenleg az egyesület tagjai, röviden ismertetni Leány
körünk tízéves életét.

Első szavunk tehát legyen a hála szava Istenhez, mert az ő 
segítsége és áldása nélkül bizony meg nem állhattunk volna. Az 
Ő Szent Lelke gyűjtötte össze először a gyülekezet leányait, adott 
az élre pásztorokat, akiken keresztül közölte velünk Igéjét, akik 
által vezetgetett bennünket és a Mindenható Isten volt az, aki mind- 
ezideig megtartotta és megáldotta Leánykörünket. Amikor mindez
ért köszönetét mondunk néki, kérjük továbbra is megsegítő és meg
áldó kegyelmét mindnyájunkra.

Isten után köszönetét mondok lelkészünknek, aki az alapítás
tól kezdve mind a mai napig, mint szerető édesatya állott mellet
tünk és támogatta Leánykörünket céljai elérésében. Kérem, hogy 
szeretetét és jóindulatát ne vonja meg Leányköríinktől ezután sem.

És most nagy vonásokban hadd mondjam el a tíz év törté
netét.

Amikor lelkészünk kiadta a jelszót: összegyűjteni a gyüleke
zet leányait! — szép számmal jöttünk össze és kezdtük el a mun
kát. A  mostani cserkészotthon akkor még két szobából állott s egyik 
szobát kapta meg Leánykörünk. Ez a helyiség csakhamar kicsinek 
bizonyult, kidöntettük hát a falat és tágasabb helyiségbe jutottunk. 
Kezdetben bizony sok nehézséggel küzdöttünk. Magunk takarítot
tunk, felváltva minden bibliaóra előtt, magunk hoztuk a fűtőanya
got és fűtöttünk be, sőt a segédlelkész és a titkár saját kezükkel 
festették ki a szobát, hogy otthonosabb legyen. — Eleinte biblia
órákat tartottunk csupán, majd megrendeztük az első teadélutánt
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s hogy így - ki? pénzre tettünk szert, első dolgunk volt az otthont 
csinosítani. A- ' székeket, asztalterítőt, függönyöket szereztünk 
be. Megrendeziük az első kézimunkakiállítást, az első meleg és han
gulatos ka: - ::yestet. —

Azt;’ :: jszerveztük az iratterjesztést: a híveknek énekes-
könyvekk- . ibliákkal, vallásos iratokkal való ellátását. Kapcso
latot kerestünk más budapesti ifjúsági egyesületekhez. A Gellért- 
szállóban : ..ry-zabású kultúrestét rendeztünk. Majd összegyűjtöt
tük a gyülekezet területén lakó ev. háztartási alkalmazottakat és 
megszerveztük misszionáiásukat. — Később ez a helyiség is kicsi
nek bizonyult és akkor átköltöztünk a mostani helyiségünkbe. Köz
ben egyli zunk anyagi helyzetének javulásával a mi gondjaink is 
kevesbedtek és az egyház elnökségének és vezetőségének támogatá
sával ma már anyagi gondoktól mentesen végezhetjük lelki mun
kánkat. — Tíz év alatt sokszor örültünk, sokszor lelkesedtünk, nem 
egyszer könnyeztünk és keseregtünk is. Azok közül, akik a kezdeten 
itt voltak, mindössze az elnök és a titkár áll még a helyén, a töb
biek nagyrészt férjhezmentek (25-en), mások elköltöztek egyházköz
ségünk területéről, ismét mások félreálltak, mert úgy érezték, hogy 
Leánykörünkből már kinőttek. —

Most hadd szóljak még néhány szót hozzátok, kedves társaim, 
akik hosszabb-rövidebb ideje munkálkodtok Leánykörünkben. A meg
kezdett munkák közül egyet sem hagytunk el. Nem kérhetek azért 
tőletek mást, mint, hogy szeressétek a mi Leánykörünket, folytassá
tok a megkezdett munkát lelkesedéssel és odaadással. Ne mondja 
senki, hogy nincsen reá szükség. Isten mindenkinek kijelölte a ma
ga munkáját s azt helyette senki el nem végezheti. Lobogjon ben
netek is az alapítók lelkes buzgalma és akkor az egyesület élete az 
elkövetkező tíz esztendőben is Istentől megáldott időszak lesz. —

Az 1940. esztendő történetét a következőkben ismertetem: 
Bűvész István s. lelkész vezetésével minden kedden bibliaórát tar
tottunk, csupán a nyári hónapokban nem jöttünk össze. Ez idő 
alatt is megvolt azonban a lelki kapcsolat a tagok között a napon
kénti egységes bibliai igék olvasása által. — Tartottunk három mű
soros teadélutánt és a háztartási alkalmazottak részére 10 szere tet- 
vendégséget.— December 21-én zártkörű karácsonyestünk volt, a 
háztartási alkalmazottak karácsonyűstjét pedig dec. 25-én tartot
tuk. -— Leánykörünk tagjai virágvasáimapon, a háztartási alkal
mazottak advent és böjt egyik vasárnapján testületileg járultak 
az Űr asztalához.

Leánykörünk két tagja ebben az esztendőben is vezette a 
vasárnapi iskolai munkát. Nagyon jó lenne, ha ebbe a munkába a 
kör tagjai többen is belekapcsolódnának.
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Május 13-án, jún. 1-én és Űrnapján kirándulást rendeztünk 
a Kör tagjaival, jiinius 16-án pedig Viscgrádon voltunk hajóki
ránduláson. — Április 17-én testületileg voltunk a Nemzeti Szín
házban. — December 7-én és 8-án jól sikerült kézimunkakiállítást 
rendeztünk. —

Eredményesen folytattuk az irattér jesztiés munkáját is. Az 
iratterjesztés 1940. évi forgalma 685.45 P volt. Ebből a Leánykor 
tiszta haszna: 79.87 P. Miután Zalántay Zenta iratterjesztő e tisz
tét ebben az évben ellátni nem tudta, ideiglenesen Németh Hona 
és Raksányi Ilona tagtársainkat bíztuk meg e munkával, akik 
megbízatásuknak lelkesedéssel és buzgósággal tettek eleget.

Leánykörünk tagjai két Ízben állottak az elmúlt esztendőben 
koporsónál: Május 18-án Gabányi Szathmáry Irén tagtársunk 
édesapját, szeptember 19-én Révész segédlelkész édesanyját kísértük 
utolsó útjára. A Mindenható Isten adjon az eltávozott kedvesek
nek üdvösséget, a megszomorodott szíveknek pedig vigasztalást. —

Leánykörünk munkája az elmúlt esztendőben örvendetesen 
bővült. Az Evangélikus Nőegyesületek Országos Szövetsége pályá
zatot írt ki oltárterítőre. Révész István segédlelkész három tervé
vel Leánykörünk is pályázott, a pályázaton dicsérő oklevelet és 90 
pengőt nyert. Ebből az összegből a díjnyertes terv alapján a Le
ánykörnek egy felvidéki visszatért ev. gyülekezet számára magá
nak kell elkészítenie egy ol'tárterítőt. — Ez adta meg az indítást 
ahhoz, hogy bibliaóráink mellett hetenként egy napon munkadél
utánt tartsunk. Ezeken a munkadélutánokon a felsőszeli-i és csánki 
gyülekezet részére készítünk oltár terí tőt, azonkívül ugyancsak Ré
vész s. lelkész tervei alapján faliszőnyegeket. Az első szőnyegren
delést már le is szállítottuk, a második szőnyeg a befejezéshez kö
zeledik, a harmadikat pedig a Leánykor adományaként fogjuk el
készíteni a gyenesdiási evang. lelkészüdülő számára. Azonkívül 
urvacsorai edények alá térítőkét, u. n. korporálékat készítünk. — 
Ezeknek a munkadélutánoknak többféle céljuk van: ápolni az ösz- 
szetartozandóság érzését; a leányokat megtanítani egyházművészeti 
munkák készítésére és mindezeken felül a Leánykörnek anyagi hasz
not hozni. Éppen ezért nagyon kérek mindenkit, aki eddig nem vett 
részt ebben a munkában, ne sajnálja az időt lés a fáradságot, ha
nem jöjjön közénk a munkaórákon is, hogy minél többet dolgoz
hassunk és ezen a téren is minél nagyobb eredményeket érhessünk 
el. Itt említem meg, hogy a Leánykor tagjai az elnnílt évben ki
rándulásra egyenruhát és táskát készítettek maguknak. —

További munkánkhoz a jó Isten megsegítő kegyelmét kérve, 
kérem jelentésem szíves tudomásulvételét.

Budapest, 1941 január 21. Németh Irén s. k.
titkár.
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FÜGGELÉK III.

Tájékoztató az egyházközség 1941. évi lelki munkájáról.

Min len vasár- és ünnepnapon 11 órakor és 17 órakor isten- 
tis ' : Bocskay-úti templomban. Ugyanitt a tanév folyamán
minden '- napon 9 órakor ifjúsági istentisztelet. Szeptembertől 
júni ~ _ ~ mbatonként 17 órakor könyörgés a templomban.

Szer embertől júniusig minden hó első vasárnapján 10 óra
kor :~*-L‘ >ztelet az Érdi-úti székesfővárosi elemi iskolában.

Min len második szerdán 9 órakor istentisztelet a Kamaraer
dei í z - -  - r  házban (a környéken lakó hívek részére is).

Bi liaórák szeptembertől júniusig, csütörtökön 17 órakor a 
Nő-_ - ■!. kedden 19 órakor a Leánykor, szombaton 17.30 órakor
a konfirmáltak, vasárnapon 18 órakor a háztartási alkalmazottak 
részére.

Minden hó harmadik szerdáján bibliaóra a gyári munkások 
részére.

A hó első szombatján 17.30 órakor a .Nőegyesület műsoros 
szere:-: vendégsége.

A hó második vasárnapján 18 órakor a háztartási alkalmazot
tak retet vendégsége.

A Leánykor évente négy ízben szeretetvendégséget rendez..
A szegények két ízbeni szeretetvendégsége, gyermekek mese- 

dél:;: ánjai, szabadegyetemi előadások, böjti és. adventi (minden csü
törtökön 6.30 óra) igehirdetések egészítik ki az évi nrankaprogram- 
mot.

Urvacsoraosztás minden ünnepnapon, minden hó első vasár
napján és nagycsütörtökön este. Háztartási alkalmazottak részére 
urvacsoraosztás böjt máisodik, advent második és Szentháromság 
^asárnapján 17 órakor.  ̂ %

k ' é^sSügy^¥|fök^i»'®asárnaP°Q az ifjúsági istentisztelet
után vasárnafü iskolai órára gyülekeznek a Bocskay-úton és az 
Érdi-úti iskolában.

A lelkészi hivatal és az egyházi pénztár hivatalos órái hét
köznapokon 9—12 és 15—17 óra.

Az egyházközség gondnoka minden kedden 17 órakor fogadja 
a féléket.
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Minden más, az egyháztagokat érdeklő eseményekről a szó
széki hirdetésekben és nyomtatványokon tájékoztatjuk a híveket.

Figyelem! Újabban ismét feltűntek egyének a gyülekezet
ben, akik a lelkészi, esperesi, sőt püspöki hivatalra való hivatko
zással a legkülönbözőbb címeken könyöradományokat gyűjtenek. 
Egyházi, vagy más célra a gyülekezetben gyűjteni csak annak van 
joga, aki a budapest—kelenföldi lelkészi hivatal pecsétjével és a 
lelkész aláírásával ellátott igazolványt tud felmutatni. Lelkész pe
dig ilyen igazolványt csak a legritkább esetben (végszükségben) 
szokott kiadni. Óvakodjunk tehát a gyűjtőktől és az illetékteleneket 
(igazolvánnyal el nem látottakat) adjuk át a rendőrségnek.

Budapest-Kelenföldi Luther Szövetség.

NYOMTATVÁNY.

Nagyméltóságú
Méltóságos
Nagyságos

úrnak —  úrnőnek
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