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Hűség és kötelesség! 
Erre tanít bennünket gyülekezetünk tb. felügyelőiének, 

vitéz dolinái draskóci Draskóczy István ny. honvéd altábornagy 
hittestvérünknek fényképe. Nemcsak azért nézzük tisztelettel és 
megbecsüléssel, mert városunk legnagyobb földi méltóságát hor# 
dozza, hanem azért is, mert magas rangját nemes szíve és mái* 
sokat meghódolásra késztető jelleme hitelesíti a lélek felsőbb* 
rendűségének igaz pecsétjével. Mint katona és gyülekezeti fel* 
ügyelő, mint férj és mint barát a hűség és kötelesség hordozója. 

Mikor feleségének betegsége teljesen lefoglalta minden 
idejét, akkor is megértő szeretettel viselte szívén a gyülekezet 
minden baját és az egyházi lapok s a rádió evangélikus Isten* 
tiszteletei nyújtották lelkének a nélkülözhetetlen igét. 

Értékes emberéletét érdemes megismerni! V . Draskóczy 
István 1869#ben született Losoncon. Itt végezte középiskolai 
tanulmányait is kiváló eredmérmyel. 1883íban a Ludovika Aka* 
démiára vonzotta életpályája és öt év múlva már Pozsonyban 
szolgál, mint fiatal hadnagy. Katonai pályáján fényes tehetsége 
és kötelességtudása emelik. A világháborúban hűséggel szolgál, 
fogságot is szenved, de a forradalom alatt nem fogad szolgálatot. 
A haza újjáépítése a forradalom lezajlása után ismét munkába 
szólítja: és szolgál mindenhol legnagyobb megbecsülést nyerve: 
1923#ig. Ez év közepén költözik Pápára. Itt elnöke lesz a kasziís 
nónak, tagja a városi képviselőtestületnek és a megyei törvény* 
hatósági bizottságnak. Az evangélikus gyülekezet igen nehéz 
időben hivja el felügyelőjének, és ezt a tisztet 1926—1934íig vi* 
seli. Mindig békességkereső lelkével, áldozatkész szeretetével 
megmutatja az utat, amelyen a gyülekezet kibontakozhatik ön* 
marcangoló sorsából. Katonai érdemrendjeit hosszú betűsor 
tudná elmondani. A mi szemünkben ezeknél is nagyobb érdem, 
hogy hűségben és kötelességteljesítésben a nagy lelkek szolga* 
latával járt előttünk. A tavasszal eltávozik közülünk szülőváro* 
sába, Losoncra. Oda is elkíséri imádságainkban az a szeretet, 
amellyel áldást kérünk Istentől, életének minden napjára. Az 
igaznak emlékezet áldott! 



GytJlekezefünk szolgái az Úrban. 

Bácsi Sándor leikés:, 1938 szept. l#től. 
Bárány László hitoktató, 1932 máj. l^től. 
Váczy Dezső hitoktató, 1939 szept. l#től. 
Kiss Dezső s.*lelkész 1938 június l^től. 
Rózsa János igazgató-tanító, isk. felügyelő, 1934 jan. óta. 
Ágoston József k.-tanító, énekkarvezető, 1929 szept. óta. 
Kakas Irén tanítónő, a Leányeg^^let elnöke, 1906 szept. óta. 
Iványi Károly egyházfi, 1934 június óta. 
Tb. felügyelők: Vitéz dolinái draskóci Draskóczy István, 

ny. altábornagy, egyházmegyei világi jegyző; Kiss István bank;* 
igazgató, egyházmegyei számvevőszéki vil. elnök; Kalniczky 
Gusztáv ny. százados. 

Felügyelő: Dr . Huszár István ügyvéd, egyházmegyei ügyész. 
Pénztáros: Fodor Gyula. 
Ellenőr: Pócza Ferenc ny. lelkész. 
Gondnok: Horváth Bálint. 
Templomgondnok: Nagy Lajos. 
Földgondnok: Hettlinger Lajos. 

Presbiterek 1939. év végén: 

10. 

Ágoston József 
Bárány László 15. 
Bertha Bálint 
Csete György 
Csete József 
Czambel Mihály 
Edvy László 20. 
Farkas János 
Fodor Gyula 
Hegedűs Sándor 
Hettlinger Lajos 
Horváth Bálint 25. 
Horváth József 

Józsa Károly 
Kiss Dezső 
Klein Mihály 
Kovács Iván 
Krivácsy Gyula 
Kunszt Henrik 
Mikó János 
Mészáros Ferenc 
Nagy Lajos 
Nánik Pál 
Neszmélyi Pál 
Pócza Ferenc 
Rózsa János 
Rozsnyai János 

Sülé Zsigmond 
Szabó Gábor 
Szabó Lajos 
Id. Szakács Dániel 
Ifj. Szakács János 
Szenté József 
Szigethy János 
Szily Dezső 
Szutter Dániel 
Takács József 
Tóth Béla 
Varga Lajos 

40. Zakots István. 

30. 

35 

Az egyházközségi Bíróság, Iskolaszék és Gazdasági Bi= 
zottság tagjai: 

1. Bácsi Sándor \ . . . . 
2. Dr. Huszár István / '^'"^'^• 
3. Rózsa János jegyző. 
4. Fodor Gyula 
5. Nánik Pál 

6. Pócza Ferenc 
7. Id. Szakács Dániel 
8. Szily Dezső 
9. Szutter Dániel 

10. Zakots István. 



I. 

Számadás az Isten értékeiről. 

Isten a számadás gondolatával és felelősségével küldi az 
«mbert minden szolgálatba. Aki ezzel a küldetéstudattal számot 
nem vet, az sohasem tud másképp gondolni a számadásra, 
mint borzalommal. A gyülekezetnek egy évi életéről és az abban 
végzett munkáról számadást nyuitani roppant súlyos és alázatra 
roppanté feladat. Becsületes embernek, akinek kezéhez nem ta# 
pad közvagyon, könnyű számot adni bármikor, mert rendben 
van a számadása. Sa^át vagyonúnkról is könnyebb a számadás, 
hiszen igen kevés alkalom adódik az életben, hogy magánvagyon 
nunk kezelésébe beleszóljanak. 

A gyülekezeti munkáról való számadásnál azonban a fele# 
lősségre vonó, mágia a gyülekezet alapítóia és Ura : a mindenható 
Isteni S előtte nem lehet semmit sem elhallgatni, előtte nem 
lehet üres statisztikai adatokkal pótolni a lelket és felelősség* 
tudatot; előtte nem lehet olyan egyoldalú számadást végezni, 
hogy csak a lelkész és a gyülekezet anyagi ügyeinek felelős 
vezetői számolnak be pénzoszlopokról, vagy elvégzett Isten* 
tiszteleti alkalmakról, a gyülekezet pedig az utolsó fillérig 
ellenőrzi őket és bólint egy köszönetet: Rendben van minden! 
Az Istennek számadása nemcsak a gyülekezet vezetőségét sürgeti 
számadásra és bűnbánó magábaszállásra, hanem a gyülekezetnek 
minden egyes tagját is: adtál a pénz, a kényszerű egyházi adó 
mellé lelket is egyházadnak? Ott voltaidé mindig az Isten igéié* 
nek kincs^osztogatásánál? Hazavitted^e családi életedbe, híva* 
tali munkádba az Ige elkötelező ereiét, majánéleted nem szé* 
^yeníti*e meg benned az evangélikus nevet, közelebb kerültél^e 
1939#ben az Istenhez? 

Lelkész és gyülekezet tehát együtt állanak meg Isten előtti 
Én alázattal lehajtom a fejemet s bűnbánattal vallom, 

hogy többet is tudtam volna dolgozni s ha a nagyszámokkal 
ijesztő statisztika fel is menthetne, érzem, hogy velem szemben 
áll az én Uram Jézus Krisztusomnak szava: »Ha mindazokat 
megcselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy 
haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk csele* 
kedni, azt cselekedtükk< Luk. 17:10. 

Adná Isten kegyelme, hogy a számadás Isten előtt érzett 
felelősség tüzében sok evangélikus testvéremnek szíve forrna 
össze s velem együtt imádkozna, hogy a következő évben új 
kegyelmi lángtól lobogjon Krisztus nyájáért végzett szolgának 
és a Krisztus nyája tagjának szíve, hogy Krisztusban egymásra 
találva mindig egyesülhessenek Isten színe előtt az Ige hívó 
szavában! 



II. 

L e l k i m u n k a . 
Törzsközönség. 

Templombajárásunkat ezzel a szóval lehet leginkább ielle* 
mezni. Mindig jórészt ugyanazok, akik szomjúhoznak az örök 
élet vízének forrásai után. Nagy öröm, ha Jiéha#néha egy-kettővel 
szaporodik a számuk. Ebben van gyülekezeti életünk dicsősége 
és gyalázatja, ebben van erőnk és erőtlenségünk. A nagy ünnes^ 
pek hatalmas átölelő ereje után egy csapat újra leszakad az e_gyí 
ház szívéről, ho^y csak az új. sátoros ünnepen haitsa me£Ínt 
hozzá a fejét. Hiába mondják, hogy most meg lehetünk elé-
gedve: nem jól van ez így! Mentségeket persze lehet keresni: 
télen hideg, nyáron meleg a templom, kb. 300 olyan szegény 
család van gyülekezetünkben, akiknek nem telik »olyan« ruhára, 
amelyben szégyenkezés nélkül jöhetnének templomba. Ezek azon* 
ban csak a Sátán tanácsán született mentségek! Istenhez minden* 
képp mennem kell! Egy amerikai vak, koldusasszony írta me^ 
az igaz Isten-kereső vágyat: 

Amint vagyok: vak és szegény. 
Hogy kincset leljek benned én, 
S derüljön éjszakámra fény. 
Bárány Jézus, jövök! 

Jőji hát, Testvérem, úgy, amint vagy! Hozd el bánatodat 
és örömödet, gondjaidat és életkedvedet, szegénységedet és gaz# 
dagságodat, haragodat és szeretetedet, lázongásaidat és elcsende* 
sedésedet, meri mindezek csak a közösségben, a lélek közösségé* 
ben, a gyülezetben, az élő Krisztussal való viszonyodban talál* 
ják meg megoldásukat és értelmüket. Jöjj és ne válogass ai 
»szóriokokban«. Isten személyválogatás nélkül nyújt néked ke* 
gyeimet a kereszten s erre akar reámutatni minden ének^ minden 
olvasott és hirdetett isje. Ha nem emberekre va.2y kiváncsia 
akkor mindie a Krisztust fcgpd hallani, ha csak emberek szel* 
lemi produkciói vonzanak, akkor önmagadat csapod be. Jőji és 
hozz másokat! 

Istentiszteleteink száma. 

A számok beszélnek, de csak azoknak, akik hallgatnak 
reájuk. Csak azok a számok beszélnek, a lélek nyelvén, amelyek 
a lélek üzenetét zengik. Alkalom a közös épülés számára d. e., 
a 10 órai istentisztelet alkalmával volt 66. Ezeken az istentiszte^ 
leteken legnagyobbrészt felnőttek vannak és az év jó részében 
vannak is annyian, hogy a gyülekezet nagyságához kicsiny 
templomunk megteltnek látszik. A d. e. fél 9 órakor tartott isten* 



tiszteletek a középiskolás diákoknak szólnak és csak kevesen 
vesznek részt ezen a gyülekezet felnőtt tagjai közül. 39 diák* 
istentiszteletet tartottunk. A d. u. fél 3 órakor tartott istentiszt 
telet tanévben mindig gyermek^istentisztelet és ide a gyermeke;* 
ket elég pontosan elküldik a szülők. Sok esetben azonban csak 
tanítóink szorgalmas ellenőrzése tudi__a megakadályozni a ^yerme* 
kek rendetlen templomba járását. Kórházi betegeink részére 
karácsony és nagypéntek előtt tartottunk egy^'egy istentiszteletet. 
Farkasgyepün a gyermeküdülőben és erdei iskolában 16 isten<í 
tiszteletet tartottunk. Az esti istentiszteletek száma: 24. Az Ifiú# 
jsági Egyesület részére 16, a Leányegylet és később a Nőe^yliet 
részére 20 biblia#órán szolgáltunk. Katonáknak tábori istentiszt 
teletet 6 alkalommal tartottunk; vallásos esténk három volt az 
elmúlt évben. A gyülekezet lelkészi karán kívül köszönettel 
gondolunk azokra, akik az 1939. évben gyülekezetünkben vál* 
íalták az igehirdetés szolgálatát- D . Kapi Béla, egyházkerületünk 
főpásztora avatta fel orgonánkat az elhívott lélek hatalmas sza# 
vával: 1939 február 19#én. Ez este egyházzenei hangversenyünk 
kön Takács Elek, egyházmegyénk esperese tartott építő elő# 
adást. Baltazár János, akkor komáromi, ma jolsvai lelkész tar# 
tott lélekbemarkoló előadást Nőegyletünk szeretetvendégségén: 
A hazatért Felvidékről. Ki ne emlékeznék szeretettel finn theo* 
logus testvérünkre: Soisalon#Soininen Ilmari^ra, aki húsvét má= 
sodik ünnepének d. u.#ián hibátlan magyar nyelven hirdette a 
a magyarok és finnek egyetlen reménységét: az élő Krisztust! 

Gazdagodhattunk még: Boros Lajos, Tóth Sándor missziói 
lelkészek, Garam Lajos egri lelkész, vitéz Horkay Béla tábori 
lelkész. Nóvák Rezső ajkai lelkész, Mórotz Sándor budapesti 
vallástanár. Pásztor Pál és Belopotoczky Lajos theoíogusok és 
dr. Karner F. Károly egyetemi tanár igehirdetésén és előadásain. 
Előadásokkal gyarapították ismereteinket a világiak közül: nemes 
Mihály Sándor egyházmegyei felügyelő, dr. Huszár István gyü* 
lekezeti felügyelő, Hodik Imréné úrasszony, a Nőegylet elnöke 
és Tóth Sándor ref. kollégiumi tanár. Házi istentiszteletet három 
alkalommal tartottunk. 

Gyülekezetünkből szolgálatot nyújtottunk: Felsőgörzsöny* 
ben, a Pápai Kaszinóban, az egyházmegyei lelkészértekezleten. 
Mezőlakon, Dákán, Gecsén két alkalommal, az Énekkar kultúr* 
estjén, Nőegyleti szeretetvendégségeken, iskolai ünnepélyeken, 
Takácsin, Nagygyimóton, Téten, Ajkán, Zalaistvándon és a 
Pápai Frontharcosok zászlóavatásán, valamint egy szülői értekezz 
léten, Kelenföldön és az Ifj. és Leány egylet szeretetvendégségén, 
s a Nőegylet karácsonyi ünnepélyén. 

Meg kell még említenünk, hogy elemi iskolásaink részére 
ősszel és tavasszal, amíg csak az idő engedi, minden reggel kö* 
nyörgést tartunk. 

A délelőtt tartott istentiszteleteken az énekeskönyvünkből 
is ismert evangéliumi, délután pedig az epistolai igékről szóltunk 
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a híveknek. Megtanultuk az ismeretlen magyar dallamokat éne# 
kelni! 

A gyülekezet presbitereinek gyűlés előtt két alkalommal be* 
szeltem az evangélikus presbiter kötelességeiről és az evangé* 
likus öntudat ápolásáról. 

Középiskolásaink részére diákkonferenciát tartottunk és két 
deprekációra előkészítő csendes napot- így szolgált Foltín Brúnó 
if]. lelkész is gyülekezetünkben. 12 alkalommal tartottunk Ür# 
vacsorái istentiszteletet. Az itt bűnbánatot keresők száma 680 
volt. 

A helyzet még mindig az, hogy csak nagypénteket tekintik 
legtöbben az Urvacsorázás ünnepének. Háznál, betegnek 10 
alkalommal szolgáltattuk ki az Urvacsorát. Sokan azonban babo# 
nás félelemmel telnek el betegágyaikon is és azért nem hivatnak a 
hozzátartozók is papot, mert a beteg attól fél, hogy meg kell 
halnia. Ki kell nőnünk ezt a kíslelkű és sötét gondolkodást, 
mert ez nem méltó az evangélikus névhez! 

Kórházgondozás. 
Nagy forgalma van a pápai nagy kórházban a betegeknek 

és a halálnak. Ezen az életmentő helyen a lélekmentés szolgálatát 
is igyekeztünk ellátni. 42 esetben jártuk végig a sóhajok szobáit 
és imádsággal, vigasztaló szavakkal, egy#egy egyházi lapnak kéz# 
beadásával igyekeztünk megláttatni, hogy a földi életnél és bál^ 
ványként imádott egészségnél van drágább kincse is az ember* 
nek, az üdvösségre hivott emberi lélek, istennek legyen hála:volt 
olyan tapasztalatunk is, hogy a beteg vigasztalt meg bennünket 
csodálatos hitével, türelmével és Istenre való hagyatkozásának 
erejével. A Ref. Szeretetházban szeretettel felkarolt híveinket is 
többször látogattuk. 

Lelkipásztori látogatás. 
Áldott alkalom a megismerésére azoknak, kiket a szószék 

távlatából látunk, vagy akiket csak az adófőkönvvből és a 
törzskönyvből ismerünk. Nincs nagyobb vágya a lelkésznek, 
minthogy megismerhesse híveit. És mégis ez a nehéz! Az elmúlt 
évben 186 családnál 279 alkalommal tettem látogatást. Látszólag 
sok, de a valóságbaih kevés. Nem tartottam rangsort és nem 
tettem kivételt, hiszen én nem ismerem még a híveimet. Ha egy 
utcában valaki kimaradt és ha egy egész utca maradt ki, Isten 
kegyelméből majd azokhoz is eljutok. Hiszem, hogy meg# 
bocsátják és megértik késésemet. Ezúttal is meg kell azonbaA 
őszintén mondanom, hogy a város szerencsétlen szétszórtsága 
e téren roppant nehézségek elé állít. De az idő kiszámított volta 
is olyan akadály, hogy kettő közül kell Pápán a vezető lelkész* 
nek választania: vagy minden d. u. rászánja magát a rendszeres 
látogatásra és akkor nem jut ideje kiépíteni azokat a szükséges 



társadalmi kapcsolatokat, amik szükségesek a gyülekezet jövő 
fejlődése érdekében és le is kell mondania mindörökre arról, 
hogy a kor és az Ige követelménye szerint tudja képezni magát 
és olvasott embernek a megnyilatkozása legyen minden ki# 
jelentése; vagy az irodában elvégzett munka után minden idejét 
látogatásra szánja s akkor sem a gyülekezet négy egyesületében 
nem tud dolgozni, sem önmagát képezni nem tudja. Nyugodt 
lelkiismerettel igérem, hogy ami időm és erőm az »otthoni« 
munkám elvégzése után marad, azt igyekszem hiveim látogatására 
fordítani. Tapasztalatból tudom, hogy a segédlelkész látogatása* 
val nem elégesznek meg a hívek. Néhányan egyenesen abbahagyj 
ják a templombajárást, mert hozzájuk még nem ment el az új 
lelkész. Elég sokan voltak viszont olyanok is, akik nem tudták 
látogatásomkor még azt sem, hogy új lelkész van a gyülekezet* 
ben. Amikor alázattal elismerem, hogy több helyre is mehettem 
volna, ha a fáradság ellen jobban küzdök, akkor ki kell jelerus 
tenem, hogy kötelességemnek érzem minden hívemnek meglátó* 
gátasát, de azt kell mégis természetesnek tartanom, ha a hivek' 
maguk is jönnek lelkészükhöz, hogy így segítsenek a kölcsönös 
megismerkedésben. Nem tartom szerencsésnek és egészségesnek, 
hogy csak akkor jöjjön valaki, ha valamiben segíteni kell és 
mindig csak híveinek e világban való érvényesülése érdekében 
törje magát agyon a lelkész, de lelki kérdésekben, kísértések* 
ben nem fordulnak hozzá. Szívesen vagyok ingyen ügyvédje 
híveimnek, de szeretném, ha a Krisztusban találkozott lelkek ter* 
mészetes összhangjának lenne ez a következménye, nem pedig 
annak a szinte elharapódzott szokásnak, hogy mindent: állást, 
ruhát, kenyeret, fát teremtsen elő a pap, az egyház és ezért haj* 
landók vagyunk néha megmutatni magunkat a templomban. 
A lelkészt nem e.gyszer olyan tökfílkónak tartiák, akinek köte* 
lessége minden munkakerülőnek 1—1 P*t a markába nyomni, 
mert ezért lelkész és úgyis fél attól, hogy embertelen hírét költ* 
jük, ha nem á d . . . Aggódva gondolhat minden lelkész arra, mi 
lesz, ha egyszer nem bírjuk a szociális támogatásnak híveinket 
adományra ösztökélő munkáját. D e h á t . . . bírni kell és nem kell 
hálára számítani, folytatni kell a Krisztus ügyéért! 

III. 

Egyháztársadalmi munka. 
A gyülekezet, mint szervezett, jogi* és erkölcsi testület nem 

vonhatja ki magát a templomon kívül elvégzendő kulturális* 
szociális kötelezettsége alól, de nem vonhatja ki magát elsősor* 
ban az egyház lényegében kapott kötelességtudatból sem. Val* 
lásos*estéink, szeretetvendégségeink, kulturális összejöveteleink a 
pánai zsúfolt kultúrprogramm, mellett sem sorvadtak el. Ezt 
a munkát legjobban szemlélteti az egyesületek külön beszámolója. 
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Evangélikus Nőegylet. 
Nőegyesületünknek 110 tagsági díjat fizető tagia van. A 

tagok legnagyobb része azonban a tagsági díjon kivül igen nagy 
áldozatot hoz a karácsonyi segélyezés és szeretetvendégségek 
rendezése alkalmával. Nöegyletünk kötelességének tartja, hogy 
a gyülekezet építéséből is kivegye hivatásbeli részét- Gyüleke^ 
zetünk tanácstermének festésére Í50 P#t adtunk, az Ifj. Otthon 
renoválására 250 P#t adtunk ajándékba, 250 P#t kölcsönképpen, 
150 P#t adtunk gyülekezetünk új orgonájára, 400 P í̂t .pedig 
a nagy tanácsterembe vásárolt székekre. Rövid idő alatt tehát 
1200 P#vel segíthettünk gyülekezetünknek, amit is nem dicsek* 
vésből említünk meg, hanem az Ur dicsőségéért! 

Tartottunk négy választmányi gyűlést, négy közgyűlést, két 
szépen sikerült szeretetvendégséget és karácsonyfa^ünnepélyt. 
Állandóan havi segélyt adtunk 45 P#t, ruha, élelem, tüzelő* 
segélyt rendesen karácsonykor és rendkívüli esetekben adtunk, 
52 család részére. 43 leány és 27 fiú kapott ruhát. A szegemé 
segélyezés értéke természetbeniekkel együtt: 1500—1600 P. Kór* 
házi betegeknek szeretetcsomagot adtunk karácsonykor. Vagyo* 
nunk 1374.71 P. Az elmúlt évben tagjaink részére külön Bibliaí= 
órákat tartottunk lelkészeink vezetésével és az ősztől kezdve min* 
den hónán első vasárnaDÍán nőe^yleti vasárnapot rendezünk. 
A Biblia*órák látogatásával nem lehetünk megelégedve, de a 
nőegyleti vasárnapok szépen sikerültek. 

E helyen mondunk köszönetet a Leányegyesület szíves 
támogatásáért, illetve a szereplésükkel végzett szolgálatért. 

Ezúttal is szeretettel kérmk tagjainkat, tartsanak ki áldó* 
zatos szeretetükkel Nőej^yletünk szent ügye mellett, aki pedig 
még nincs közöttünk, jöjjön az Ür szolgálatába, hogy egyre na* 
gyobb erővel szolgálhassunk szegényeink támogatásával a szere* 
tet törvényének: Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek 
be a Krisztus törvényét! Hodik Imréné. 

Pápai Evangélikus Énekkar és Zenepártoió Egyesület. 
Evangélikus gyülekezetünk védő szárnyai alatt kitartó buz* 

galommal működik ez a nagymúltú egyesület. x\lapjait még a 
múlt század végén rakták le .gondoskodó őseink. Nagy Pál igaz* 
gató*tanító, karnagy vezetése alatt m-egindul az igazi fejlődés, 
aki összeállította az egyesület alapszabályait s í^y 1913 január 
4*től mint bejegyzett szervezet teljesíti hivatását. Az e_g3'esület 
célja az, hogy tagjai között a vallásos, erkölcsös és hazafias 
érzületet ápolja, illetve az egyházi és magyar dallamokkal hívő, 
hazafias, magyar lelkeket neveljen. Az iskolai év alatt hetenként 
két este, kedden és pénteken jövünk össze az ifjúsági teremben, 
hogy átadjuk magunkat a dal léleknemesítő hatásának. Az egye# 
sülét évenként többször szerepel nyilvánosság előtt is. Közre* 
működik nagy ünnepek alkalmával az istentiszteleteken, vallásos 
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estélyeken és külön kívánságra gyászszertartásokon. Önállóan 
rendez magyar dalos^esteket és műsoros előadásokat. Az 1939=' 
ben, Kassán megtartott országos dalos^ünnepélyen eredménye* 
sen szerepelt, képviselve ezen a nagy magyar megmozduláson 
egyházközségünket, városunkat és vidékünket. Kassáról gazdag 
lelki gyarapodással, szép serleggel és éremmel tértünk haza. 
Itt is hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szí* 
ves hozzájárulásukkal segítettek bennünket vállalkozásunk ke ;̂ 
resztülviteléhez és sikeréhez. Ebben az évben április 8*án a 
városi moziban rendezzük meg műsoros estünket. Hisszük^ hogy 
ez alkalommal is tapasztalni fogjuk híveink és magj^ar testvén 
reink meleg érdeklődését. Az egyesület bevételeit mindig nemes 
célra fordítja. Az orgona#alapot tulajdonképpen az énekkar te* 
rémtette meg 400 pengős adományával, melyhez az úi orgona 
felállításakor még 20 pengővel járult hozzá. Gyülekezetünk) 
pénztárába évenként befizeti az elhasznált tüzelő árát s a nagy 
tanácstermi kályha árából is kivette a maga részét. Néhány 
esetben szegénysorsú iskolásgyermeket öltöztetett fel. x\z idén 
•szereztünk be egy szép harmóniumot 250 P#ért, a múlt években 
pedig egyesületi sapkákat vettünk. Legközelebbi céljaink egy 
egyesületi zászló előteremtése és énekterem létesítése. Tudjuk, 
bogy ezek nagy célkitűzések, de azt is tudjuk, hogy fáradozás 
sainknak Isten megsegítő kegyelmével bizonyosan meg lesz az 
eredménye. Az alábbiakban közöljük tagjaink névsorát: Nagy 
Endre kollégiumi tanár, elnök és Ágoston József evangélikus 
k.ítanító, karnagy vezetése alatt az I. tenorban Antal József, 
Berta Márton, Berta Kálmán, László István, Markó József, Mol^; 
nár József, Németh József, Szakács István, Szakács Kálmán, 
Czambel Mihály. IL tenorban: Bartakovics Károly, Baranyai 
József, Jezerniczky Sándor, Németh Lajos, Lloffmann József-. 
Horváth Károly, Szakács János, Vikker Ferenc. I. basszusban: 
Csete József, Kálóczi József, Németh Pál, Ferenc Péter, Pol# 
gárdi István, Szakács Gábor, Vizi Károly. IL basszusban: Ba# 
logh József, Iványi Károly, László Jenő, Molnár Gyula, 
Soós Ferenc, Sülé János, Vargha István és Zsirai József. 
Bevétele 509 pengő 60 fillér, kiadása 654 pengő 98 fillér volt. 
Pénztármaradvány, mint bankbetét: 250 P. — A tagok l<ozül 
sokan vannak, akik évtizedeken keresztül munkálkodnak kitartó 
szorgalommal. Érdemesek rá, hogy nsvüket külön is megem^ 
lítsük: Szakács János, Szakács István, Balogh József, Szakács 
Gábor, Iványi Károly, Csete József, Vizi Károly, Bartakovics 
Károly, Soós Ferenc, Czambel Mihály és Vikker Ferenc. A ki. 
tartó, buzgó munkát e^3'esületünk a fentebb említett magyar 
dalí^esten jutalmazza országos dalosszövetségi éremmel. — Az 
énekkarnak kevés tagja van. Nélkülözzük gyülekezetünk sok 
éneklő férfi tagját. Pedig évenként megtesszük felhívásunkat 
és most sem mulasztjuk el: Jertek közénk, az Evangélikus Ének* 
karba és énekeljünk minél többen Isten dicsőségére és magyar 
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hazánk érdekében! »Mi a szív mélyének enyhület adó, ami e 
világon szép, nemes és jó, úi életre kél, dal zengésinél, úi életre 
kél. dal zengésinél!« Ágoston József 

egyesületi karnagy. 

Beszámoló a Leányegyesület 1939. évi működéséről. 
Az évekkel ezelőtt kedvessé vált biblia* és munkaórákat 

folyó évben is megtartottuk. Leányaink az esti összejöveteleken 
szép számmal vettek részt. A bibliaórákon vezető lelkész urunk. 
Bácsi Sándor ismertette a biblia nőalakjait, a munkaórákon pedig 
Kakas Irén tanítónő, egyesületi vezető a protestáns nagyasszo* 
nyok életét elevenítette fel felolvasásaiban. Mindkét óra célja 
volt a leányok lelkében az Istenfélelmetj a haza és ^ y h á z iránti 
szeretetet, hűséget és az evangélikus öntudatot fejleszteni. Ezt 
a célt — örömmel látjuk — többés=kevésbbé el is értük. Bizony* 
ságtételét a leányok házasságkötésekor kapjuk. Mindazok, akik 
lélek szerint is ott voltak az esti összejöveteleken, megálltak hű# 
ségben a komoly elhatározások idején is. 

Résztvettünk a nőegylet jótékony munkájában. A szegény 
gyermekeknek ajándékozott ruhákat, karácsonj'kor felerészben 
mi varrtuk me^- Gyűjtéseikben segítettünk. Vallásos estéikre^ 
szeretetvendégségükre hallgatóságot, vendégsereget hívtunk. 
Egyesületünket meglátogatta Hegedűs Ilonka orsz. titkár is. 

Az ifjúsági terem hat ablakára hat különböző magyar vidék 
népies munkájával hímeztünk függönyöket. A finn katonák ré# 
szere érmelegítőket kötöttünk. Belekötöttük imádságainkat is, 
hogy szabadságharcukat a jó Isten segítségével diadallal vívják 
meg. December lOíén szeretetvendégséget rendeztünk. Előadóink 
voltak: Tóth Sándor ref. koll. tanár A Hollandiában tartott ifjú* 
sági világkonferencián szerzett benyomásairól szólt- Garam I.a*-
jos egri ev. lelkész Finnországról beszélt és közben ismertette 
a finnek egyházi énekeit. K leányok alkalmi énekkara lelkész 
urunk irányításával néhány eredeti magyar népdalt énekelt, 
hogy a magyar népdal kincsesházára felhívja a hívek figyelmét. 

Résztvettünk a felszabadult Kassán tartott protestáns leány* 
szövetség országos konferenciáján. A jó Isten kegyelmét két* 
szeresen éreztük. És pedig: hogy a konferencián résztvehettünk 
és lelkiekben gazdagodhattunk — azonkívül, hogy 20 év után 
Kassára mehettünk, magyar szívünk igaz gyönyörűségére. 

Beszámolónk teljessége kedvéért meg kell említenünk anyagi 
gazdálkodásunk eredménvét is. Bevételűnk 280 P, kiadásunk 
268 P volt. 

A jó Isten segítsen meg minket a jövő esztendőben is, 
hogy még nagyobb eredménnyel dolgozhassunk Isten dicsősé* 
gére, hazánk, egyházunk és a magunk javára. 

Horváth Irén 
egyesületi jegyző. 
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Evangélikus ifjúsági Egyesület. 
Ifjúsági Egyesületünk az elmúlt esztendőben különböző 

Tcörüln?ények káros befolyása miatt nem tudott eléggé ered* 
menyes munkát kifejteni. Hiába volt meg az egyesület néhány 
buzgó tagjában a tetterő és a dolgozni akarás, az Egyház tag# 
jainak egyesületünkkel szemben tanúsított közönyössége lehetet* 
lenné tette, hogy egyházunk jövő reménységei, akik majdan 
hivatva lesznek egyházunk hajóját biztos révbe vezérelni, már 
most kinyilvánítsák tetterejüket és megmutassák, hogy a jövő* 
ben méltóak lesznek arra, hogy a vezetést magukra vállalják. 
Pedig több megértést, jóindulatot és támogatást érdemlene ezen 
egyesület, mert az az Egyház, amely nem törődik ifjainak 
életével, hanem teljesen magukra hagyja őket, az előbb#utóbb, de 
úgyis el fog pusztulni, mert ha ifjaink eltávolodnak az egyháztól, 
nem lesz, aki az idősek vállairól átvegye a vezetés súlyos gond* 
ját. Sajnos, számbelileg ezideig még nagyon kevesen vagyunk, 
ami második főakadálya az eredményes munkálkodásnak. Ifjaink 
nagyrésze ridegen távol tartja magát attól az E_gyesülettől, amel^; 
Krisztust tűzte ki céljául, amely egyedül lesz képes ezt a lángok* 
ban álló világot megszabadítani földi bűneiből és elvezetni egy 
boldogabb jövendőbe. 

Azonban Egyesületünk kevés tagja is időt és fáradsá* 
got nem kímélve igyekezett ezen gátló körülményeket le* 
győzni és a lehetőséghez képest Egyesületünket fenntartani és 
munkakörét mindjobban kibővíteni. Az elmúlt évben 16*szor 
jöttünk össze biblia*órára, amely órákon részben Bácsi Sándor 
lelkész úr, részben pedig Kiss Dezső s.*lelkész úr hirdette az 
Isten megsegítő kegyelmét és buzdította további kitartásra és 
munkára ifjainkat. Két esetben asztali*tenisz versenyt, három 
•esetben műsoros estét tartott egyesületünk a gyülekezeti tanács* 
teremben, egy esetben pedig műsorral egybekötött teaestélyt 
rendezett, amely műsoros estélyek, tekintve a gyér látogatottsá* 
got, anyagilag vajmi kevéssé vitték előre egyesületünk ügyét. 
Különösen itt szeretnék rámutatni Egyházunk tagjainak az egye* 
sületünkkel szemben tanúsított közönyére. Higyjék el kedves 
egyháztagjaink, hogy azok az iparos és munkás ifjak, akik időt 
és fáradságot nem kímélve egyenesen a munkahelyükről össze* 
jönnek esténként, hogy egy műsoros estélyre elkészüljenek, 
nagyon, de nagyon megérdemlik, hogy ezen műsoros estélyek 
nagyobb iátogatottságriak örvendjenek. Hiszen nem tisztán a 
tagok saját élvezetei miiatt tartjuk ezen estéket, hanem különös<í 
képpen azért, hogy ezzel a nagyrahivatott Egyesületünket fenn* 
tarthassák, amely .hivatva van a Krisztust szolgálni és ezzel az 
Egyházat minden veszélv közepette is időtlen időkig fenntartani. 

Nagy Zoltán. 
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Hitoktatásunk reformja. 
Evangélikus egyházunk erőssége mindig az egyszerű falusi 

híveink hűsége és az intelligens vezetőréteg volt. A vezetőszoí= 
repre hivatott intelligencia azonban az utóbbi időben nagyon 
sok helyen elvesztette evangélikus öntudatának tiszta ragyogását, 
aminek oka nem egyszer a vegyesházasságnak e körökben való 
elterjedtségén kívül a középiskolai hitoktatásunk fogyatékossá* 
gában keresendő. Gyülekezetünkben a hitoktatásügy 1939 őszéig 
három ember kezében volt: az állami hitoktató, a gyülekezeti 
lelkész és s.#lelkész kezében. A hitoktatás egész embert igénylő 
szent munka. Én nem vállalhatok heti 18 óra hittanórát, mert ez 
maga egész embert igényel s akik előttem ezt a munkát elvállal* 
ták, bizonyára érezték is, hogy valahol akkor mulasztásnak kell 
lennie. Azért püspök urunk beleegyezésével átadtam az engem 
megillető hitoktatási munkateret és ennek havi 100—110 P jőve* 
delmét új embernek s így nevezte ki ezen hitoktatói munka el* 
végzésére egyházkerületünk főpásztora: Váczy Dezső kaposvári 
s.*lelkészt. A gyülekezet s.*lelkészének még megmaradt az öreg* 
hegyi elemi iskola, a Mezőgazdasági Szakiskola, az ismétlőiskola 
és a farkasgyepüi üdülő. Me^ kell említenem, hogy a két hit* 
oktató méj , mindig 28—30 heti órában tanít. A hitoktatók az 
órákon kívül vallásos egj'esületbe is tömörítik az evangélikus 
növendékeket és ezeknek munkája a következő volt: 

A Diákszövetség munkája. 
Gyülekezetünk a város különböző iskoláinak evangélikus 

növendékeiből alakult diákszövetségeket is magáénak vallja. Be* 
lőlük kerülnek ki a jövő .^gyülekezetének felügyelői, presbiterei 
és intelligenciája. Nem közömbös tehát, hogy milyen útravalót 
kapnak az eljövendő szolgálatra. Maga a hivatalos egyház is 
elsőrendű kérdésnek tekinti evangélikus ifjúságunk egyházias 
nevelését. Igazolója az, hogy a Belmissziói Munkaprogramra 
külön fejezetben szól a középiskolai ifjúság szolgálatáról. A szö* 
vétség munkaösszejöveteleinek is az itt megadott anyag képezte 
gerincét. 

A ref. Nőnevelő*intézet növendékei a Bóra Katalin=kör 
(elnöke Dubovay Gizella IV. éves növ.), az állami tanítóképző 
és a ref. kollégium növendékei pedig a Diákszövetség kebelében 
fejtették ki munkásságukat. 

A Diákszövetség ifjúsági elnöke: Rozsnyai Géza tanító* 
jelölt; jegyzője: Sikos Endre VII . , pénztárosa: Temesvári József 
VIII . , könyvtárosa: Szekeres Sándor VII . , Hegyi Imre VI . oszt. 
koll. növendék volt. 

A tanév folyamán 10 rendes ülése volt a Szövetségnek. Az 
összejövetelek mindenkor közénekkel és imádsággal kezdődtek 
és fejeződtek be. Minden összejövetelen egy VI I I . oszt. növen* 
dék, vagy tanítójelölt tartott bibliamagyarázatot a vezető*lelkész 
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előkészítése után. Önálló előadások, felolvasások, magyar sors# 
kérdések, zeneszámok és szavalatok gazdagították a munkaössze* 
iövetelek műsorát. 

A nyilvánosság számára rendezett előadások közt első he# 
lyen állt a reformáció emlékünnepe, melyen művészi számok 
keretében gyülekezetünk lelkésze: »Mi nem vagyunk a meghat* 
rálás emberei* címen tartott előadást. 

A szövetség tagiai a tanév folyamán két alkalommal vettek 
részt deprekáción és éltek úrvacsorával. Az első deprekáción 
Hubert István celldömölki esperesi s.#lelkész, a másodikon Foltin 
Brúnó, a Pro Christo evangélikus ágának titkára segített diák* 
jaink lelki életének elmélyítésében. 

Februárban nagy sikerrel rendeztük meg vidám*estünket is. 
A Szövetség tagjai a gyülekezet életében is élénken részt* 

vettek. Vasárnaponként fél 9 órakor ifjúsági istentiszteletet tar* 
tottunk számukra. A gyülekezet vallásos estjein és ünnepségein 
több alkalommal szavalatokkal és zeneszámokkal működtek 
közre. Áldozatkészségüket pedig az orgonaépítésre való ada* 
kozással mutatták meg. A Szövetségi pénztárból 50 P*t adott, 
a Szövetség tagjai pedig a vékon}' diákzsebpénzből is 1—4 P*t 
adományoztak személyenként. 

A pályatételek ez évben is nemes versenj-t váltottak ki az 
ifjúságból. 

A Szövetség évi bevétele 213.20 P, kiadása ugyanannyi volt. 
Adja a kegyelem Istene, hogy az itt végzett munka is ,gyü* 

lekezetünk, egyházunk és hazánk javát szolgá]J[a. 
Bárány László. 

A „Lorántffy Zsuzsanna Kör" munkája. 
Az állami polgári leányiskola tanulóinak Lorántffy*köre az 

elmúlt iskolai esztendőben Isten kegyelméből nagyon sokat való* 
sított meg a kitűzött célból. Vezérlő szövétnek Isten igéje volt, 
mely bevilágította tartalommal, melegséggel, s értékkel töltötte 
meg az összejöveteleket. Gyűlésről*gyűlésre felhangzott a növen* 
dékek ajkán a bizonyságtevő, önállóan elkészített írásmagyarázat 
és vallásos tárgyú dolgozat. A kör két pályatételt tűzött ki pénz* 
béli jutalmazással, hogy ezáltal is növelje a tagok munkakedvét. 
A pályatétel címei: » A próféták jövendölése a Messiásról. A 
protestáns egyház védői Magyarországonc<. A beérkezett gondo* 
san elkészített dolgozatok bizonyságai az egész évi szorgalmas 
munkának. Az önképzés, jellemfejlesztés, hiterősítés munkája* 
hoz kívánatos alkalmat nyújtott a kör könyvtára, mely egyúttal 
a hittankönyveket is kellő mennyiségben juttatta a tanulók ren* 
delkezésére. 

A testvéri, közösségi élet és szeretet ápolását célozta az a 
kedves családias összejövetel, melven a kör szeretetvendégsé^ 
keretében vendégül látta a helybeli ref. polgári leányiskola evan* 
gélikus tanulóit és a szülőket. 
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A növendékek két alkalommal közösen vettek úrvacsorát, 
melyet mindkét alkalommal deprekáció előzött me^. Hálás lé# 
lekkel állunk meg Isten előtt, visszatekintve munkánkra, aki 
erősségünk, bátorítónk, hozzánk szeretettel lehajló, minket hi# 
tünkben, tetszése szerint való felebaráti szeretetben, egyházhű* 
ségben, hazaszeretetben erősítő kegyelmes Istenünk volt s »erős 
várunkcc lesz a jövőben is. 

Kiss Dezső. 

IV. 

A gyülekezet háztartása. 
Egyházközségünk 1959. évi összes bevétele 31.108.81 P , a 

kiadás 28.944.18 P. Egyenleg mint készpénz, illetve betét 
2164.63 P volt, mely összeg az 1940. évi I—II. havi személyi 
illetmények s dologi kiadások fedezésére lett tartalékolva. 

A 31.000 Pís forgalmat a parcellázásból bevételezett, illetve 
annak terhére eszközölt váltótartozások kifizetése idézte elő. 

Egyházközségünk javulásának tiszta képét csak úgy tudjuk 
megismerni, ha az előző évek gazdasági eredményeire vissza* 
pillantást vetünk. 

1933. év elején kezdte meg működését a pénzügyi bizottság, 
mely működött 1938. év végéig, ezen időtől fogva csupán névc 
leg változott meg az ezt .a munkát végző Gazdasági és Előkészítő 
Bizottság. 

1932. évben a felszaporodott 38.000 P#s terhekkel küzdő 
egyházközség elkészítette költségvetését, de mint az évi zárszám* 
adásból kitűnik, a szükséglet fedezésére előirányzott bevételi 
tételek még távolról sem közelítették meg a remélt eredményt. 
Év végével úgy a terhek, valamint ezáltal a kamatterhek is sza* 
porodtak. 

1933. év elején megalakult Pénzügyi Bizottság felismerte 
a bajoknak két fő okát. Egyik a nem célirányos gazdálkodás, 
másik az egyházi adó kivetése körüli — a terhek nem egyenlő 
arányban való viselésében — látta. 

Pontos adóalapok felfektetésének hiányában az idő előre* 
haladottsága miatt a kivetést elkészítjük az előző években fel* 
tüntetett adóalapok után. 

A tisztviselői illetményeket a 38.000 P*s teher nagy részének 
kamatfizetése miatt csak másodrendű kifizetéseknek lehet tekin* 
tenünk, mert a negyedévenként fizetendő kamatok majd min* 
den bevételeinket felemésztik. 

1934. évben, hogy megismerjük egyháztagjaink teherbíró* 
képességét, az egyházi adót önkéntes felajánlással próbáljxik 
megoldani. A Pénzügyi Bizottság hónapokon keresztül naponta 
30—40 behívott egyháztaggal ismerteti az egyházközség nehéz 
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anyagi helyzetét s a behívott egyháztagokról külön<=külöin; 
jegyzőkönyvet vesz fel a felajánlott összegről. Egyháztagjaink 
felajánlása és a felajánlott összegek befizetése várakozáson felüí 
üt eredményezett, s hogy az évi 8000 P^nél több nem folyik be, 
annak okát abban látjuk, hogy az egyházi adókönyvecskék 
kézbesítése a felajánlások folytán csak szeptember elején kézbe* 
síthetők. 

1935. évben látva.^ a Pénziigyi Bizottság, hogy ha az előző 
évi 8000 P felajánlás egészen befolyna, akkor sem fedezné szűk* 
ségletünket, ezért a o'o^os és személyi adó kivetését határozza el. 
mit a közgvűlés is elfosad. Beszerezzük az adóhivatalnál a pons: 
tos adóalapokat, fix fizetéssel bírók illetményeit az egj^es hivata* 
lóktól, intézményektől s ezek alapján történik a kivetés. Az első 
évben ebben a formában történt kivetés nem mutat bevétel szem* 
pontjából nagyobb eredményt. A nagyobb jövedelemmel bírók 
kis'-c icegenkednek tőle, viszont a kisebb jövedelmű egyhá-* 
tagjainknál nagyobb fizetési készség észlelhető. A helyzet némi* 
leg Javul s nem., csupán a kamat* és egyéb feltétlen sürgős fize* 
tési kötelezettségünknek tudunk megfelelni, de már a tisztviselői 
illetményeket — ha nem is a pontos időkben — de fizetgetni 
tudjuk s már ez évben újabb hátralék ezen a címen nem kelet* 
kezik. 

A helyzet ezen javulását a parcellázás megindulásának kö* 
szönhetjük. Habár ez évben még tényleges teher a parcellázás 
megindulásából kifolyólag nem megy le még vállunkról, de maga 
az a tudat is, hogy fel fogunk szabadulni a terhektől, nagy meg* 
nyugvást váltott ki. 

Felszabadul egyszerre az egyházközség háztartásából a 
8908 P*ős kerületi s egyéb járulék hátralék és 13.490 P váltó* 
teher, összesen 22.398 P. 

1936. évben már a parcellázási bevételből kifizetjük az 
1975 P*s tisztviselői illetmény hátralékot. A tisztviselői illetmé* 
nyéket már pontosain fizetni tudjuk, de községi állami adótér* 
heink még 5000 P*n felül vannak. Városi segélyünk né^y évre 
sem fedezné a letiltások összegét. A váltók kamata .még mindig 
nagy terhet jelenjt s ezért a 200 P*t sem meghaladó II. tanítói 
lakás és iskolai ablakok kijavítására gyűjtés útján keresünk 
fedezetet. 

Egyházi adó befolyásának eredményesebbé tételét a ,Pres* 
biterium utcákra beosztva házról*házra járással segíti előmozdí* 
tani. A parcellázás bevételéből kifizetett hátralékos tartozások foly* 
táiL a kamatfizetés csökkenése már na^.^ion is érezhető s ez évben 
már tüzelőanvae és nvomdai számlánkon kívül úiabb hátralékunk 
nincsen. A kamatterhek csökkenéséhez még hozzájárul az egy* 
háziadó 89o/o*os bevétele. 

1937. évben mindennemű évi fizetési kötelezettségünket 
elégséget tudunk tenni, a parcellázás bevételéből kifizetett ter* 
hek után a kamatcsökkenés és a befolyt 94o/o*os egyházi adóból 



18 

már elériük azt az eredményt is, hogy az 1938. év I.—II. hó* 
napiára kifizetendő személyi illetményekre tartalékkal rendel* 
kezünk. 

1938. év első felében az eg\'há2Í adó bevételeknél a lelkész* 
meghívás eldőltéig visszaesés mutatkozik. A lelkészlakás, igaz* 
gatói és II. tanítói lakás javítási, átalakítási s a lelkészmeghivással 
kapcsolatos kiadások 7250 P*őt tesznek ki. 5758 P kölcsönt ve* 
szünk fel részben önmagunktól, részben a Pápai Takarékpénztár* 
tói. Ez a feltétlen szükséges kiadás nem jelent külön terhet 
egyháztagi'ainknak, mert a Pénzügyi Bizottság a kölcsönt 
évi 1500 P*ős törlesztéssel indítványozza 1939. évtől költség* 
vetésünkbe beállítani a rendes évi épület javítások terhére s re* 
méljük 4—5 év múlva ennek teljes kifizetését. 

1938. év szeptemberétől kezdve egyházi adóban az év első 
felében elmaradt összegek megkétszeresedve folynak be. Az 
eddigi 600—650 P havi bevétel átlagosan havi 12Ó0 P*re emel* 
kedik úgy, hogy az év hátralévő 4 hónapja eredményeként be* 
folyik év végére az adónak 88ob*a. 

Többi bevételeink is oly arányban emelkednek, hogy min* 
dennemű fizetési kötelezettségünknek elégséget téve rendes be* 
vételünkből 2724 P*őt törlesztünk ez évben felvett kölcsö* 
nünkre s iazonkívül 2326 P*t tartalékolunk 1939. első negyedévi 
kiadásainkra. 

1939. év első negyedétől megindul a havi á,tlagos 1000 P*s 
egyházi adó bevétel. A parcellázás eredményes lefolytatásának 
köszönhetjük, hogy a váltók kamatának terhes fizetésétől már az 
év első felében megszabadulunk. Városi segél_yünket állandóan 
már csak a folyó évi adónkra fordítjuk. Hogy mégis az 1939*es 
év tökéletes képét láthassuk, fel kell sorolnom a következő té* 
teleket : 

Földhaszonbérben az előirányzott 4000 P*vel szemben a 
tényleges 4463.10 P előírásra befolyt 4029 P 57 fillér, az elő* 
irányzat 100ob*a, a tényleges követelés 90ob*a. Perselypénz, 
részvényosztalék, városi segély, filiáktól járulék s egyéb kisebb 
évi előiránvzatunknak befolyt 100oi)*a. 

Adománvokból 1341 P 51 fill., egyházi adóból a folvó évi 
kivetés személyiekben 9084 P 30 fillér. ,oo*osakból: 3828 P 
10 fillér, összesen 12.912 P 40 fillér. Költségvetésileg előirá* 
nyozva 11.832 P. 

Befolyt egyházi adóból 13.511 pengő 70 fillér, akivetésnek 
lOO^/oía, plusz a hátralékra 4o'o, összesen 104o'o. Ugyanezzel egy* 
időben orgona*alapra ajánlásból tényleg befolyt 6916 pengő 76 
fillér. így 1939. évben egyháztagjaink áldozatkészségéből, egy* 
házi adó s egyéb adományokból 21.769 pengő 97 fillér folyt be. 

Bevételeinkből fedezni tudtuk összes előirányzott kiadá* 
sainkat, ezenkívül offertóriumból elküldtünk 75 pengő 80 fii* 
lért^ finn testvéreink segélyezésére 427 P*őt, Gyámintézetnek 
92 pengő 47 fillért, templomépítésekre 402 pengő 40 fillért. 
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három tanterem részére beszerzett padokért 1395 pengőt, per^ 
selypénzből »Orgonaía]ap«#nak 392 pengő 59 fillért. Nagyterem 
festése, icépek átjavítása, keretek festése, villanyvezetékek süly* 
lyesztése, lépcsőház, könyvtári helyiségek javítása, takarítására, 
égők beszerzésére 515 pengő 05 fillért. Múlt évben kölcsönvett 
alapok visszahelyezésére a rendes gyülekezeti bevételből 2830 
pengőt törlesztettünk úgy, hogy a tervbe vett öí évre remélt 
törlesztést majd teljes egészében már az első évben kifizettük, 
mert 1939. évi december hó 31*én az egyházközség tartozása volt 
1700 pengő, mellyel szemben ugyanakkor 2164 pengő 63 fillér 
egyenleggel, mint pénztármaradvánnyal zárultunk. 

Az orgona-alap zárószámadása. 
— 1938. évi megindulástól 1939. év december 31-ig. — 

Mindnyájunk által ismeretes Bácsi Sándor lelkész úr úi 
orgonabeszerzésre indított akciója, ami 1938. év késő őszén vette 
kezdetét. Annak eredményét világosítják meg a következő össze* 
sítések: 

Befolyt önkéntes felajánlásokból 6916 pengő 76 fillér, 
perselypénz átvétel, orgonaíalap átvétel s Nőegyleti adományból 
befolvt 2146 pen^ő 24 fillér, összesen befolyt: 9063 pengő. 

Kifizetésre került ebből orgona vételárra, ennek felállítása* 
val kapcsolatos villanyszerelés, Bergmann csövezés, orgona* 
avatási ünnepség költségeire 7603 pengő 49 fillér. Ezenkívül ki* 
egyenlítést nyert a nagyterem részére rendelt 208 drb. szék vétel* 
árára 1854 pengőből 1200 pengő. A még fennmaradt 654 pengő 
székek árára való tartozás kiegyenlítése a felajánlásokból még 
hátralékban lévő adományokból biztosítva van. 1940. évben el* 
küldve 435 pengő, jelenlegi tartozás 219 pengő. 

A parcellázás zárőszámadásához: 
A parcellázás 1939. évi összes bevétele volt . . 10.37 r 13 P 

összes kiadása . . . 6.695"32 „ 
1939 dec. 31-én egyenleg mint takarékpénztári betét . 3.675'81 P 

1939. évi kiadások a következők voltak: 
Váitótörlesztésre 3.930— P 
Lelkésznyugdíjintézeti hátralékra 996"— „ 
Tüske Károlytól vásárolt földvételár előleg . . 50'— „ 
Egyházközségnek kölcsön 1.700"— „ 
Betét időközi kamata átadva egyházközségnek . . 19'32 „ 

A parcellázás megkezdésétől 1939 december 31-ig befolyt: 
Betétek időközi kamataiból 581"25 P 
Eladott parcellák árából befolyt 39.420-29 „ 

Összesen 40.001-54 P 
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Ezen bevételből kifizetést nyert az egyházközség tartozására 
22-398 P és pedig: 
Tisztviselői illetményhátralékokra 1.975-— P 
Lelkésznyugdíjintézeti járulék tartozásokra . . . . 1.996-— „ 
Egyházkerületi járulék hátralékunkra 4.937'— „ 
Váltótartozások teljes kifizetésére 13.490-— „ 

Ezenkívül a következő kifizetések történtek: 
Gyülekezetnek kölcsön 1.700-— P 
Földingatlan vásárlásra 10.000-— „ 
Volt bérlők kártalanítására, mérnöki felmérési költségre, 

hirdetési dijak, egyházközségnek a betétek időközi 
kamatainak átengedése 2.227-73 „ 

Egyenleg 1939. évi december 31-én 3 675-81 „ 
Végösszeg: 40.001-54 P 

Költségvetés 1940 . évre. 
Szükséglet: 

/. Személyi illetmények: 
1. Bácsi Sándor lelkész illetménye . . 3.160 P 
2. Segédlelkész illetménye . . . . 960 „ 
3. Hitoktató lelkész tiszteletdíja . . . 300 „ 
4. Rózsa János igazgató-tanító illetm. . 903 „ 
5. Kakas Irén tanítónő illetménye . . 804 „ 
6. Ágoston József tanító illetménye . . 1.479 „ 
7. Pénztáros tiszteletdíja 240 „ 
8. Egyházfi fizetése á havi 50 P . . 600 „ 
9. Egyházfi részére családi segély . . 180 „ 

10. Egyházfi %-a egyházi adó beszedés után 650 „ 
11. Egyházfi tüzelőjére 150 „ 
12. Tanítói persely váltság 100 „ 
13. Tanítói helyettesítésért 100 „ 

I. Személyi szükségletek összesen 9.626 P 

//. Dologi szükségletek: 
14. Épületjavítás, kisebb tatarozások . . 300 P 
15. Tűzbiztosítás 35 „ 
16. Világítás 200 „ 
17. Fűtés 500 „ 
18. Tantermek meszelése, olajozása . . 150 „ 
19. Kéményseprés 40 „ 

II. Dologi szükségletek összesen 1.225 P 
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///. Állami községi adók: 
20. Állami községi adók . 
21. Állami beruházási hozzájárulás 
22. Illetékegyenérték 
23. Vagyonváltságföld törlesztés 
24. Takácsi földek adója . 
25. Egyházfi után OTl-járulék 
26. Adókülönbözet . . . . 

1.350 P 
400 „ 
260 „ 
325 „ 
253 „ 
55 „ 
120 „ 

27. 

III. Állami községi adók összesen 2.763 P 
IV. Egyházkormányzatra: 

Egyházkerületi s alapi járulék 
28. Egyházmegyei járulék 
29. Lelkésznyugdíjjárulék 

565 P 
170 „ 
170 „ 

IV. Egyházkormányzatra összesen 905 P 

V. Egyéb szükségletek 
30. Offertoriumok elküldése . 
31. Lelkészözvegyi föld haszonbére 
32. Szövetségi tagsági díjakra 
33. Irodai szükségletek. 
34. Kiküldetési költségekre 
35. Szegénysorsú gyermekek cipőire 
36. Szegénysegélyzés, templomokra 

70 P 
800 „ 
20 „ 
500 „ 
200 „ 
300 „ 
100 „ 

V. Egyéb szükségletek összesen 1.990 P 

VI. Felszerelések s különfélék: 
37. Iskolai felszerelésekre 100 P 
38. KIE részére segély 100 „ 
39. Sírok gondozása, jókarbahelyezése . 300 „ 
40. Kölcsönvisszafizeíés 1.700 „ 
41. Perselypénz átadása orgonaalapnak . 350 „ 
42. Földvétel 3.000 „ 
43. Tüske Károly és özv. Dallosné-féle 

földek illetékére 900 „ 
44. Előre nem láthatókra 500 „ 

VI. Felszerelések s különfélék összesen 6.950 P 

Szükséglet összesítése: 
I. Személyi illetmények 9.626 P 

II. Dologi szükségletek 1.225 „ 
III. Állami községi adók 2.763 „ 
IV. Egyházkormányzatra 905 „ 
V. Egyéb szükségletek 1.990 „ 

VI. Felszerelések s különfélék . . 6.950 „ 
Összesen 23.459 P 
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Fedezeti r é s z ; 
1. Pénztármaradvány 1939. évről . . 2.164 P 
2. Földhaszonbérböl 4.600 
3. Részvényosztalék 220 
4. Lelkész özvegyi föld adója és kezelési 

díjából 125 
5. Városi segély 1.495 
6. Nyomtatványtérítés 10 
7. Perselypénz 350 
8. Offertoriumok 70 
9. Pénzintézetektől adomány . . . 35 

10. Harangozás 90 
11. II. tanítói lakás bére 400 
12. Adományok 200 
13. Különfélék 200 

Fedezet összesen 9.959 P 

Szükségleti tételek összesen . . . . 23.459 P 
Fedezet összesen 9.959 „ 
Hiány mint egyházi adóból pótlandó összeg 13.500 P 

Erén költségvetési előirányzatba a szükségleti résznél az 
előző év zárószámadásainak eredményei, a fedezeti résznél a 
tényleg várható eredmények figyelembe vételével lettek az egyes 
tételek beállítva. Egy régi tétel hiányzik csupán az elöirányzafí 
tunkból, a »váltók kamatacc. Minthogy takarékpénztári köl# 
csöntartozásunk teljesen megszűnt, szabadultunk meg ezen ter# 
hűnktől. x\z egyházközség összes tartozása a mai napon 1700 
P, mely összeggel önmagunknak tartozunk. S mint a költség;^ 
vetési előirányzatunkból kitűnik, jelenthetem, hogy 1940. évre, 
mint az egyházközség anyagi jólétének biztosítására 3000 P 
földvásárlásra lett beállítva s még ezen kivül az 1700 P#ős köl# 
csönűnk visszafizetésére is fedezetet találni remélhetünk. 

Felülvizsgálta és elfogadta az 1940 február 17#én tartott 
presbiteri és az 1940 február 18#án tartott közgyűlés. 

Fodor Gyula 
pénztáros. 

Gyülekezetünk jóltevöi. 
Istennek legyen hála, az 1939. esztendőben több olyan hi* 

vünket is érintett Istennek szent lelke, akik a nagy számadás előtt 
számot vetettek azzal a gazdagsággal, amit az evangélikus egy# 
házunk kebeléből magukba szivta,k s igyekeztek Istennel szem* 
ben erezett hálaként odaadni egyházuknak földi életük gazdag== 
ságából. Ketten mindenüket a Krisztus egyházának oltárára tet* 
ték. Nevüket imádságainkba foglaljuk, emlékűket szeretettel 
ápoljuk, adományuk örök áldássá válik: a gyülekezet életében, 
példájuk gazdagít és elkötelez mindnyájunkat, hogy mi is sze* 
ressűk egyházunkat! 
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1. Letenyei Etnilia. Meghalt 1939 április 6-án. 
73 éves korában egy szerény és egész életében szegényes 

munkában élő lélek: Letenyei Emilia. Élettársat, gyermeket nem 
rendelt mellé az Ür, de Istenbe vetett ió reménysége hűséges és 
gazdagító vándortársa volt. Eg}^ alkalommal házi istenítisztele* 
tet tartottam betegágyánál s aztán Urvacsorát vettl Egyszerű 
lelkét úgy eltöltötte az Ige gazdagsága, hogy reám akarta hagyni 
minden vagyonát, de az »ingyen vettétek, ingyen adjátok* pa* 
rancsának megértése után boldogan hagyta a pápai evangélikus 
gyülekezetre mindenét. Sokat hagyott, mert mindenét odaadta, 
még földi ékszereit is. 466 '~i#öl, házhelynek értékesülő földjét 
Isten házára, ruháit, ékszereit feleségemre hagyta, aki az ékszere* 
ket a gyülekezetnek, a ruhákat pedig mind a Nőegylet szegényei* 
nek adta. Gyülekezetünk a templom udvarróL saját halotti a* 
ként temette, egyházi énekkarunk és presbitereink, Nőegyletünk 
résztvevői kisérték utolsó földi útjára. Beteljesült rajta Isten 
kezének érintése: Megáldlak téged és áldássá leszel! 

2. Özv. Tóth Sándorné sz. Vörös Zsuzsanna. 
1939 március 19#én költözött 10 éves betegség után a min^: 

den szenvedések megváltójához. Gyülekezetünknek 500 P#s, 
jól biztosított adóslevelet adományozott s Nőegyletünknek áh 
landó jóltevője volt. Csodálatos türelemmel. Istenbe vetett hiti* 
tel viselte 10 éves szenvedését., amelyről csak úgy alkothattmk' 
fogalmat, ha elképzeljük: mit jelent 10 évig betegágyat nyomni 
úgy, hogy valaki nem tud feküdni, csak ülni. És mégsem pâ ^ 
naszkodot t . . . , az arcán az Istenre hagyatkozók boldo_g mosolya 
gása vált szépséggé, 86 éves korában is. Férje a szentantalfai gyü* 
lekezet tanítója volt, de korán elköltözött mellőle. Ebben az 
egyedüllétben és szenvedésben találta meg Istenben mindenét. 
Emléke áldottí 

3. Özv. Dallos Dénesné sz. Magyar Juliánná. 
1939 november ló^^án, 81 éves korában költözött Terem* 

tőjéhez. Küzdelmes életében megismerte a nagy vagyontól a 
kis kenyérig vezető útnak minden kínját. De tudott Ö is bővöl* 
ködni és szűkölködni. Mig, mozogni tudott, két keze munkájával 
tartotta fenn magát. 200 ^ jŝ öles házhelyét hagyta a gyülekezet* 
nek, s ruháit szegényeink kapták. Temetésén a gyülekezet elnök* 
sége, presbitériuma, Nőegyletünk, az énekkar és az is'kolás* 
gyermekek szerető imádsággal gondoltak a megboldogultra. 

Jóltevőink sírját gyülekezetünk gondozza. 1940*ben mind* 
egyik simák helyét újra szépen fogjuk rendezni. Legtöbbnek 
arcképe tanácstermünk faláról néz reánk és figyelmeztet: »Annak 
okáért, mig időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltai 
kép pedig a mi hitünknek cselédeivel!« 



24 

AzI Isten hangszerének építői. 
A gyülekezeti számadásban a hideg tény: 7603.49 P*t .fizet* 

tünk ki az úi, orgonára és a megmaradt pénzből 1200 P*t szé.-= 
kékre s mikor írom e sorokat, már a székekre szükséges 684 
Píből csak 219 P kifizetetlen s az is biztosítva van. EmögÖtt 
a hideg adattár mögött meleg lélek rejlik s köszönettel írjuk 
ide az adakozókat. Isten áldjon meg minden fillért, hogy vál* 
jék az orgonából lélekbe zengő evangéliummá az építésre adas^ 
kozók szívében, hogy: »Zúgó harang, ének* és orgonahang: 
Mind csak az Ö nevét áldják]« 

Orgonára, illetve gyülekezeti nagytanácsterem székjeire 
ajánlottak: 

300 P-t: Nemes Mihálv Sándor Cévi 100 P részlet). 
216.02 P*t: Bácsi Sándor. 
200 P4: Kalniczky Gusztáv. 
150 P-t: Böröczky Ede és neje, Kiss István, Evangélikus 

Nőegylet. 
I 100 P=t: Dr. Adorján Gyula és neje. Bárány László, vitéz 
Draskóczy István, dr. Huszár István, özv. Hajas Endréné, Kakas 
Irén, Kunszt Henrik, Küttel Nándor, Michna Mihály, Pócza 
Ferenc, Szakács Dániel, Zakots István. 

80 P-t: Hajnal Zsigmond, Takáts József. 
60 P=t: Dezső Jolán, Fodor Gyula, Rózsa János, Szabó 

József és Sándor, Hettlinger Lajos. 
' 50 P-t: Ágoston József, Bulla Dániel, Bertha Dávid, Far# 
kas János., Gergely Ferencné, Gerdenics Lajosné, dr. Horváth 
Károly, Horváth István (Bethlen#u.), Herints Lajos, Hodik 
Imréné, Kovács Imre, Kovács János, Klein Mihály, Kollégitimi 
ev. diákszövetség, Lauer Gizella, Mihácsy Sándor, ifj. nemes 
dr. Mihály Sándor, Nagy Lajos, Nagy Pál, Neszmélyi Pál, 
dr. EdelényiíSzabó Gyuláné, Szenté József, özv. Tóth Pálne. 

40 P-t: Edvy Testvérek, Molnár Ist\'án, Tóth Béla. 
36 P-t: Mészáros Ferenc, Nagy Zoltán, Nánik Pál, id. 

Németh János. 
35 P-t: Id. Englert Gvuláné. 
34 P-t: Hitzl Rezső. 
31 P-t: Jezerniczky Anna gyüjtöívén a dohánygyári mun# 

kásnők, hittestvéreink. 
30 P-t: Csizmadia Ferenc, Lóránt Ödön, Molnár Dénesné, 

Marczelly KornéU, Nagy Endre, özv. Nemes Istvánné, Pickel 
nővérek, Stemmer Vince, Somogjá Gyula, Szabó Laios, Szut# 
ter Dániel, Szily Dezső. 

25 P-t: Csillag Ferenc, vitéz Hevessy József, Kovács Antal, 
Kiss Dezső, Krivácsy Gyula^ Molnár József, id. Szakács János, 
Szigethy János, Varga Lajos, Balogh Ferenc, Nagy József, Tár* 
noky Jánosné. 

22 P-t: Pongrácz Ernő. 
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: 20 F=t: Berta Bálint, Balázs István, Csernussák Olga, özv. 
Edvy Jánosné, if]. Englert Gyula, Evangélikus Férfi Énekkar, 
Horváth Bálint, Horváth József, Horváth Laios, Józsa Károly, 
Kovács Iván, Kalmár Ferenc, Kocsis József, Koczor Kálmán, 
özv. Kocsis Pálné, Mikó János, Nagy Sándor, Nagy Károlyné, 
Pölczman István, Rozsnyay János, Rigler János, Sülé Károly, 
Szaióky Imre, Szakáll László, Válla Mária, Hegedűs Sándor. 

18 P=t: Kollégium V. a. oszt. növendékei, Teke József. 
17.50 P=t: Korcsmáros József. 
15 P-t: Czambel Mihály, Fóris Sándorné, özv. Horváth 

Dénesné, Jezerniczky Anna, Kovács Lóra, özv. Kiss Imréné, 
Kocsis Ferenc, Kecskés Ida, Mész József, özv. Moód Györgyné, 
Menyhárt Sándorné, özv. Orbán Istvánné, Öber Józsefné, Por* 
dán Károlyné. 

12 P=t: Csete József, Erhardt József, Gyimesv Demeterné, 
Király Antal, Rozsnyay Jenő, özv. Schmiedbauer Józsefné, 
Szalay Jánosné, Szalay Károly, Vadászy Laios. 

11.50 P=t: Dohánygyári hittestvéreink. 
11 P=t: Gyenese Sándorné. 
10 P-t: Bazsó Ferencné, Badacsonyi László, Benke Sán# 

dorné, Bárdossy Aladár, ifi. Badacsonyi László, Bertha Márton, 
Buchy Sándor, Csete György, Csányi Lajos, Csányi Erzsébet, 
Csóka József, Dömötör István, Dely Józsefné, Edvv Józsefné, 
özv. Flacker Sándorné, Gyenge Istvánné, Gelencsér Ferencné, 
Gindel Józsefné, Horváth Gyula, özv. Horváth Jánosné, Iványi 
Mária, Iványi Ferenc, Iványi Károly, Iványi Imre, Jánossy Ru# 
dolf, özv. Kovács Imréné, Kiss Zoltán, Kiss Mihály. Kiss József, 
özv. Kiss Dezsőné, Kovácsics Károly, Kovácsics József, Kozako* 
vics László, Király Ernő, özv. László Bálintné, László Kálmánné, 
Nagy Kálmán, özv. Nagy Sándorné, Németh Vilma, Németh 
Imre, Ovády Zoltán, Papp József, Papp Sándorné. Papp József 
(Ihászi), Petőcz Lajos, vitéz Pacsay Gyuláné, Soós Ferenc, ií\. 
Somogyi József, Szabó József, Szabó Gábor, EdelényiíSzabó 
Zoltánné, Szaióky Gyula, Szakonyi István, Sztrókay Irén, Takács 
Miklós, Tóth Ferenc, özv. Tóth Józsefné, özv. Tóth Sándorné, 
Tasnády Jánosné, Téringer Sándor, Varga Ferencné, Varga Já* 
nos, vitéz Zsédenvi Péter, Stemmer József. 

9 P=í; N . N. ' 
7 P=t: Evangélikus elemi iskola. 
6 P=t: Horváth Erzsébeté Kovács Miklós. 
5 P=t: Özv. Bakonyi Györgyné, Balázs József, Baranyay 

Istvánné, özv. Barthalos Józsefné, Csatáry Lajos, Czafit Ist* 
vánné, Cseszregi Erzsébet, Csóka Sándor, özv. Dubovay Gézáné, 
id. Döbröntey József, Erős Teréz, Farkas József, Fekete József, 
Farkas Sándor, Fülöp Lajos, Fekete Irma, özv. Fülöp Lajosné, 
Fodor Sándor, Györké Pálné, Horváth Pál, Horváth Károly, 
Hegyi István, Kovács Béla, Kovács Eleonóra, Kiss Dánielné, 
Kiss Irén, Koppányi Lajos, Kocsis Józsefné, Kardos Jánosné, 
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Kakas József, László Sándor, Leyrer Gabriella, ifi. Molnár ]ÓÜ 
zsef. Mészáros Gabriella, ifi. Odor István, Payr Gusztáv, Pol# 
gár Laiosné, Sülé József, Szakács Laios, Szakács Sándor. Széles 
Mihálvné, özv. Szőllősy Lászlóné, Szekeres Sándor, pzv. Tompa 
Károlyné, Terelmes Jolán, özv. Varga Jánosné, Weisz Arthurné, 
özv. Závorv Gyuláné, özv. Zathureczky Józsefnél özv. Cseszregi 
Mártonné. 

é.40 P-t: Téringer Mária. 
4 P=t: Búzás István, Erhardt Juliska és Karolin, ifi. Fodor 

László, özv. Gasztos Dánielné, Horváth Magda, Nagy István, 
Tompa Károly, Várady Imre. 

5 P=t: Borsos Rózsi, Boda Erzsi, Franz Laios, Gyarmathy 
Dénes, Gyarmathy Ákos, Horváth József, Hitzl Éva, Lampérth 
Irén, özv. Mórocz Antalné, Nagy Ida, Pátka Laios- Seregély 
Pál, if]. Szakács János, Szalay Lenke, Tompa József, Varga Éva, 
Vági Magda, Kisteleky István. 

2 P=í; Adorián Vilma, Asbóth László, Antal József, Bacsics 
Jolán, Bacsics Magda, Benscherer Jenő, Borsos Laios, Borsos 
Zoltán, Búzás Zoltán, Bakonyi Sári, Böröczky Ida, Csanda 
Gyula, özv. Csizmadia Sándorné, Czijpott Ernő, özv. Dömötör 
Józsefné, Erhardt Pál, Ferenczy Ibolyka, Gyimesy Zoltán, Gócza 
Imre, Horváth József, Havas Piroska, Holétzius István, Jánossy 
Rezső, Kovács József, Kovács Béla, Kovács Edith, Károlyi Béla, 
Klavanya Etus, Könyüd Sarolta, Kelemen Gyöngyi, Király Ist# 
ván, Lampérth Zoltán, Molnár Péter, Molnár Edith, Molnár 
Lajos, Molnár Lenke, Mészáros Ilona, Michna Magda, Nagy 
Gyula. Nagy Irén, Németh Sándorné, Pölöskey Lajos, Pölöskey 
Miklós, Radics Lenke, Sikos Endre, özv. Schreier Istvánné, Szabó 
Gyula, Szabó Ilona, Szalóky Sándor, özv. Tóth Zsigmondné, 
Tompa György, Tollár József, Tarján Kató, Ujtz Ágnes, özv. 
Varga Sándorné, Vadászy Tibor, Vadászy Jolán. 

1.50 P=í: Csapó Ilonka, Erdős Irma, Finta István, Ferenczy 
Sári, Ferenczy Krisztina, özv. Haidu Mihályné, Horváth József, 
Hauptmann Sándor, Kovács Jolán, Ludván Sándor, Sári Valéria, 
Szalóky Piroska, Szabó Ida, Sztrókai Zoltán, Tüske Irén. 

1 P=t: Ágoston Sándor, Antal Emilia, Antal Kornélia, Baki 
Béla, Balázs József, Biró Zoltán, Bödő Endre, Bors Gyula, 
Bors Sándor, Bács Jolán, Balázs György, Barta Béla, Borsos 
Ottó, Bolla Ida, Bozsoki László, Csizmadia György, Csajthay 
Edith, Csizmadia Mária, Cseh Kálmán, Csajághy Éva, Csóry 
János, Csehi Mihály, (>suti Pál, Döbröntei István, Dubovay 
Gizella, Döbröntei János, Döbröntei László, Erdélyi Károly, 
Eördögh László, Erdélyi Zoltán, Erdélyi Mihály, Fodor Kázmér, 
Fodor Karolin, Fodor Miklós, Farkas Emilia, Farkas Jolán, 
Fekete Irma, Farkas Laios, Ferenczy László, Frankó Ferenc, 
Ferenczy Mária, Gergály László, Gerley Sándor, Györkös Irén, 
Gergály János, Guóth Kálmán, Gömbös Káról}', Guóth Kor# 
nélia, Horváth Sándor, Horváth Jolán, Horváth Aranka, Hor* 
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váth László, Horváth Gyula, Horváth János, Horváth Ilona, 
Hegedűs Ilona, Huijber Ilona, Hübner Margit, Hegyi Imre, 
Hettlinger Kamilla, Hettlinger M ^ d o l n a , Joó Dénes, Juranics 
Erzsébet. Kovács József, Kovács Zoltán, Kovács Vilma, Kovács 
Piroska, Kovács Tibor, Kiss Ida., Kiss Mária, Kiss Sándor, 
Kiss József.. Királv Margit^ Király István, Kovácsics Károly, 
Ke:skés Dezső, Koczor Endre, Kozma Irén, Kassay Ida, Kele# 
men Jolán, Kalmár Gyula, Karner Ilona, Kamondy László, Káí= 
dár Frigyes, Kóbor Jenő, Karczaghy Jolán, Kovácsi Gizella, 
Kelemen Sándor, Kisteleky Mária, Katona Károly, Ludván l,ó=' 
ránd, .Molnár Dániel, Molnár László, Mészáros Jolán, Mészáros 
Karolin, Mészáros László, Mészáros Ferenc, Markó József, Mas^ 
gyár Márton, Móritz Sándor, Michna György, Móritz László, 
Marosv Gabriella, Nagy Imre, Nagy Elemér, Nagy Jenő, Nagy 
Sándor Nagy Ibolya, Nagy Jolán, Nagy Ernő, Nagy József, 
Nagy Károly, Németh Margit, Németh Kat'alin, Néineth 
Julianna, Németh Ernő, Németh Gábor, Nief Tibor, Nováki 
Ilona, Orbán Ottó, Pongrácz Ottó, Pozsgay Irén. Pátkay Irén, 
Pongrácz János, Porkoláb László, Remport Miklós, Réthy Ti^ 
bor, Rózsa Miklós, Simon László, Simon Péter, Surányi Zoltán, 
Sülé Irén, Somos Gyula, Surányi Kálmán, Simon Miklós, Soós 
Éva, Sikos Ilona, Somogyi Károly, Somogyi x\ranka. Somogvi 
Irén, Somogyi Elemér, Szabó Károly, Szabó László, Szabó Gá* 
bor, Szabó Gyula, Szabó Vilma, Szabó István, Szabó Zoltán, 
Szalay Győző, Szalay Magda, Szalay János, Szokody Erzsébet, 
Szarka Erzsébet, Szekeres Jolán, Szendrey Katalin, Szenté Ilona, 
Szekeres Sándor, Szokody Elek, Szigethy Magda, Szóka Ida, 
Szalóky Magda, Takács Miklós, Tóth Ilona, Tóth Eta, Tóth 
Béla, Tompos Béla, Tar Mihály, Tárnoky Ernő, Tasnády Edifh, 
Téglás Piroska, Teke Sári, Teke Anna, Tarján László, Varga 
Árpád, Varga János, Vermes Károly, \ ' i d a Ferenc, Vajda Mar* 
git, Vajda László, Varjú Erzsébet, Baki Emilia, Szakács Ferenc. 

50 f=t: Kovács József. 
40 i=t: Kiss Jolán, Varga Ilona. 

Búcsúzás. 
A búcsúzás mindig fájdalmas, ha olyan kezek válnak el, 

akinek szorításában mindig a szívük jósága dobogott. Ilyen 
jóságos szívű embertől kellett elbúcsúznia a gyülekezetnek akkor, 
midőn Kalniczky Gusztáv ny. százados, gyülekezeti felügyelő 
Budapestre való költözése miatt lemondott tisztségéről. Utolsó 
alkalommal is megmutatta szeretetét Mezőlak leánygyülekezeté# 
vei szemben, amikor annak 250 P#re csökkentett összgyülekezett 
hátralékát kifizette, amikor a missziói s.#lelkészt saját otthonába 
fogadta és amikor új orgonánkra 200 P#t adományozott. De nem 
ezekben az adományozásokban volt Kalniczky Gusztáv felügye* 
lőnknek értéke és léleknemessége, hanem abban a szolgálatért 
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való aggódó szeretetben és abban a békességet szerző hűségben, 
amit mindenkor éppen a legnehezebb időkben tudott megmu* 
tatni. Bizonyos az, hogy Isten kegyelme őt különösképpen kivá* 
lasztotta arra, hogy a pápai békétlen gyülekezetben legyen vil# 
lámhárítóia az emberi indulatok gyülekezet#égető tüzének, akinek 
jóindulatán megtört a gyűlölködés ereje. A búcsúzásban is hoz* 
zánk köti őt a szeretet és mint gyülekezetünk tb. felügyelője a 
távolból erre járva is legboldogabb, ha régi gyülekezetéről jót 
hallhat. Minket pedig elszakíthatatlan emlékszálakkal hozzá köt 
szívünk hálája és áldáskívánása, hogy legyen életében is áldássá 
a Krisztus egyházáért végzett szolgálata. 

Üdvözlés. 
Kalniczky Gusztáv távozásával gyülekezetünk egyhangú 

bizalommal hivta meg felügyelőjének dr. Huszár István ügyvéd, 
egyházmegyei ügyészt. Ez a bizalom és szeretet nem előlegezett, 
hanem jól megérdemelt bizalom, mert személyében olya;n mun* 
kast és hívő lelket talált a gyülekezet, aki munkás egyéniségével, 
családi életének tisztaságával, templombajárásával és az igazságot 
támogató egyénisésével mindig a gyülekezet fejlődése és békés* 
sége érdekében szolgált. Egyházmegyénk esperese 1939. évi 
június hó 25#én iktatta hivatalába az új felügyelőt, akit az 
egyházak, hatóságok, társadalmi egyesületek őszinte jókivánsága 
kísért fiatalon kiérdemelt szép tisztségének megkezdésekor. Mun# 
kajára Isten gazdag áldását kérjük! 

Nem hallgathatjuk el, 
hogy vannak híveink között olyanok egyházi adójukkal hátra* 
lékban, akik kellő jóindulattal eleget tudnának tenni egyházuk 
iránt való kötelességüknek. Tudjuk, hogy vannak olyanok is, 
akik vérző szívvel látják, hogy a mindennapi kenyérre is alig* 
kerül. Az ilyen szegényeink helyett úgyis a Németh Mihály* 
alapból fizetjük az adót. Az 1940. évben mindenkit hivatalból 
értesítünk arról, hogy mennyi egyházi adó hátraléka van és egy 
évet adunk annak rendezésére. Az 1941. évben kiadott 1940. 
évről szóló Évkönyvben már pontosan kimutatjuk azt, hogy 
kinek mennyi az egyházi adója és azt is, hogy kinek mennyi 
a tartozása a gyülekezettel szemben. Ezt jóelőre azért közlöm 
a közgyűlés megbízásából, hogy senkise lásson megszégyenítést 
ebben a kiírásban, hanem a gyülekezet kötelességtudó tagjainak 
anyagi védelmét a mulasztókkal szemben. Istennek légyen hála 
egyre f̂oĝ y azoknak a száma, akiknek neve a hátralékosok kö* 
zött szerepel. 
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Anyakönyvi hirek. 
Szent keresztségben részesült csak Pápán az 1939. évben: 

15 fiú és 28 leány, összesen 43. 
Eskettünk evangélikus vőlegényt evangélikus menyasszony* 

nyal 2 esetben, evangélikus ^'őlegényt katholikus menyasszonnyal 
2 esetben, evangélikus vőlegényt ref. menyasszonnyal 1 esetben, 
r. kath. vőlegényt evangélikus menyasszonnyal 2 esetben. Hét 
pár kötött mindössze házasságot ebben a szerencsétlen évben, 
amikor a világháború előrevetett és be is következett árnyékán 
ban nem mernek házasságot kötni. Imé, az emberi gyűlölködés* 
nek egy másik rettenetes átka, hogy elveszi a családalapítás bá í̂ 
torságát boldogságra és családi életközösségre vá^yó szivektől. 

A konfirmáció ünnepélyéi Szentháromság vasárnapián tar* 
tottuk. 19 leány és 18 fiú járult első ízben az Ür asztalához. A 
konfirmációi oktatást 54 órában Bácsi Sándor lelkész végezte 
s az ünnepélyen a gyülekezet nevében dr. Huszár István fel* 
ügyelő szólt intő szavakat a konfirmandusokhoz. 

Temettünk 13 férfit és 16 nőt, összesen 29 személyt. 
Egyházunkból kitért ref. hitre: Túri Károly felsőgörzsönyi 

lakos, a r. kath. egyházba: Patonai Mária és Rössler Margit. 
Mindegyik házasságkötés alkalmával a más vallású élettárs ki* 
kötésére. 

Egyházunkba tértek: Kovácsics Malvin, Karczagi Jánosné, 
Kraus Erika, Kálóczy József és Szokody Elekné. 

Házasságkötésük alkalmával konfirmációi fogadalmukat re* 
verzális adással megszegték: özv. Karika Jánosné, Papp Ilonka 
és Dattler Sándor. 

Egyházunk javára három esetben adtak reverzálist. 

Haranyszó. 
A harangszó magasból zengő üzenet, amelyik a legmaga* 

sabb: az Isten felé hívogat. Éneklésre, imádságra, igehallgatásra, 
megértésre hív. 

Van egyházunknak másik Harangszója is, az egyetlen evan* 
gélikus néplap, amely evangéliumot hirdet az ólombetűk sza* 
vával. A templomtorony harangzúgását mindenki meghallhatja, 
de a Harangszó drága szolgálatát csak azok, akik egy féleszten^í 
dőre 2.40 P*t tudnak áldozni arra, hogy evangélikus öntudatuk, 
egyházi tájékozottságuk legyen s az evangélikus egyház világ* 
helyzetét is lássák. Kimondhatatlan áldást jelent ez a lap minden 
evangélikus családban. Megismerjük a gyermekeket az iskola* 
ban, a konfirmációi órán, a hittanórán és a templomi figyelésük* 
ben, akik otthon a Harangszó nevelésében gazdagodtak. Egy* 
házi adakozásnál, hithűségnél, vegyesházasságok kötésénél, meg* 
kísértetesben határozott útmutató. Milyen jó volna, ha minden 
egyes család asztalára oda tudnánk helyezni az egyházi adó fejé* 
b e n ! . . . csakhogy ez igen hatalmas összeggel terhelné meg költ* 
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ségvetésimket. E sorokban kérek minden családfőt: rendelie 
meg ezt az áldott lapot, igen na^y gyönyörűséget szerez magának. 
Ne hitvány ponyvaregényekre, lélekromboló revolveréül ságokra 
dobják ki hiveink pénzüket, hanem a léleképítés betűinek üzcí 
netével gazdagodjanak. Előttem van a pápai előfizetők névsora. 
Szomorúan látom, hogy csak 116 család járatja a lapot. Vannak 
köztük szegények, akik ki tudják fizetni a lapot: sokan hiánvoz* 
nak jómódúak, akik drágább lapra költenek, de erre sajnálják 
a pénzt. Hadd kérjem őket arra, hogy járassák ők is a Harang* 
szót: nem bánják meg! Minden olyan hittestvérünknek, akinek 
anyagi helyzete megengedi, hogy lapot járasson, a közel jövőben 
mutatványszámot és kitöltött csekket bátorkodom küldeni, fo* 
gadja ezt a felszólítást úgy, mint az evangélium szent ü,gyéért 
megírt szózatot! És hadd kérdem a Harangszón nevelődött hi# 
veimet: Legyenek segítségemre abban, hogy minél több szegény 
hivünk kezébe adhassuk a lapot. Ha nem rakják össze az egyes 
példányokat bekötés végett, szíveskedjenek elolvasás után eh 
hozni azt a lelkészi hivatalba, s mi oda fogjuk küldeni, ahol azt 
nem olvashatták. H a kiválasztunk új 100 családot, amelyik pár 
nappal később olvashatja a lapot, ha rendszeresen értesítjük szegé* 
nyebb családjainkat, hogy melyik napon, kihez menjenek el a 
lapért, akkor útját egyengetjük szegény testvéreinkkel való kap* 
csolatnak s a Krisztus útjának. Isten tegye áldotta azt az imád* 
ságot, amellyel könyörgök az ilyen hittestvéri, egymás iránt való 
felelősség lelki ébresztéséért! 

Egyházunk veteményes kertje. 
Amikor gyülekezetünk Évkönyve ismét megjelenik, hogy 

minden gyülekezeti tagunknak áttekintő képet n%Tijtson gyüle* 
kezetünk egy évi sáfárkodásáról; kitüntető megbízatásnak érzem, 
hogy legféltettebb kincsünknek, iskolánknak beszámolóját én 
írhatom meg. 

»Iskolánk«. Van*e ennél szebb és drágább szó? Ennek 
hallatára öregnek, fiatalnak szíve hevesebben dobban, mert az 
€mber életének legszebb élményei ide fűződnek, az ember jö* 
vőjének kialakulása pedig igen sok esetben ezen alapszik. De 
Nemcsak az egyénnek, hanem a gyülekezetnek, egyháznak, nem* 
zetnek jövő fejlődése is az iskolájától függ. Örök igazságot rejt 
magában az a jelmondat, mely minden német iskola falán ot t 
tündöklik: Az iskola virulása a nemzet virulása. Csak az az 
egyház, csak az a nemzet fejlődésképes, melynek iskolapadjai* 
ban egészséges létszámszaporulat, nemes szellemi fejlődés mu# 
tatkozik. 

H a ezen gondolat alapján áttérek iskolánk 1938/39. évi 
helyzetkép megrajzolására, szomorúan kell megállapítanom, hogy 
a gyermeklétszám fogyott. Mig 1937/38*ban 165 nyilvános és 
1 magántanuló volt, addig 1938, 39*b€n 146 nyilvános és 1 ma* 
gántanuló iratkozott be. Igaz, hogy évközben 9 tanuló az ö r ^ * 



31 

hegyi iskolába átlépett, mégis azt kell mondanom, ha évente 
ilyen létszámvisszaesés ismétlődne meg, rövid időn belül isko# 
Iánk elnéptelenedne, mely gyülekezetünk elerőtlenedését vonná 
maga után. 

Általános továbbképzőbe járt 38 tanuló. 
Járványos betegség iskolánkban nem volt. A gyermekek 

iskolába#járása rendszeres volt- Megragadom az alkalmat e helyen 
is, hogy köszönetet mondjak a szülőknek a sok szenvedő arcú 
anyának, a némán iaigató apának, akik é\t nappallá tettek amun# 
kában, hogy gyermekeikről gondoskodhassanak. Legyen szén* 
védésük, áldozatosságuk boldog vigasztalása a derék hivő, szü# 
leit szerető gyermek boldogulása, ez teszi a szülői arcot édessé, 
könnyein át is mosolygóvá! 

Köszönetet mondok gyülekezetünk Nő# és minden társa* 
dalmi egyesületének, kik szinte erejükön felül támogatták gyerí= 
mekeinket felruházkodásukban. Szavakban ki nem fejezhető há* 
lát érzek gyülekezetünk nemes szívű Vezetősége és minden 
gyülekezeti tagunk iránt azért, hogy oly megértő atyai szeretettel 
biztosították iskolánk zavartalan munkálkodását. 60 éves, rossz 
iskolapadjaink helyett hál' Istennek gyönyörű, új padokat vett 
a gyülekezet. 

Az évmegnyitót és záróünnepélyt a törvényesen előírt idő^ 
ben tartottuk. 

Iskolai ünnepélyt tartottunk okt. 6#án, dec. 6#án és már^ 
cius 15*én. 

Szülői értekezletet kettőt tartottunk. 
Pápa határának a megismerésére két kirándulást tettünk. 
Iskolás gyermekeink két színdarabot is adtak elő, melynek 

tiszta bevételéből biztosítottuk minden gyermekünk karácsonyi 
ajándékát. 

Amikor rövid beszámolómat befejezem, epedő lélekkel kéjí 
rem a jó Istent, hogy áldjon meg minden magyar szülőt és 
gyermeknevelőt. Adjon nagy elhivatásukhoz munkakedvet, erőt, 
kitartást, munkájukra áldást. Áldja meg a magyar karácsony* 
fának mindmegannyi kis égő gyertyaszálát, a multat vezető, szebb 
jövőt imádkozó ifjúságot, hogy legyenek a holnapnak, a jövő* 
nek az ifjúsága, kik eleve el jegyzik magukat a munkabíró derűs 
világnézettel, mely a legválságosabb percekben sem ismer két* 
ségbeesést. 

Ti szülők pedig velünk tanítókkal együtt mondjátok: 
»Ezért a szempárért küzdöm és verekszem. Enyém a na\5* 

fény, a ragyogó élet: A gyermekszem. Nem baj, ha lehullok, 
nem baj, ha öregszem. Enyém: a napfény, a ragyogó élet: A gye* 
rekszem«. 

Rózsa János 
igazgató. 
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Az egyházközségi bíróság. 
Az új Egyházi Törvények értelmében az egyházközségi 

bíróság Ítélkezik azon egyháztag felett, aki 1. magaviseletével 
vagy akár egyes cselekedetével is az egyház iránt tartozó hűsé* 
get megszegi; 2. a vallásos^ vagy általában az erkölcsös éjrzést 
sértő életmódjával vagy magaviseletével az egyházközségben meg# 
botránkozást okoz; 3. az egyházi tagsággal járó kötelességeinek 
teliesítésében megátalkodottan hanvag; 4. az egyházközség vagy 
más egyházi testület békéjét viszálykodás keltésével vagy szítása* 
val megháborítja; 5. az egyházi hatóság törvényes rendelkezései* 
nek konokul ellenszegül vagy az egyházi hatósággal szemben 
egyébként botrányt okozó módon tiszteletlen. (175. §.) Azért kö* 
zöljük ezt jóelőre minden egyháztaggal írásban, hogy meglepő*^ 
dések ne legyenek, ha egyes megátalkodott templomkerülőt és 
adóhátralékost az egyházközségi bíróság elé fogunk idézni. 

Az évkönyv önmagáról. 
Az évkönyvet Kiss Dénes egyháztag indítványára a gyüle* 

kezet egyhangú határozattal kívánta. Költségvetésünkbe még* 
sem vehettük fel reá a fedezetet, jnert emelni kellett volna ar 
^ y h á z i adót. Mégis elkészítettük jó reménységgel, bízva abban, 
hogy híveink az évkönyvre adakoznak és nem fogunk vele 
szégyent vallani^ Köszönetet kell mondanunk a Ref. Főiskolai 
Nyomda szép munkájáért és megértő támogatásáért, mert Év* 
könvvünket Nánik Pál közbeniárására úgyszólván önköltséei 
áron állította elő. H a az évkönyv szolgálatot tett, legyen érette 
Istennek dicsőség, ha fogyatkozása van, szeretettel kérünk min* 
denkit, közöljék velünk, hogy a jövő évben hibánkat kijavít* 
hassuk. A békesség Istene pedig szenteljen meg titeket mindé* 
nestől, hogy egész mivoltotok, lelketek és testetek szeplőtele* 
nül maradjon a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, (l. Thess. 
5:53.) 

Növekedjetek azért Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak és 
Üdvözítőnknek kegyelmében és ismeretében. Néki legyen dicső* 
ség most és az örökkévalóság napjáig. (11. Péter 3:18.) Ámen. 

3>r. Huszár István Bdcs i Sánáor 
felügyelő. lelkész. 



Tanuljuk meg, hogy: 

Az iskolai év folyamán minden d. e. fél 9 órakor középsí 
iskolásaink részére tartunk istentiszteletet; 

minden vasárnapon és ünneonapon d. e. 10 órakor kell 
templomba jönni; 

minden vasárnap és ünnepnap d. u. az iskolai évben elemi 
iskolásaink részére gyermekíistentiszteletet tartunk; nyáron íeh 
nőtteknek Irás*magyarázatot; 

október 31í=ike evangélikus ünnep, amit nemcsak a temp* 
lomba jövéssel, hanem munkaszünettel is megünnepelünk ; 

a reformáció hetében és nagyhéten minden este fél 7 óra* 
kor sorozatos istentiszteletet tartunk központi témáról; 

böjtben és adventben vallásos estét, január 6#án külmissziói 
ünnepélyt tartunk; 

ifjúsági egyesületünk, leányegyletünk és nőegyletünk részére 
az alakuló gyűléstől minden héten 1—1 Biblia#órát tartunk; 

Nőegyletünk adventban és böjtben műsoros szeretetvendég^ 
séget tart; 

a gyónást és Ürvacsoraosztást előre hirdetjük advent I. va* 
sámapján, karácsonykor, újévkor, nagypénteken, húsvét ünne^^ 
peiben; pünkösdkor, aratási hálaadó ünnepen és október 31#én; 

méltó előkészületkor az Ürvacsorát bármikor kiszolgál
tatjuk. Beteggyóntatásnál pénzt nem fogadunk el, templomi gyó* 
násnál a lelkész az oltárra rakott pénzt nem fogadja el, hanem 
jótékony egyházi célra adja; 

a kereszteléseket előre be kell jelenteni, kivéve a szükség* 
keresztelést. Az első keresztszülői párnak evangélikusnak kell 
lennie. Illő, hogy a szülők és keresztszülők a templomban meg# 
jelenjenek; 

az egyházkelés Isten iránt való hálaadását az édesanyák 
tartsák kötelességüknek. Nem jár érte fizetés; 

a templomban minden hely egyforma; a közgyűlésen min* 
den nem. adóhátralékos hívőnek megjelenni joga és kötelessége. 
A közgyűlésekről való hiányzás szüli a gyanúsításokat, a vadas* 
kodásokaí és ostoba beszédeket; 

a lelkészi hivatalban hivatalos órák vannak d. e. 9—12#ig-, 
d. u. 3—5*ig. Ezen időn kívül is szíves szeretettel fogadunk bár* 
kit, aki ebben az időben akadályozva van. Telefonszámunk: 1284. 




