
A GYŐR SZABAD KIRÁLYI VÁROSI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

ÉLETE AZ 1937. ÉVBEN.

Az ótestanientomban van egy tilalom, amelyik tulajdonképen meg
tiltja a statisztikát. Izrael népének életében tiltott volt a népszámlálás. 
Azért adta Isten ezt a tilalmat, mert a munka eredményének és az erők 
összeszámlálásának megvan az a nagy kísértése, hogy az embert eltölti a 
saját maga erejére támaszkodó önbizalom s elfelejtkezik Istenre utaltságá
nak nyomorúságos állapotáról, tehát függetleníti magát az Istentől. Ennek 
azután mindig katasztrófa a vége az egyén és a közösség életében is. 
Minden Istentől függetlenített élet elpusztul, mint a gyökeréről lesza
kadt fa . . .

Van azonban áldása is a munkaeredmények összefoglalásának. Mihelyt 
az ember nem abból a szempontból nézi, hogy mit cselekedtem én, hanem 
abból a szempontból, hogy mit cselekedett az Isten, azonnal megtalálja a 
biblikus statisztika és számadás lehetőségét és alapelvét, mely a 103. zsol
tárban így szól: „Áldjad én lelkem az Urat és el ne felejtkezzél semmi jóté
teményéről!" Különösen áll a hálás visszatekintésnek ez a programmja 
akkor, mikor egy-egy fordulóhoz ér az ember. Ilyenkor, mikor nagyobb 
távlatokat tekint át az ember, különösképen eltelik az ember szíve a 126, 
zsoltár 3. versének boldog ujjongásával: „Hatalmasan cselekedett velünk 
az Ür, azért örvendezünk."

Egy évtized.
A győri gyülekezetnek is a mai számadás alkalmával egy ilyen nagyobb 

távlatra való visszatekintésre nyílik alkalma. Tíz esztendeje van annak, 
hogy az egyház régi vezetősége kicserélődött és új emberek kerültek az 
egyház élére. Az 1927. év végén került e jelentés benyújtója e gyülekezet lel
kipásztori szolgálatába, mint a győri gyülekezet sorszámra 31., mostani 
templomunknak pedig 11. lelkésze. A rákövetkező esztendőben, 1928-ban 
jött gyülekezetünkbe D. Kapi Béla püspök úr Őnagyméltósága, mint a győri 
gyülekezetnek sorszámra nézve 32., a mostani templomnak pedig 12. lel
késze. Ezzel a tiszteletben megöregedett régi lelkészi gárda kicserélődött. 
Kicserélődött azonban azóta az egyházközség felügyelői gárdája is. Isten
nek legyen hála, hogy akiket tíz év előtt mint a gyülekezet világi elöljáróit 
köszönthettem, azok, h-a ma már nem is állanak aktív egyházi szolgálatban,
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még ma is élénken részt vesznek a gyülekezet életében és vezetésében. 
És azok, akik most állanak felügyelői tisztségben, azok is már tíz évvel 
ezelőtt számottevő tényezői voltak a gyülekezet világi vezetőségének. 
Joggal elvárhatja tehát tőlünk a gyülekezet, hogy a tíz éves határkőnél ne 
csak az 1937. esztendő munkájáról tegyek jelentést, hanem beállítsam ezt 
a jelentést legalább némileg annak az évtizednek távlatába,' amelyre Isten 
kegyelméből vissza lehet tekintenünk.

Ezer igehirdetés.

Az a tíz esztendő, amelynek határkövénél állunk, a lelki munka tekin
tetében a belterjes bibliás munka jegyében telt el. Több alkalommal is 
leszögeztem már azt a meggyőződésemet s e határkőnél újra leszögezem, 
hogy ez a munka a gyülekezet mai lelkipásztorai részéről nem volt újítás 
a gyülekezet életében. I‘só Vince és Pálmai Lajos nyomdokain jártunk és 
járunk, mikor ezt a munkát végezzük, legfeljebb arról van szó, hogy erő
teljesebben kiépítettük ezt a szolgálatot.

Egyházközségünkben az elmúlt esztendőben már túlhaladtunk az évi 
ezer igehirdetésén. Ebben az esztendőben megmaradtak a régi munkák és 
új munkaként két helyen indult meg új lelki munka. 1937. januárjától 
kezdve minden héten külön bibliaórát tartunk csütörtökön este 7—8-ig 
Morvát Vincéék lakásán Szitásdombon, — októbertől kezdve pedig minden 
vasárnap van az új 'városi Szeretet Otthonban is istentisztelet a reformátu
sokkal felváltva: egyik vasárnap mi, másik vasárnap ők mennek ki az 
istentiszteletre.

Egy heti programm.

Ebben az évben, nem számadatokkal szeretném érzékeltetni a lelki 
munka kiterjedettségét, hanem azzal, hogy egy heti rendes lelki munka 
programmját olvasom fel a képviselőtestület előtt.

Hétfőn este 6 órától a konvent tanácstermében van a Keresztyén Szö
vetség bibliaórája.

Kedden este három helyen is van összejövetel: este 7 órakor a gyár
városi imaházban bibliaóra; ugyanekkor az Ifjúsági Egyesületben a leány
osztálynak van külön bibliaórája, vagy előadása és Révfaluban Makrai Kál- 
mánék házában van bibliaóra.

Szerdán délután a diakonissza anyaházban van a nővérek bibliaórája, 
este az Ifjúsági Egyesület fiú-osztályának bibliaórája, vagy előadása.

Csütörtökön délután a diakonissza anyaházban, este pedig Szitásdom
bon és Szabadhegyen van bibliaóra.

Pénteken este fél 7 órakor a templomban van a központi bibliaóra.
Szombaton este 7 órakor Nádorvárosban Schmickli Gizella lakásán van 

bibliaóra és a Szeretetházban hétvégi áhítat.
Már a hétköznapi programm is mutatja a munka belterjességét, még 

inkább világossá válik azonban ez előttünk, ha egy 'vasárnapi programmot
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állítunk szemeink elé. Vasárnap reggel fél 8 órakor levente istentisztelet 
van a templomban. Minden hónap első vasárnapján 8 órakor ugyancsak 
levente istentisztelet van Szabadhegyen. y 49 órakor a városi Szeretet 
Otthonban van istentisztelet, ugyanakkor a templomban az ifjúság számára 
van istentisztelet, fél 9 órakor a kórházban, fél 10 órakor van a templomban 
a gyülekezeti főistentisztelet, fél 12 órakor a hétköznapi foglalkozású 
leventék számára a templomban, 12 órakor a fogházban van istentisztelet. 
Délután pedig minden vasárnap 3 órakor Trianonban és Öttevényen, min
den második vasárnap Bácsán, minden hónap 2. vasárnapján Börcsön, min
den hónap 3. vasárnapján Győrujfalun, minden hónapban egyszer Szitás
dombon, minden vasárnap délután 5 órakor a templomban és este 7 órakor 
Gyárvárosban van istentisztelet.

Mindez azonban csak a rendes szolgálat, ezenkívül vannak a különböző 
diák- és cserkész-bibliaórák, ünnepélyek, konferenciák, előadások. Igazán 
elmondhatjuk, hogy Isten két kézzel szórja szent tékozlással az ige magvát 
a győri gyülekezet szántóföldjére és nem lehet senki a gyülekezetben, aki
nek valami mentsége lehetne abban, hogy nem hallgathatja az igét. Szerte- 
'zétágazó lelki munkánkban minden nap és minden helyen alkalmat adunk 
arra, hogy a hívek hallgathassák Isten igéjét.

Ünnepélyek.

Az egyháztársadalmi munka rovata alatt kell elszámolnunk — bár a 
lelki munkaprogramm megvalósitásának körébe tartoznak tulajdonkép
pen, — a vallásos estélyek is.

Az 1937. évben 40 vallásos estélyt tartottunk. Ebből Börcsön volt G, 
Győrujfalun 6, Bácsán 1, Öttevényen 1, Győrszabadhegyen 4, Gyárváros
ban 1, a Szeretetházban 1, 10-et az Ifjúsági Egyesület, 2-t a Diákszövetség, 
2-t a vasárnapi iskola, illetve a Missziói Gyermekszövetség rendezett.

Ezek közül az ünnepélyek közül külön ki kell emelnünk kettőt, amelyik 
jelentőségénél fogva túlnőtt gyülekezetünk határain. Az egyik junius 6., 
amelyik napon a finn-ugor lelkészkonferencia közel száz tagú külföldi 
résztvevőből álló csoportja látogatta meg gyülekezetünket és templomunk
ban Mannermaa János finn- és Rahamági Hugó észt püspök hirdette Isten 
igéjét. Ezen alkalommal részt vett istentiszteletünkön az Országos Lelkész
egyesület elnöke, Dr. Raffay Sándor püspök is. Az azóta külföldről kapott 
levelekből örömmel látom, hogy finn- és észt rokonaink győri tartózkodása 
milyen felejthetetlen nyomokat hagyott az ő szívükben s a győriektől 
tudom, hogy az ő számukra is mit jelentett a finnek és észtek győri szol
gálata.

A másik ünnepély, amelyik kiemelkedik, a Ráth Mátyás emlékmű lelep
lezésének ünnepe. Ifjúsági Egyesületünk buzgó szívek áldozatkészségétől 
támogatva a konvent előtti téren megörökítette a mostani templom első 
lelkészének, Ráth Mátyásnak, az első magyar nyelvű újság megalapítójának 
emlékezetét. Erre az ünnepélyre az egész ország sajtója felfigyelt, s amit
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ezen az ünnepélyen a Ráth Mátyás által képviselt keresztyén és nemzeti 
irányzat jellemzéseképen Dr. Bencs Zoltán miniszterelnökségi miniszteri 
tanácsos, az Országos Luther Szövetség elnöke mondott, sokak előtt meg
világította az evangélikus keresztyénség nagy nemzeti jelentőségét.

A presbiterek számára három előadással kapcsolatos konferenciát tar
tottunk, amelyen Püspök úr a vegyesházasságról, dr. Hőfer Vilmos egyház 
felügyelő a r. kath. egyházról, Donner Samu képviselőtestületi tag az evan
gélikus egyház világhelyzetéről tartott előadást.

Régi szokás szerint gyülekezetünkben folyt le május 27.-én az egyház- 
megyei presbiteri konferencia is, mely minden évben áldott alkalom arra, 
hogy presbitereink hitünk igazságainak megismerésében és az egyház test
véri közösségének megtapasztalásában elmélyedjenek.

Az 1937. esztendőben az egyháztársadalmi munkának egy olyan for
máját is megvalósítottuk, amely még eddig nem volt meg gyülekezetünk
ben. A Csanád-csongrádi egyházmegye által rendkívül szemléletesen ösz,- 

-szeállított evangélikus kiállítás anyagát elhoztuk gyülekezetünkbe s azt a 
gyülekezet irattárában, könyvtárában és a lelkészek tulajdonában lévő 
anyaggal, régi gyülekezeti szentedényeinkkel és térítőinkkel kiegészítve 
kiállítottuk iskolánk nagytermében. A kiállításnak igen sok nézője volt, 
vidékről is jöttek be sokan, hogy megtekintsék. Értékét talán legjobban 
az a mondat jelzi, mellyel a győri napisajtó az ismertetést tartalmazó cik
ket megkezdte: „Egy kiállítás, melyet állandósítani kellene."

Közös protestáns munka.

Az egyháztársadalmi munka rovata alatt szoktunk beszámolni minden 
esztendőben a református egyházzal közös munkánkról.

A református egyházzal felváltva szoktuk tartani állandóan a gyárvá
rosi és bácsai bibliaórákat s a kórházi, fogházi és szeretet-otthoni istentisz
teleteket. Ezenkívül mindig közösen tartjuk meg az év első hetében az 
úgynevezett egyetemes imahetet, január vége felé a gyülekezeti evangeli- 
zációt, melyet az 1937. évben Szikszai Béni, a Bethánia Egyesület utazó 
titkára végzett és ádventben a szociális előadássorozatot, mely ez évben 
december 13—18-ig családvédelmi előadás-sorozat keretében folyt le.

Ezeken a szervezet nélküli egyiittmunkálkodásokon kívül két szerve
zett együttniunkálkodásunk is van: egyik a Protestáns Kör, a másik pedig 
a Protestáns Nők Országos Szövetségének győri fiókja.

A Protestáns Kör rendezte meg 1937. január 16.-án az Országos Bethlen 
Gábor Szövetség győri kulturestjét, melyen Tasnádi-Nagy András elnökölt, 
Dr. Ravasz László tartott előadást és Dr. Kapi Béla püspök zárószót mondott 
művészi műsor keretében. Ezen a nagy nyilvánosságú előadáson kívül a 
belső erősödést szolgálta a Protestáns Kör egy szabadhegyi ünnepséggel, 
melyen Péter Lajos, a kör ügyvezető elnöke tartott előadást, egy házi kul- 
túresttel, amelyen Szabó József püspöki másodlelkész áldozott Ráth Mátyás
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emlékezetének. Különösképen pedig azzal szolgálta a Kör a belső erősödést, 
hogy előadás-sorozatot tartott, amelyet 1937. novemberében kezdett meg 
„A világ protestantizmusa11 címen. Ennek keretében D. Kapi Béla püspök 
Németországról, Győry Elemér református lelkész pedig Franciaországról 
tartott előadást. A Protestáns Kör kulturbizottságának elnökségét Kuszák 
István távoztával Niederland Vilmos tanitó vette át és vezeti eredményes 
hűséggel. A Kör az 1938. évben ér el működése 30. évfordulójához.

A másik szervezett közös munkálkodás a Magyar Protestáns Nők 
Országos Szövetsége győri fiókjának keretében folyik, amelyik minden 
esztendőben két vallásos estélyt szokott tartani: egyet a református, egyet 
az evangélikus templomban s anyagi erejéhez mérten támogatja a két 
egyház jótékonysági munkáját. Az elmúlt esztendőben a református temp
lomban dr. Szilágyi Pál m. kir. tiszti főorvos, az evangélikus templomban 
szántó Róbert budapesti lelkész tartott előadást. Az egyesület 400 P-ve! 
támogatta az evangélikus- és 200 P-vel a református egyház jótékonysági 
munkáját.

Az 1937. évben a szokásos alkalmakon kívül még egy külön közös 
munkánk is volt: április 24—25.-én közös országos vasutas konferenciát 
rendeztünk.

Mindezek azt mutatják, hogy a református egyházzal való jóviszo- 
nyunk nem csupán alkalmi egyházpolitikai összefogás, hanem munkaközös
ség. A győri gyülekezet múltjából örökölte ezt s ezt az örökséget az elmúlt 

özedben tovább ápolni és még jobban kifejleszteni szent kötelességünk
nek tartottuk.

A szeretet szolgálata.

Egyháztársadalmi munkánk legkiépítettebb szerve a szeretet szolgálata, 
melyet a gyülekezeti szegénypénztár, a Belmissziói Egyesület, a Diakonisz- 
szaanyaház és a Gyámintézet végez.

Gyülekezeti szegénypénztárunk az elmúlt esztendőben 674.44 P-t, míg 
10 esztendő alatt pedig 10.032.19 P összeget adott átutazóknak és egyéb 
gyorssegélyre szoruló ínségeseknek.

Belmissziói Egyesület.

Belmissziói Egyesületünk Dr. Kapi Béláné elnöklete alatt messze földön 
híres szegénygondozó munkát végez. Az egyesület az elmúlt esztendőben 
4080 P-t fordított szegénygondozásra. Ez összeg keretén belül 102 gyer
mek kap ingyen ebédet, 16 gyermek autóbuszjegyet, 124 gyermek kapott 
karácsonyra cipőt és 78 ruhát. -— Az 1937. esztendő folyamán az inség- 
akció keretében 555 családnak adott természetbeni segélyt 56.77 q. meny- 
nviségben. A tiz év átlagos évi jótékonysága a Belmissziói Egyesületnél évi
4.000 P-re tehető, mert 6.419.95—2.773.44 P között mozog. A hátunk mö
gött levő évtized segélyezése tehát a Belmissziói Egyesületnél kereken
40.000 pengőre tehető,
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Diakonisszaanyaház.

A Diakonisszaanyaház életében az elmúlt esztendő nevezetes forduló
pontot jelentett. Múlt évi közgyűlésünk rendezte a diakonisszaanyaháznak 
a gyülekezethez való viszonyát és megszabott keretek között való függet
lenségét biztosította. Ez a munka egyre csodálatosabban fejlődik. Szeretet- 
házunkban van 29 árva, háztartási iskolánkban 5, leányinternátusunkban 24 
növendék, Gusztáv Adolf Otthonunkban 13 lakó, öregeink száma 8, diako- 
nisszaanyaházunkban van 5 növendék, diakonisszáink létszáma 35. Szere- 
tetházunk létszáma tehát a hozzátartozó, de külső állomásokon dolgozó 
nővéreket is beleszámítva 119.

Diakonisszaállomásaink száma az elmúlt esztendőben kettővel emel 
kedett: a kőszegi leánynevelő intézet internátusa kért még egy másik nő
vért és a soproni városi munkaiskola is egy nővért, diakonisszaállomásaink 
tehát a következők: Sopronban a gyülekezetben 4, az árvaházban 2, a Theo- 
lőgus Otthonban 1, Szombathelyen a városi és gyülekezeti szegénygondo
zásban 1, Kőszegen a gyülekezetben 1, Leánynevelő Intézetben 2, Pécsett 
a gyülekezetben 1, Orosházán gyülekezeti munkán 1, Debrecenben gyüle
kezeti munkán 1, Miskolcon gyülekezetnél 1, „Magyar Normán" 1, Győrött 
a város szociális munkájában 2 nővér, Csillag szanatóriumban 3, Börcsön az 
iskola- és gazdaságban 2 nővér teljesít szolgálatot. Ezenkívül Téten, Ba- 
konyszombathelyen, Somogydöröcskén vezettek nővéreink napközi otthont, 
Győrujfalun leánykört, Győr-Gyárvárosban, Bácsán vasárnapi iskolát. Nővé
reink az 1937. évben 463 beteget ápoltak 807 éjjelen és 1233 nappalon, 
végeztek 12.700 gyülekezeti- és szegénylátogatást, 176 gyermeknek tartot
tak vasárnapi iskolát, leánykori tagjaik száma 227.

Az egyre bővülő munka az 1937. esztendőben tető alá hozta Börcsön 
a Pálmai Lajos árvaházat, amely ez év májusára valószínűleg rendelteté
sének átadható lesz. Az 1937. évben erre 25.863.28 P-t fizetett ki.

A diakonisszaanyaház költségvetése ma már egyre közelebb kerül 
a gyülekezet költségvetéséhez, — 1938. évi költségvetése 63.706 P-t tesz ki. 
Ez a nagy eredmény Isten után diakonisszáink hűséges munkájának köszön
hető. A gyülekezet fenntartásához csak a költségvetésében vesz fel jelké- 
piesen 50 pengőt.

Az intézet előtt még nagy feladatok állnak. A börcsi árvaház meg
építése csak az árva-munka kereteit engedi bővíteni, ellenben Szeretet- 
házunk teltségén nem fog sokat könnyíteni s így újra meg újra elénk áll 
az a szomorú tény, hogy az ajtónkon kopogtatóknak azt kell mondanunk: 
nincsen hely. .

Egynegyed millió pengő szociális munkára.

Ha a diakonisszaanyaház szociális munkájára fordított évi áldozatot 
csak átlagos évi 20.000 P-vel számoljuk, akkor is az tíz év alatt már 200.000 
pengő.
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Szeretetmunkánk kifelé ágazó s az egyházi Összetartozandósági érzést 
ápoló áldozata a Gyámintézeten keresztül történt, mely az 1937. eszten
dőben 643.89 P-t tett le a szegény egyházak segélyezésének oltárára. Az 
elmúlt 10 esztendő alatt pedig 7.210.51 P volt az ezen a címen a szegény 
egyházak és intézmények felsegélyezésére fordított összeg.

Ha mindezt a szeretetmunkát összeszámítjuk, akkor a gyülekezet az 
1937. évben a diakonisszaanyaház munkáján kívül 5398.33 P-t fordított 
szociális munkára, azzal együtt pedig legalább 25.000 P-re tehető a szeretet 
szolgálatának az elmúlt évi pénzbeli összege, a 10 év végösszege pedig 
217.210.70 P, tehát közel egynegyed millió. Hálát adunk Istennek ezért 
a tekintélyes szolgálatért.

Énekkarunk.

Az egyháztársadalmi munkához szoktuk számítani az egyházi ének
kari munkát. Jóleső érzés beszámolni egyházi zenénkről. 60 tagú ének
karunk nemcsak minden ünnepi alkalommal, hanem azonkívül advent összes 
vasárnapjain és más egyéb alkalommal is mindig komolyan, áhítatot terem- 
tőén, ünnepi hangulatot árasztóan szólalt meg kórusunkon. Egyházközsé
günknél az orgonazene változatlan hűséggel és buzgósággal szolgálta az 
elmúlt évben is magasabb rendű hivatását, melynek főelve az, hogy az 
orgonazene mindig Isten dicsőségét szolgálja s hogy a győri orgonálás 
messze vidékeken is példát mutató legyen.

Külön emlékezünk meg e helyen is kis temetési énekkarunkról, mely 
alkalomadtán a maga szűk keretei között szépen végzi feladatát. Gyüleke
zetünknek s egyházi életünknek drága, mások által is sokra tartott értéke 
Fodor Kálmán karnagy.

Elemi iskolánk.

Gyülekezetünk iskoláinak életében az elmúlt esztendő személyváltozást 
jelentett. 15 tanítónk közül a soproni evangélikus tanítóképzőhöz került 
mint gyakorlóiskolai tanító Kuszák István, kinek helyére Böröczki Vilmos 
volt kemeneshőgyészi tanítót választotta meg a képviselőtestület.

Gyülekezetünk négy iskolájában az 1937. esztendő új tanévében 566 
mindennapi- és 95 továbbképző iskolai tanuló volt. Nagyon szép szám, 
azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az 1937. év statisztikai ívén a kö
vetkező adat áll: a győri iskola körzetéhez tartozó, de nem a saját evan
gélikus iskolájába járó evangélikus tanulók létszáma 106. Erről a helyről is 
szeretettel kérem képviselőtestületünk minden tagját, hasson oda család
jában és saját körében, hogy elérhessük a kitűzött célt és minden evan
gélikus gyermek a mi evangélikus iskolánkba járjon. Nyugodtan elindulha
tunk erre a verbuváló munkára, hiszen iskolánk kiválóságának kézzel
fogható jelei vannak.

Utalok pl. arra, hogy iskolánkban ez évben is 61 a másvallásu tanulók 
száma: rk. 40, református 19, baptista 1, adventista 1. A szomszéd köz
ségekből bejáró tanulók száma pedig 33: Kis bácsáról 16, Nagybácsáról 2,
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Öttevényről 5, Nagyszentjánosról 5, Rábapatonáról 1, Győrszabadhegyről 
4 tanuló jár iskolánkba. Ha másvallásu szülők és idegen községekben lakók 
szükségét érzik annak, hogy ide küldjék gyermeküket, mennyivel inkább 
keli, hogy szükségét érezze ennek minden győri evangélikus szülő.

Nemcsak a szülők, hanem a hivatalos felügyeleti hatóságok is elismerik 
iskolánk kiválóságát. 1938. májusában lesz Székesfehérvárott egy tanügyi 
kiállítás, erre a VII. és VIII. osztály rajztanítójától, Böröczki Vilmostól 
egy teljes rajztanmenetet és a VII—VIII. osztály tanulóitól pedig egy egész 
rajz-sorozatot kértek kiállítási anyagnak.

Kiváló a mi iskolánk a középiskolai tanulmányi eredmények tekinteté
ben is. Iskolánk tantestülete állandó figyelemmel kiséri volt növendékein
ket a középiskolában is és örömmel kell megállapítanunk, hogy a közép
iskolába beiratkozott volt növendékeink szépen megállják helyüket. Az 
elmúlt esztendőben mindössze 2 bukott meg közülük, ez a 2 is úgy jutott 
középiskolába, hogy iskolánk nem tanácsolta a szülőknek, hogy gyerme
küket középiskolába adják.

Kiváló iskolánk a maga országszerte híres ének-kultúrájával. Aki a múlt 
évben az „Üzennek az ünnepek1' és a „Virágország híres bálja" című gyer
mekopera előadást látta és hallotta, az mélységes csodálkozással állhatott 
meg gyermekeink esztétikai képessége előtt.

Jól ismert a mi iskolánk arról is, hogy az a szeretet iskolája. Szegény 
tanulóinkat meleg szeretettel segélyezi egyházközségünk, Belmissziói Egye
sületünk és az egyes gyülekezeti tagok is. Tankönyv és tanszersegély 
címén 461 P-t adtunk, 599 db kölcsönkönyvtári tankönyvünk van s Bel
missziói Egyesületünk karácsonyi segélyakciója 2300 P értékű ruhát és 
cipőt osztott szét gyermekeink között.

Nemcsak adjuk a szeretetet, hanem neveljük is a szeretetre a gyerme
keket. A győri hősi emlékmű javára 139.06 P-t, a tolnanémedi templom 
javára 126.20 P-t, Gyámintézetnek 64.90 P-t gyűjtöttek a gyerekek.

Legfontosabb azonban az, hogy iskolánk az evangélium iskolája sze
retne lenni. Minden nap munkája énekkel, imádsággal és bibliaolvasással 
kezdődik, kedden pénteken és vasárnap gyermekistentisztelet van, azon
kívül működik az iskolában a vasárnapi iskola és az iskolai gyülekezet is. 
Megérdemli iskolánk, hogy mindenki támogassa azt.

A konfirmációs ifjúság lelkigondozásában változás az elmúlt évben 
nem történt.

Hitoktatás.

Az egyéb, nem evangélikus iskolába és középiskolába járó növendé
keink lelki gondozását Ittzés Mihály és Molnár Sándor vallástanító lelké
szek végzik, előbbinek nagyobbrészt fiú, utóbbinak nagyobbrészt leánynö
vendékei vannak. Ittzés Mihálynak 226, Molnár Sándornak 288 tanulója 
van. Hogy vallástanító lelkészeink munkáján könnyítsünk, a bácsai és rév
falui hitoktatást Groó Gyula segédlelkész vette át s püspök úr közbenjárá-
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savai sikerült eg'y-két ískolaŐsszevonást is létrehozni ügy, hogy most Ittzés 
Mihály heti tanítási óraszáma 28, Molnár Sándoré azonban még mindig 40.

Középiskolás diákságunk Diákszövetségbe van szervezve, mely gyűlé
seket és bibliaórákat tart, ünnepséget, szeretetvendégséget rendez és ,,Mun
kára fel" címen egy kis lapot is ad ki. Minden évben adventben és áldozó
csütörtök előtt konferenciát tartanak az ifjúság számára.

Böjti passió-olvasásunk minden esztendőben az egész gyülekezet részé
ről várva-várt áhítatos alkalom.

Ifjúsági Egyesület.

Nem iskolás ifjúságunk egy része az Ifjúsági Egyesületbe van beszer
vezve, melynek külön fiú- és leányosztálya és leány serdülő-csoportja van.

Minden héten van összejövetelük, kedden a leányoknak, szerdán a 
fiúknak, mely alkalommal vannak bibliaórák, ismeretterjesztő előadások, 
ünnepélyek. Az 1937. esztendő legkimagaslóbb alkotása a Ráth Mátyás 
emlékmű volt, melyet 1380 P értékben létesített a Konvent előtti téren. 
A leányosztály tagjai a finn-ugor lelkészkonferencia alkalmából a finn és 
észt vendégek számára készítettek 84 drb. újszövetségtakarót sárközi 
hímzéssel.

Az ifjúsági egyesület keretében folyik a cserkészcsapat munkája, amely 
a múlt évben 125 fiú- és 70 leánycserkészből állt. A fiú cserkészcsapatban az 
apródok vezetését Zacher Lajos tanító helyett Böröczki Vilmos tanító vette 
át. Múlt évi életükben nevezetesebb az ujmalomsoki nagytáboruk, amelyet 
ez évben a gályarabok emlékének szenteltek, amellyel kapcsolatban a kör
nyező gyülekezetekben mindenütt ünnepséget rendeztek.

A leánycsapat vezetője most is Szíjj Jolán. A csapat végre egy kis ott
honhoz is jutott. Egy részük részt tudott venni a balatonszárszói táboron, 
máskülönben pedig meghatóan kedves egyéni szeretetmunkát végeznek.

Az iskolából már kikerült és cserkészetbe be nem szervezett fiú-ifjúság 
gondozása a leventemunka keretében folyik. A 426 főnyi győrújvárosi 
levente egyesületben 290 róm. kath., 98 evangélikus, 34 református, 4 izr. 
van. Vezető főoktatók Horváth Sándor tanító és Dorn Vilmos egyházi 
ellenőr. Leventéink szorgalmasan járnak a külön istentiszteletekre, évente 
kétszer testületileg Úrvacsorához is járulnak. Az olajgyár raktárhelyiségé
ben berendezett lőterületükön a lövészetben olyan ügyességre tettek szert, 
hogy a győri versenyen a csapat lövészetben a második, egyéni versenyben 
pedig első lett.

Amikor az ifjúsági munkáról teszek jelentést, nem hallgathatom el azt, 
hogy legutóbb egyik ifjúsági egyesületi ünnepélyünkön egy javakorabeli 
édesapa, aki gyermekének munkájában is gyönyörködött, a szomszédjának 
a következő megjegyzést tette: „Milyen más a mai fiatalság élete! Mikor 
mi voltunk ilyen fiatalok, mi csak unatkoztunk, itt pedig ezekkel mennyire 
foglalkoznak!“ Az bizonyos, hogy aki gyülekezetünkben ifjúságát tisztán, 
boldogan és tanulságosan akarja eltölteni, arra kimondhatatlanul sok alkaí*
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ma van. Hívom az ifjúságot erre a munkára és biztatom az idősebb nemzedé
ket ennek a munkának támogatására. Tudom, hogy szavam nem kiáltó szó 
a pusztában, az ifjúság felfigyel erre az őt kereső pásztori hangra. A teg
napi napon is 40 új tagot vett fel Ifjúsági Egyesületünk. Legyen Isten áldása 
továbbra is ezen a munkán.

Az év statisztikai adatai.

Az elmúlt 1937. esztendőben egyházközségünkben megkereszteltetett 
54 fiú, 48 leány, összesen 102 gyermek, 5-tel kevesebb, mint tavaly. Meg- 
konfirmáltatott 65 fiú, 53 leány, összesen 118 gyermek, 48-cal több, mint 
az elmúlt esztendőben.

Eskettetett 17 tiszta evang., 51 vegyes, összesen 68 pár, 6-tal több, mint 
az elmúlt évben. A vegyesházasok közül róm. kath.-sal vegyes 45, ref.- 
sal vegyes 6. Ezek közül a gyermekek evang. vallásban való neveltetésére 
egyezséget kötött 30 pár, 4-gyel több, mint az elmúlt esztendőben.

Úrvacsorával élt 3736 hívő, 152-vel több, mint az elmúlt évben. Ebből 
beteg, aki házi urvacsoráztatásban részesült 50, kórházi urvacsoráztatásban 
részesült 71 hívő.

Áttért hozzánk 9 férfi és 3 nő, összesen 12., 6-tal több, mint az. elmúlt 
esztendőben.

Meghalt 37 férfi és 40 nő, összesen 77 egyén, 2-vel több, mint tavaly. 
A halottak közül vidéki, aki a kórházban halt meg és nem volt a győri 
gyülekezet tagja, 13.

Kitért közülünk 4 férfi és 4 nő. Megtagadta hitét, házasságkötése alkal
mából más vallásra ígérvén oda gyermekét 10 egyén, 5 férfi és 5 nő.

Vannak a statisztikának tőlünk független számai is, de vannak olyanok 
is, amelyeknek eredménye a mi vigyázásunkon és hűségünkön fordul meg. 
Szeretettel kérem az egyházközség minden tagját, álljon csatasorba az 
egyházvédelmi harcban.

Félmillió pengő építkezésre.
Amikor a gyülekezet háztartásáról szóló jelentést kell előterjeszte

nem, visszatekintek az elmúlt 10 évre s azt látom, hogy ez a 10 év gyüle
kezetünk életében az építkezések esztendeje volt. E 10 év alatt, a bérlaká
sok renoválását nem számítva, a következő építkezéseket végezte 
gyülekezetünk:

Nagybérház — — — — — 24,817.13 P
Konvent — — — — — 23,481.34 ,,
Kisbérház — -— — -— — 6,612.77 „
Fiúiskola — — — — — 143,097.12 „
Leányiskola — — — — 1,511.75 ,,
Templom — — — — -— 14,694.02 „
Diakonisszaanyaház — — — 106,808.96 „

.321,023.09 P



321,023 09 P
Fud _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  43,922.97 „
Gyárváros — — — — — 11,260.— „
öttevény — — — — — 10,000.— ,,
Szabadhegy — — — —- — 3,279.69 „
Újfalu kb. — — — — — 1,000,— „

390,485.75 P
Ha hozzászámítjuk a bérlakások renoválásával kapcsolatos egyéb 

kiadásokat, gyülekezetünk 10 esztendő alatt közel félmillió pengőt fordí
tott építkezésekre. Tekintélyes összeg egy város gazdasági életében. Ebből 
ma még 108,399.40 P adósság, tehát az egész összeg kerek negyed része.

A legkisebb egyházi adónk 1 P, a legnagyobb 385.10 P.
A hívek önkéntes pénzbeli adakozásának összege az 1937. évben: 

18,075.43 pengő.
Az év eseményeinek rövid ismertetése.

Az egyházközség életében az eddigi jelentési pontok alatt elő nem 
került események közül meg kell említenünk D. Kapi Béla püspök m. kir. 
titkos tanácsosi kinevezését, Győr sz. kir. város örökös törvényhatósági 
bizottsági tagjává való megválasztását, dr. Hőfer Vilmos egyházfelügyelő 
kormányfőtanácsosi kinevezését, a szabadhegyi torony megépítését és pün
kösd ünnepén való felavatását, egyházmegyénk esperesének, Németh Ká- 
rolynak újra való esperesi megválasztását.

Megépül a nádorvárosi templom!
Gyülekezetünk feladatai között előtérben áll ma a nádorvárosi temp

lom építésének terve.
Több mint egy évtized óta várja híveinknek a vasúti vonalon túl lakó 

része azt, hogy közelebb kerüljön hozzá a templom. Győr sz. kir. város 
törvényhatósági bizottsága már 1923-ban 1800 n. ölnyi területet ajánlott 
fel erre a célra a közkórház közelében. Sok tervezgetés és próbálkozás 
után végre odáig ért a helyzet, hogy az 1938. évi március 7-iki közgyűlé- 
'síink elhatározta a nádorvárosi templom megépítését s erre a célra 100.000 
pengőt irányozott elő. Jelenleg van erre a célra 22.455.74 P s erre a célra 
az egyháziadót egyelőre öt esztendőre 20%-kal felemelte az egyházközség 
azzal, hogy ez a 20% külön pótlék címén kezelendő és semmi másra nem 
fordítható. így megvan a reménységünk arra, hogy az 1940. esztendőben 
állni fog már a nádorvárosi templom.

Ma még nem áll a megvalósíthatóság állapotában másik tervünk, azon
ban nyilván kell tartanunk ezt is állandóan: gyülekezeti nagyterem hiánya 
örökösen gátolja egyháztársadalmi és iskolai életünket. Mihelyt lehető
ségek fognak erre nyílni, itt is rá fog kelleni lépni az alkotó munka 
mezejére.

Örömmel számolhatok be arról, hogy leány- és fiókegyházaink életé
ben is tervek közelednek megvalósulás felé. Börcsi leányegyházunk iskolája



mellé tornyot épít múlt évben nagy áldozathozatallal beszerzett harangja 
számára 3.500 P költséggel. Templomépítési gondolattal foglalkozik győr- 
ujfalui és bácsai gyülekezetünk is.

Egy közgyűlési lelkészi jelentésben, — bármennyire hosszúra nyúlik 
is, — nem lehet egy gyülekezet egy évi életét teljesen ismertetni. Sok min
den történt és történik még gyülekezetünk életében, ami csak csendben 
folyik, kívülről alig látható, de amelyik úgy táplálja az egyházi élet fáját, 
mint a föld mélyén meghúzódó vízér a melléje ültetett fát. Legyen egy 
hálásan köszönő szavunk ezek felé a munkák felé is s mindenek felett pedig 
adjunk hálát annak, akitől száll alá minden jó adomány és tökéletes aján
dék, akinek köszönhetjük az 1937. esztendőt,

Túróczy Zoltán.

Ezt a kis füzetet ingyen kipod. Ha szeretnéd valamivel viszonozni, 
adf adom ányt a nádorvárosi tem iom ép itésre  !

A „HARANGSZÓ‘ KIADÁSA.

Olvasd  és terje s z d a ,, H a ra n gszó " - t !

BAROSS-NYOMDA; UZSALY ÉS KONCZ OYŐR, ANDRÁSSY-ÚT 24,


