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A dunáninneni ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházkerület 
1936 évi szeptember hó 4-én Salgótarjánban, dr. Sztranyavszky 
Sándor m. kir. titkos tanácsos, egyházkerületi felügyelő és D. 
Kovács Sándor püspök elnöklete alatt megtartott évi rendes köz-

gyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 

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

I. .Hivatalul* alapján, mint egyházkerület i t i sz tv ise lők: 
1. Törvényszéki b í rák: Bérces Lajos, Csatáry Elek, Irányi Kamill, 

dr. Kéler Bertalan, Karner Jenő, Laszkáry Gyula, Limbacher Zoltán, Or-
mosi Lajos, Podhradszky János, Szűcs Sándor, Zelenka Ottó és dr. Ze-
lenka Frigyes. 

2. Jegyzők: Kardos Gyula egyházi, dr. Zelenka Frigyes világi fő-
jegyző, Kirchner Rezső, dr. Csengődy Lajos egyházi, dr. Kéler Bertalan 
és dr. Farkass Béla világi jegyzők. 

3. Ügyész: dr. Händel Béla. 
4. Pénztáros: Szelényi Gyula. 
5. Számvevő: Podhradszky János. 
6. Levéltáros: Kardos Gyula. 
7. Számvevőségi e lnök : Magyar Géza. 

II. Hivataluk alapján, mint egyházmegyei t i sz tv ise lők: 
1. A fejér-komáromi egyházmegyéből : dr. Händel Béla felügyelő 

és Podhradszky János esperes. 
2. A mosoni egyházmegyéből : Csatáry Elek felügyelő. 
3. A nógrádi egyházmegyéből: Laszkáry Gyula felügyelő és Miha-

lovics Samu esperes. 

III. "Választás alapján, mint egyházmegyei kiküldöttek: 
1. A fejér-komáromi egyházmegyéből: a) megbízó levéllel Gaál 

Elemér, Piri Károly és Weinberger Gusztáv; b) jegyzőkönyvi kivonattal 
Kalavszky Kálmán, Pohánka Sándor, Csanády László, dr. Horváth Kor-
nél és Antal Károly. 
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2. A mosoni egyházmegyéből megbízólevéllel : Schrődl Mátyás. 
3. A nógrádi egyházmegyéből a) megbízólevéllel: dr. Csengey 

Gyula, Horváth Sándor, Eiler József, Csővári Dezső, Schultz Aladár; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Fabini Henrik, vitéz Purgly Lajos, Zelenka 
Ottó, dr. Förster Kálmán, Veres Zoltán, Gólián Rezső, Schreiner Jenő, 
Hanzély Ferenc, Kardos Gyula, Matúz Pál, Ottmár Béla, Limbacher Zol-
tán, Szende Miklós, Fábry Mihály, Bérces Lajos, Szekej András, Bolner 
Pál, dr. Istók Barna, Deák József, dr. Sztranyavszky Madách Sándor, 
dr. Sréter János, vitéz Jónás Ödön, Schnell Gyula, Krieger Dániel Pró-
nay József, Platthy Károly, Szilárd Gyula, Váczi János, Milán János, 
Nándorfi Géza és Králik Aladár. 

IV. (H íaniíók képviselet iben 
Karner Jenő nagyvelegi igazgató-tanító és vitéz Pataky Sándor bokodi 
tanitó. 

V. JHint vendégek: 
Dr. Krepuska Gézáné, dr. Förster Kálmánná, özv. Liptay Jenőné, dr. 
Fakó Istvánná, dr. Csöregh Ferencné, dr. Pitrolffy-Szabó Béláné, özv. 
Pántyik Árpádné, Könczey Ferencné, Magócs Károlyné, Gólián Rezsőné, 
dr. Csengődy Lajosné, Suhár Klára, Gábler Edith, Galbács Ilona, Ma-
gócs Károly, ifj. dr. Heinrich Antal mint a vendéglátó salgótarjáni evan-
gélikus egyházközség másodfelügyelője, Dorosnyák Géza, Barthó Dániel. 
Kerényi Dániel, Szepessy Károly, Kamarás Pál, Szabó Dezső, Laczkó 
Sándor, Takács Sándor, Kamarás Oszkár, dr. Scholtz Gusztáv, Galbács 
István, Liptay Pál, Röder Alfréd, Fayl Frigyes, dr. Mattyasovszky Kamill, 
dr. Prónay Tibor, Németh Géza s több más érdeklődő. 

Távolmaradásukat kimentették: Blaskovich Géza, Schütz Nándor, 
Veres Imre és Zimmermann János. 

A G Y Ű L É S . 

1. (Dr. Z.) Az egyházkerületi közgyűlést bevezető gyámintézeti is-
tentiszteletre s a vele kapcsolatos lelkészavatás ünnepélyes szertartására 
a közgyűlés tagjai és a salgótarjáni hivek a közgyűlést megelőző estén 
zsúfolásig megtöltötték a templomot s megilletődött figyelemmel és imád-
ságos együttérzéssel kapcsolódtak a szent szolgálat áhítatába. Az isten-
tiszteletet s Aranyi József és Szepessy Károly lelkészavatását az egyház-
megyék espereseinek, alespereseinek s a helybeli lelkésznek segédkezé-
sével a püspök végezte. 

A közgyűlés az egyházközség Kultúrházában folyt le. 
A püspök áhítatos imádságban kérte Istennek megsegitő kegyel-

mét és megszentelő áldását a közgyűlés tanácskozására s jóratörekvő 
minden munkájára, amelyet a kerületi felügyelő az izzó hazaszeretet s 
rendületlen hithűség államfenntartó erejét s nemzetépítő és boldogító ál-
dását hirdető következő elnöki megnyitójával indított m e g : 



5 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ú r ! 
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 

Egy év munkájáról, egyházkerületünket érintő, azt érdeklő esemé-
nyeiről számot adni, azokat számbavenni jöttünk össze itt, az ideiglenes 
határ mentén, régi nagy hazánknak is jelentős városában, ahol a munka 
és tőke, ez a két hatalmas erőtényező szolgál a nemzetnek és szolgál-
tatott bizonyítékot arra, hogy összhangzatos erőkifejtése, egymást és egy-
más jogos érdekeit méltányolni törekvő magatartása a közre és az egyénre 
egyaránt előnyös még a mai gondterhes, vészes időkben is, a nemzetre 
áldáshozó, annak erkölcsi és anyagi javait gyarapító. 

Az egyháznak mindig és mindenütt fontos államfenntartó szerepe 
van. Az állam egyensúlyát biztosiló hatása belül rendet, erőt, kifelé biz-
tonságot jelent. Ott, ahol a tőke és munka latszólagos ellentéte ütközik, 
ott hivatása, isteni rendeltetése fokozott. Ott, ahol egy nemzet fiai nem 
egy azonos vallást követnek, hanem több felekezet templomában imádják 
az Urat, ott a nemzet léte és jövője, a különböző hitfelekezetek, e g y -
házak, egymásközötti megértésén, békés együttélésén, azon a belátáson, 
annak becsületes átérzésén múlik, hogy az egyházak az emberiség ja-
vát, ennek érdekében egy-egy nemzet belső békéjét, fiainak megértését 
hivatottak szolgálni. 

Nem öncél az egyház, hanem eszköz Isten kezében az emberiség 
érdekében. És nem az emberiség érdekében való-e egy nemzet belső 
békéje, kiegyensúlyozott nemzeti lelkülete? Kiegyensúlyozott lelki béké-
ben élő fiai egy nemzetnek adják meg azt az egyetemes nemzeti jel-
lemvonást, amely fogékonyságot jelent a mások igazsága iránt. Ez a 
nemzeti karakter pedig az emberiség legfőbb javát, békességét szolgálja. 

Az egyházak hivatása tehát az én hitem szerint, a gyenge emberek 
gyarlósága miatt fel-fellobbanó ellentétek eloszlatása, kiküszöbölése, nem 
pedig az emberi indulatok felkorbácsolása. 

Amikor keleten és nyugaton is vereslik az égbolt egy a maga ural-
mát a legalacsonyabb emberi, sokszor állati indulatokra épitő, felbur-
jánzott rendszer törekvése nyomán, akkor egyházak és azokon belül az 
ember óvatos kézzel nyúljon a maga hirdetett és vélt igaza érdekében 
is a hamu alatt amúgy is mindig izzó szikrájához a gyűlöletnek. 

Élő szó és holtnak látszó nyomtatott betű, amint hű őre lehet 
szent egyetemes emberi javaknak, úgy válhatik korlátolt emberi agyak, 
vagy bűnös kezek nyomán azok pusztítójává. 

És mi itt, ezen a csonkán maradt, vérző magyar földön, annyi 
vész és mindig vészt okozó annyi viszály után, okulás helyett tárhatjuk-e 
ki újból és újból az emberi hitványság arzenáljának tágas kapuját, hogy 
azon át marokra fogott fegyverével a gyűlöletnek, hazugságnak, önzés-
nek, rágalomnak és irigységnek, irtsuk egymást és egymásnak szegé-
nyesebben, vagy gazdagabban mért, Istentől adott, vagy verejtékes, tisz-
tességes munkával megszerzett javát ? 

Messze van, de talán ma, az eszeveszett rohanás korszakában nem 

Dr. SztranyaYSzky 
S. ker, felügyelő 
megnyitó beszéde 
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is olyan messze, spanyolok hajdan büszke, ma lángbaborult hazája, égő 
templomainak tüze idevilágít, papjainak halálhörgése idehallatszik, fiai-
nak egymást öldöklő tusája azt ordítja fe lénk: a pusztítás mindig a lé-
lekben kezdődik, a földi javakon folytatódik, az emberi életeken, a temp-
lomokból kihurcolt és összetört feszületeken, szertetépett oltárképeken 
végződik. 

Az ilyen, mindent felperzselő tűzben pedig benn szokott égni az 
a piromaniákus is, aki könnyedén játszik a szikrával, amelyről balgán 
hiszi, hogy csak akkor gyújt, ha ő akarja és akkor oltja el a tüzet, 
amikor akarja, pedig a tüzet sohasem az oltja el, aki gyújtotta. 

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
Mi ma össze azért jöttünk, hogy szerény és szegény, megmaradt, 

vihartépett portánkon szertetekintsünk és elvégezzük az év adminisztrá-
ciós munkáját és gondolataink, eszméink kicserélésével felkészüljünk az 
elkövetkezendő új egyházi esztendőre, de összejöttünk azért is, hogy 
megerősítsük egymást tiszta krisztusi hitünkben, megerősítsük egymást, 
egymás iránti és minden magyar testvérünk iránti elnéző és tűrni tudó 
szeretetünkben. Hirdessük a magunk igazságát, amelyről érezzük, tud-
juk, hogy Krisztus igazsága, tovább építsük a lelkekben az igazságosság 
oltárát és élesszük azon a magyar vágyak és magyar remények soha 
nem hamvadó tüzét! 

Amikor megjelent hittestvéreimet, a közgyűlésnek egyházi alkot-
mányunk szerinti tagjait és a minket megtisztelő vendégeinket szeretettel 
üdvözlöm és végzendő haza és egyházépítő munkánkra Istennek áldó 
kegyelmét kérem, — az 1936 évi rendes közgyűlésünket megnyitom. 

Mielőtt tárgysorozatunk tárgyalására térnék át, lelki szükségét ér-
zem annak a hazafias kötelességteljesitésnek, hogy a hódolatteljes, mély-
séges tisztelet és a ragaszkodó szeretet érzésével forduljak az ország 
Kormányzója felé és javasoljam, hogy a mindannyiunk lelkét egyaránt 
betöltő fent kifejezett bensőséges érzéseknek a kabinetiroda főnökéhez 
intézendő távirat útján adjunk kifejezést. 

Ugy érzem, hogy mindannyiunk aggódó magyar lelkéből vissz-
hangot kiváltó az az indítványom is, hogy éppen a tegnapi napon a 
magyar határon túl, egészsége helyreállítása végett pihenőszabadságra 
ment miniszterelnök úrnak is tolmácsoljuk őszintén átérzett azt a kí-
vánságunkat, hogy a jó Isten mielőbb adja vissza a nemzete érdekében 
folytatott idegőrlő munka közepette meggyengült egészségét és adja vissza 
régi munkaerejét, az egész nemzetnek becses, ernyedetlen munkakedvét! 

Az aggódó mélységes szeretet érzésével fordulunk a szintén meg-
viselt egészsége helyreállításáért küzdő, 25 éves püspöki munkásságát 
minapában ünneplő, Geduly Henrik tiszakerületi püspökünk, egyetemes 
közgyűlésünk egyházi elnöke felé. Kérjük Istentől az ő számára is egye-
temes egyházunk és egész hazánk javára egészségének mielőbbi vissza-
tértét. 

Töretlen munkakedvvel, férfias erejének és egészségének teljében 



7 

ünnepelte 70 éves születési évfordulóját a nyár folyamán a mihozzánk 
olyan közel álló bányai egyházkerület nagyérdemű püspöke Raffay Sán-
dor. A testvéri, mindig megértő, őszinte szeretetnek az érzésével, amelyet 
az ő részéről is mindenkoron tapasztaltunk, üdvözöltük őt a 70 éves év-
fordulón a püspök úr Őméltóságával együtt. Tettem ezt abban a biztos 
tudatban, hogy a dunáninneni egyházkerületnek lelkéből cselekedtem 
ekkor épp úgy, mint akkor, amikor Kapi Béla dunántúli püspök úrnak 
20 éves püspöki jubileuma alkalmából, amelyet e hó 30-án ünnepel, 
javaslom kifejezésre juttatni együttérzésünket, őszinte tiszteletünket és 
szeretetünket. 

A testvér református egyháznak nagy, országos gyásza van. Egye-
temes konventjének és országos zsinatjának lelkészi elnöke, Balthazár 
Dezső tiszántúli református püspök halála sújtotta mély gyászba. Az 
Istentől kiváltságos szellemi javakkal megáldott református egyházi ve-
zérnek elmúlása minket, a dunáninneni evangélikus egyházkerületet is 
mélyen érintett. Annál fokozottabb mértékben érint bennünket ez a vesz-
teség, mert hiszen a nagy püspök egyúttal a Közös Protestáns Bizott-
ságnak lelkészi elnöke volt és ebben a minőségben is annyi megértést 
tanúsított a magyarhoni evangélikus egyház jogos érdekei, méltányos 
ügyei iránt, hogy róla azért is mélységes hálával és őszinte tisztelettel 
kell megemlékeznünk. Gyászunknak, református testvéreinkkel való 
őszinte együttérzésünknek, mai közgyűlésünk jegyzőkönyvében is adjunk 
méltó kifejezést. 

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
Mielőtt a közgyűlést megnyitó szavaimat zárnám, megemlékezni 

tartozom a zsinatnak az elmúlt egyházi évben végzett munkájáról, amely 
ránk, a dunáninneni egyházkerületre, különös fontossággal bir, nemcsak 
azért, mert egyetemes alkotmányunknak a mai korhoz mért, a mai igé-
nyeknek megfelelő átmunkálása, a zsinat bizottságainak tervszerű mun-
kájában már befejezést nyert, hanem azért is, mert ezalatt szembe 
kellett állnunk olyan, már több ízben felbukkant törekvésekkel, kísérle-
tekkel, amelyek egyházkerületünk önállóságát szándékoztak érinteni, ü g y 
kiváló elnöktársam, a Püspök Úr, mint szerény magam és úgy egyház-
kerületünk kiküldöttei, mint a testvér egyházkerületek kiváló vezetőinek 
összessége és kiküldötteinek nagy része, kellő eréllyel és eddig teljes 
sikerrel hárította el egyházkerületünk felől ezt a téves megítélésen ala-
puló kísérletet, amellyel bizton fogunk még találkozni a zsinat plenáris 
ülésén is, amellyel szemben védekeznünk azonban igazunk tudatában, 
amely egyben a magyarhoni egyetemes evangélikusság igazsága és ér-
deke is, ugy érezzük, eredménnyel fogunk tudni. De kell, hogy ebben 
támogasson egyházkerületünk minden fia megértése és velünk való 
együttérzése. 

Most pedig itt, ezen az ünnepélyes helyen akarok eleget tenni an-
nak a kedves kötelességemnek is, hogy egyházkerületünk egyik kiváló 
lelkipásztorát, Kardos Gyulát és világi főjegyzőnket, Zelenka Frigyes 
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D,KovácsS,püspök 
napirend előtti 

felszólalása 

A közgyűlés 
megalakulása 

Öméltóságaikat kérjem fel megjelenni előttem, hogy tiszteletemnek, az 
egész egyházkerület irántuk érzett nagyrabecsülésének is kifejezést adva, 
nyújthassam át nekik a legfelsőbb helyről nyert magas kitüntetésüknek 
az okmányát. Amikor ezt örömmel és büszkeséggel teszem, kérem őket, 
hogy azt az értékes munkát, amelyet egyházunk és elsősorban magyar 
hazánk érdekében eddig kifejtettek, továbbra is azzal a töretlen munka-
kedvvel és mindennél becsesebb jó egészséggel végezzék, amellyel eddig 
Isten megáldotta őket és megszerezték nekünk is munkásságuk nyomán 
azokat az értékeket, amelyeket mink is a továbbiakban is becsesen őrzünk. 

Miután a két kitüntetett hálás köszönetét kifejezte, a közgyűlés a 
mindvégig feszült figyelemmel hallgatott, a lelkes együttérzés kitörő tet-
szésnyilvánításával gyakran helyeselt elnöki megnyitót, a püspök indít-
ványára egész terjedelmében jegyzőkönyvébe vétette. 

Napirend előtt a püspök felhívta a közgyűlés figyelmét arra a nagy 
megtiszteltetésre s bensőséges, igaz örömre, amely az egyházkerületet 
érte azzal, hogy kiváló, áilamférfiűi nemes erényeiért országos viszony-
latban is általánosan és különösképen nagyrabecsült, példásan lángoló 
egyházszeretetéért s áldott jó szivéért pedig mindezeken felül hittestvérei 
meleg és lelkes szeretetében is élő felügyelőjét az ország Főméltóságú 
Kormányzója a haza és nemzet hűséges, lankadatlan és gazdagon ered-
ményes szolgálatáért az első osztályú érdemrend s a m, kir. titkos ta-
nácsosi méltóság adományozásával tüntette ki. Indítványozza, fejezze ki 
a közgyűlés lelkes örömét közszeretetben álló egyházkerületi felügyelő-
jének ezen legújabb, legfelsőbb két kitüntetése alkalmából. 

Hogy a püspök indítványa mennyire a közgyűlésen jelenvoltak szi-
véből fakadt, meghatóan mutatta az a méltóságában is lelkesen egyhangú, 
általános és szűnni nem akaró ünneplés, amelyben a közgyűlés világi 
elnökét tüntetően részesítette s az indítványt magáévá tette. 

A kerületi felügyelő keresetlen, közvetlen meleg szavakkal köszönte 
meg a közgyűlésnek együttérzését s hangoztatta, hogy legmagasabb ki-
tüntetéseiben két értéknek örül. Az egyik a Főméltóságú Kormányzó Úr-
nak legfelsőbb megelégedése, elismerése és megbecsülése, amelyek ki-
tüntetéseiben vele szemben kifejezést nyernek. A másik az a bizakodó 
reménye, hogy ezeknek a kitüntetéseknek nyomán is fokozódni fog az 
a megbecsülés, amelyet embertársai részéről eddig is élvezett és nagyra 
értékelt, vele együtt növekedni fog egyéni súlya s vele együtt annak le-
hetősége, hogy mindkettővel az eddiginél is nagyobb sikerrel s teljesebb 
eredménnyel szolgálja a hazát, az evangélikus egyházat, közelebbről a 
dunáninneni egyház-kerületet s embertársainak javát. 

2. (Dr. Z ) A jegyzői karnak arra a bejelentésére, hogy a közgyű-
lésnek hivatalból való tagjai és az egyházmegyéknek kiküldöttei megfelelő 
számban vannak jelen s hogy a benyújtott megbízóleveleket és jegyző-
könyvi kivonatokat a jegyzői kar rendben találta, a kerületi felügyelő a 
közgyűlést alkotmányszerűen megalakultnak és határozatképesnek jelenti ki. 
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A megalakult közgyűlést a vendéglátó város közönsége nevében 
dr. Förster Kálmán polgármester üdvözölte. Elsősorban a kerületi felü-
gyelő úr Őexcellenciájának személyében a város jótevőjét, díszpolgárát 
és atyját köszöntötte, akihez Salgótarján városát az örök hála elszakít-
hatlan kötelékei fűzik. A püspököt és a közgyűlés minden egyes tagját 
a feketearcú, de fehérlelkű város nevében azzal az Ígérettel üdvözölte, 
hogy városát ezentúl is a nemes lélekalakítás fehér útján kívánja vezetni 
s ezzel szeretett magyar hazánkat hűséggel szolgálni. Üdvözlő beszédét 
azzal a kívánsággal végezte, hogy a közgyűlés tanácskozásaiból áldás 
fakadjon nemcsak az evangélikus egyházra, de az egymástól önérzetet 
és megbecsülést joggal elváró más vallásfelekezetekhez tartozó minden 
rendű és rangú állampolgárára és csonka magyar hazánkra. A polgár-
mesternek az üdvözlést a püspök köszönte meg s biztositolta Salgótar-
ján város közönségét arról, hogy a dunáninneni evangélikus egyházke-
rület mindig szives-örömest jön a város falai közé nemcsak azért, hogy 
gyönyörködjön, de egyben hogy épüljön is annak a bámulatos szorga-
lomnak, kitartásnak és akaraterőnek láttán, amellyel az Istentől megál-
dott emberi munka itt a pusztaságban szemet és lelket gyönyörködtető 
ligetet létesített. A minden alkalommal örömmel szemlélt újabb és újabb 
alkotások örvendetes bizonyságtételei a város állandó haladásának és 
fejlődésének s úgy erre, valamint a város minden lakosára és a közöt-
tük boldogan tapasztalt testvéri együttérzésre Istennek áldását kéri. 

A helybeli evangélikus egyházközség nevében a leikészből és az 
egyházközségi felügyelőből álló küldöttség élén ifj. dr. Heinrich Antal 
másodfelügyelő üdvözölte a közgyűlést szívhez szóló meleg hittestvéri sze-
retettel. Ezt az üdvözlést is a püspök köszönte meg közvetlen, testvéri 
szavakkal. Hangsúlyozta az éltető testvéri szeretet erejét és áldását, ame-
lyek a kerületi közgyűlést ez alkalommal is ebbe az életerőtől s a fej-
lődés nemes vágyától és eredményes törekvésétől duzzadó, nagy és vi-
rágzó jövőjű gyülekezetbe hozta. Élni, erősödni s Isten dicsőségére előre-
haladni akarásának ékes, beszédes és meggyőző bizonysága a közgyűlés 
színhelyéül szolgáló Kulturháza is, amelyet Istennek szent szolgálatára 
tulajdonképen ez az ünnepélyes alkalom avat fel. Istennek gazdag áldá-
sát kívánja erre a helyiségre, a gyülekezetre, annak minden egyes tag-
jára s jóra ig-yekező minden munkájára. 

3 . (Dr. Z.) A világi elnök javaslatára 
a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökség 

elnöklete alatt a jegyzői karon kivü! Laszkáry Gyula, dr. 
Csengey Gyula, dr. Horváth Kornél, Fabini Henrik, Miha-
lovics Samu, Magyar Géza és Irányi Kamill közgyűlési ta-
gokat küldi ki. 

4 . (Dr. Z.) Az egyházi elnök bejelenti, hogy az egyházkerület ta-
nítói karát a közgyűlésen vitéz Pataky Sándor bokodi tanitó és Karner 
Jenő nagyvelegi igazgató-tanitó képviselik. 

Tudomásul szolgál. 

Jegyzőkönyv 
hitelesítők 

Tanitó képviselők 
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öspőki jelentés 

A mai helyzet 

5 . (K.) A püspök következőkben terjeszti elő évi jelentését: 
Nagyméltóságú Felügyelő Ur ! 
Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Csonka kerületnek csonka évéről adok beszámolót. A megcson-
kított test megmaradt részei minden erőszakos kisérlet dacára élni akar-
nak és az é!et, illetőleg élni akarás jeleit kell a közgyűlés elé tárnom. 
Az életfenntartás kerületünknek minden egyes tagjára sokkal nagyobb és 
terhesebb kötelességet ró és több áldozatot kiván, mint más kerületek 
tagjaitól, akikhez a békekötés talán még sem volt annyira kegyetlen, 
mint éppen hozzánk. Mi elvesztettük összes középfokú és szakiskolá-
inkat és az egyetemes egyháznak kerületünkön működő theológiai főis-
koláját is. Kicsiny a kerület, de ügy érzem, hogy ha az öntudatos és 
tervszerű munkásság kötelességtudata elevenen él benne, oly tiszteletet 
szerezhet a közegyház és az ország közvéleménye előtt, hogy egy sorba 
emelkedhetik más szerencsésebb, több eszközzel rendelkező egyház-
kerületekkel. 

Valamely egyházkerület épp úgy, mint az életben feltalálható bár-
mely szervezet, csak olyan módon tudja igazolni jogát az élethez, ha 
felkutatja és felismeri azon területeket, amelyeken a munkát neki kell 
elvégeznie és pedig nemcsak látszat szerint, határozatokkal, jegyzőkönyvi 
pontokkal, hanem történelmi nyomokat ásó cselekedetekkel és szünetlen 
áldozatot kívánó munkával. Egy szervezet, amelynek nincsen egyéb célja 
a nyugodt és gondtalan emésztésnél, az életnek csupán élősdi és fo-
gyasztó tényezője, igazi parazitája, amelynek legméltóbb jutalma, ha mi-
nél előbb elpusztul és belőle az egészséges anyag felszabadul. Egy kö-
zösség is akkor tarthat méltán jogot arra, hogy életre méltónak tartsák, 
ha nem csupán a közigazgatási életnek, apró-cseprő, évről-évről vissza-
térő feladatait oldja meg, bár tiszteletreméltó szabatossággal, de mégis 
korlátok közé szorult világszemlélettel, hanem gondot fordít az élet 
uj feladatainak megteremtésére is, mert hiszen az életakarás, mely az 
akadályokon győzedelmeskedni tud, már maga élet. 

Az életfeltételek teremtésére irányuló igyekezet természetszerűleg 
áldozatokat követel minden egyestől, minden kisebb közösségtől, mely 
a nagy közösségbe beletartozik. Egy közösség életét űgy képzelem, mint 
egy pontosan járó óraszerkezet működését, amelyben minden kis rúgó, 
csavar és kerék közös célra dolgozik és a maga életét ennek a közös 
célnak alárendeli. Ezt az igazságot az egyházi életre alkalmazva, úgy 
fejezem ki, hogy az egyházak nem lehetnek az egyéni élet érvényesülé-
sének kisszerű piacai, sem a megélhetésnek és önzésnek fellegvárai, mert 
csak oly tényezőkre van szükségünk, akik az oltárra visznek áldozatot 
a magukéból és nem az oltárról a maguk éléskamrájába. A béres mun-
kások ideje lejárt, elérkezett az önmegtagadást és önfeláldozást tükröző 
pásztorjellemek korszaka, amely talán nyugtalanságot és aggodalmat 
okoz a léleknek, az erőfeszítés talán próbára teszi az idegeket, de két-
ségtelen, hogy csak ez uton lehet eljutni a célhoz. 
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Az egyetemes egyház lelkét foglalkoztató kérdések közül talán leg-
fontosabb a zsinat és az új egyházi törvényalkotás kérdése. Evangélikus 
egyházunk sokáig ingadozot t : vájjon csonkaságában összeülhet-e új tör-
vényalkotásra, amelyben elszakított véreink és gyülekezeteink nem ve-
hetnek rész t? Végre a gyakorlati élet követelése, amely a kor haladásá-
hoz való alkalmazkodást sürgette, a zsinattartás mellett döntött, de az-
zal a feltétellel, hogy ha országunk és egyházunk épsége helyreáll, egy 
új zsinat alkotja majd meg az egész közegyházra alkalmazható egyházi 
törvényt. Egyelőre arra kell törekednünk, hogy egyházunk a túlzott jog-
szabályimádat miatt el ne veszítse és meg ne gyöngítse a hitvallási 
alapot, amely minden egyházi alakulatnak életforrása és kiindulópontja. 
Jogszabály nélkül el lehet képzelni egy egyházat, vallási közösséget, 
aminthogy a történelem erre mutat is példát, de hitvallási alap nélkül 
egyház ép úgy nem létezhetik, mint természeti élet levegő, víz és nap-
sugár nélkül. Kétségtelenül Skylla és Charybdis között hajózunk. Az 
egyoldalú államosítás függetlenségünkből kiván áldozatokat, viszont a 
függetlenség és önkormányzat nagyobb anyagi áldozatra kötelez ben-
nünket. Előttünk áll a választás, melyiket taitjuk értékesebbnek. A jelen-
legi átmeneti korszakban is gondoskodnunk kell arról, hogy híveinkből 
és gyülekezeteinkből az önfenntartás és önsegély ösztöne ki ne haljon. 
Mert ha ez kihal, akkor egyházunk olyan természeti alanyok sorsára jut, 
amelyeknek egyes életszervei huzamos használat nélkül elsorvadnak és 
életképtelenné válnak. 

Evangélikus egyetemes egyházunknak egyik életkérdése a szórvány-
kérdés, amelyet talán a tiszai kerület kivételével a mi egyházkerületünk 
érez legelevenebben. Aligha tudjuk ezt a kérdést külön szórványadó 
nélkül megoldani. E szórvány-adót azonban csak a zsinat teheti kötele-
zővé. De mig a zsinat ez irányban határozhat és határozata törvényerőre 
emelkedhetik, a közigazgatási testületek is munkálkodhatnak, hogy a 
szórványügy egyházunk sorvasztó betegségévé ne váljék. Erre egyik esz-
köz volna a theologusok és segédlelkészek szórványszolgálatra való ne-
nevelése, amit ugy képzelek el, hogy a szünet idején a theologusok osz-
tassanak be nagy szórvánnyal biró gyülekezetekbe, hogy e kérdésnek 
lényegét közvetlen szemléletből ismerjék meg. Bizonyos fokú okos, cél-
szerűbb gazdálkodás is szükséges híveink és gyülekezeteink anyagi ál-
dozatával. Saját szórványainknak a gondozására sokkal kisebb összeget 
fordítunk, mint keletázsiai és afrikai benszülötteknek a megtérítésére. Itt 
szükséges az arányosítás, még helyesebben szólva az egyenlősítés, hogy 
a pogánytérités miatt, bármennyire fölemelő is az e célra adakozóknak 
idealizmusa, lelki éhséget ne szenvedjenek azok, akiket Isten közvetlenül 
a mi szülői gondjainkra bizott. A missziói munka a mi kerületünkben 
eddig jórészt egyéni munka volt, egyes lelkészeknek és apostoli buzgó-
ságú tanítóknak, világiaknak ösztönös elhatározásából eredt tevékeny-
sége. De amint nagy háborúk sorsát nem a guerilla-harcok döntik el, 
amelyek bár ritka hősiességet mutatnak és lelkesítő példákat is adnak, 

A zsinat 

Szórványgondozás 
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Egységes liturgia 

Hitvallások 
kiadása 

A felekezetközi 
viszony 

hanem az összes hadi mozdulatokra kiterjedő, mindent látó és figye-
lembe vevő egységes haditerv, úgy a szórvány gondozásban is az egy-
séges irányítás már fél siker, mert hiszen az egyéni vállalkozást is táp-
lálhatja és irányithatja. 

Egyetemes egyházunk egy másik fontos kérdése az egységes litur-
gia kérdése, amelynek elintézését az egyetemes gyűlés a püspöki karra 
bizta. Ebbe beletartozik az Agenda, szertartáskönyv és ének-ügy kérdése 
is, amelyet ez alkalommal részletesen nem tárgyalok. A köztudatban 
meggyökerezett már az, hogy az istentisztelet rendje nem függhet egyéni 
önkénytől. Egyetemes egyházunknak a kor ütő erének verését megérző 
lelkületére vall az a határozat, hogy hitvallásainkat, szimbolikus köny-
veinket magyar nyelven kiadni szándékozik. A püspöki kar foglalkozott 
e kérdéssel és részletes javaslattal járul az egyetemes közgyűlés elé. 
Eddig hitvallásaink részletekben és külön kiadásokban jelentek meg, 
azonban szükség van egyetemes összefoglaló kiadásra. Ez egyházkerü-
letektől, egyházmegyéktől és gyülekezetektől külön áldozatot követel, 
mert hiszen nyilvánvaló, hogy egy nagyszabású vállalat áldozatok nél-
kül nem születhetik meg. E könyvre nemcsak a hivatásos egyházi szol-
gáknak, hanem a világiaknak is szükségük van. A közgyűlés folyamán 
e- tárgyat és tervezetet külön fogom előterjeszteni. 

A felekezetközi viszony gerinckérdése ma is a reverzáliskérdés, 
mely a lelkeket állandóan nyugtalanítja. Mivel a különböző világnézetek 
hódítást célzó törekvés, tehát harc nélkül nem lehetnek el, mert ez az 
életnek a jele, az egyházak közt is mindig lesz harc, hódító, vagy vé-
dekező harc a lelkek birtokáért. E harcnak két eszköze a reverzális és 
áttérés. Ez utóbbit tulajdonképpen megszüntetni nem lehet, de nem is 
akarjuk, mert egyházunkban birunk annyi szellemi és erkölcsi erőt, hogy 
a harcot meg tudjuk vívni. Nemzetünknek jelenlegi szomorú helyzete 
azonban, mely a nemzeti erőnek teljes eggyé forrasztását, egy közös 
célra való egyesítését követeli meg, e kérdést az egyházvédelem teréről 
átveti a nemzetvédelem és nemzetegység területére. Hogy az eljövendő 
nagy próbatétel idejét megállhassuk, a nemzeti jövőnek szükségparan-
csolta követelése az, hogy a magyar egyéniségek és magyar családok 
életéből ki kell küszöbölni minden problémát, amely az egységnek meg-
bontását idézheti elő. Minden vallásnak természetes joga, hogy éljen és 
hódítson, de ez a hódítás nem történhetik az anyagi hatalomnak a fegy-
vereivel, hanem kizárólag szellemi és erkölcsi téren mehet végbe, vagyis 
a küzdelem inkább a verseny jellegét mutassa, amikor az egymás mellett 
álló versenyzők összes tehetségeiket, kharizmáikat belevetik a verseny 
mérlegébe, hogy elsők lehessenek. Nem az az igazi szabadsághős, aki 
a maga meggyőződéséért szenvedni tud, hanem az, aki másoknak, tár-
sainak meggyőződését tisztelni tudja. A nemzet törvényhozásának kell 
arra törekednie, hogy ilyen vitás, családi békét megbontó törekvések és 
problémák megszüntetésével a nemzeti jövőnek minél szebbé és dicső-
ségesebbé tételére, az ideális nemzeti egységet megvalósítsa. Sokat ta -
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nulhatunk oly népektől, akik nemzeti jövőjük érdekében a vallási viszályt 
el tudták fojtani és a kor nemzedékét meg tudták tanítani arra, hogy a 
vallásosság nem ellenkezhetik a nemzetnek érdekeivel. Tapasztalataim és 
megfigyeléseim alapján talán már jövőre alkalmam lesz nyilatkozni, vagy 
javaslatot tenni az áttérések körül jelentkező visszaélések meggátolására. 

Évről-évre megismételjük az 1848. 20. t.-c. végrehajtására vonat-
kozó kívánságunkat. Elismerjük, hogy az ország pénzügyi helyzete gátat 
vet kívánságaink megvalósulása és a kormány jó szándéka elé. De talán 
szabad e helyen nyíltan kifejeznünk azt az alapelvet, hogy az állam-
segély elosztásának módja csak az arányos elosztás lehet, még pedig 
nem csupán lélekszám, hanem minden egyháznak rendelkezésére álló 
anyagi ereje szerint való intézkedés, vagyis más szóval a kongrua al-
kalmazása az egyházak általános segélyezése terén is. De ismétlem, hogy 
ez szintén inkább első sorban nemzeti és országos ügy, mert jogállam-
ban nem szabad megengedni azt, hogy akár közösség, akár egyes ember 
mostoha gyermeknek, igazságtalanul mellőzöttnek, hátraszorítottnak, vagy 
megvetettnek érezze magát 

Egyházunk életében a kor viszonyaival együttjáró jelenség, hogy 
meg kell érezni a tömegnyomort és az általános sociális segítés szük-
ségét. Az általános elszegényedés ezt a szükséget helyezte most hom-
loktérbe. Meg kell szerveznünk az evangélikus társadalmat nemcsak a 
szórványügy felkarolására, hanem szegényeink gyámolitására is, hogy 
mindenki érezze egyházának szeretetét, feléje hajoló gondviselését. Kü-
lönösen a helyi nőegyletekre hárul szép feladat és hivatás. Mert a nő-
egyletek képesek arra, hogy a legkevesebb közigazgatási, tehát alapjában 
véve meddő költség mellett minél több emberrel, elhagyottal, beteggel 
és minél hathatósabban tegyenek jót, hogy az igazgatás költségeinek 
örvénye el ne nyelje a szegények kenyerét és ruháját. 

Egyházi életünknek megismerése képezte a mult évben egyik fő-
gondomat ' Mégpedig a hétköznapi élet és munka megismerése, amely 
az életnek igazabb képét mutatja, mint az ünnepeknek zaja és időnként 
jelentkező pompája- Mivel tanári munkám csak június havában fejeződött 
be, ezt a munkát nem végezhettem olyan erővel, mintha teljesen szabad 
lettem volna. Mindazáltal megkezdtem gyülekezeteink látogatását, nem a 
hagyományos egyházlátogatás szabályozott formái között, hanem esetről-
esetre, ahol a szükség kívánta, megjelentem, az Igét hirdettem és igye-
keztem a gyülekezet életének mélységeibe beletekinteni. Résztvettem a 
pusztavámi gyülekezet templomának 150 éves örömünnepén és a hősök 
emlékoszlopának vele kapcsolatos felavatásán az egyházmegye elnöksé-
vel és a gyámintézet elnökével Ziermann Lajossal (1935. november 3.) 
Hasonló céllal jelentem meg Szenden 1936 augusztus 23-án a gyülekezet 
fennállásának 150 éves emlékünnepén. Istentiszteletet tartottam Ádvent 
utolsó vasárnapján Balassagyarmaton, Karácsonykor Esztergomban, de-
cember 28-án Ta tabányán ; résztvettem (előadással) a pécsi evangélikus 
napon, 1935 nov. 22 -én ; a magyarországi Református Egyház országos 

Az 1848. évi XX, ÍC 
végrehajtása 

Szociális 
tevékenység 
szüksége 

Az egyházi élet 
megfigyelése 
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Üdvözlések 

Lelkészi 
értekezletek 

Lelkészavatás 

Szórványlátogatás 

Esztergomi imate-
rem avatása 

Kálvin ünnepén, amely alkalommal a Konvent a gályarabok emléktáb-
láját is felavatta (1936. május 5.), D. Geduly Henrik püspök 25 éves 
püspöki jubi leumán; a soproni evang. líceumban Berzsenyi és Kiss 
János emléktáblájának felavatásán (június 7), mely alkalommal a soproni 
templomban az Igét hirdet tem; Váczi János terényi, Weltler Rezső he-
gyeshalmi lelkész beiktató ünnepén, mely utóbbi alkalommal örvende-
tesen tapasztaltam a hazai németségnek hazafias megnyilatkozását. Üd-
vözöltem D. Raffay Sándor bányakerületi püspököt a 70. születése n a p -
ján rendezett ünnepségen, mig Balthazár Dezső tiszántúli ref. püspök 
25 éves jubileumán hivatalos elfoglaltságom miatt meg nem jelenhetvén, 
levélben küldtem el üdvözletünket. Papi értekezletet tartottam március 
28-án a mosonyi lelkészekkel Hegyeshalmon; június 19-én a fejér-ko-
máromi és mosonyi lelkészekkel Komáromban; július 7-én résztvettem 
Nógrád papi értekezletén; június 29-én a fejér-komáromi és július 9-én 
a nógrádi egyházmegye gyűlésén, mely, mint új tagját szeretettel üdvözölt. 
Biblia órákat tartottam Budapesten az egyetemi Luther-Szövetségben. Elő-
adást tartottam a budapesti Ifjúsági Gyámintézet márc. 19-iki ünnepén, 
a MELE május 31-i konferenciáján. Lelkészavatást tartottam Székesfe-
hérvárott április 5-én (Benczúr Zoltán, Mátis István és Stovicsek Gusz-
táv) ; Július 21-én Mihalovics Samu nógrádi esperessel meglátogattam a 
bokori és kutassói leányegyházakat és személyes tapasztalattal győződ-
tem meg arról, hogy e két község, mely majdnem az utolsó szál embe-
rig evangélikus, földrajzi helyzeténél és egyházi áldozatkészségénél fogva, 
megérett arra, hogy önálló missziói központtá szerveztessék, amiből a 
vidéknek evangélikus vallási gyűjtő helyévé válhatik. Köszönettel tarto-
zom Mihalovics esperes urnák, hogy egyházkerületünknek e félre eső, 
de kedves pontját megismertette velem és hogy megismerhettem az ő 
40 éves egyházépitő munkásságát is e vidéken, amely az év bizonyos 
szakában nagyon nehezen közelíthetők meg az anyaegyházból. 

Egyházi munkámnak két kedves adatát utoljára hagytam. Március 
22-én felavattam Esztergomban az evangélikus missziói egyház ideigle-
nes imatermét, annak oltárát és harmóniumát is. E szép siker a ma-
roknyi esztergomi evangélikusság életerejét bizonyítja és a nőegylet rend-
kívüli áldozatkészségéről tesz bizonyságot. 1924. junius 1-én tartottam 
az első evang. istentiszteletet Esztergomban és ime 12 év multával Isten 
kegyelméből és a hivek áldozatkészségéből, már imatermük is van, mely 
élő jelképe az egyházközség önállóságának. A siker legnagyobb részt a 
nőegylet érdeme, mely ez imatermet létre hozta anélkül, hogy a gyüle-
kezetnek évek óta gyűjtött templomalapjához hozzányúlt volna. Meghatva 
gondolok ez eseményre, neveket nem is merek említeni, mert hiszen 
minden egyes tag oda adta áldozatul lelkének egész erejét, bensőséges 
vallási buzgóságát a szent célra. A fájdalom egy csepje belevegyül örö-
mömbe, ha arra az időre gondolok, amikor, mint Nagybörzsöny tartozéka 
gondviseletlenül áll az idegen néptengerben, parányi kisebbség mód já r a ; 
olvadt és apadt, mint Helgoland szigetének partja az Északi tenger szi-
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iaj hullámainak ostromától. Szinte azt kellene mondanunk, hogy a jó 
Isten emberi és lelkipásztori közvetítés nélkül viselt róluk gondot és 
csodák csodája, hogy megmaradtak, és buzgóságuk, mint a Hóreb 
csipkebokrának tüze világit ma anélkül, hogy emésztene. 

Julius 8-án Salgótarjánban felavattam az evangélikus gyülekezet 
kulturházát, amely szintén közadakozásból létesült. E pillanatban is fel 
kell újítanom annak a korán elhalt kis leánynak emlékét, akinek szülei 
első adományukkal a háznak alapját megvetették. Mindenki odaadta itt 
is adományát, nincs egy lélek, mely ne áldozott volna szeretettel. A bib-
liai özvegyasszony odaadta fil lérét; akik pénzt adni nem tudtak, mun-
kával és imádsággal segítettek, és ime áll a hajlék, s midőn első egy-
házkerületi gyűlésünket tartjuk födele alatt, gondoljunk áldó kegyelettel 
minden kézre, mely csak egy porszemet, vagy egy tégladarabot elhelye-
zett falába, imádsággal, könnyel és reménykedéssel nézte a falak emel-
kedését. 

Örömmel jelenthetem, hogy a multévi közgyűlési határozatnak meg-
felelően megalakult az Esztergom-Dorog-Tokodi missziói központ, mely-
nek kétönálló, de egymással szövetségben álló része Esztergom és Dorog 
külön-külön szervezettel is szerepel az egységes központi szervezet mellett. 
Felügyelőjévé Esztergom Csanády Lászlót, Dorog pedig Rogrühn Jenőt 
választotta. Dorognak a reformátusokkal közös templomát alkalmasint 
még e hónapban felavatjuk. E templom nem csupán Istenhez vezető út 
lesz és a mennyország pitvara, hanem egyúttal élő és folytonosan meg-
ujuló, a múltra és jövőre egyaránt emlékeztető pecsétje a protestáns test-
véregyházak szövetségének. Felavatásáról a jövő esztendőben számolunk be. 

Ugyancsak a közel jövőben avatjuk fel a bicskei fiókegyház temp-
lomát és harangját, a vérteskethelyi egyház újonnan átalakított templo-
mát új tornyával együtt. Végül pedig meg kell említenem szülőfalum, 
Nagyveleg gyülekezetének örömünnepét is, mely templomát toronnyal 
ellátva, átépítette. Mindezen gyülekezetek érdemesek az elismerésre és 
tiszteletre, hogy e nehéz időkben ily áldozatokat tudnak hozni anyagi-
lag nem jövedelmező, de a lelkeket magasba emelő célokért. 

Egyházi életünk keretéből kivált munkásokról kell még emlékeznem. 
Isten kifürkészhetetlen akarata elszólította fáradt munkását Huszágh 
Gyulát, ker. törvényszéki birót a szécsényi lelkészi szolgálatból. Odaadó 
buzgósággal és folytonosan égre néző szemmel járta az élet útját, mi-
közben földi göröngyök vérezték lábát és sokszor rosszakarat tövise 
szivét. Most már megtért atyáihoz és bár a lélek akaratának szárnyait 
gyakran megszegte a földi gond és a test erőtlensége, hálás kegyelettel 
gondolunk elmúlására. Őrizzük meg szivünkben és jegyzőkönyvünkben 
is emlékét. Ugyancsak elköltözött sorainkból Gáncs Aladár volt székes-
fehérvári lelkész, aki már hosszabb ideje nem volt kerületünk tagja, de 
munkásságával egyetemes jelentőségre emelkedett. A lélek hajtotta őt 
folyton előre, egyre tágasabb munkamező felé, s bár mindig szélesebb 
és szélesebb szemhatár nyilt meg tekintete előtt, buzgalma nem csökkent. 

Salgótarjáni 
kulturhizavatás 

Missziói központ 
megalakulása 

Halottaink emléke 
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Búcsú a távozó 
munkásoktól 

Nagy ere"feszítéseinek gyenge teste áldozatul esett. Az egyetemes keresz-
tyénségnek ideálját ápolta lelkében s ez egyetemes nagy ideál mellett 
szinte elhalványodott a kisebb, a magyar nemzeti kereszténység ideálja, 
bár soha meg nem tagadta. Áldás az elköltözöttek emlékére ! 

Nyugalomba vonult Wenk Károly mosonyi esperes és hegyeshalmi 
lelkész 48 évi szolgálat után. Eperjes, Pozsony és Halle neveltje. A Sze-
pességről hozta azt a hazafiságot, mely a nyugati kulturát mindig fel-
sőbb harmóniába tudta olvasztani nemzeti törekvéseinkkel. Ott a nyugati 
végvidéken igazi határőr volt, épugy mint szülei a Gölnitz völgyében. 
Kétszer volt püspökhelyettes, D. Baltik Frigyes és D. Kiss István halála 
után és e hivatását példás buzgósággal töltötte be. Hivei igazi lelkiatyát, 
paptársai jó barátot szerettek benne és eltávozásakor a tisztelet és sze-
retet ékesszóló jelei között vált meg szószékétől és templomától. Kíván-
juk, hogy a nyugalom éveit sokáig élvezhesse családja körében és hogy 
gondoljon az elhagyott munkamezőre oly szeretettel, amily szeretettel, 
bár nehezen, bocsátottuk el a szolgálat ekéje mellől a fáradt és hű 
szolgákat megillető nyugalomnak és emlékezésnek csendesebb kertjébe. 
Nyugalomba készül Jánossy Lajos révkomáromi lelkész, volt fejér-ko-
máromi esperes, küzdelmes élet után. Életének utolsó 18 évét szakadat-
lan küzdelemben töltötte a megszálló idegen hatalommal és mivel felhők 
felett járó lelke nem tudott a hitvány valósággal megalkudni, szinte pél-
dátlan súlyos kereszt jutott osztályrészéül. Mint evangélikus ember küz-
dött egyháza szabadságáért , amelyet nem akart idegen célok eszközévé 
alacsonyítani. Küzdött magyar ideáljaiért, amelyek halálos sebet kaptak 
a megszállás bekövetkezésekor és e seb egyre égőbbé lett, amint az évek 
haladtával az égboltozat folyton felhősebbre vált és a virradás késett. 
Tudom, mert ismerem, hogy ő a szenvedést is keresztyén lélekkel viselte és 
engedelmes szívvel fogadta az Ur kezéből, amint fogadta az áldást és 
verőfényt. Sokat aggódott és viharpróbálta lelke ha fájdalommal távozik is 
gyötrelmes küzdelmei színhelyéről, ahova egykor úgy lépett, mint a re-
ménység tündérkertjébe, bizonyára tovább fogja ápolni lelkében a ma-
gyar evang. embernek reménységét és bizodalmát, hogy akik Istenben bíz-
nak, azoknak erejük megújul és az éjszaka nem lehet oly végtelen, hogy 
hajnal ne következzék utána. Isten kegyelme adja meg lelkének azt az 
örömöt, hogy megérhesse lelke álmainak valósulását. És ha agg szívvel 
is, de úgy üdvözölhesse elhagyott gyülekezetét, mint a kertész vetemé-
nyes kertjét, amelyet egyidőre mások gondjára bízot t! 

Elköltözött egyházkerületünk területéről nyugalomba vonulás követ-
keztében, mint elaggott és kifáradt szolga id. Szlancsik Pál terényi lel-
kész, aki negyvenhét évi szolgálatban megtörődött testével hagyta el mű-
ködésének színhelyét. Régi ároni család sarja, aki gyülekezetében és csa-
ládi életében egyaránt őrizte a tiszteletreméltó múlt hagyományait és 
önzetlen munkásságával egész sor nemzedéket nevelt és őrzött meg 
evangélikus hithüségében. Áldáskivánattal bocsátottuk el az ároni szol-
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gálatban már eddig is elismerést szerzett fia házához. Elete alkonya le-
gyen meleg, deriis és világítsa azt be az emlékek szelid fénye. 

Elismeréssel emiitjük Csengey Gyula oroszlányi kántor-tanitónak 
nevét, aki évtizedekre terjedő munkásság után szintén elhagyta iskoláját, 
hogy maradék élte éveit, mint hűséges szolga, önfeláldozó munkával 
megérdemelt enyhe nyugalomba töltse. Ki tudná a nemzedékek számát, 
amelyek keze alól hűséges magyar és evangélikus jellemekké fejlődve 
kikerültek? Azon ritka egyéniségek közé tartozott, akik ha egy tálentu-
mot kaptak is csak az Ur kezéből, ez egy tálentumból tizet tudtak szét-
osztani a köréjük sereglett gyermekek s a tanulást soha meg nem únó 
felnőttek között. Működését a kultuszminiszter elismerő oklevéllel jutal-
mazta. Forró óhajtásunk, hogy nyugalma éveiben boldogan tekinthessen 
vissza a hűséges lélekkel megfutott pályára és mint visszasugárzó fény 
kisérje el az élet alkonyába azok szeretete, akikre ő a szeretet világos-
ságát és melegségét árasztotta. E sorban, de nem érdemben az utolsó 
özv. Lang Győrgyné, az esztergomi nőegylet elnöke, aki az egyletet életre 
hivta, munkája útját kijelölte és vonzó egyéniségével egy szinte szétver-
hetetlen tábort gyűjtött maga köré. A lelkipásztor munkáját végezte. El-
hagyta Esztergomot, viszonyai másfelé szólították, de munkásságának nyoma 
ott marad, mint ahogy a tenger szintükrén sokáig látszik a hajó útja, 
vagy a virágok kelyhén és szirmain az éjszaka ráhullott harmat. Csak 
testileg távozott el Esztergomból, a lelki kötelék továbbra is megmarad. 
Tőle nem bucsuzunk, mert hiszen csak a működés formája és a lakó-
hely változott, de a munka és a lélek most is él és hat. 

Legutoljára hagytam annak megemlítését, hogy Sámsonházán gyü-
lekezeti lelkipásztori tisztembe esperesem beiktatott junius hó 14-én. 
Ugyanakkor elnöktársamat, a kerületi felügyelő úr őnagyméltóságát 
Kossuth Lajos felügyelői örökébe, Sándor fiát pedig a másodfelügyelői 
tisztbe iktattuk be a közegyház nagy érdeklődése közepette. Az a sze-
retet, amit akkor tapasztaltunk, s amelyet úgy tekintek, mint az óra mu-
tatóját a nem látható, de érezhető gépezet és szerkezet előtt, megerősít 
bennünket egyházunkhoz és hazánkhoz való hűségünkben és jövőjüknek 
szolgálatában. Elnöktársamnak ez már hatodik gyülekezete, mely felü-
gyelői tisztséggel felruházta. Én azonban jog szerint, ha valóságban nem 
is, u j lelkész vagyok, bár lelkipásztori munkásságom, a theológiai tanári 
munkásság mellett sem szünetelt. Szeretettel köszöntöm e helyről lei-
késztársaimat és kérem támogatásukat. Bár hivatal szerint elöljárójuk 
vagyok, érzem azt, hogy az ő segítségük és testvéri szeretetük nélkül, 
megértő lelkük nélkül feladatomat nem tudnám megoldani. A szövetség, 
amelyet kötöttünk, hozzon áldást evangélikus egyházunkra és magyar 
hazánkra ! 

Szeretettel köszöntöm elnöktársamat felügyelői tisztében, mely uj 
hiteles pecsétje a közös munkának, amire Isten rendelése szerint, bár 
magunk szive indítására is vállalkoztunk. És üdvözlöm a fiút is, a nagy-
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ElnÖkségválasztás 
a fejér-komáromi 
egyházmegyében 

Kamer Jenő 
kitüntetése 

Kiküldetés a 
végelbánás alá 

ŕonó bizottságba 

Tranoscius 
megjelenésének 

w 300 éves 
évfordulója 

apának méltó unokáját és az apának méltó fiát, az egyház őrállói kő-
zött. Hozzon uj dicsőséget a családfára, amelyből sar jadot t ! 

Egyházi életünk eseményei közül felemlítem még, hogy a fejérko-
máromi egyházmegye gyülekezetei az eddigi elnökséget emelték újólag, 
mégpedig egyhangúsággal a vezéri tisztre. Bár az esperességi közgyű-
lésen személyesen már üdvözöltem az új és mégis régi elnökséget, e 
helyről is a kerület szine előtt üdvözlöm őket, a kipróbált erejű és jel-
lemű munkatársakat, Händel Béla felügyelőt, Podhradszky János esperest 
és Magyar Géza alesperest. Ugyancsak e helyütt köszöntöm testvéri 
szívvel Mihalovics Samu nógrádi esperest legfelsőbb kitüntetése alkal-
mán, e kitüntetés elismerése annak a munkának, amelyet nem csupán 
ő a maga személyében, hanem egész evangélikus egyházunk és kivált-
képpen lelkészi kara népünknek szociális felsegitése és támogatása terén 
emberöltők sora óta végez. 

A tanítás és nevelés terén hosszú évek során át tanúsította hűséges 
odaadó munka, egyházias és hazafias törekvés elismerése képpen igaz-
gatói címmel tüntetem ki Karner Jenő nagyvelegi és Kurz Konrád rajkai 
kántortanítót. Jól tudom, hogy sok érdemes tanítónk van és tudom azt 
is, hogy érdemes tanítóink a jutalomnak várása nélkül pusztán nemes 
indítékból végzik fontos hivatásukat és e kitüntetés e munka értékét ma-
gasabbra nem emeli, mégis örömest követtem lelkem indítását, mert a 
munka értékének elismerése egyúttal nemzetnevelő és egyházépitő nagy 
társadalmi értéket jelent. 

Itt kell megemlítenem, hogy a felekezeti iskolák tanerőit végelbá-
nás alá vonó bizottságba az 1934. évi I. tc. 2. § - a alapján az egyházi 
főhatóság képviseletében állandó tagul : Bérces Lajos balassagyarmati 
evang. elemi iskolai igazgató-tanitó, az egyházkerületi tanítóegyesület 
elnöke, helyetteséül pedig Ormosi Lajos tordasi evang. népiskolai tanitó 
küldetett ki, akiket tagságukban a vall. és közokt.-ügyi miniszter úr f. 
évi junius hó 23-án kelt 2900/1936. ein. számú leiratával megerősített. 

Lehetetlen jelentésemet befejezni anélkül, hogy ehelyütt is meg ne 
emlékezzem egyháztörténelmünknek egy kimagasló eseményéről. Most 
300 éve jelent meg Tranovsky Györgynek énekeskönyve a Citara Sanc-
torum, mely azóta sok-sok nemzedéknek szolgált lelki táplálékul és 
Istenhez emelő szárny gyanánt. Egyetemes egyházunk irodalmi társa-
sága, a Luther-Társaság az egyetemes gyűlés idején nagyobb szabású 
emlékünneppel hódol a kiváló műnek, szerzőjének és kiadójának. E pél-
dát gyülekezeteinknek is kell követniök. Vajha ez énekeskönyv szép 
magyar fordítása, mely egy éve jelent meg, magyar nyelven is ép oly 
áldás lenne gyülekezeteinkre, mint az eredeti volt 300 éven át. 

Ezek után áttérek részletes évi jelentésemre: 
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I. A d o m á n y o k , s e g é l y e k . 

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság ez évben is 150 P-t 
adományozott kerületünknek a nevét viselő alapítvány gyarapítására. 

A „Turul Magyar Országos Biztosító Intézet" a kerülettel kötött 
szerződés értelmében az 1935 julius 1-től 1936 junius 30-ig terjedő 
időszakra 394 P 80 f-t fizetett be az egyházkerület pénztárába díjbevé-
teli részesedés cimén. 

Rendkivüli államsegélyt kaptak: Egyházkerületünk 500 P, Nagy 
Lajos gyúrói lelkész 300 P (150-}-150), Huszágh Gyuláné 100 P, a 
székesfehérvári egyház 1000 P, a nagyvelegi egyház 2000 P. 

Az egyet, felügyelő úr Önagyméltósága a dán egyház és a Luthe-
ránus Világgyűlés nevében 66.66 dán koronát juttatott egyházkerüle-
tünknek, amely segélyt B nder Adolfné, Kövesi Béláné és Horeczky Ala-
dárné lelkészözvegyek között osztottam meg 

A Prot. Tanitói Internátusi Alapból a következő kerületünkben ta-
nítók kaptak gyermeknevelési segélyeket: Kaján József 150 P, Loós Já-
nos, Nagy László, Szutórisz Géza és Marschalkó Sándor tanitóárva 
1 0 0 - 1 0 0 P. 

Az Első Magy, Ált. 
BUt. Társ. 150 P-s 
adománya 
Biztosító intézeti 
díjbevételi 
részesedés 

Rendkiviili 
államsegély ek 

A dán egjház és a 
Luth. Yilággjülés 
adománya 

Segélyezés a Prot. 
Tanitói Internátnsi 
Alapból 

II. Változások a hivatalos személyzetben. 

1. Változások az esperességokben. 

Nyugalomba vonul t : Wenk Károly mosonyi főesperes. 

DTUg vá l a sz t a t t ak : Podhradszky János és dr. Händel Béla újra a 
fejérkomáromi egyházmegye főesperesének s illetve felügyelőjének, Ma-
gyar Géza ismét a fejérkomáromi egyházmegye alesperesének. 

2. Változások a lelkészi karban: 

Nyuga lomba vonul t : Wenk Károly hegyeshalmi esperes-lelkész, 
Szlancsik Pál terényi lelkész. 

MIeghalí: Huszágh Gyula szécsényi lelkész. 

ÜÜIegválaszíaíott: D. Kovács Sándor püspök Sámsonházán, Kiss 
Kálmán Felsőpetényben. Váczi János Terényben, Weltler Rezső Hegyes-
halmon, Kovács Gyula Szécsényben. 

3. Segéälelkészi alkalmazás : 

Weltler Rezső Hegyeshalomban, Benczúr Zoltán egyházmegyei se-
gédlelkésznek Béren, Kovács Gyula Szécsényben, Mátis István Székes-
fehérvárott, Ferdinánd István Tordason esp. segédlelkésznek, Szepessy 
Károly püspöki segédlelkésznek Sámsonházán. 
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£ e m o n 3 o f í : Sztrókay Dániel Felsőgalia-Tatabányán. 

3Hós kerületbe távozot t : Kotyinszky Károly (Bér) Békéscsabára, 
Szandai János Nyíregyházára, 

4. "Dáltozások a felügyelői k a r b a n : 

Cemonáoí t : Valent József másodfelügyelö Vanyarczon. 

3Kegválasztat tak: Dr. Sztranyavszky Sándor felügyelőnek és dr. 
Sztranyavszky-Madách Sándor másodfelügyelőnek Sámsonházán, ifj. dr. 
Heinrich Antal másodfelügyelőnek Salgótarjánban, dr. Sréter János má-
sodfelügyelőnek Terényben, Jánossy Károly és Ruttkay Endre Komárom-
ban, dr. Sztránszky János és Fiedler Jenő Tatatóvároson, dr. Zelenka 
Frigyes felügyelőnek Oroszlányon, Csanády László és Pongrácz Bartha 
Ede Esztergomban, dr. Róhgrün Jenő Dorogon, dr. Belcsák Sándor Bo-
kodon, Blaskovich Géza Hegyeshalmon. 

5. Vá l tozások a íanitói k a r b a n : 

ÜHlogkalí: Matthesz Sándor oroszvári tanitó. 

Nyuga lomba vonu l t : Varjú József csesztvei, Csengei Gyula orosz-
lányi tanitó. 

Jfelyoííes tanítók let tek: Csulik Mária Oroszlányban, Schmikl And-
rás Oroszvárott, Nádasdy József Csesztvén. 
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II. Istentiszteleti adatok az 1935. évről. 
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III. Belmissziói adatok az 1935. évről. 
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IV. Az egyházmegyék egyházának 
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anyagi viszonyai 1935 évről. 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1935. évben. 
/ f 
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1. Fischer-alapitvány folyó kiadásokra . 
2. Hering Lajos emlékalapítvány . . . 
3. Br. Solymossy-Zichy alapítvány . . 
4. lándori dr. Kéler Z. segitőalap . . 
5. „ „ napidijalapitvány 
6. Itzés Zs. tanitó-képviseleti alapítvány 
7. Egyházmegyei könyvtár-alapítvány . 

1. Gróf Zichy J.-féle iskola alap . 

1. Monographia-alap 
2. Missziói-alap 
3. Lutheraneum-alap . . . . . 
4. Diakonissza-alapítvány . . . 
5. Sziráki Tanítókor Ösztöndíj-alap 
6. Több kisebb alap 

32 
69 
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66 
18 
44 
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2 P 

401 P 
4057 

33 
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10299 P 
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VI. Az egyházmegyei papi-segélyező intézetek kimutatása 1935. évről. 
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1 Fejérkomárom . . 1190 124 7 24 192 3 10 — 108 — 

2 Moson 220 1 1 50 50 — 32 — — — 

3a Nógrád—Hont . . 8276 531 18 
5 á 40 P 

13 á 20 P 460 200 — — 255 — 

3b Bánóczy-alapitvány. 357 13 — — — — — — — — 

3c Beniczky-alapítvány 353 13 — — — — — — — — 

Összesen. 10396 682 26 — 702 203 42 — 363 — 
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Szórványgondozási 
segélyek 

S e g é l y e z é s e k . 

1, SzórvánvsonHozds i és hitoktatási segé l jek . 

1. Bokodi lelkésznek a dadi hitoktatásra — — — 40 P . 
2. Csabdii lelkésznek szórványai hitoktatásra és lelkipásztori 

gondozására — — — — — — 175 „ 
3. Csákváril elkésznek szórványai hitoktatására és lelkipásztori 

gondozására — — — — — — 150 „ 
4. Ferdinand I. tanítónak az esztergomi hitoktatásért — 50 „ 
5. Gyúrói lelkésznek az alcsuti hitoktatásáért — — 30 „ 
6. Mátis I. tanítónak a dunaalmási hitoktatásért — — 30 „ 
7. Komáromi lelkésznek szórványai hitoktatására és — 
t lelkipásztori gondozására — — — — — 100 „ 
8. Fekete F. tanítónak a bodajki hitoktatásra — — 40 „ 
9. Nagyvelegi lelkésznek a balinkai és timárptai hitoktatásért 100 „ 

10. Pusztavámi leikésznek az árki és móri hitoktatásért 75 „ 
11. Száki lelkésznek szórvány hitoktatásra — — — 50 „ 
12. Szendi lelkésznek szórványai hitoktatására — — 100 „ 
13. Székesfehérvári lelkésznek szórványai hitoktatására és 

lelkipásztori gondozására — — — — — 150 „ 
14. Tatabányai lelkésznek szórványgondozás és hitoktatásra 100 „ 
15. Tordasi lelkésznek szórványai gondozására és hitoktatásra 150 „ 
16. Ferdinand I. s. lelkésznek szórvány hitoktatásért — 50 „ 
17. Bánki lelkésznek szórványgondozás és hitoktatásra — 160 „ 
18. Pap J. tanítónak a szokolyai, diósjenői és szendehelyi — 

hitoktatásra — — _ _ — _ — 7 5 n 

19. Kotyinszky K. s. lelkésznek az ordasi és bujáki hitoktatásra 75 „ 
20. Markovich V. tanítónak szórványok hitoktatására — 175 „ 
21. Egyházasdengelegi lelkésznek az erdőtarcsai hitoktatásra 

és szórványai gondozására — — — — 150 „ 
22. Bukovinszky E. tanítónak a tamotai hitoktatásért — 30 „ 
23. Gutái lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipásztori 

gondozására — — — — — — 125 „ 
24. Kétbodonyi lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — — — — 125 „ 
25. Kisterenyei lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipász-

tori gondozására — — — — — — 1 7 5 „ 
26. Radnai Márton tanítónak a kazári és nagybátonyi 

hitoktatásra — — — — — — — 7 5 , , 
27. Legéndi lelkésznek a nézsai hitoktatásra — — 50 „ 
28. Lucfalvai lelkésznek a nógrádmegyeri hitoktatásra — 50 „ 
29. Ősagárdi lelkésznek a kosdi hitoktatásra — — — 50 „ 
30. Salgótarjáni lelkésznek szórványai hitoktatása és lelki-

pásztori gondozása cimén — — — — — 250 „ 
31. Huszágh Á. tanítónőnek a szécsényi szórványok hitoktatására 250 „ 

n 
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32. Kovács Gy. s. lelkésznek a szécsényi szórványok lelki-
pásztori gondozása cimén — — _ 75 p 

33. Révész Alfréd sziráki lelkésznek szórványai hitoktatása és 
lelkipásztori gondozására — - - — _ 120 

34. Szügyi lelkésznek szórványai hitoktatása és lelkipásztori 
gondozása cimén — - - — — _ jqO 

35. Lelko A. tanítónak a terényi szórványok hitoktatására 150 
36. Péter H. nagybörzsönyi lelkésznek a vámosmikolai hit-

oktatás és Márianosztra lelki gondozása cimén — 50 

Összesen: — 3700 P 

n 

II. Gl val lás- és közo^ía íásügvi min isz te r u rnák 1Q36. évi június hé 
12-én 62 .365—1936. VI. ü. o. s z . rendeletével az állami elemi népisko= 
Iáknál műköáő lelkész- és íaniíóhitekíaíók d í j a z á s á r a rendelkezésre 

bocsátott 1 I O O p e n g ő b ő l segélyben részesül tek : 

1. Horváth S. lelkész mint csadii hitoktató heti 3 óra után — 30 P 
2. „ „ mint vasztélyptai hitoktató havi 1 óra után 30 „ 
3. Fadgyas A. lelkész mint tóvárosi hitoktató heti 2 óra után — 40 „ 
4. Érdi I— III. körzet hitoktatóinak heti 1, illetve 2 - 2 óra — 80 „ 
5. Podhradszky J. lelkésznek mint martonvásári és ercsii hitok-

tatónak havi 1 — 1 óra után - - — — — — 60 „ 
6. Piri K. lelkésznek mint szendi hitoktatónak heti 4 óra után 60 P 
7. Bácz Kálmán tanítónak mint hegyeshalmi hitoktatónak heti 4 

óra után — — — — — — — — 40 „ 
8. Szűcs S. lelkésznek mint magyaróvár—mosoni hitoktatónak 

heti 6 óra után — — — — — - — 60 „ 
9. Szűcs S. lelkésznek mint szórvány hitokt. havi 1 — 1 óra után 40 „ 

10. Révész A. lelkésznek mint sziráki hitokt. heti 6 óra után — 60 „ 
11. Teszák J. tanítónak „ „ „ „ „ „ „ — 60 „ 
12. Markovics V. mint ecsegi hitoktatónak heti 2 óra után — 80 „ 
13. Németh S. tanítónak mint lapujtői hitoktatónak heti 6 ó r a — 60 „ 
14. Zagyvapálfalvai hitoktatónak heti 2 óra után — — — 40 „ 
15. Somokőujfalusi és zagyvai hitoktatónak heti 1 — 1 óra után 40 „ 
16. Salgótarjáni I—III. körzeti hitoktatónak heti 2—2 óra után 60 „ 
17. Limbacher Z. lelkésznek, mint kisterenyei hitoktatónak heti 

2 óra után — — — — — — — 20 „ 
18. Mátraverebélyi és vizslási hitoktatónak havi 1 — 1 óra után — 30 „ 
19. Kis Gy. tanitó mint mátraszelei és homokterenyei hitoktató-

nak heti 2—2 óra után — - — — — — 80 „ 
20. Kiss József tanítónak mint rétsági hitokt. heti 7 óra után — 80 „ 
21. Szandai J. s. lelkésznek, mint márkházai és szórvány hitok-

tatónak havi 2—2 óra után — — — — -— 50 „ 
Összesen 1100 P 

Áll. el, iskolai 
hitoktatók 
díjazása 
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Adóalapi segélyek III. (Hóalapi segéljek 1035 évben. 
I. ^ejérkotnáromi esperesség: 3. Felsőpetény — - 625 P 

1. Bokod — — 65 P 4. Kétbodony — 60 ,, 
2. Gyúró — - 85 „ 5. Legénd — - 625 „ 
3. Oroszlány — 85 „ 6. Lucfalva — - 625 „ 
4. Pusztavám — - 60 „ 7. Ősagárd — - 625 „ 
5. (Szák) 8. (Sámsonháza) 

Vérteskethely 355 „ Szúpatak — — 355 „ 

650 P 9. Szirák — - 85 „ 
10. Szügy - 115 „ 

II. Nógrádi esperesség: Csesztve — - 345 „ 
1. Bánk — — 405 P Ipolyszög — - 240 „ 

Nógrád — - 85 „ Mohora — - 180 „ 
2. Bér — — — 555 „ Patvarc — - 220 „ 

Bokor — — 355 „ 11. Terény — - 520 „ 
Kutassó — - 240 „ 6260 P 

I. Fejérkomáromi esp . : 650 P., II. Nógrádi esp.: 6260 P. = 6 9 1 0 P. 

IV. Gi?ermehnevelési segéljek. 

Évi jelentésemet befejezvén, közgyűlési munkánkhoz Istennek szent 
áldását kérem s magamat a mélyen tisztelt Közgyűlés további jóindu-
latába ajánlom. 

A közgyűlés, a mindvégig nagy figyelemmel hallgatott 
és közegyházunk minden fontosabb kérdésére kiterjedő évi 
jelentésért s az abban foglalt főpásztori bölcs útbaigazításo-
kért és tanácsokért a püspök urnák hálás köszönetét fejezi 
ki s a jelentést egész terjedelmében jegyzőkönyvbe veszi. 

A Kormányzó 
üdvözlése 

Gömbös Gy. 
üdvözlése 

6 . (Dr. Z.) A kerületi felügyelő elnöki előterjesztéseire 
a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel a következő hatá-

rozatokat hozza : 
1. A Kormányzó úr Őfőméltósága elé a következő hó-

doló távirattal j á ru l : Vértessy Sándor Őexcellenciájának, a 
kabinetiroda főnökének Gödöllő. A dunáninneni evangélikus 
egyházkerület évi rendes közgyűlésén a hála, a hűség, a 
mélységes hódolat és ragaszkodó szeretet érzésével emléke-
zett meg az ország Főméltóságú Kormányzójáról. Kérjük 
Nagyméltóságodat, Őfőméltósága előtt ezt mélységes hódola-
tunkkal jelenteni. Dr. Sztranyavszky Sándor titkos tanácsos, 
egyházkerületi felügyelő. D. Kovács Sándor püspök. 

2. Gömbös Gyula miniszterelnök úr Őexcellenciáját jó-
kívánságainak tolmácsolásával a kővetkezőképen keresi f e l : 
Träger Ernő miniszteri tanácsos Őméltóságának Budapest, 
Miniszterelnökség. Kérjük Méltóságodat, megtalálni módját 
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annak, hogy a miniszterelnök úr Őexcellenciája elé terjesz-
tessék a dunáninneni evangélikus egyházkerület közgyűlésé-
nek egyhangúan hozott az a határozata, melyben Istentől 
aggódó imádságos magyar lélekkel kéri az ország miniszter-
elnökének, a nemzet egyetemes érdekében folytatott idegőrlő 
munka közepette meggyengült egészsége teljes helyreállását 
és bizton bízik abban, hogy rövid időn belül a régi munka-
erővel fogja tovább szolgálni nemzetünknek s a boldogabb 
jövendőben bízó, most csonka hazának eddig vitathatatlanul 
nagy eredményekkel szolgált ügyét. Dr. Sztranyavszky Sán-
dor titkos tanácsos, egyházkerületi felügyelő. D. Kovács 
Sándor püspök. 

3. A közgyűlés az aggódó mélységes szeretet őszinte 
igaz érzésével kívánja, reméli s imádkozó lélekkel kéri Isten-
től a sikerekben és eredményekben gazdag 25 éves püspöki 
munkásságát minapában ünnepelt D. Geduly Henrik tiszake-
rületi püspökünk megviselt egészségének mielőbbi teljes 
helyreállását. 

4. A közgyűlés a mindig megértő, őszinte hittestvéri 
szeretet bensőséges érzésével köszönti a mihozzánk olyan kö-
zelálló bányai egyházkerület nagyérdemű püspökét D. D. 
Raffay Sándort abból az ünnepélyes alkalomból, hogy egy-
házkerülete őt születésének Isten kegyelméből töretlen mun-
kakedvvel és munkakészséggel, férfias erejének és egészségé-
nek teljességében elért 70 éves évfordulóján hálásan ünnepelte. 

5. D. Kapi Bélát, a dunántúli egyházkerület fáradha-
tatlan munkásságú kiváló püspökét a közgyűlés 20 éves 
püspöki jubileuma alkalmából hitíestvéri meleg érzéssel kö-
szönti s további eredményes munkásságára Istennek áldását 
kéri. 

6. Mély fájdalommal és őszinte együttérzéssel osztozik 
a közgyűlés a református testvéreknek abban az országos 
gyászában, amellyel őket a kiválóan nagy püspöknek, D. 
Balthazár Dezsőnek korai elhalálozása sújtotta. A nemesen 
jóakaratú, készségesen megértő, érdekeinket méltányolni min-
dig kész testvérnek, a példásan öntudatos és férfiasan gerin-
ces protestánsnak elvesztését fáldalmasan gyászolja s emlékét 
kegyelettel őrzi és jegyzőkönyvében megörökíti. 

A püspöki jelentéssel kapcsolatban: 

a) A közgyűlés őszinte részvétét nyilvánítja Huszágh Gyula volt 
szécsényi lelkész, egyházker. törvényszéki biró és Gáncs Ala-
dár volt székesfehérvári lelkész, a missziói ügyek fáradhatat-
lan lelkű munkása halálán. 

Megemlékezés 
D, Geduly H. 
gyengélkedéséről 

Megemlékezés 
D. D. Raffay S. 
születésének 70 
éíes évfordulójáról 

D. Kapi B . 
üdvözlése 

Részvét 
Balthazár D. 
halála felett 

Részvét 
Huszágh Gy, és 
Gáncs A, 
elhalálozása felett 
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Hitvallási iratok 
magyar kiadása 

b) Szeretettel és elismeréssel emlékezik meg Wenk Károly mo-
soni esperesről és hagyeshalmi lelkészről, aki 47 évi lelki-
pásztori munkásság után vonult nyugalomba. Jánossy Lajos 
volt fejérkomáromi esperesről és révkomáromi lelkészről, aki 
41 évi lelkipásztori munka s különösen az utolsó két évti-
zed küzdelmei után fáradtan hagyta el működésének szere-
tett, de idegen igába dőlt színhelyét. Id. Szlancsik Pálról, aki 
47 évi munkásság után távozott a terényi lelkészi állásból. 
Csengei Gyula oroszlányi igazgató-tanítóról, aki évtizedekre 
nyúló odaadó népnevelői munkásság után távozott őrhelyéről. 
A hü munkásoknak egyházi és hazafias érdemeit a közgyűlés 
jegyzőkönyvében megörökíti. 

c) Örömmel üdvözli a fejérkomáromi egyházmegye elnökségét 
újonnan való megválasztása és Mihalovics Samu esperest leg-
felsőbb kitüntetése alkalmán. 

d) Örömmel veszi tudomásul az esztergom dorogi missziói 
egyházkör megalakulását, az esztergomi imaterem és salgó-
tarjáni kuturház felavatását, üdvözli az esztergomi és dorogi 
egyházközségek tisztviselőit és Isten áldását kivánja munká-
jukra. Egyúttal elismerését fejezi ki az esztergomi nőegylet-
nek és vezetőségének, továbbá a salgótarjáni egyház vezető-
ségének és híveinek az önzetlen munkásságért . 

e) A közgyűlés Isten iránt való hálával emlékezik meg arról, 
hogy most van 300 éve Tranovsky György (Tranoscius) éne-
keskönyve első kiadása megjelenésének. A kiváló férfiú em-
lékét és érdemeit jegyzőkönyvében megörökíti és örömmel 
vesz tudomást arról, hogy a Luther-Társaság az egyetemes 
gyűlés alkalmával országos ünnepet rendez Tranovsky György 
és énekeskönyve méltatásának. Egyúttal elrendeli, hogy mind-
azon gyülekezetekben, amelyek Tranoscius énekeskönyvéből, 
vagy énekeiből lelki épülést merítettek, az egyházi év utolsó 
vasárnapján az istentiszteleten és délutáni vallásos ünnepé-
lyen Tranovsky Györgyről megemlékezés és előadás tartas-
sék, amelyhez a szükséges anyagot a kerület püspöke rendel-
kezésre bocsátja. Egyúttal felhivja a gyülekezeteket, hogy a 
békéscsabai énekeskönyv helyett, mely a célnak nem felel 
meg, lehetőleg a magyar Tranoscius énekeskönyvet vegyék 
használatba. 

f) Az 1895. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 39. pontja 
értelmében evangélikus egyházunk püspöki kara hitvallásaink 
gyűjteményes magyar kiadására tervet készített. A mű a püs -
pöki kar szerkesztésében jelenik meg. Minden egyes hitval-
lási irathoz külön bevezetés készül, amelyet az illető fordító 
ír. Az egész könyvhöz a bevezetést D. Raffay Sándor püspök 
irja, ugyan ő fordítja az őskeresztyén hitvallásokat is. Az 

Megemlékezés a 
nyugalombavonult 

Wenk K.-ról, 
Jánossy L.-ról 

és Szlancslk Pálról 

A fejérkom. egyhm. 
elnökségnek s 

Mihalovics S.-nak 
üdvözlése 

Köszönet az eszter-
gomi, a dorogi, 

a salgótarjáni 
egyházközségnek 
és az esztergomi 

nöegyletnek 

A Luth. Társaság 
Tranoscius 

emlékünnepet 
rendez 
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ágostai hitvallást D. Pröhle Károly egyetemi tanár, az Apoló-
giát dr. Wiczián Dezső egyetemi tanár, a Schmalkaldi cikke-
ket Németh Károly esperes, Luther nagykátéját D. Geduly 
Henrik püspök, a Formula Concordiaet pedig Dr. Karner 
Károly egyetemi tanár és dr. Sólyom Jenő fordítja, mig a kis-
káté az egyetemes gyűlés által approbált és hitelesnek kije-
lentett szövegben kerül kiadásra. Függelékül pedig, amennyi-
ben a tér engedi, a Hitvallások Magyarországon cimen önálló 
hazai rész kerül a könyvbe. Mivel előreláthatólag nagy költ-
séggel jár a gyűjtemény kiadása, a megjelenés csakis az egye-
temes egyház, egyházkerületek és egyházmegyék, gyülekeze-
tek, iskolák hozzájárulásával lehetséges. 

Az egyházkerület a jelentést tudomásul veszi és 
hitvallási irataink megjelenését örömmel üdvözli. A maga 
részéről, anyagi erejéhez mérten felajánlja a nagy mű 
kiadásához támogatását, ugyanerre felhívja az egyház-
megyéket és gyülekezeteket, egyúttal megbizza a kerület 
püspökét, hogy az anyagi fedezet kérdésében a részle-
tes tervek alapján javaslatot készítsen és azt a felhívás 
mellékleteképpen közölje a gyülekezetekkel, 

g) A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul, hogy az egye-
temes közgyűlés az istentisztelet rendjének végleges szabályo-
zását és életbeléptetését a püspöki karra bizta. Egyúttal Isten 
áldását kívánja a szent munkára. 

7. (K.) Az egyházkerület tisztikarának, valamint a kerületi bizott-
ságok tagjainak mandátuma lejárván és részint elhalálozás, részint le-
mondás következtében az egyházkerületi törvényszék két tagsági helye 
megüresedvén : 

Az egyházkerületi közgyűlés — az elnökség javasla-
tára — a szükségessé vált választásokat egyhangú felkiáltás-
sal a következően ejti meg és az 1942 évig terjedő megbí-
zatással megválaszt ja: 

Egyházi főjegyzőnek: Kardos Gyula balassagyarmati 
lelkészt, nógrádi alesperest ; 

Világi főjegyzőnek: Dr. Zelenka Frigyes kormányfőta-
nácsost. 

Egyházi jegyzőkké választattak: Kirchner Rezső, dr. 
Csengődy La jos ; 

Világi jegyzőkké: lándori dr. Kéler Bertalan és dr. Far-
kass Béla. 

Pénztárosnak: Szelényi Gyula ; 
Ellenőr-főkönyvelőnek: Kesztler László; 
Számvevőnek: Podhradszky János ; 
Ügyésznek: Dr. Händel Béla; 

3* 

Egységes liturgia. 

Választások, 

t 
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Miniszteri 
rendeletek 

Másodügyésznek: Dr. Farkass Béla. 
Levéltárosnak: Kardos Gyula. 
Kerületi törvényszéki tagokká: D. Jánossy Lajos (1938) 

és Karner Jenő (1941.) 
G tanügyi b i z o t t s á g b a : előadónak Kardos Gyula. Ta -

goknak : Laszkáry Gyula, Csatáry Elek, dr. Zelenka Frigyes, 
dr. Wiczián Dezső és Bérces Lajos. 

G jog és alkotmányügyi bizottságba: előadónak dr. 
Händel Béla ügyész. Tagoknak : Laszkáry Gyula, Csatáry 
Elek, Horváth Sándor, vitéz Purgly Lajos, Mihalovics Samu, 
Podhradszky János, Kardos Gyula, Szűcs Sándor és Horváth 
Sándor csabdi-i lelkész. 

G pénzügyi b i z o t t s á g b a : előadónak Irányi Kamill. Ta -
goknak : dr. Händel Béla, Laszkáry Gyula, Csatáry Elek, 
Horváth Sándor, vitéz Purgly Lajos, Hanzély Ferenc, dr. 
Horváth Kornél, Mihalovics Samu, Podhradszky János, Kar-
dos Gyula, Szűcs Sándor és Horváth Sándor csabdi-i lelkész. 

Gz állandó lelkészválaszíási bizottságba: Laszkáry 
Gyula és Kardos Gyula elnöklete a la t t : Csatáry Elek, dr. 
Händel Béla és Kirchner Rezső. 

£t kerületi s z á m v e v ő s z é k b e : Magyar Géza és Kirchner 
Gyula elnöklete alatt: Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, Antal 
Károly és ifj. dr. Sztranyavszky-Madách Sándor. 

G kerületi £uíher Szövetségbe: Dr. Csengődy Lajos 
és Nedeczky-Griebsch Viktor ügyvezető elnökség. Jegyzőnek: 
Limbacher Zoltán. Pénztárosnak: Dr. Hanzély Tamás. 

(3 püspöki biríokkezelő bizottságba : A kerületi felü-
gyelő elnöklete mellett: előadónak Hanzély Ferenc, Ügyész-
n e k : Dr. Händel Béla; t agoknak: Irányi Kamill, Nedeczky-
Griebsch Viktor és Podhradszky János. 

G kerületi levéltári bizottságba: Kardos Gyula, Hor-
váth Sándor, Kondor Vilmos és Váczi János. 

Az újonnan választott tisztviselők s illetve törvényszéki birák kö-
zül : Kardos Gyula egyházi főjegyző, dr. Farkass Béla ügyész és Kar-
ner Jenő törvényszéki biró a hivatali esküt a közgyűlés szine előtt azon-
nal le is tették. 

8 . (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek a 
lelkészek és az egyházak, valamint az egyházkerület államsegélyeire 
vonatkozó rendeletei, számszerint 33, melyeknek kelte és száma a kö-
vetkező : 
1935 aug. 6. 6995 sz. D. Kiss István lelkész államsegélyeinek be-

szüntetése. 
„ szept. 5. 7228 sz. Nagy Lajos lelkész államsegély levonása. 
„ szept. 27. 7462 sz. „ „ „ 150 P. rendk. segélye. 
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1935 nov. 12. 8056 sz. Szlancsik Pál lelkész államsegélyeinek be-
szüntetése. 

„ dec. 3. 8266 sz. Csővári Dezső lelkész családi pótléka. 
„ dec. 27. 8641 sz. Székesfehérvári egyház 500 P államsegélye. 

1936 február 6. 4398 sz. „ „ 500 P ujabb segélye. 
„ február 9. 4308 sz. Nagy Lajos lelkész rendkiv. segélye. 
„ február 12. 4330 sz. Schrődl Mátyás családi pótléka. 
„ február 25. 4567 sz. Kiss Kálmán lelkész államsegélyei. 
„ március 3. 4606 sz. A kerület 1934. államsegélyeinek elszámolása 

helyesnek találtatott. 
„ március 9. 4716. sz. Limbacher Z. lelkész családi pótlék ügye. 
„ március 21. 4331 sz. Az 1934 évi postaportó számadás helyes. 
„ junius 5. 5631 sz. Horeczky Béla lelkész családi pótléka. 
„ junius 8. 4892 sz. Huszágh Gyuláné 100 P. rendk. segélye. 
„ junius 10. 5491 sz. Nagyvelegi egyház 2000 P. rendk. segélye. 
„ junius 16, 5815 sz. Schrődl M. lelkész családi pótléka. 
„ junius 23. 5404 sz. Váczi János lelkész államsegélyei. 
„ julius 10. 6031 sz. Wenk Károly esperes államsegélyeinek be-

szüntetése. 
„ julius 13. 6055 sz. D. Kovács S. lelkész kongruája. 

1935 aug. 2 3 - 1 9 3 6 jul. 27. 6976, 7528, 7866, 8178, 8620, 4251, 4535, 
4833, 5196, 5465, 5930, 6240. szám alatt a 
lelkészek 1935 szept. —1936. augusztus havi 
államsegélye. 

Tudomásul szolgál. 

9 . (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek az 
elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 10, melyeknek 
kelte és száma a következő: 
1935 junius 12. 78400 sz. Teljes szolgálati idejüket kitöltő tanítók nyug-

díjazása, 
„ aug. 19. 60699 sz. Tanévnyitó ünnep az országzászló előtt. 
„ aug. 27. 78820 sz. Sebők V. hegyeshalmi tanitó megválasztása. 
„ okt. 16. 53393 sz. Gazdasági továbbképző népiskolák szakfel-

ügyelete. 
„ okt. 18. 81716 sz. Bokori tanitó helyi javadalma. 

okt. 26. 41251 sz. November 2-án szünet az áll. el. iskolákban. 
" okt. 30. 82357 sz. Kopácsi Balázs tanitó véglegesítése. 

1936 január 15. 73025 sz. Sztruhár János tanitó véglegesítése, 
február 27. 74750 sz. Kopácsi Balázs tanitó fizetéskieg. államse-

gélye folyósítva. 
május 26. 61837 sz. Továbbképző tanfolyam németlakta községek 

tanítói részére. 

Tudomásul szolgál. 

Elemi népiskolára 
vonatkozó min, 
rendeletek 
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Polg. iskolákra 
vonatkozó min. 

rendeletek 

Középi, iskolákra 
vonatkozó min. 

rendeletek 

Yegyes tartalmú 
min. rendeletek 

1 0 . (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek a 
polgári i sko lákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 4, melyeknek kelte 
és száma a következő: 
1935 szept. 2. 51600 sz. Harmadik testnevelési óra bevezetése. 
1936 január 20. 42000 sz. Tanulmányi Értesítő rendszeresítése és hasz-

nálata a polgári iskolában. 
„ márc. 17. 44075 sz. Zeneoktatók képesítése. 
„ május 29. 94500 sz. Továbbképző tanfolyam polgári iskolai test-

nevelési tanárok részére. 
Tudomásul szolgál. 

11. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek a 
középfokú i skolákra vonatkozó rendeletei, szám szerint 8, melyeknek 
kelte és száma a következő: 
1935 okt. 9. 40290 sz. A visegrádi vár látogatása az ifjúság által. 

„ okt. 11. 40817 sz. Osztályfőnöki óra a gimn. II. osztályában. 
„ okt. 19. 54115 sz. Liszt F. ünnep a középfokú iskolákban. 
„ dec. 23. 42149 sz. A tanulók illedelmes viselkedése. 

1936 január 29. 31497 sz. Zeneoktatók képesítése. 
„ február 17. 43000 sz. Tanárok személyi adatai. 
„ márc. 27. 32529 sz. Tanulmányi kirándulásoknál az IBUSZ a ján-

lása. 
„ április 30. 33169 sz. Gyógyfürdők és üdülők ismertetése. 

Tudomásul szolgál. 

12. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek 
t»eg?es ta r ía lmú rendeletei, szám szerint 9, melyeknek kelte és száma a 
következő: 
1935 okt. 9. 7722 sz. Az elcsatolt területen 1921 után teljesített 

lelkészi szolgálat a korpótlékba nem számit. 
it okt. 26. 28987 sz. Köztisztviselők gyermekeinek tanulmányi se-< 

gélye. 

» nov. 7. 82213 sz. Vanyarci iskola tanszer segélye. 

» dec. 13. 8504 sz. Főiskolai hallgatók utazási kedvezménye. 

n dec. 14. 28488 sz. A perugiai olasz egyetem oklevelének elis-
merése. 

n dec. 14. 42217 sz. Karácsonyi szünet az iskolákban. 
1936 márc. 18. 7915 sz. Tanárok és tanítók rövidített katonai szolgá-

lata a nyári szünetben. 

» márc. 21. 93800 sz. Leventék részvétele az istentiszteleten. 
n junius 7. 94400 sz. A céllövő sport támogatása. 

Tudomásul szolgál. 

Egyet, gyűlési 
képviselők 

1 3 . (Dr. Z.) A Budapesten 1936 október 29. napján megtartandó 
egyetemes közgyűlésre az elnökség előterjesztésére a közgyűlés kiküldi: 
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I. Megbízó levéllel 
1. a világiak közül : dr. Händel Béla, Laszkáry Gyula, Csatáry 

Elek, Horváth Sándor, vitéz Purgly Lajos, Hanzély Ferenc, dr. Csengey 
Gyula, Zelenka Ottó és dr. Zelenka Frigyes; 

2. a lelkészek közül : Mihalovics Samu, Podhradszky János, Kar-
dos Gyula, Magyar Géza, Kirchner Rezső, dr. Csengődy Lajos, Irányi 
Kamill, Szűcs Sándor és Piri Károly. 

II. Jegyzőkönyvi kivonattal 
1. a világiak közül : dr. Farkass Béla, dr. Kéler Bertalan, ifj. dr. 

Sztranyavszky-Madách Sándor, Schreiner Jenő, Gólián Rezső, dr. Förs-
ter Kálmán, Veress Imre, Schütz Nándor, dr. Hoiváth Kornél, Bérces 
Lajos, Antal Károly, vitéz Pataky Sándor, ifj. dr. Heinrich Antal, Melna 
Géza, Selmeczy Miklós, Kirchner Gyula, Gaál Elemér, dr. Thébusz Ala-
dár, Nedeczky-Griebsch Viktor, dr. Farkas Elemér, Prónay Géza, Veress 
Zoltán, Blaskovich Géza és Pósch Dezső ; 

2. a lelkészek közül: Szekej András, Limbacher Zoltán, Kalavszky 
Kálmán, Ottmár Béla, Csővári Dezső, Schultz Aladár, Váczi János, Ré-
vész Alfréd, Weinberger Gusztáv és Fadgyas Aladár közgyűlési tagokat. 

1 4 . (Dr. Z.) Az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában a köz-
gyűlés a jogügyi bizottság javaslatára a következő határozatot hozza: 

a) az emiitett törvénycikk végrehajtásának kérdését na-
pirenden tartja és 

b) felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez az 
államsegély felemelésének és a lelkészi korpótlék 100%-ban 
való folyósításának a m. kir. kormánynál való szorgalmazása 
iránt. 

1 5 . (K.) A tárgysorozat 9. pontjával kapcsolatosan — jelentés 
az egyetemes nyugdíjintézetről — a kerületi pénztáros beterjeszti az 
egyetemes lelkészi nyugdíjintézet dunáninneni nyugdíjasainak kimuta-
tását az 1936 szeptember 1-ei állapot szerint. 

I. Lelkészek: 
1. Ruttkay Sándor Szarvas — — — havi 167 P 59 f 
2. Szimonidesz Lajos, Budapest, Mészáros-u. 66 „ 233 „ 33 „ 
3. Balogh István, Tóváros — — — M 300 „ — „ 
4. Králik Ervin, Vanyarc — — — ,, 205 „ 50 w 

5. Szlancsik Pál, Pusztaföldvár — — „ 300 „ — „ 
II. Lelkészözvegyek: 

1. Binder Adolf né, Felcsut — — — „ 81 „ 92 „ 
2. Gaál Mihályné, Balassagyarmat — — „ 82 „ 92 „ 
3. Hering Lajosné, Körmend — — — „ 75 „ 85 w 

4. Janko Dánielné, Tótkomlós — — — „ 81 „ 92 „ 
5. Lanstyák Lajosné, Balassagyarmat — — » 81 „ 92 „ 
6. Škrabák Gézéné, Veszprém — — — » 69 w 78 w 

Az 1848: XX, tc. 
végrehajtása 

Az egyet, lelkészi 
nyugdíjintézet 
nyugdijasai, 
kegydijasok, 
lelkészarvák 
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7. Kövessi Béláné, Gödöllő — — — havi 83 P 12 f 
8. Belicza Andrásné, Budapest — — 76 n 69 P 
9. Horváth Sándorné, Tokaj — — — 83 n 12 n 

10. Bodnár Samuné, Kispest — — — 50 n 55 n 
11. Kótsch Mihályné, Rákospalota — — 77 n 39 n 
12- Maróthy Emiiné, Budapest —" — — 83 n 26 n 
13. Baltik Pálné, Balassagyarmat — — 83 n 52 n 
14. Horeczky Aladárné, Bpest, VIII. Szt.-király -u. 150 11 — n 
15. Lombos A. Jánosné, Balassagyarmat — 150 n — n 
16. Kossaczky Mihályné, Rákospalota — — 83 n 12 v 
17. Meskó Károlyné, Alsósáp — — — 150 n — p 

18. Kiss Istvánné, Sámsonháza — — — 566 n 66 n 
19. Huszágh Gyuláné, Balassagyarmat — — 150 n — n 
20. Csővári Sári, Kétbodony — — — 150 n — n 
21. Dedinszky Aladárné, Balassagyarmat — 150 » — ii 

III. Kegydijasok: 
1, Petényi Györgyné, Balassagyarmat — — 81 » 92 n 
2. Drottner Samuné, Békés — — — 81 n 92 n 

IV. Lelkészárvák: 
1. Belicza András, Budapest — — — 15 n 58 ii 
2. Plachy Kálmán, Aszód — — 32 n 27 n 
3. Halmi árvák, Hódmezővásárhely — — 150 » — ii 
4. Meskó Erzsébet, Alsósáp — — — 15 n 58 n 
5. Horeczky Melinda, Budapest — — 15 n 58 n 
6. Lombos Katalin, Balassagyarmat — — 15 n 58 p 
7. Huszágh Ágnes, Balassagyarmat — — 15 i) 58 n 
8. Alexy Ilona, Diósgyőr, Prónay-u. 13 — — 36 n 32 n 

Tudomásul szolgál. 

Pézügyi bizottság 
jelentése 

Vagyonmérleg 

Az 1934 évi 
ker. számadások 

jóváhagyása 
Az egyházkerület 

közigazgatási 
államsegélye 

I G . (K.) Tárgysorozat szerint a pénzügyi bizottság jelentése követ-
kezik, amely szerint: 

a) az egyetemes egyház vagyonmérlege 1934 december 31-én tő-
kékben és alapítványokban 655085 P 62 fillér vagyont mutat ki, ami az 
előző évi mérleg kimutatásával szemben 21636 P 63 fillér vagyonsza-
porodást jelent; 

b) az egyetemes egyház mult évi közgyűlése jegyzőkönyvének 80. 
pontjában egyházkerületünk 1934. évi számadásait alakilag és számsze-
rűleg is helyesnek találta s jóváhagyta; 

c) az egyházkerületi közigazgatási államsegély cimen egyházkerü-
letünk pénztárába befolyt: az egyetemes egyháztól 9139 P, közvetlenül 
a vallás és közoktatásügyi minisztériumból 3300 P, továbbá 500 P rend-
kívüli és 342 P postaportó államsegély a püspöki hivatal postaköltségei-
nek a fedezetére. A rendes közigazgatási államsegély tehát számszerűleg 
egyezik az e cimen előirányzott összeggel, míg a rendkívüli államsegély 
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190 P-vel túlhaladja azt. Amilyen örvendetes a rendkívüli államsegély 
megnövekedése, olyan szomorú tény, hogy 1935 január i-tői postaportó 
államsegélyben már csak a püspöki hivatal részesül; 

d) az egyetemes egyház mult évi közgyűlése jegyzőkönyvének 85. 
sz, határozatával a közalapból vallásoktatás céljaira 320 P-t, a kerületi 
missziói lelkész díjazására 250 P-t, a komáromi egyháznak állandó se-
gély cimén 600 P-t, a tatabányai egyháznak 180 P-t, a székesfehérvári 
egyházközségnek 200 P-t, a bánki, oroszvári és ipolyvecei egyházközsé-
geknek pedig 100—100 P-t juttatott egyszersmindenkori segély c imén; 

e) a pénzügyi bizottság megvizsgálta az egyházkerület 1935. évi 
számadásait s azokat 59868 P 65 f bevétellel, 58326 P 61 f kiadással 
és 1542 P 04 f maradvánnyal helyesnek találta. Az egyházkerület va-
gyona í935 december 31-én 156466 P 03 f volt, ami az előző évi va-
gyonkimutatással szemben 8947 P 21 f vagyoncsökkenést jelent, ami 
azonban csak látszólagos, miután az 1934-ben ki nem fizetett adóalapi 
segélyek is ez évben fizettettek ki. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság jelentését tudomásul 
veszi, az egyházkerület 1935 évi számadásait jóváhagyja s a 
pénztárosnak az 1935 évre a szokásos fenntartások mellett a 
felmentést megadja. 

A portóköltségek visszatérítésének a beszüntetésére vo-
natkozólag pedig — miután az súlyosan érinti az egyházköz-
ségek háztartását - - felterjesztéssel fordul az egyetemes köz-
gyűléshez aziránt, hogy az egyetemes közgyűlés illetékes he-
lyen szorgalmazza a lelkészi hivatalok békében élvezett portó-
mentességének a visszaállítását, vagy pedig az 1935. január 
l - ig gyakorolt visszatérítését. 

f) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyházkerület 1937 évi költ-
ségelőirányzatának a tervezetét, amely számszerűleg egyezik az 1936 év-
ben bevált költségvetéssel: 

Közalap 

Az egyházker, 1935 
évi számadásait 
a közgyűlés 
jóváhagyja 

Portéköltség 

1937 évi 
költségvetés 
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A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 1937 évi 
költségvetése. 

F.
 

sz
. 

A tétel megnevezése 
1936 
évre 

P 

1937 
évre 

P 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

A) S z ü k s é g l e t . 
a) Személyi járandóságok: 

Püspök javadalma: a sárosdi földbirtok évi haszonbére 
560.45 q buza — — — — — — 

Püspök tiszteletdija: 1 db 10 K-ás aranyérme — 
Püspöki irodavezető fizetése — — — — 
Püspöki segédlelkész fizetése — — — — 
Pénztári tisztviselők tiszteletdija — — — 

'Főjegyző tiszteletdija és irodai átalánya — — 
Két jegyző „ „ — — 
ügyész „ „ „ — 
Pénzügyi bizottsági előadó „ „ — — 
Tanügyi „ „ „ — — 
Számvevőszéki egyh. elnök „ „ — — 
Püspöki hivatalszolga díjazása — — — — 

6000 
20 

3600 
720 
550 

50 
50 

100 
25 
25 
25 

120 

6000 
20 

3600 
720 
560 

50 
50 

100 
25 
25 
25 

120 

13 
14 
15 

b) Közigazgatási terhek: 
Napi dijak és útiköltségek — — — — 
Püspöki hivatal bére (60 P), fűtése, világítása (70 P) 
Nyomtatványok és irodaszerek — — — — 

500 
130 
400 

500 
130 
400 

16 
17 

C) Nyugdijiníézefi terhek : 
Évi járulék a püspök 10,000 P nyugdíjigénye után 

„ „ a püsp. irodavez. 3600 P „ „ 
— 400 

150 
400 
150 

18 

d) DTissziói egyházak fenntartására : 
A kisterenyei missziói egyházközségnek — — 400 400 

19 
e) ßelmisszioi célokra: 

Szórványgondozásra és hitoktatásra — — — 3300 3300 

20 
f) Sgyházmegyék segélyezésére : 

Fejér-Komáromnak 845 P, Mosonnak 260 P, Nógrád-
nak 1300 P. — — — — — — 2405 2405 

21 
22 

g) Segélyek: 
Szarvasi Luther Árvaháznak — — 
Luther Társaságnak — — - - ' — 

— 100 
25 

100 
25 

23 
24 
25 

h) begyes és előre nem látható kiadásokra: 
Hozzájárulás a sajtótudósitó fizetéséhez — 

„ a KIE ifj. titkár fizetéséhez — 
Előre nem látható kiadásokra — — 

— 

120 
200 
297 

120 
200 
297 

Összes szükséglet — 19722 19722 
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N 
V) 

Uh' 
A tétel megnevezése 

1936 
évre 
P. 

1937 
évre 
P. 

B) F e d e z e t . 
a) Srtgaflartok jövedelme: 

1 A sárosdi földbirtok haszonjövedelme 560.45 q buza 

b) i n g ó s á g o k jövedelme: 
6000 6000 

2 A folyószámlán kezelt tőke évi kamata — — 

c) SgvházközségeU h o z z á j á r u l á s a : 

250 250 

3 Az egyházközségek évi adó ja : 0 — 1 lélek után 2 fill.) 
Fejér-Komáromból 242 Pengő, Mosonból 90 Pengő, 
Nógrádból 391 Pengő — — — — 

d j S e g é l j e k : 

723 723 

4 
5 

Közigazgatási államsegély az 1848 : XX. t. c. alapján 
Kerületi államsegély — — — 

9139 
3610 

9139 
3610 

Összes fedezet — 19722 19722 

C) f i i é r 1 e g. 

Összes fedezet — — — — — 
Összes szükséglet — 

19722 
19722 

19722 
19722 

Maradvány — — — 

A közgyűlés az egyházkerület 1937 évi fenti költségve-
tését a pénzügyi bizottság javaslata alapján elfogadja azzal, 
hogy a Fedezet 3. pontja alatt beállított: egyházközségek évi 
adója a hivek állami egyenesadója alapján állapittassék meg 
s a közgyűlésnek ezen határozata az E. A. 299. § -a értelmé-
ben hozzájárulás céljából az egyházközségekhez bocsátassék 
le. Egyúttal megbízza a p. ü. bizottság előadóját, hogy a 
szükséges adatokat szerezze be és a jövő évi közgyűlés elé 
terjessze. 

17. (K.) Pénzügyi bizottság bemutatja a közalapi segélyért beadott 
kérvényeket. Közalapi segélyért folyamodtak: Fejér-Komáromból Tata-
bánya, Székesfehérvár, Nagyveleg és Tordas, Mosonból Oroszvár, Nóg-
rádból Szécsény, Sámsonháza, Kéíbodony, Bánk és Ipolyvece. 

A közgyűlés a kérvényeket az egyházmegyék által java-
solt következő sorrendben: Tatabánya, Székesfehérvár, Orosz-
vár, Szécsény, Sámsonháza, Nagyveleg, Tordas, Kétbodony, 
Bánk és Ipolyvece sorrendben pártolólag terjeszti fel az egye-
temes közgyűlés elé. 

Kőzalapi segélyért 
folyamodók 



42 

Tíízkárbiztositási 
jutalék 

Közgyűlési 
napidíjak 

Hadikölcsönök 
karitativ 

valorizálása 

Nem kongruás 
lelkészek családi 

pótléka 

1 8 . (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti jelentését az Első Magyar 
Általános Biztosító Társaság részéről juttatott tűzkárbiztositási jutalékról. 
E jelentés szerint a biztositó intézet az 1935 évre egyházkerületünk pénz-
tárába 591 P 29 f tűzkárbiztositási jutalékot fizetett be, mely összegből 
257o, azaz 147 P 83 f az egyházkerületet, 142 P 88 f a fejér-komáromi, 
107 P 34 f a mosoni, 341 P 07 f a nógrádi egyházmegyét illeti. 

A közgyűlés az egyházkerületet megillető 147 P 83 f 
tűzkárbiztositási jutaléknak az egyházkerület tartalékalapjához 
való csatolását elrendelve, a jelentést tudomásul veszi. 

1 9 . (K.) A pénzügyi bizottság előterjesztését elfogadva, 
a közgyűlés kimondja, hogy napidíj cimén az egyház-

kerületi közgyűlés igényjogosult tagjait napi 5 P, az egyete-
mes közgyűlésre az első két helyen kiküldött tagokat pedig 
napi 8 P illeti meg. 

2 0 . (K.) Pénzügyi bizottság jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés 
jegyzőkönyvének 32. számú határozatában egyházkerületünknek a hadi-
kölcsönök karitativ valorizációja érdekében a mult évi közgyűlésből kül-
dött felterjesztése felett — miután annak ügyében kedvező eredmény 
nem várható — napirendre tért. 

A közgyűlés a jelentést sajnálattal veszi tudomásul ; miu-
tán pedig a hadikölcsönök karitativ valorizálását nemcsak 
anyagi, de erkölcsi szempontból is fontosnak tartja, újból fel-
terjesztéssel fordul az egyetemes közgyűléshez, kérve a kérdés 
napirenden tartását és az ügy kedvező elintézésének illetékes 
helyen való szorgalmazását. 

2 1 . (K.) Pénzügyi bizottság bemutatja a m. kir. vallás és közok-
tatásügyi miniszternek a „nem kongruás lelkészek" családi pótléka ügyé-
ben az 1936. évi június hó 5-én tartott minisztertanács határozatán ala-
puló 4778—11/1936. számú rendeletét, amely szerint a) a 3000 K-át 
meghaladó, de készpénzbeli járandóságaik 30>/o-os leütése mellett a 7000 
K-át meg nem haladó javadalommal biró protestáns lelkészek minden 
igényjogosult családtagjaik után, b) azok a szabályszerűen szervezett lel-
készségekben működő, magasabb képesítésű lelkészek, akik az állami 
jövedelemkiegészités nélkül 3000 K-t meg nem haladó jövedelemmel 
birnak — az olyan családtagjaik után, akik után az 1917 : IX. t.-c. 14. 
§ -ának III. pontja alapján családi pótlékban már nem részesülhetnek — 
családi pótléksegélyben részesitendők s ezzel kapcsolatban mindazok a 
rendelkezések, amelyek a családi pótlék tekintetében fennállanak, — ér-
vényesitendők. E rendelkezés értelmében az államtól sem kongruában, 
sem korpótlékban nem részesülő rendes lelkészeknek az 1917: IX. t.-c. 
14. §. III. bekezdésének, illetve az 1918. évi december hó 18-iki minisz-
tertanácsi határozatnak értelmében — két családtagon túlmenően nem 
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családi pótlékra, hanem — a kérdésnek törvényhozási uton leendő ujabbi 
rendezéséig — családi pótléksegélyre van igényük. 

A közgyűlés a m. kir. kormánynak fenti rendelkezését 
örömmel és megnyugvással veszi tudomásul és bizalommal 
várja mig a törvényhozás hatályon kivül helyezi az 1917: IX. 
t.-c. 14 §-a Ill-ik bekezdésének azt a rendelkezését, amely 
a családi pótlékra való jogosultság tekintetében különbséget 
tesz kongruás és nem kongruás lelkészek között. 

22. (K.) A pénzügyi bizottság bemutatja jelentését az egyházkerület 
alapitványairól. E jelentés az alapítványokról a következő képet mutat ja : 

Az egyházkerület 
alapítványai 

I. Gyorssegély alapítvány. 
Tőke 1935 január l~én — — — 817 P 67 f 
Évi kamat — — — — — 25 P 53 f 

Alapítványi tőke 1935 december 31-én — 843 P 20 f 
II. Lándori dr. Kéler Zoltán ker. felügyelő alapítványa. 

Tőke 1935 január 1-én — — — 186 P - f 
Évi kamat — — — — - 13 P 90 f 
Alapítványi tőke 1935 december 31-én — 199 P 90 f 

III. Első Magyar Biztosító Társaság alapítványa. 
Tőke 1935 január 1-én — — — 1924 P 29 f 
Évi kamat — — — — — 59 P 26 f 
Befolyt adomány — — — — 150 P — f 
Alapítványi tőke 1935 december 31-én — 2133 P 55 f 

IV. Laszkáry Gyula alapítványa. 
Tőke 1935 január 1-én — — - 1894 P 50 f 
Évi kamat - - - - - 62 P 60 f 

1957 P 10 f 
Agárdi protestáns templomra segély — 50 P — f 
Alapítványi tőke 1935 december 31-én — 1907 P 10 f 

Az alapítványokról szóló fenti jelentést a közgyűlés tu-
domásul veszi s egyben felhatalmazza az elnökséget arra, 
hogy amennyiben az egyházkerület alapitványai a Hangya 
Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezetnél magasabb száza-
lékkal gyümölcsöztethetők, úgy intézkedjék az összes alapít-
ványi tőkéknek a Szövetkezetnél való elhelyezése iránt. 

23. (K.) A Baldácsy-alapítvány igazgatóságának jelentése szerint 
haszonbérekből befolyt az 1935. évben 99,763 P 28 fillér, amely sajnos 
1 6 , 3 1 1 P 72 fillérrel kevesebb az előirányzatnál és 2498 P 97 fillérrel 
kevesebb az 1934 évi haszonbérbevételnél. Az alapítvány gyógyíthatat-
lan sebe a 800 kat. holdat meghaladó kishaszonbérletek, amelyek rossz 
gazdasági években nemcsak haszonbért nem hoznak, de elviszik — adó 

Baldácsy-
alapitYány 
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alakjában — a többi birtokok hozamának egy részét is. Ezekből a fe-
lette kétes értékű kishaszonbérekből az Igazgatóságnak az 1935. évben 
25,000 P-t kellett leirni s az alapítvány künnlevőségei 1935. december 
31-én még igy is 72.047 P 82 fillért tesznek ki. A kerületenkint meg-
állapított 6000 pengős osztalék az 1935. évben csak úgy volt kifizethető, 
hogy az alapítvány nagyobb folyószámla előleget vett igénybe. 

A folyó 1936. évi költségvetés 15 pengős búzaár alapon 130,426 
P 33 fillér bevételt, 130,103 P 42 f. kiadást és 322 P 91 f. maradványt 
irányoz elő s az igazgatóság az egyházkerületek osztalékát 6000 P-ben 
állapította meg fenntartással. 

A pénzügyi bizottság eme jelentése alapján a közgyűlés 
a) felkéri az elnökséget, mint az egyházkerület megha-

talmazottjait, hogy a testvérkerületek meghatalmazottjaival érint-
kezésbe lépve, az alapítvány igazgatóságánál a további vesz-
teségek elkerülése érdekében a szükséges lépéseket meg-
tenni szíveskedjék; 

b) a folyó évi segélyek kiosztásánál csak 4540 Pengőt 
vesz alapul, az esetleg befolyó többletből pedig 1000 Pengőt 
megszavaz a püspök úr utiátalányára, az ezen felüli összeg 
pedig a kerületi segédlelkészi átalány gyarapítására fordittatik; 

Amennyiben pedig az osztalék még 4540 P-nél is ki-
sebb lenne, a kiosztásra kerülő segélyek százalékosan csök-
kentendők ; 

c) a segélyeket a segélyosztó bizottság javaslata alapján 
a következőkép osztja szét : 

I. A pusztuló, ínséges és építkező egyházak kapnak : 
250 P-t Szécsény, 1 5 0 - 1 5 0 P-t Kétbodony, Dorogháza és 
Bicske, 100—100 P-t Oroszvár, Ipolyvece és Esztergom (1000 P). 

II. A betegeskedő, gyermekeiket házon kivül nevelő és 
szórványhitoktatást végző lelkészek közül kapnak : 200 — 200 
P-t Horváth Sándor és Podhradszky János, 1 5 0 - 1 5 0 P-t Piri 
Károly, Görög Ernő, Révész Alfréd és Limbacher Zoltán, 
1 0 0 - 1 0 0 P-t Kalavszky Kálmán, Fúria Zoltán, Ottmár Béla, 
Szende Miklós és Schultz Aladár (1500 P). 

III. Lelkészözvegyek közül egyenként 70 P-t kapnak: 
Binder Adolfné, Gaál Mihályné, Hering Lajosné, Jankó Dá-
nielné, Lanstyák Lajosné, Kövessi Béláné, Škrabák Gézáné, 
Bodnár Samuné, Drottner Samuné, Petényi Györgyné, Kótsch 
Mihályné, Kossaczky Mihályné, Belicza Andrásné, Maróthy 
Emiiné és Baltik Pálné. 

Súlyos anyagi helyzetükre való tekintettel az u jabb lel-
készözvegyek közül 50—50 P - t : Meskó Károlyné és Horeczky 
Aladárné (1150 P). 

IV. Nyugalmazott lelkészek közül kapnak : 60 P-t Rutt-
kay Sándor és 200 P-t Králik Ervin. 
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V. Lelkészárvák közül egyenként 70 P-t kapnak: Kótsch 
Mihály 1, dr. Halmi Béla 2, Mesko Károly 1, Belicza András 
1, Plachy János 1, Alexy János 1, Horeczky Aladár 1 és 
Trsztyénszky Ferenc 1 árvája (630 P). 

3 1 . (K.) A Baldácsy-alapitvány kerületi meghatalmazottjainak meg-
bízatása a folyó 1936. évben lejárván, 

a közgyűlés az egyházkerület meghatalmazottjaiul az 1939 évi 
rendes közgyűlésig megválasztja: dr. Sztranyavszky Sándor 
egyházkerületi felügyelő úr Őnagyméltóságát és D. Kovács 
Sándor püspök úr Öméltóságát ; pót tagúi : Laszkáry Gyula 
egyházmegyei felügyelő úr Öméltóságát. 

3 5 . (K.) A Baldácsy-alapitványi jelentés meghallgatása és letár-
gyalása után az egyházkerületi felügyelő úr Őnagyméltósága emlékezteti 
a közgyűlést, hogy most 60 esztendeje, hogy báró Baldácsy Antal, a 
nemesen érző és fenkölt gondolkozású római katholikus főúr a nevét 
viselő alapítványt tette. Ennek a nemeslelkű cselekedetnek 60 éves év-
fordulóján annál is inkább kötelességünk nagy jótevőnkre hálásan em-
lékeznünk s emlékét áldanunk, mert báró Baldácsy Antal, a római kato-
likus főúr ezzel az alapítványával bizonyságát adta annak, hogy keresz-
tény és keresztyén között nemes sziv és okos agyvelő különbséget tenni 
nem tud és nem is akarhat ! 

A közgyűlés a megemlékezést köszönettel fogadja és a 
nemesen érző és fenkölt gondolkozású báró Baldácsy Antal 
emlékének, az általa tett alapítvány 60 éves évfordulóján, há-
lás kegyelettel adózik. 

3 5 . a . (K.) Adóalapi segélyben részesült egyházkerületünk 23 egy-
háza 6910 P összegben s ezen felül rendkívüli segélyekre rendelkezésre 
áll 2240 Pengő. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a kerület 
rendelkezésére álló 2240 Pengőt a következőkép osztja szét. 
400 Pengőt k a p : Felsőgalla-Tatabánya. 200 200 P-őt kap-
n a k : Komárom, Nagyveleg, Székesfehérvár. 150 150 Pengőt 
kapnak: Tatatóváros, Esztergom, Sámsonháza, Kisterenye és 
Kisbágyon. 100—100 Pengőt kapnak : Heréd, Szirák, Egyhá-
zasdengeleg és Ipolyszög. 90 Pengőt kap : Tordas. 

3 6 . (Cs.) Magyar Géza előterjeszti az egyházkerület számvevőszé-
kének 1936 szeptember 2-án megtartott ülése jegyzőkönyvét, mely sze-
rint az esedékes egyházmegyei és alapítványi számadások jóváhagyattak. 

A közgyűlés az előterjesztést tudomásul veszi és a szám-
vevőszéki jegyzőkönyvet függelékként kinyomatja. 

Kerületi 
meghatalmazottak 
választása 

Megemlékezés 
báró Baldácäy 
Antalról 

Adóalapi segély 
szétosztása 

Ker. számvevőszék 
jelentése 
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27. (KA.) KARDOS CYULA TANÜGYI ELŐADÓ BETERJESZI A TANÜGYI BIZOTT-
SÁG KÖVETKEZŐ JELENTÉSÉT AZ EGYHÁZKERÜLET MULT ÉVI OKTATÁSÜGYÉRŐL: 

A BERLINI ULIMPIÁSZRÓL HAZAÉRKEZŐ MAGYAR HŐSÖKET AZ ÖRÖMNEK ÉS 
AZ ELISMERÉSNEK KITÖRŐ LELKESEDÉSÉVEL FOGADTA A MAGYAR NEMZET. BOLDOG 
BÜSZKESÉG TÖLTÖTTE EL MINDENKINEK A SZIVÉT, MERT SZÁMRA NÉZVE KICSINY 
ÉS LETIPORT NEMZETÜNK A NAGY NÉPEK VERSENYÉBEN A LEGNAGYOBBAK KÖZÖTT 
VÍVTA KI A DICSŐSÉGNEK ÉS AZ ELISMERÉSNEK PÁLMÁJÁT AZ ÁLTAL, HOGY A HAR-
MADIK HELYRE KÖZDÖTTE FEL MAGÁT AZ EGÉSZ VILÁG NEMZETEI KÖZÖTT. MOST, 
AMIKOR KICSINY EGYHÁZKERÜLETÜNK MULT ÉVI TANÜGYÉRŐL SZÁMOLUNK BE, AZ 
ELISMERÉS PÁLMAÁGÁVAL KÖSZÖNTJÜK MI IS A MI KIS OLIMPIKONJAINKAT: EGY-
HÁZKERÜLETÜNK ISKOLÁINAK TANULÓSEREGÉT, AKIK BUZGÓ TANÍTÓIK VEZETÉSE MEL-
LETT „NAGY VERSENYBŐL," EGY ESZTENDŐ KÜZDELMÉBŐL ÉRKEZTEK SZEMEINK ELÉ. 
ELISMERÉSSEL ÉS HÁLÁS ÖRÖMMEL TEKINTÜNK REÁJUK, MERT UGY ÉREZZÜK MOST, 
HOGY EGYHÁZKERÜLETÜNK TANÜGYÉNEK DICSŐSÉGÉRE VÁLTAK. AMINT FELSORAKOZ-
TATOM ŐKET A NÓGRÁDI, FEJÉRKOMÁROMI, MOSONI CSONKA ESPERESSÉGEK ISKO-
LÁIBAN, MINTHA KIS HADSEREGET LÁTNÉK MAGAM ELŐTT, AMELY ÖNTUDATOSAN 
LÉPKED KITŰZÖTT CÉLJA FELÉ, HOGY TUDÁSÁVAL, LELKI KÉSZSÉGÉVEL, EVANGÉLIOMI 
HITÉVEL MUNKÁLJA A SZEBB MAGYAR JÖVENDŐT. KÉT KÉP ÁL! ELŐTTEM: EGYIK 
ISKOLALÁTOGATÁSOM ALKALMÁVAL ÉPEN MENETELŐ TORNAGYAKORLATOKKAL VOLTAK 
ELFOGLALVA EVANG. ISKOLÁNK NÖVENDÉKEI, FELCSENDÜLT A DAL SZÁZ KICSINY 
AJAKRÓL: „AKÁRMERRE JÁROK, MINDÉG ARRA VÁROK, MIKOR FOGJUK VISSZAVENNI 
NAGYMAGYARORSZÁGOT." A SZEMEM KÖNNYEKKEL TELT MEG S SZIVEMBE BIZA-
LOM SZÁLLOTT. MÁS ALKALOMMAL GYERMEKISTENTISZTELETEN VETTEM RÉSZT, LÁTTAM 
TÖBB SZÁZ GYERMEK EGYBEKULCSOLÓDÓ IMÁDKOZÓ KEZÉT S MIKOR ÉNEKELTÉK 
GUSZTÁV ADOLF GYÖNYÖRŰSÉGES CSATADALÁT „NE CSÜGGEDJ EL KICSINY SEREG . . . " 
VALAMI BÜSZKE ÖNTUDAT, REMÉNYKEDÉS VETT RAJTAM ERŐT S ÁLDÁST KÍVÁNTAM 
ISTENTŐL ERRE A MUNKÁRA, AMELY MÉLYÉN REJTEGETI A SZEBB JÖVENDŐ KIS 
HŐSEINEK SZIVBEMARKOLÓ DALÁT. S MOST IS CSAK ÁLDÁST KÉREK A MINDENHATÓ 
ISTENTŐL EGYHÁZKERÜLETÜNK MOST LEZÁRÓDÓ EGY ESZTENDŐS TÖREKVÉSEIRE, EREDMÉ-
NYEKBEN GAZDAG MUNKÁJÁRA. A BEÉRKEZETT EGYHÁZMEGYEI JELENTÉSEK SZEBB-
NÉL-SZEBB EREDMÉNYEKRŐL HOZNAK JELENTÉST. ISKOLÁINK ÉS TANÍTÓINK MUNKÁJA 
MINDEN TEKINTETBEN ELISMERÉSRE MÉLTÓ, AMIT LEGJOBBAN BIZONYÍT AZ A TÉNY 
IS, HOGY AZ ÁLLAMI KÖRZETI ISKOLAFELÜGYELŐK MEGÁLLAPÍTÁSA SZERINT IS, KI-
EMELKEDNEK MÁS ISKOLÁK KÖZÜL. TANÍTÓI KARUNK MINDEN TÖREKVÉSE ODA-
IRÁNYULT, HOGY MEGFELELJEN AZOKNAK A FOKOZOTT KÖVETELMÉNYEKNEK, AMELYEK 
A MAI NEHÉZ IDŐKBEN MINDEN MAGYAR TANÍTÓRA VÁRNAK. TANÍTÓINK A TAN-
TERV ISMERETÉBEN NEM TANÚSÍTANAK KÉSZÜLETLENSÉGET, SZEM ELŐTT TARTJÁK A 
MODERN PAEDAGOGIA SZEMPONTJAIT, SZERETETTEL BÁNNAK NÖVENDÉKEIKKEL, GON-
DOT FORDÍTANAK A TANULÓK ÉRTELMES NEVELÉSÉRE, TANÍTÁSUK TERVSZERŰ ÉS 
MÓDSZERES, ELEGET TESZNEK AZ EGYHÁZIAS ÉS HAZAFIAS KÖVETELMÉNYEKNEK. 
A KÖZOKTATÁSÜGYI IGAZGATÁS ÁTSZERVEZÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY ÉLETBELÉPÉSÉVEL 
ISKOLÁINKAT AZ ÁLLAMI TANFELÜGYELET RÉSZÉRŐL A KÖRZETI ISKOLAFELÜGYELŐK LÁ-
TOGATTÁK MEG, AZ ÁLTALUK KIVÁNT „VÁZLATOKAT" PONTOSAN ELKÉSZÍTETTÉK, A 
TANANYAGBEOSZTÁSOKAT F. ÉVI MÁJUS VÉGÉIG BENYÚJTOTTÁK S AZOK A KIR. 
TANFELÜGYELŐSÉGEK RÉSZÉRŐL JÓVÁHAGYATTAK. KÍVÁNATOSNAK MUTATKOZIK, HOGY 
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ezeket a tananyagbeosztásokat és órarendeket egyházi hatósági szem-
pontból is - főképen a prot. egységek tanítása szempontjából — szin-
tén megvizsgáljuk s egyházilag jóváhagyjuk. 

Az 1935—36 tanévben 4113 mindennapos és ismétlős iskolai nö-
vendéket neveltünk 58 evang. iskolánkban. Az iskolák közül tiszta ma-
gyar tanitási nyelvű volt 52, részben kisebbségi tannyelvű kettő, kisebb-
ségi (német) 3 mosoni iskola. Ezeket az iskolákat 53 rendes tanitó ve-
zette, 3 segédtanitó és 3 helyettes tanitó. Ezek közül nő tanitó 11 volt. 
Evangélikus iskoláinkba járt 275 más vallású tanuló (50 ref., 186 róm. 
kath., 39 egyéb). Magyar anyanyelvű volt 2685, német 768, tót 660. A 
tanév mindenütt szeptember 9-én kezdődött és június első felében vég-
ződött. A munkanapok száma megfelelt a törvényes követelményeknek. 
A mulasztások száma ebben az esztendőben is túl magas volt: 35,048 
elemi isk. igazolt és 1753 igazolatlan, ismétlős iskolai igazolt 4080 és 
igazolatlan 1312. Mult évi lépéseink a mulasztások csökkentésére ered-
ményre nem vezettek. Újbóli erélyesebb intézkedésekre van szükség. Az 
ifjúsági könyvtár köteteinek száma 4265, kölcsönkönyvtár 938, ez ör-
vendetesen gyarapodik, tanítói könyvtár 1145. Az iskolák bútorzatában 
4 helyen van nagyobb hiány s a felszerelésben 6 helyen. Iskoláink 
fenntartási költsége a mult évben 143,174 Pengő volt, melyből 97,312 
Pengő államsegély (60%), 22,685 Pengő egyházi forrásból, tanitói 
nyugijjárulék 7858 Pengő, dologi kiadások 6827 Pengő, rendkívüli 
kiadás 3229 Pengő, egyéb 6361 Pengő, összesen 143.174 Pengő. Bevétel 
ugyanennyi. A beiratási dijakat sok helyen szabálytalanul kezelik. Nem 
szolgáltatják be a törvény által meghatározott célra. A V. K. M. szigorú 
rendelkezéssel utasította a hatóságokat arra, hogy megtorló intézkedések-
től se riadjanak vissza azon esetben, ha a beiratási dijak nem szá-
moltatnak el s nem fordíttatnak a törvény által előirt célra. Elismeréssel 
kell megemlékezzünk a mosoni iskolák szép előmeneteléről, több tanitó 
és tanuló a Julián Egyesület jutalomdiját nyerte el. Több helyen meg-
alakult a Vörös kereszt helyi fiókja, amely áldásos működést fejtett ki. 
Rajka és Oroszvár a Julián Egyesülettől jutalomképen megkapta Feszty-
nek „A honszerző Árpád" c. művészies képét. Mivel a 11.000 - 1935 sz. 
nyelvi kisebbséghez tartozó tanköteles gyermekek oktatásáról szóló min. 
rendelet az A. B. és C. typusu iskolákat megszüntette, egyházkerületünk 
felkéri a mosoni iskolák vezetőit, hogy ezen rendelet értelmében a ki-
jelölt tantárgyakat magyar nyelven tanítsák. Tanitói karunkban személyi 
változások is történtek: Matthesz Sándor oroszvári tanitó hosszú érde-
mes tanitói működés után elhalálozott, nyugdíjba vonult Varjú József 
csesztvei tanitó s ugyancsak nyugalomba vonult egyházkerületünk tani-
tói karának egyik igen értékes tagja, a fejérkomáromi esp. Tanítóegye-
sület elnöke Csengei Gyula oroszlányi tanitó. Evangélikus iskolaügyünk 
fejlesztése körül sok érdemet szerzett igazgató-tanítótól: Csengei Gyulá-
tól meleg érzésekkel vesz búcsút egyházkerületünk. Igazgatói cimet nyer-
t ek : Kurcz Konrád és Karner Jenő tanitók, a végelbánás alá vonó bi-
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Konfirmációi 
oktatásról szóló 

jelentés 

zottság tagjaiul a V. K. M. kinevezte : Bérezés Lajos balassagyarmati , 
Ormosi Lajos nagyvelegi tanítókat. Végül meg kell emlékeznem tanítói 
karunk szorgalmas és buzgó közreműködéséről az iskolánkivüli n é p m ü -
velés munká jában , az egyházi belmissiói munkában , a levente képzésben 
stb. gazdakörök, s más egyesületek szervezésében tanúsított odaadó te-
vékenységükről is. 

Egyházkerületünk közgyűlése az evang. elemi népisko-
láink mult évi működéséről szóló jelentést elismeréssel veszi 
tudomásul , a kerület tanítói karának buzgó, szakavatott m ű -
ködéséért köszönetét nyilvánítja. Elrendeli a beiratási di jak-
nak szigorú törvényes kezelését s ennek ellenőrzésével a tan-
ügyi espereseket megbizza. Ugyancsak felhívja ezek figyelmét 
a nagyfokú mulasztások csökkentésére, szigorú lépések meg-
tételére ; a tananyagbeosztások, órarendek egyházi megerősí-
tésére, s azokban a prot. egységek feldolgozására. \ kisebbségi 
tannyelvű iskolákat pedig felhívja, hogy a 11000 - 1 9 3 5 számú 
min. rendelet értelmében az A. typusu iskolai rendszert foko-
zatosan szüntessék be s a végrehajtási Utasítás c) pontja é r -
telmében a magyar nyelvi és nemzetismereti tantáigyak (ma-
gyar beszéd és értelem gyakorlat, olvasás és olvasás tárgyalás, 
irás, fogalmazás, helyesírás és nyelvi magyarázatok, földrajz, 
történelem, polgári jogok kötelességek, ének) valamint a tes-
nevelés oktatását magyar nyelven vezessék be. Az átszerve-
zésnek 1 9 3 8 - 3 9 tanév megkezdése előtt meg kell történnie. 
Végül k imondja az egyházkerületi közgyűlés, hogy a V. K. M. 
2355 — 1936 sz rendelete értelmében a hittan órák s zámá-
nak szaporí tása csak a közismereti tárgyak óraszámának meg-
tartása mellett engedhető meg. 

3 8 . (Ka.) Egyházkerületünkben a konfirmációi oktatás az egyetemes 
Egyház által előirt módon és keretek között folyt le az elmúlt eszten-
dőben is. A lelkészek és ebben a munkában is segítőtársaik a tanítók 
teljesen átérezték ennek az oktatásnak és magának a konfirmációnak 
egész egyházunk jövőjére kiható nagy fontosságát . Az általános gyermek 
létszám csökkenés a konfirmációi oktatásnál is érezhető, az összes meg-
konfirmáltak száma az elmúlt esztendőkkel szemben csökkenést mutat, 
s ezért vannak egyházak, ahol ebben az évben a nagyon csekély.létszám 
miatt nem is volt konfirmáció (Ipolyvece, Csákvár, Kisterenye.) Örven-
detes jelenség ezzel szemben, hogy olyan leányegyházakban, ahol évek 
hosszú sora óta nem volt konfirmáció, ez évben szép növendék szám-
mal tartották azt meg. Vonatkozik ez főképen Fejérkomárom filiáira és 
szórványaira. — Megkonfirmáltatott az elmúlt esztendőben 639 konfir-
m a n d u s (333 fiú és 306 leány), ezek közül csak 29 volt olyan növendék, 
akinek életkora 14 esztendőt meghaladta . A konfirmációt 30 lelkész és 
5 segédlelkész végezte, akiknek filiák oktatásánál 11 tanitó is segédkezett . 
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A tanítók által oktatott konfirmánsok hetenkint egyszer-kétszer, a viszo-
nyokhoz mérten bejártak az anyaegyház konfirmánsai közé, a lelkész 
oktatására. A konfirmációi oktatás időtartama legtöbb helyen minimum 8 
hét, napi egy oktatási órával, ahol pedig ennél több hétre nyúlt az ok-
tatás, ott a heti órák száma volt kevesebb, de az átlagos 50 konfirmá-
ciói oktatási óra mindenütt betartatott. Sok helyen ennél több is. Ma-
gyaróvári volt csak 5 és fél hétig konfirmációi oktatás, de heti 9 órával 
s igy az óraszám itt is megfelel. Az oktatás nyelve mindenütt magyar 
kivéve a mosoni esperesség 3 egyházát és a fejérkomáromi esperesség 
egy gyülekezetét (Hegyeshalom, Levél, Rajka-Oroszvár és Pusztavám.) 
A tankönyvek, melyekből az oktatás folyt, mind engedélyezve vannak. A 
konfirmációi ünnepély különböző terminusokon, de mindég jeles ün-
nepen tartatott meg. Leggyakoribb a húsvéti, az áldozócsütörtöki, pün-
kösdi, szentháromság vasárnapi konfirmációi ünnepély, mely egyház-
kerületünkben 27 helyen a vizsgával együtt tartatott és 9 helyen külön 
volt a vizsga. Ez utóbbi helyesebb s ezt kellene általánosítani. 

Az egyházkerületi közgyűlés megnyugvással veszi tudo-
másul a konfirmációi oktatásról szóló jelentést. Elismerését 
nyilvánítja az oktató lelkészeknek és tanítóknak lelkes buz-
galmukért. További szorgalmas és odaadó munkára hivja fel 
ehhez az egyházunk jövőjét megalapozó s gyermekeinket min-
den „gonosz támadás" ellen felvértező munkához. A hosszú 
időtartamra nyúló konfirmációi oktatásnál helyesebbnek tartja 
a rövidebb és heti több óraszámmal berendezett oktatást, 
valamint a konfirmációi vizsga külön tartását, 

2 9 . (Ka.) Nem evangélikus iskolákban és a szórványokban az el-
múlt esztendőben összesen 2144 evang. növendék részesült hitoktatás-
ban. Ezek közül 182 gimnáziumi és reálisk. tanuló volt, 212 polgári 
fiú és leányiskolái, 1361 mindennapos elemi iskolai, 282 ismétlős és 
gazd. iskolai, 82 iparostanonc s ezenkivül tanitó- és tanitónőképezdei 
növendék 20, felső kereskedelmi iskolás 5. Ez a nagy növendékszám is 
mutatja e hitoktatás fontosságát. Egyházkerületünk 6257 tanköteles nö-
vendéke közül cca 407o = 2000 növendék jár nem evang. intézetekbe. 
Ebből 356 az evang. iskolák kimutatásában van számontartva, itt pedig 
a 2144 evang. növendék hitoktatásáról adunk számot. A beérkezett je-
lentések szerint a szórványhitoktatást végző lelkészek és tanítók ebben 
az esztendőben is buzgó, lelkiismeretes és önfeláldozó munkát végeztek. 
Egyházkerületünk szabályai szerint, melyeket most már az egyetemes 
egyház is magáévá tett, (1929 évi ker. jkv 87. pont) a lelkészek, a nem 
evang. iskolákban és szórványterületeiken igyekeztek a hitoktatásból azt 
a minimumot megadni, amit határozataink megkövetelnek. Nehéz a hit-
oktatás berendezése a nagy távolságok miatt a tokod-dorogi körzetben. 
Szaporítandó a hittanórák száma: Móron, Szenden, Dunaalmáson, Fel-

Nem eíang, istoltá 
szórcány-
hitoktatása 
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csúton, Vásztélyon. Dorog-tokodon 26 evang. növendékünket a ref. lel-
kész tanitja. 

A nem evangélikus iskolákban és szórványokban oktatandó nö-
vendékeink tanítását két nagy csoportra oszthatjuk, a szerint, hogy a 
hitoktatók helyben laknak-e, vagy nagyobb távolságról járnak a hitok- ' 
tatás végzésére. A 2144 ilyen növendék közül nagyobb csoportokban s 
ahol a hitoktató helyben lakik — van 1169; ezeknek a hitoktatása az 
Egyetemes Egyház által kiadott Tanterv s megfelelő óraszámban folyik 
s 975 oly evang, növendék van, akiket messzebb lakó hitoktatójuk oktat 
s ezeknél a hitoktatás a minimumra redukálva, a kerület fennthivatkozott 
határozata értelmében történik. Pontosan áttanulmányozva az erre vo-
natkozó jelentéseket, sok önfeláldozó buzgalmat, szorgalmat, odaadást 
láttam ebben a hitoktatói munkában, melyet egyházi főhatóságunk min-
denkor nemcsak erkölcsileg támogatott, hanem nehéz pénzügyi helyze-
tében nagy anyagi áldozattal lehetővé tett. Ugyanis ebben az évben is 
fuvardijakra 3700 pengőt áldozott az egyházkerület. A V. K. Miniszter 
úr pedig a szokásos 1100 pengőt utalta ki az állami iskolákban tanitó 
óradíjas hitoktatók részére. Ezen összegeknek mikénti felosztása a 
püspöki jelentésben foglaltatik. Itt jegyzem meg, hogy az áll. közép-
iskolákban oktató lelkészeink egy óra után az államtól 96 fillér, az 
elemi iskolákban 25—40 fillér óránkénti tiszteletdíjban részesülnek. Ez 
bizony szégyenletes dijazás, amelynek megváltoztatását évek óta ered-
ménytelenül szorgalmazzuk. 

Az egyházmegyékből beérkezett vizsgabiztosi jelentések alapján kü-
lön is meg kell emlékeznem egyes fontosabb, központi helyeknek hi-
toktatásáról : 

ß a l a s s a g v a r m a t o n Szilárd Gyula önnálló hitoktató oktatott a kü-
lönböző nem evang. iskolákban 197 evang. növendéket (gimnázium 56, 
polg. leány isk. 54, állami elemi 8, iparostanonc 26, gazd. ismétlő 53 
növendéket) heti 20 órában, 15 csoportban. Teljesen szabályszerű óra-
beosztással az előirt tananyagot mindenütt elvégezték a növendékek s 
az évzáró vizsgán bizonyságot tettek szép készültségükről. 

Székes fehé rvá ro t t az ottani különböző jellegű iskolákban 153 
evangélikus növendéket oktatott Irányi Kamill lelkész és Mátis István 
segédlelkész 32 csoportban heti 34 órában. Ezenkívül 10 szórványban 
21 evangélikus növendék hitoktatását rendezték be, mely a missiói 
egylet tagjainak bibliai óráival kapcsolódott össze. A tanulók az összes 
elrendelt vallásos és hazafias ünnepeket megünnepelték. Járványszünet 
nem volt, ellenben a sok katolikus ünnep miatt sok hittanóra elmaradt. 
A középiskolai tanulók részére külön heti egy énekórát vezettek be, 
melyet Zugor Kornélia oki. tanítónő vezetett. Vizsgabiztos kiváló hitok-
tatási eredményről számol be. 

S a l g ó t a r j á n b a n dr. Csengődy Lajos lelkész és Németh Géza s. 
lelkész összesen 206 növendéket oktatott heti 34 órában és 24 cso-
portban. (26 gimnazista, 42 polgári iskolás, 120 elemi iskolás, 18 iparos 
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tanonc.) A tanítás zavartalan volt egész évben, s a szokásos kiváló ered-
ménnyel végződött. A tanulókból kétszólamú énekkar működik, melyet 
Suhár Klári áll. tanítónő vezetett. A gyermekek többször énekeltek val-
lásos estélyeken, A hitoktató személyében változás állott be. Sommer 
Károly s. lelkész helyett Németh Géza vette át mindjárt a tanév elején 
a hitoktatást, aki kiváló rátermettséget tanúsított. — A vizsga alkalmával 
a Nőegylet szeretetvendégséget rendezett, melyen szülők és gyermekek 
együtt örültek Isten megtartó kegyelmének. 

Komáromban és Telsőgal lán . Tatatóvároson Fadgyas Aladár lelkész 
Mátis István, Halom Józsefné és Fekete Ferenc segítségével 80 növen-
déket oktatott heti 13 órában és 14 csoportban. A tanulók a hittanórákat 
rendesen látogatták, a tananyagot minden fokon elvégezték. A közép-
iskolai tanulók részére volt kétszer „csendes nap". Számos iskolai ün-
nepély is volt. — Eredmény kiváló. 

T a t a b á n y a — Telsögal la összes iskoláiban Kalavszky Kálmán lel-
kész és Sztrókay Dániel s. lelkész hét különböző egymástól távoleső 
iskolában 274 növendéket oktatott heti 36 órában. Az egész tanév alatt 
minden vasárnap reggel 9 órakor ifjúsági Istentisztelet volt. Az oktatás 
zavartalanul folyt az egész esztendőben. Vizsga június 17-én Fadgyas 
Aladár vizsgabiztos jelentése szerint szép eredménnyel. 

S s z í e r g o m b a n az ottani intézetekben Ferdinand István dorogi társ. 
tanitó végezte a hitoktatást és pedig 23 növendéket tanított heti 3 órá-
ban. A nőegylet estélyein szerepeltek növendékeink ének- és szavala-
tokkal. A vizsgát .június 14-én tartották meg Hasenauer reálisk. tanár 
•elnöklete mellett. Eredmény kiváló. » 

3Hagvaróvdrt 140 evang. növendéket oktatott Szűcs Sándor heti 
17 órában, melyben benne van a halászi-i és szentjánosi szórványhit-
oktatás is. A tanítás eredménye, annak menete a beérkezett jelentések 
szerint kiváló. 

ßicskert . Gsabdin Horváth Sándor lelkész oktatott 28 növendéket 
heti hat órában. Sehol járványos szünet nem volt. — Gsáhváron Fúria 
Zoltán az ottani iskolában 56 növendéket heti 6 órában. — JHóroíí 
pedig Weinberger Gusztáv lelkész 20 növendéket (5 polg. iskolai és 15 
elemi isk.) 1 és fél órában. — S z e n d e n Piri Katalin tanítónő 47 növen-
déket heti 4 órában, — Š r 3 e n az összes állami iskolába járó elemi és 
polgári iskolai növendékeket 27, heti 2 órában Bálintffy Józsefné, Kajá-
szószentpéteren Ferdinand István s. lelkész 14 növendéket heti 2 órában 
oktatott. Utóbbi helyekről elismerésre méltó eredményről tettek jelentést. 

Hegyesha lmon az ottani áll. elemi iskolában Rácz Kálmán tanitó 
14 növendéket heti 4 órában oktatott, kanyarójárvány miatt egy hónapi 
szünet volt. Megalakították az ifj. Vöröskereszt Egyletet. 

Szécsényben az ottani polgári iskolában 12 növendéket Kovács 
Gyula s. lelkész oktatott kiváló szorgalommal és eredménnyel. Pász tó i t 
17 növendéket heti 2 órában Limbacher Zoltán. Eredmény kiváló. 

Ezenkívül még nagyobb csoportokban a következő helyeken volt 
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Reformáció 
napjának 

megünneplése 

Tanítói oklevelek 
értékelésének 
uabályozása 

teljes ó raszámban hi toktatás : Sz i r ákor i 135 növendéket oktatott az ot-

tani állami elemi iskolában Révész Alfréd és Teszák János tanitó heti 

10 órában 5 csopor tban. £ a p u j t ő n 38 növendéket heti 4 órában Németh 
Sándor levita, R é t s á g o n 35 növendéket heti 4 ó rában Kiss József állami 
tanitó, S e n c ú r f a l v á n a községi iskolában 31 növendéket heti 2 órában 
Huszágh Ágnes oki. tanítónő. 

Az egyházkerület közgyűlése elismeréssel veszi tudo-
másul a nem evang. iskolákban és szórványokban végzett 
hitoktatásról szóló jelentéseket s az oktató lelkészeknek, ta-
nítóknak önfeláldozó és odaadó munkájáér t legmelegebb kö-
szönetét nyilvánítja. Felkéri hitoktatói karunkat, hogy Egyhá-
zunk jövendője szempont jából e döntő munkásságban továbbra 
is lankadatlan szorgalommal vegyenek részt. A fe jérkomáromi 
esperesség figyelmét újból felhívja a dorog- tokodi miss. s. 
lelkészi állás szervezésére, a mellyel megoldást nyerne ennek 
a vidéknek nehézkes hitoktatása. Móron a heti egy h i t tanóra 
2-re emelendő legalább. Szenden 78 növendék részére kevés 
a 4 heti óra, fe lemelendő legalább 5-re . Felcsuton 7, Vász-
télyon 5 növ.-nek kevés az egy-egy havi óra. Dunaa lmáson 
16 tanulónak kevés a heti egy óra. Dorog-Tokodon , mely az 
anyaegyháztól 9 0 - 1 0 0 km-re van, a ref. lelkész tanít ja 26 
növendékünket , ez megszünte tendő. Felterjesztést intéz a ke-
rület az egyetemes Egyházhoz alkalmas szórványhitoktatási 
tankönyv megírása, szerkesztése és kiadása ügyében. A hit-
oktatói óradijak ügyében pedig a V. K. M.-hez intéz u j a b b 
felterjesztést, mert tarthatatlan az elemi isk. 2 5 — 4 0 fül . s a 
polgári és közép isk. 99 fillér óradija. 

3 0 . (Ka.) A reformáció napjának megünneplése tárgyában az egy-
házkerületi közgyűlés a beérkezett jelentések alapján örömmel veszi tu-
domásul , hogy az egyházkerületnek erre vonatkozó határozata értelmében 
az összes egyházmegyékben a gyülekezetek a reformáció emlék napját 
október 31-én méltó ünnepélyességgel és bensőséggel tartották meg. Az 
ünnepi istentiszteleteken a hívek nagy számban vesznek részt s az is-
kolai emlékünnepélyek és vallásos estélyek, melyeket számos gyüleke-
zetben tartanak, hozzájárulnak az ünnepi érzések fokozásához. A köz-
hivatalok tisztikara, az intézetek tanuló i f júsága ezen a napon szabad-
ságolva van s eleget tehet vallásos kötelességének. 

3 1 . (Ka.) Tanügyi előadó bemutat ja a V. K. M-nek rendeletét a 
tanítói és óvónői okleveleknek a választás szempont jából való értékelé-
sének szabályozása tá rgyában. A miniszter úr hangsúlyozza, hogy a ta-
nítói állások betöltésénél csakis oly tanerők vétessenek figyelembe, akik 
tanítói képesítésüket már régebben megszerezték s tanítói oklevelük le-
ga lább jórendű. Ezen rendeletben részletesen szabályozza a tanítói és 
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tanítónői oklevelek értékelésének módját. Jeles rendű az oklevél, hí 
abban 21 jeles érdemjegy mellett legfeljebb 4 jó érdemjegy van. Jeles 
rendű oklevélben elégséges nem lehet. Jórendű még a tanítói oklevél 
ha a jeles és jó érdemjegyek mellett legfeljebb 4 az elégséges érdem-
jegyek száma. A régi oklevelekben szereplő „kitűnő" (1) és a „jeles' 
(2) érdemjegyek mind jelesnek (1) veendők. 

Tudomásul szolgál. 

3 2 . (Ka.) Tanügyi előadó bemutatja a V. K. M-nek azon rende-
letét, mely szerint a körzeti iskolafelügyelők részére kiadott „Utasitás* 
a népiskolák jellegére és fokozatára való tekintet nélkül minden nép-
iskolai tanító által beszerzendő, mert ebben az „Utasításban" foglaltat-
nak azok az iránygondolatok, amelyek szerint az állami tanfelügyele 
felekezeti iskola ügyünket ellenőrizni fogja, valamint az úgynevezett váz-
latkészités, tanagyagbeosztások, órarendek mikénti elkészítésének módja stb 

Az egyházkerületi közgyűlés ezúton is kötelezőleg elren-
deli a hivatkozott iskolafelügyelői „Utasítás" beszerzését azzal 
hogy tanítóink azt a leggondosabban tanulmányozzák s ren-
delkezéseit végrehajtsák. 

3 3 . (Ka) Olvastatott és tárgyaltatott a V. K. M. rendelete a nép-
iskolai beiratási dijak pontos befizetése tárgyában. Tekintettel arra, hog> 
több iskola nem tett eleget az erre vonatkozó rendelkezéseknek s ig) 
a Tanítói internátusi alapot károsította meg s nem tette lehetővé a sze-
gény tanköteleseknek ingyen tankönyvekkel való ellátását, a miniszter 
rendelet a legszigorúbb intézkedéseket teszi meg ezeknek a szabályta' 
lanságoknak megszüntetésére s megtorló intézkedéseket helyez kilátásbc 
a szabálytalanságot elkövetők ellen. Minden év november végéig kimu-
tatás keretében jelentés küldendő be a beiratási dijak befizetéséről. 

A közgyűlés a legkomolyabban felhívja az iskolafenntarté 
egyházakat ezen rendelet szigorú betartására. 

3 4 . (Ka.) Egyházkerületünk a mosoni esperességből érkezeti 
kérelem alapján felterjesztést intézett az egyetemes egyházhoz hazafias 
tartalmú német elemi iskolai tankönyvek kiadása tárgyában. Az egyet, 
közgy. elhatározta (m. évi jkvének 65 p.-ban) hogy az egyházkerülel 
felterjesztését csak akkor veheti érdemleges tárgyalás alá, ha kiegészítő 
felterjesztésben taxativ felsorolással megjelöli a kiadni szükségessé váll 
tankönyveket s kiadásuk szükségességét részletesen megindokolja. 

A közgyűlés felhívja a mosoni egyházmegyét a néme! 
tankönyvek taxativ felsorolására valamint a kiadásuk szüksé-
gességének részletes indokolására. A Luthertársaság készség-
gel vállalkozik ezeknek kiadására. 
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Vallástanitási 
tananyag 
revíziója 

Jelentés a zsinat 
munkálatairól 

3 5 . (Ka.) Olvastatott és tárgyaltatott a nógrádi egyházmegye fel" 
terjesztése a vallástanítási tananyag revíziója tárgyában. A mult évi egye-
temes közgyűlés elrendelte, hogy a jelenleg érvényben lévő s elavult 
vallástanítási tantervek helyett új tantervek és tananyagbeosztások szer-
kesztessenek. Hogy az erre hivatott egyetemes tanügyi bizottság ilyen 
revíziós javaslatot készíthessen a M. E. L. E. elnöksége felkérte az ösz-
szes lelkészi értekezleteket, hogy foglalkozzanak ezekkel a tantervi kér-
désekkel. A nógrádi egyházmegyének úgy a lelkészi értekezlete és tan-
ügyi bizottsága, valamint közgyűlése is ebben a kérdésben azt az állás-
pontot foglalta el, hogy a tananyag revízióját sürgősen szükségesnek 
tartja s ebben a régen húzódó kérdésben fenntartja teljes egészében az 
1931 évben kidolgozott s kellően megindokolt részletes javaslatát, melyet 
annak idején az egyházkerület is elfogadott és az egyetemes egyházhoz 
felterjesztett. Mivel ez a revíziós javaslat az 1931 évi kerületi jegyző-
könyv 70. pont jában teljes szövegében felvétetett, itt annak közlése 
szükségtelen. 

A kerületi közgyűlés újból átolvasván és tárgyalván ennek 
a javaslatnak úgy elvi megállapításait, valamint a részletes tan-
anyagbeosztást főképen az elemi és középiskolai tantervekre 
vonatkozólag, azoknak egyszerűen újbóli felterjesztését elrendeli. 

3 6 . (Dr. F.) A jogügyi bizottság az egyházkerületi közgyűlés tá-
jékoztatása végett — dr. Händel Béla egyházker. ügyész előadásában — 
a következő jelentést terjeszti elő az 1934. évben összehívott zsinat 
munkálatairól : 

A zsinat első ülésszakában egy törvénycikket alkotott a zsinatnak 
12 taggal való kiegészítéséről. Ez a törvénycikk az államfő által már 
megerősíttetett. A zsinati bizottságok letárgyalták a törvényjavaslatokat s 
a zsinati egyeztető bizottság 1936. évi május 12-ik napján befejezte 
munkáját . A zsinat az egybehívandó második ülésszakban 12 új zsinati 
tagot fog választani és tárgyalni fogja az egyeztető bizottságnak követ-
kező törvényjavaslatait : 

Törvénycikk az egyházi alkotmány szervezeti és kormányzati ré-
szének kiegészítése és módosítása tárgyában. 

Törvénycikk a m. kir. honvédséghez tartózó egyháztagok lelki 
gondozásáról . 

Törvénycikk a magyarországi evangélikus egyetemes nyugdíj in-
tézetről. 

Törvénycikk az egyház iskoláiról. 

Törvénycikk az egyházi alkotmány háztartási részének kiegészítése 
és módosítása tárgyában. 

Törvénycikk az egyházi törvénykezésről. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
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3T. (Dr. F.) Olvastatott a mult évi rendes közgyűlésről felvett jegy-
zőkönyv 44. pontja s ennek kapcsán a jogügyi bizottság D. Händel Béíá 
egyházkerületi ügyész előadásában a következőket jelenti: 

Az egyházkerület sárosdi ingatlanán a haszonbérlő által eszköz-
lendő építkezések tárgyában az egyházkerületi ügyésznek a haszonbér-
lőhöz intézett felhívása folytán megindultak a tárgyalások az egyházke-
rület elnöksége és a haszonbérlő között. E tárgyalások eredményeképen 
a haszonbérlő 1935 évi november 30-án kelt, az egyházkerületi elnök-
séghez intézett levelében kötelezte magát az építkezéseknek az 1936 évben 
való megkezdésére. A részletek kérdésében a birtokkezelő bizottság tesz 
jelentést a közgyűlésnek. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

3 8 . (Dr. F.) Hanzély Ferenc előadó ismertette az Egyházkerület 
sárosdi ingatlana birtokkezelő bizottságának jelentését, mely szerint a 
püspök úr vezetése mellett az előadó és Nedeczky Griebsch Viktor el-
nökségi tagok a bérlővel együtt kiválasztották az építendő majornak leg-
jobban megfelelő helyet a pusztatemplomi dűlőben a birtok egész hossza 
mellett végighúzódó műúttól körülbelül 50 méternyire, a birtok legma-
gasabb pontján, a bérlő által bemutatott tervrajzok és anyagszükséglet-
kimutatások hiányossága folytán az előadó új építési terveket készíttetett 
Benkő István építőmesterrel, melynek — az elnökség engedélyezésével — 
kisebbszerű módosítását és egyes építményrészek felépítésének elhalasz-
tását kérte a bér lő ; a bérlő megkezdte és a folyó év folyamán befejezni 
is szándékozik az építkezést. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

3 9 « (Dr. F.) Olvastatott az 1935 évi rendes közgyűlésről felvett 
jegyzőkönyv 46. és az 1933 évi rendes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 
34 pontja. Ennek kapcsán a jogügyi bizottság javaslatára a közgyűlés 

a) felkéri az egyházkerületi elnökséget, hogy Szimoni-
desz Lajos volt nagybörzsönyi lelkész újított perében sürgesse 
az egyetemes törvényszéknél a perköltségviselés kérdésének 
az eldöntését, 

b) ismételve felhívja a nógrádi egyházmegye elnökségét 
hogy Nagy Lajos gyúrói lelkész törvénykezési költségeinek 
behajtása tárgyában tegye meg a szükséges intézkedéseket' 

4 0 . (D. F. B.) D. Händel Béla egyházkerületi ügyész ismertette 
az 1935 évi rendes egyetemes közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 18. pontját, 
amely kimondja, hogy az egyházközségek jelzálogként nem köthetik le 
azokat az ingatlanokat, amelyek egyházközségi tisztviselők hiványszerü 
javadalmazására szolgálnak. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslatára elrendeli az 
egyetemes közgyűlési határozatnak ajegyzőkönvbe való felvételét. 

Jelentés a sárosdi 
építkezésről. 

A kerületi birtok-
i kezelő bizottság 

jelentése 

Szimonidesz Lajos 
és Nagy Lajos 
perköltségei 

i 

Az 1935 évi egyet, 
közgy, 18p.-jának 
jegyzőkönyvbe 
iktatása 
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Nagy Lajos 
perköltségeinek 

törlesztésére 
halasztást kér 

Missziói jelentés 

4 1 . (Dr. F.) Dr. Händel Béla egyházkerületi ügyész ismerteti Nagy-
Lajos gyúrói lelkész kérvényét, amelyben a jég- és rovarkárra való hi-
vatkozással a közgyűléstől annak a végrehajtási eljárásnak 1936 évi ok-
tóber 1-től 1937 évi szeptember 30-ig való felfüggesztését kéri, amelyet 
a fejérkomáromi egyházmegyei törvényszék elnöksége rendelt el ellene 
a terhére megállapított perköltségek erejéig. 

A közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata alapján a ké-
relmet elutasítja. 

A kérelmezőnek a perköltségek elengedése, esetleg a 
fizetésnek elhalasztása iránt előterjesztett kérelmével már az 
1935 évi rendes közgyűlés is foglalkozott és mindkét kérelmet 
a jegyzőkönyv 30. pont jában foglalt határozatával elutasította. 
A kérelmezőnek e határozat ellen beadott felebbezését az 
1935 évi rendes egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 19. 
pont jában foglalt határozatával részben elutasította, részben 
az egyetemes törvényszékhez tette át, amely 505/11. 1936 sz. 
alatt hozott végzésében a fellebbezést panasznak minősítette 
s mint ilyent utasította el. 

A közgyűlés a most tárgyalás alá kerülő beadványnak 
azokkal a részeivel, amelyek tárgyában az egyetemes köz-
gyűlés és az egyetemes törvényszék fent említett határozatá-
ban, illetőleg végzésében már döntött, nem foglalkozik. 

A közgyűlés a felfüggesztés iránt ismételten előterjesztett 
kérelem tárgyában nem lát olyan okot fennforogni, mely arra 
bírhatná, hogy változtasson a mult évben; elfoglalt állás-
pontján. Hivatkozik mult évi határozatának 4. és 5. pont-
jára. A kérelmező által elszenvedett jég- és rovarkárral szem-
ben a közgyűlés hivatkozik arra, hogy a kérelmező által be -
mutatott jegyzőkönyvi kivonat szerint a gyúrói egyházközség 
már 1907 évi május hó 1-én olyan határozatot hozott, amely 
szerint 20 q búzában, 20 q rozsban és 20 q tengeriben álla-
pítja meg a kérelmezőnek azt az igényét, amely őt az időközi 
lelkészi jövedelemből megilleti. Ez a ma is fennálló követelés 
készpénzben a kérelmező szerint 800—900 pengőt jelent be -
hajtásával tehát az elszenvedett kár megtérül. 

A mi végül a beadványnak azt a részét illeti, amelyben 
a kérelmező azt vitatja, hogy a perkölségek egy részét 
3.000,000 koronával és 100 pengővel törlesztette, a közgyűlés 
felkéri az elnökséget, hogy ezt a kérdést vizsgálja meg és 
felhatalmazza arra, hogy esetleg intézkedjék a vizsgálat ered-
ményéhez képest a végrehajtásnak megfelelő korlátozása iránt. 

1 456. (Ka.) Az egyházkerület missziói munkájáról Szekej András é s 
Magyar Géza előadók a következő jelentést terjesztik e lő : 
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I. Nógrádi egyházmegye. 
Kétségtelen, hogyha nógrádi evang. szórványokról beszélünk, első 

helyen a kisterenye—pásztói egyházközséget kell megemlítenünk. Ez a 
gyülekezet több mint 20 km körzetben végzi hiterősitő, áldásos munká-
ját, boldogult püspök urunknak ezen gyülekezet megalapítása legnagyobb, 
s hiszem legmaradandóbb alkotása. Még az anyagyülekezet is csak szór-
vány s igazán apostoli munkásságra van ott szükség, hogy a szétszórt 
nyáj el ne széledjen. 

Kisterenye lelkésze — emberileg szólok — rátermett a nehéz fel-
adat elvégzésére. Fáradhatatlan az igehirdetésben. Istentiszteletet tart Kis-
terenyén minden vasárnap és ünnepnap délelőtt. A hónap első vasár-
napján Jánosaknán és Mizserfán is van Istentisztelet. Második vasárna-
pon Pásztón, harmadik vasárnapon Dorogházán, a negyedik vasárnapon 
Selyp—Lőrincin tart Istentiszteletet. Istentiszteletet tart ezenkívül Mátra-
szelén, Nagybátonyban és Mátranovákon. Hogy ezek az istentiszteletek 
mily áldásosán hatnak a hivek lelki életére, mutatja az az élénk hitélet^ 
mely ezekben a szórványokban uralkodik. Úrvacsorával élt 420 lélek — 
a jogosultak 100Vo-a! Az áldozatkészség is igen magas fokon áll. A kis-
terenyei 150 lelket számláló gyülekezet ezüst urvacsorai kelyhet és tál_ 
cát szerzett, a paplak renoválására 284 P- t áldozott. Báró Solymossy ú r 

őméltósága egy hold rétet adott az egyházközségnak, az adományozók 
között mindig ott szereplő Dubravicky Erzsébet tanárnő ez évben is 50 
P-vel segítette pásztói gyülekezetét. A többi hivek is adakoztak, össze-
sen 999*33 P-t, oly nagy összeg, hogy követendő példának állitható a 
jobb anyagi viszonyok között élő gyülekezetek tagjainknak. 

Külön meg kell emlékeznünk arról a nagylelkű adományról, mely 
néhai Pazár István nyug. jegyző, presbiter örökségéből az egyháznak 
jutott. Ez, egyházát még sírjában is hűségesen szerető férfiú, 9 hold 
földet hagyományozott az egyháznak azzal, hogy a haszonélvezet Lim-
bacher Zoltáné s csak ennek halála után rendelkezik vele az egyház-
község. Ezen kikötés megbecsülése annak a munkának, melyet Limba-
cher testvér végez, megbecsülése a lelkészi munkának általában s kö-
vetendő példa azoknak, kik egyházukat igazán szeretik s annak sorsát 
szivükön hordozzák. A kegyes adományért e helyen is legyen hála a jó 
Istennek, ki ilyen egyháztagokkal áldotta meg épen azt az egyházat, 
melynek legnagyobb szüksége van az áldozatkész, kegyes szivekre. 

A hivek lelki gondozásának terhes munkájában a lelkész segítsé-
gére siettek úgyszólván az összes hivek. A kicsiny számú gyülekezet 
egy tea-est jövedelme cimén 220 P-t tudott elkönyvelni. 

Dorogháza imaházának terve halad a megvalósulás felé. Alkalmas 
telke már van s templom tőkéje is szépen gyarapodik. 

Lelkész szórványmissziói jelentésében fájó szívvel emlékszik meg 
azokról a nehézségekről, melyekkel hivei anyagi téren küzdenek. Igen 
sokszor a hit és a kenyér között kell választaniok. Bizony tovább folyik 
a vértelen ellenreformáció, intvén minket, hogy vigyázók és éberek legyünk. 

Nógrádi esperesség 

.f 

I 
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•emm&íi 

Fejér-komáromi 
missziói jelentés 

Ugy Kisterenye egyházközség, mint buzgó lelkésze méltó a kerület 
további támogatására. 

Sa lgó t a r j án híveinek egy harmadrésze 7 szórványhelyen lakik. 
Ezekben a szórványokban mindenütt folyik a hitoktatás s ezenkívül 42 
istentisztelet tartatott. Fizikailag is szép teljesítmény, ha tekintetbe vesz-
szük azt a nagy tevékenységet, melyet a lelkész az anyaegyház külön-
böző egyesületeiben — nőegylet, leányegylet, ifjúsági egylet, stb. — vé-
gez. Szórvány jelentésében fájó szívvel emliti, hogy hivei felnőtt gyer-
mekeinek elhelyezkedése mily nehéz egyházközsége területén. „Szívszo-
rító látvány egy-egy nagyobb családunkban látni az erős és jóravaló 
fiatal embereket, akik azonban csak lézengenek és nyűgként élnek nyug-
díjas, vagy kevés keresetű szüleik nyakán ahelyett, hogy a kenyér gond-
ját a maguk valiára vehetnék." Intő szavak ezek, hogy a kenyér evan-
géliomának a hirdetését se hanyagoljuk el. 

Sgvházasdenge legnek 2 szórványa v a n : Nagykökényes és Erdő-
tarcsa. Előbbinek saját helyisége van, melyben bibliaórák tartatnak rend-
szerint az esti órákban, amikor a lelkész Herédről hazafelé tart. 

S r d ö t a r c s á n az ottani gondnok házában két vasárnap délután és 
az összes kath. ünnepeken tartatnak szépen látogatott Istentiszteletek, il-
letve bibliaórák. Imaház építési költségekre is van ennek a 69 lelket 
számláló szórványnak 320 P tőkéje. Kezdetnek elég biztató. 

Se rnek 3 szórványa v a n : Alsó- és Felsőtold és Ecseg. Ezeken a 
helyeken igen áldásos munkát folytat a lelkész által alkalmazott diakó-
nus, kinek működéséről úgy az illetékes lelkész, mint a hivek igen di-
csérőleg nyilatkoznak. 

S z i r á k n a k 2 szórványában, Palotáson és Szarvasgedén összesen 4 
istentisztelet tartatott. Csak a lelkész éberségének köszönhető, hogy eze-
ken a helyeken a szektaveszedelem még nem lépett fel. 

I3ánk szórványait a lelkész nagy ügybuzgalommal és szeretettel 
gondozta, A téli időben azt lehet mondani minden hétköznap kiszált 
valamelyik szórványába, hogy tanítson és hitet ébresszen. így Nagyoro-
sziban 21-szer, Horpácson 10-szer, Tereskén 26-szor szállt ki, istentisz-
teletet tartott és úrvacsorát osztott. Jelentését avval az örvendetes kije-
lentéssel zárta, hogy egyházában „semmi baj, békétlenség nem volt." 
Bár igy volna Nógrád valamennyi egyházában. 

II. F e j é r - k o m á r o m i e g y h á z m e g y e . 
Gsabä i . 

ßicsk®. Ennek a hi tbuzgóságban, áldozatkészségben példát mutató 
fiókegyházközségnek forró vágya teljesedik be rövidesen: a nyár folya-
mán elkészül temploma. A felavatást szeptember első felében tervezzük. 
Ugyanakkorra az áldozatos egyházszeretet egy 200 Kg-os harangot is 
beszerez. Erre a nemes célra Szkok Pál gőzmalomtulajdonos 300, Göll-
ner Aurél másodfelügyelő és elnöktársa 100—100, Flakker Sándor nejé-
vel együtt és Fülöp Pálné 5 0 - 5 0 P-t ajánlottak fel. Hálás szívvel kell 
megemlékeznünk arról is, hogy dr. Hofmann Ede egyházközségi felü-
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gyelő 2000 pengőt ajándékozott templomépitési költségeink fedezésére. 
A legnagyobb hálával és elismeréssel kell idejegyeznünk fiókegyházunk 
két buzgó, fáradhatatlan úrnőjének, Szkok Pálné és dr. Solyom Lajosné 
úrasszonynak nevét, kik a mult őszön is megrendezték Bicskén azt a 
fényesen sikerült műsoros estét, mely 1200 P tiszta jövedelmet jelentett 
egyházközségünk javára. 

Dorog -Tokoä . Ezek a népes szórványok rövidesen lekapcsolódnak 
az egyháközség testéről és missiói egyházzá alakulnak. Akkor majd meg-
oldódik az itteni ev.iskolásnövendékek hitoktatásának kérdése is, akiket 
eddig az esztergomi ref. segédlelkész részesített hitoktatásban. Csabdiról, 
ahonnan kocsival 5, vonattal 90 km-t kell utazni Dorogig, lehetetlenség 
ezt végezni. Dorogon egyébként már készen áll a reformátusokkal közös 
templom, mely egyharmad részben képezi az evangélikus hivek tulajdonát. 

Telcsut . A hivek száma szaporodóban van. Lelkész a 7 ev. növen-
dék vallásoktatására havonkint szállt ki, a mikor egyúttal cura-pastorá-
list is gyakorolt. Istentiszteletet kétszer tartott, legutóbb pünkösd másod-
napján, a mikor is 18 urvacsorázó volt. 

Ssz í e rgom. Folyó évi junius hó 1-én mult 12 éve, hogy az első 
ev. istentiszteletet Esztergomban, a ref. templomban megtarthattuk. Sok 
küzdelem és fáradság után eljutottunk oda, hogy saját szerény imater-
münkben dicsérhetjük Istent. Az imaterem egyelőre bérelt helyiség és 
felavatása március hó 27-én bensőséges szép ünnepséggel történt nagy 
érdeklődés mellett, mert a testvér református egyház és nőegylet tagjai 
is szép számmal jelen voltak. Nem volt hivalkodó fény, de annál több 
buzgóság és élő hit, A felavatást a missió eddigi gondozója, D. Kovács 
Sándor püspök végezte hü munkatársa Rimár Jenő vallástanár segédke-
zésével. E siker a nőegylet munkásságának eredménye. Az egész felsze-
relés és berendezés, oltárképpel és harmóniummal együtt az ő csügge-
detlen buzgóságuk és áldozatkészségük s gyüjtésük ihletéből született. 
Isten könyvében fel van irva minden lélek gondolata és cselekedete, a 
minek forrása az ev. szeretete. Istentiszteleteink az imaterem felavatásáig 
a ref. templomban, a felavatás után az imateremben, szokott időrend-
ben folytak. Az istentiszteleteket a gyülekezet lelkigondozóján kivül Rimár 
Jenő, Ruzicska László vallástanárok, Kovács Gyula, Ferdinand István, 
Stovicsek Gusztáv segédlelkészek végezték, a gyermekek vallásbeli ok-
tatását pedig Ferdinand István dorogi tanitó. Az istentiszteletek rende-
zését és költségeinek fedezését ez évben is a nőegylet vállalta magára. 
Az egyházközség pénztári éve 6"95 P fölösleggel zárult. Adomány Csa-
nády Lászlótól 50 P, s a nőegylettől 5 P. A templomalap vagyona 64 96 
P, gyarapodással 1935 dec. hó 31-én 1.783.36 P, az 1936. évi költség-
előirányzat 1815 P szükségletet és 1686-95 P fedezetet tüntet fel. A hi-
ányzó összeget adományokból és gyűjtésekből szándékozik fedezni. 

Karcsay Miklós eddigi vármegyei főjegyző elköltözvén Esztergom-
ból, a felügyelőségről lemondott. \ gyülekezet hálából örökös tisztelet-
beli felügyelővé választotta meg. Uj felügyelő Csanády László bánya-
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Egyházközségek 
eles&toltoa 

igazgató, másodfelügyelő pedig vitéz Pongrátz-Bartha Ede nyug. ezre-
des. Szeptembertől fogva külön missiói segédlelkész veszi át híveink 
gondozását és ezzel a gyülekezet életében u j korszak kezdődik. 

Az összes tanulók szám 23 volt. 11 fiú, 12 leány; a szám folyton 
apad, ami egyes tisztviselőcsaládok elhelyezésével van kapcsolatban. Kon-
f i rmandus növendék az idén egy sem volt. 

Tordas. 
é r d . Az évről-évre lélekszámban erősödő fiókegyház hiveit temp-

lom, vagy imaház utáni vágy tölti el, azonban anyagi szegénységük 
mellett annak építését nem képesek megvalósítani. Szorgalmasan gyűjtik 
a templomalapot. Az istenitiszteleteket, az illetékes lelkész nagy mente-
sítésére, legnagyobbrészt az egész éven át Balikó Lajos tábori esperes 
úr végezte. A hitoktatást az elemi és polgári iskolákban Bálintffy Jó-
zsefné tanítónő, Balikó Eszter oki. tanárnő és Balikó Zoltán vezette pél-
dás szorgalommal és dicséretes eredménnyel. 

fltartonpásár. A ref. testvérekkel közös istentiszteletek látogatottak 
voltak, a hivek a főbb ünnepek második napján járultak az Úr szent 
asztalához. Az állami iskolában a lelkész hitoktatott. 

P u s z f a s z a b o l c s . Október 13-án szenteltetett fel a ref. fiókegyház 
temploma. A ref. presbytérium megértő és támogató szeretete lehetővé 
tette, hogy havonkint egyszer tarthatunk istentiszteletet s a főbb ünne-
pek második napján, amikor híveink élnek az Úr szent vacsorájával. A 
hitoktatást a lelkész végezte. 

Megszerveztetett a rendszeres hitoktatás Baracskán, Kajászószent-
péteren és Tárnokon heti 2—2 órában. A többi szórványhelyeken a kí-
nálkozó alkalom használtatik fel lelkigondozásra. 

A kerületi közgyűlés az előadók előterjesztése alapján 
örvendetes tudomásul veszi az egyházkerületi missziói mun-
káról szóló jelentéseket, a gondozó lelkészeknek, vallástani-
tóknak, a vallásos ünnepélyeken közreműködő előadóknak, 
vendégszónokoknak és áldozatkész adakozóknak elismerő kö-
szönetét nyilvánítja. 

4 3 . (Ka.) A kerület püspöke előterjeszti a bányakerületi püspök 
levelét, amelyben Herédnek az egyházasdengelegi egyháztól, továbbá Lő-
rincinek, Selypnek, Apcnak és Zagyvaszántónak Kisterenyétől Hatvanhoz 
való elcsatolását és elbocsátását kéri. A kérelmet megokolja azzal, hogy 
Herédnek és a Kisterenyétől elcsatolandó községek híveinek a hatvani 
lelkész éppen a földrajzi távolság kisebb volta révén, nagyobb fokú lel-
kipásztori gondozást nyújthat. Egyúttal utal a püspök a mult évi egye-
temes közgyűlésének 42. pontjára, mely Parádnak és Recsknek a kiste-
renyei misszió területéből való kiszakitását és az egri misszió területé-
hez való csatolását ajánlja az egyházkerület figyelmébe. 

A közgyűlés méltányolja a közegyház szempontjából 
annyira fontos misszió célszerűbb gondozásának érdekét, azon-
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ban végleges határozat előtt, az egyházkerületi szabályrende-
let értelmében, nyilatkozattételre hivja fel a herédi leányegy-
házat, az egyházasdengelegi anyaegyházat, továbbá a kiste-
renyei missziói egyházközséget. 

4 4 . (Cs.) Podhradszky János esperes bemutatja az egyházkerületi 
Gusztáv Adolf Gyámintézet közgyűlésének jegyzőkönyvi határozatait, 
miket 

a közgyűlés tudomásul vesz és függelékként kinyomat. 

4 5 . (Cs.) Az egyházkerületi Luther Szövetségről szóló jelentés is-
mertette, hogy az elmúlt év az alapszabályok módosításainak folyamata 
következtében érdemesebb munka nélkül folyt le, most azonban erőtel-
jesen megindulhat a Luther Szövetségi munka, aminek elősegitésére az 
egyházkerületi elnökség készséggel helyezi kilátásba személyes támoga-
tását és a bárhová való kiszállásra készségét, amit 

a közgyűlés tudomásul vesz és az egyházközségek, filiák és 
nagyobb szórványok közül azokat, ahol a Luther Szövetség 
még megszervezve nincsen, mind felhívja, hogy az egyetemes 
egyház rendelkezésének is megfelelően — a helyi Luther Szö-
vetséget alakitsák meg s erről jelentést tegyenek. 

A ker. Gusztáv A. 
Gyámintézet 
jelentése 

Aker.Lnther SzÖv. 
jelentése 

4 6 . (Cs.) Az egyházkerület lelkészértekezletének bemutatott jegy-
zőkönyvét s az abban foglalt működésről szóló jelentést 

a közgyűlés tudomásul veszi, függelékként kinyomatja 
és ennek kapcsán az egyetemes egyház elnökségéhez felter-
jesztést intéz egy országos ifjúsági lelkészi állás megszerve-
zése érdekében, aki az ifjúsággal való foglalkozást országo-
san irányítani hivatott. 

4 7 . (Dr. Ké.) Bérces Lajos, az egyházkerületi tanítóegyesület el-
nöke jelenti, hogy a tanítóegyesület f. évi szeptember hó 3-án tartotta 
évi rendes közgyűlését s azon Jeszenszky Margit balassagyarmati taní-
tónő pedagógiai szempontból is igen értékes előadást tartott: „Evang. 
tanitó a belmisszió szolgálatában" cimen. Bérces Lajos pedig a zsinati 
javaslatok tanügyi részét ismertette. 

Tudomásul szolgál. 

4 8 . (Dr. Ké.) Kardos Gyula előadó jelentést tesz az egyházkerület 
területén lévő kórházi és fogházi lelkipásztori gondozásról. Az egyház-
kerület két nagy kórházában, a balassagyarmati „Mária Valéria" köz-
kórházban és a székesfehérvári Szent György kórházban az ottani lel-
készek az eddigi jól bevált gyakorlat szerint hűséggel és odaadással 
végezték a lelkipásztori ellátás munkáját. A betegeket hetenkint meglá-
togatták, részükre vigasztaló iratokat és imakőnyveket adtak. A betegek 

A kerületi 
lelkészértekezlet 
jegyzőkönyve 

Jelentés a kerületi 
tanítóegyesület 
közgyűlésérői 

Fogház! és kórházi 
lelkipásztori 
gondozás 
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1 

Kerületi levéltáros 
jelentése 

A közgyűlés 
befejezése 

kívánságára az Úr szent vacsoráját mindenkor kiszolgáltatták és a szü-
lészeti osztályon született kisdedeket megkeresztelték. Adventben és böjt-
ben minden evang. beteg részesült az Úr szent vacsorájában. A balas-
sagyarmati kórház részére a nógrádi esperesség 200 drb. „Gyógyíts 
meg engem Uram" c. imakönyvet bocsátott rendelkezésre s az ottani 
Nőegylet 10 píd.-ban járatja a kórházi betegek részére a „Harangszót". 
A kórházi lelkigondozás munkájában a lelkészek segítségére vannak a 
diakonissza testvérek és a Nőegylet tagjaiból alakult kórházi misszió. 
Időnként a kórházak imatermében a betegek részére közös áhítatok is 
vannak igehirdetéssel. 

Az egyházkerület három fogházában, illetve fegyintézetében: a ba -
lassagyarmati kir. törvényszéki és a székesfehérvári fogházakban, vala-
mint a márianosztrai fegyintézetben rendszeresen és a református lel-
kész testvérekkel közösen gondozzák rabjainkat. A fogházi istentisztele-
teket Balassagyarmaton és Székesfehérváron a prot. lelkészek hetenként 
felváltva tartják. Az igehirdetésen együtt vesznek részt az evang. és ref. 
letartóztatottak. Adventben és böjtben minden rab saját lelkészétől veszi 
az Úr szent vacsoráját. A letartóztatottak száma aránylag kevés. A lelki 
ellátás munkájában a lelkészek segítésére vannak a nöegyleti fog-
házi missziók, melyek Bibliával s vigasztaló iratokkal, szükség ese-
tén ruhával és útiköltséggel látják el a szabadulókat. Székesfehérváron 
a „Fébe" diakonissza egylet hetenként evangelizáló órát tart közöttük. 
A márianosztrai kir. orsz. büntető intézetben az elmúlt évben 19 evang. 
letartóztatott volt. Lelki gondozásukat Bálint Ambrus bünt. int. ref. lel-
kész látta el, aki a heti istentiszteleteken kivül egy-egy szintén heten-
kint tartott hittanórán az Acta 19 - 2 6 részeit magyarázta. Az illetékes 
nagybörzsönyi lelkész időnkint az evang. egyház szertartása szerint 
szolgáltatta ki a fegyencek részére az Úr szent vacsoráját. 

A közgyűlés a jelentést megnyugvással tudomásul veszi 
s úgy az illetékes lelkészeknek, a nógrádi esperességnek az 
imakönyvekért, valamint a Nőegylet missziói tagjainak és a 
diakonissza testvéreknek áldozatkész fáradozásukért elismeré-
sét nyílványitja. J 

4 9 . (Dr. Ké.) Kardos Gyula ker, levéltáros jelenti, hogy az elmúlt 
közig, esztendő folyamán a kerületi levéltárba 3 nagy csomag levéltári 
anyag érkezett, — nagyobbrészt az elmúlt évek aktái, — melyeket azon-
ban a levéltári szekrénybe — annak teltsége miatt — elhelyezni nem 
tudott. 

A közgyűlés ezt a jelentést azzal veszi tudomásul, hogy 
— a kerületi elnökség közbejöttével — haladéktalanul ú j le-
véltári szekrény készíttessék s a régi helyén állittassék fel. 

5 0 . (Dr. Z.) Minthogy ezzel a kerületi közgyűlés tárgysorozata ki-
merült, a kerületi felügyelő tisztelettel, szeretettel és hálával emlékezik^ 
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meg a püspöknek az egyetemes egyház és az egyházkerület érdekében 
végzett lankadatlan és céltudatos munkájáról, a komoly elmélyedéssel 
dolgozott előadóknak a közgyűlés sikerének előkészítése és biztosítása 
érdekében eredményesen kifejtett igyekezetéről s a közgyűlés tagjainak 
a tárgyalások iránt tanúsított ügybuzgó érdeklődéséről. Egyben felhatal-
mazást kér az elnökség részére arra, hogy a jövő évi közgyűlés helyé-
nek megválasztása iránt Tatatóvárossal már megindított tárgyalást foly-
tassa s annak eredményéhez képest határozhasson. 

A közgyűlés helyeslő hozzájárulása után a püspök mély hálával 
megköszöni elnöktársának a közgyűlés körültekintő, kiválóan gondos és 
bölcs vezetését, Salgótarján város vezetőségének és közönségének, a 
helybeli nagyvállalatoknak, az evangélikus egyházközségnek, valamint a 
lelkészavató gyámintézeti istentiszteleten szereplőknek a közgyűléssel és 
annak tagjaival szemben tanúsított és minden tekintetben gondos, figyel-
mes és áldozatos előzékenységeért, magyaros vendéglátásáért és megértő 
magatartásáért. 

A közgyűlés a püspök buzgó hálaimájával véget ért. 
Kmf. 

D. Kovács Sándor Dr. Sztranyavszky Sándor 
püspök. m. kir. titkos tanácsos, egyházkerületi felügyelő. 

Kardos Gyula Dr. Zelenka Frigyes 
egyházkerületi egyházi főjegyző. egyházkerületi világi főjegyző. 

Kirchner Rezső lándori Kéler Bertalan dr. 
egyházkerületi egyházi jegyző. egyházkerületi világi jegyző. 

Dr. Csengődy Lajos Dr. Farkass Béla 
egyházkerületi egyházi jegyző. egyházkerületi világi jegyző. 

Hitelesít jük: 
Budapesten, 1936 évi október hó 14-ik napján 

Dr. Horváth Kornél Laszkáry Gyula Irányi Kamill 
Dr. Csengey Gyula Magyar Géza Mihalovics Samu 

a hitelesítő bizottság tagjai. 
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I. FÜGGELÉK. 

JEGYZŐKÖNYV. 

Felvétetett a dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület számvevőszéké-
nek Salgótarjánban, 1936 évi szept. hó 2-án megtartott üléséről. 

Jelen voltak az alulirottak. 
Egyházi elnök a tagok üdvözlésével az ülést megnyitja, az akadá-

lyoztatását igazoló világi elnök helyettesítésére Antal Károly, a jegyző-
könyv vezetésére Szűcs Sándor tagokat kéri fel. 

1. Szűcs Sándor előterjeszti a fejérkomáromi evang. egyházmegyei 
közigazgatási pénztár 1935. évi számadási iratainak felülvizsgálati jegy-
zőkönyvét, melyben elismeréssel szól a legnagyobb gondossággal és 
szakszerűséggel összeállított számadásról s azt jóváhagyásra ajánlja. Ki-
fogásolja az oroszlányi egyháznak évről-évre halmozódó közegyházi hát-
rálékait s úgy ennek befizetését, mint a Szimonidesz perben előlegezett 
297.10 P-nek egyetemes egyház részéről való visszatérítését szorgalmazza. 

Jóváhagyásra ajánlja a fejérkomáromi lelkészi segélyző intézet szá-
madási iratait is azzal az .észrevétellel, hogy a hátralékos tagjárulékok 
behajtandók. 

2. Magyar Géza a mosoni egyházmegye közigazgatási pénztárának, 
valamint az egyházmegyei lelkészi nyugdíjintézetnek 1935 évi számadási 
iratait elfogadásra ajánlja. Mindkét pénztárnál jelentős és évről-évre nö-
vekvő járulékhátralékok vannak, melyeknek befizetését sürgetni kell. A 
költségelőirányzatba a hátralékos követelések is felveendők. A pénztári 
nyugtákon az esperes, vagy helyettesének utalványozása hiányzik. 

3. Antal Károly a nógrádi egyházmegye számadásairól tesz jelen-
tést, melyeket többrendbeli észrevételei mellett elfogadásra ajánl. 

A számvevőszék e jelentések alapján jóváhagyta a fejér-
komáromi egyházmegye közig, pénztárának, lelkészi segélyző 
intézetének, — a mosoni egyházmegyei közig, pénztár és a 
lelkészi nyugdíjintézetének, — a nógrádi egyházmegye közig, 
pénztárának, diakonissza alapítványának, a Bánóczy-alapit-
vány, az egyházmegyei birtok s végül az egyházmegyei nyug-
dijintézeti pénztár 1935 évi zárszámadásait , vagyonleltárait s 
1936 évre vonatkozó költségvetési előirányzatát. 

Elnök az ülést berekeszti. 

Magyar Géza, Antal Károly, 
ehker. egyházi számvevőszéki elnök. ehker. számvevőszéki elnök h. 

Szűcs Sándor, 
számvevőszéki jegyző. 
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II. FÜGGELÉK 

JEGYZŐKÖNYV 
felvétetett a Dunáninneni Egyházkerület G. A. Gyámintézete 1936 szept. 

2-án Salgótarjánban megtartott közgyűlésében. 
Jelen v a n n a k : Laszkáry Gyula világi elnök, Podhradszky János 

egyházi elnök, D. Kovács Sándor püspök, Mihalovics Samu főesperes, 
Kardos Gyula, Magyar Géza alesperesek, Csatáry Elek, dr. Zelenka Fri-
gyes, Irányi Kamill és mások s alulirt jegyző. 

1. Podhradszky János egyházi elnök bensőséges imája után Laszkáry 
Gyula világi elnök melegen üdvözölve a megjelenteket és ezek sorában 
D, Kovács Sándor püspök urat, a közgyűlést megnyitja. 

2. Podhradszky János egyházi elnök előterjeszti a következő je-
lentését : 

A „Magyarhoni G. A. Gyámintézet" 75 éves múltjának hálára kö-
telező s a magasztos cél szolgálatában további munkára serkentő ragyogó 
fényében tartotta a mult év november 14-én jubiláris közgyűlését. Nem 
szándékozom az ünnepélyes közgyűlés mélyre ható jelentőségét ecsetelni, 
hisz az az „Emlékfüzet," mely a „Magyarhoni G. A. Gyámintézet" 75 
éves jubileumáról beszél, egy oly fenséges, lélekemelő képet állit lelki 
szemeink elé, melynek minden vonásából a Krisztus evangéliumából 
táplálkozó irgalmas szeretet lelkeket mentő, evang. hitet erősítő, a leg-
nagyobb akadályokon magát áttörő, diadalmaskodó ereje bontakozik ki 
és besugározza a sziveket. Nem találok szavakat annak a benső meg-
hatódottságnak kifejezésére, mely a jubiláris közgyűlésen jelenlevők ar-
cára kiült, annak a lelki örömnek méltatására, mely a szemekből kisu-
gárzott, mindazt szavakba foglalni gyarló ember képtelen, azt csak át-
érezni, átélni lehet. 

Ennek a képnek hatása alatt állok, amikor évi jelentésemet bátor-
kodom a méltóságos és nagytiszteletű közgyűlés elé terjeszteni, — ennek 
a képnek hatása alatt, mig egyrészt lelki gyönyörrel mélyedek bele a 
Gyámintézet r/5 éves múltjának szemléletébe, addig másrészt átérzem e 
képről felém sugárzó kötelességnek súlyát, melynek önzetlen teljesítését 
Gyámintézetünk nemcsak tőlem, de minden evang. keresztyéntől várja, 
sőt megköveteli. És méltán. Nekünk szól az apostol : „Nem tudjátok, 
hogy ti az Isten temploma vagytok és az Isten lelke lakozik bennetek?" 

Mi az evang. népe vagyunk, megáldva a legdrágább javakkal, hogy 
azokkal sáfárkodjunk Isten dicsőségére, a magunk és embertársaink üdvére. 

Mi az evang. népe vagyunk, bizonyságtevői a bennünk élő evang. 
hitnek, e hitben és hit által munkálkodó szeretetnek, tudván, hogy „a 
hit cselekedetek nélkül megholt önmagában!" 

És hol nyilik kinálkozóbb alkalom ezen bizonyságtevésre? Ott, 
5* 
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azon az elepedt lelkimezőn, melyet a Gyámintézet a szeretet harmatával 
öntözget, ott, ahova a szeretet isteni tanítója és bizonyságtevője, a kö-
nyörület szánakozó szemeivel tekint alá. 

Evangélom népe! Testvéreim ! A hitnek és szeretetnek szemeivel lás-
suk meg már egyszer ezt a lelki mezőt, evangélikus hittestvéreinknek lelki 
elepedlségét, szétszórtságukkal járó veszedelmet, a csábitgatásoknak ezer-
féle eszközét, a hitegetéseknek, Ígérgetéseknek különféle nemét, érezzük 
át már egyszer egy szerény templom vagy imaház, biblia, ima- és éne-
keskönyv, a lélek tápláléka utáni mély vágyódását, — halljuk meg már 
egyszer az elhagyatottságban kitörő panaszát, mentő segítséget esdő ki-
áltását, hogy mindez ébressze fel már egyszer bennünk az értük való, 
de — sajnos — sokakban szunnyadó, alvó felelősségérzetét s annak 
felébredésével érezzük át, hogy a mi kötelességünk rajtuk segíteni, mert 
nekünk szól az ige : „Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a 
kr isztus törvényét." Aki vállalta a Krisztus evangéliumával a szép evan-
gélikus nevet, az vállalja az evangélikus névvel járó lekötelezést, nem 
feledkezvén meg ama jézusi kijelentésről: „arról ismerik meg, hogy az 
én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretitek", — egymáshoz lehajló, 
irgalmas, résztvevő, mindent megosztó szeretettel, melyről az apostol 
zengi : „soha el nem fogy." 

Ennek a szeretetnek soha nem fogyó, sőt ellenkezőleg egyre nö-
vekedő, szüntelen munkálkodó erejéről tesz bizonyságot a „Magyarhoni 
G. A. Gyámintézet" 75 éves múltja. Vajha ezen szép múltnak fénye, ál-
dása ne hanyatlana le, ne zárulna be a 75 év határánál, hanem alko-
tásával, meggyőző erejével sziveket ihletne meg, meg nem állni, tovább, 
előre menni, hiszen ma még nagyobb a lelki elbukás veszedelme, még 
fá jdalmasabb az elhagyatottság panasza, még hangosabb az irgalmas 
szeretet segítése utáni kiálltás. Gondoljuk át, érezzük át mindezt. Vi-
gyázzunk, hogy a közöny, a nemtörődömség ránk ne hozza a súlyos 
mulasztás vád já t : „Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedté-
tek meg eggyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg." 

Az evang. hivő keresztyén ember bensőséges hálájával álljunk meg 
„Magyarhoni G. A. Gyámintézetünk" 75 éves határkövénél azért a ke-
gyelemért, melyet oly gazdag mértékben kiárasztott reá s azután forr-
junk össze lélekben s tegyünk fogadást, hogy áldott célú „Magyarhoni 
G. A. Gyámintézetünk" hűséges szolgálatába lépünk, evang. öntudatra 
nevelő, evang. hitben megtartó, lelkeket mentő, egyházépítő munkájában 
szívvel-lélekkel, minden erőnkkel résztvenni törekszünk. 

Legyen ez a fogadalom az apák örökségét megbecsülni, értékelni, 
megtartani és gyarapítani kész hű fiaknak fogadása. 

2. Bár a „Magyarhoni G. A. Gyámintézet" jubileumáról kiadott 
„Emlékfüzet" megemlékszik arról, hogy dr. Gerber János egyetemi 
professzor ur, a némethoni G. A Egylet kiváló elnöke nemcsak a jubi-
láris közgyűlésen vett részt, hanem Ziermann Lajos Ő Méltóságának 
társaságában kitüntető látogatásával egyes, a Gyámintézet s a némethoni 
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G. A. Egylet jótéteményét élvező gyülekezeteket is felkeresett, ugy érzem, 
hogy mulasztást követnék el ha jelentésemben nem tennék említést arról 
a kedves látogatásról, melyet egyházkerületünk, úgyszólván két legkisebb 
fiókegyházában Bicskén és Tatatóvároson, valamint Tatabánya- Felső-
galla egyházközségben végzett. Mind három helyen ünnepi hangulat, 
hálás könnyeket fakasztó lelki öröm fogadta az illusztris vendégeket, 
kiknek ama néhány óra, amelyet ott töltöttek, elegendő volt, hogy a 
meglátogatott egyház viszonyait, helyzetét megismerjék. Méltóságos El-
nöktársam — legnagyobb sajnálatomra - nem csatlakozhatott hozzánk 
s igy csak Szelényi Gyula egyházkerületi pénztáros ur s az én csekély-
ségem képviseltük kerületi Gyámintézetünket, magunkkal vittük és öröm-
mel adtuk át ugy a „Magyarhoni G. A. Gyámintézet", valamint a német-
honi G. A. Egylet adományát. Hálás szívvel adózom e helyen is Zier-
mann Lajos Ö Méltóságának „Magyarhoni G. A. Gyámintézetünk" méltó 
elnökének, aki egyházkerületünk e három egyházába vezette be magas 
vendégünket, hálás szívvel adózom dr. Gerber János Ö Méltóságának^ 
a némethoni G. A Egylet elnökének, aki meleg érdeklődést tanúsított egy-
házaink iránt s aki azzal a jóleső Ígérettel vett tűlünk búcsút, hogy nem 
fog rólunk megfeledkezni. 

3. Jelentésem menetében egy pillanatra megállok, hogy a bizalom, 
a nagyrabecsülés, a szeretet és lisztelet őszinte megnyilatkozásával kö-
szöntsem Gyámintézetünk nevében azt a férfiút, akit az isteni bölcs 
gondviselés egyházkerületünk élére állitolt s aki ma első izben van kö-
zöttünk, mint egyházkerületünk gazdag tudású, fenkölt gondolkozású és 
meleg szivü püspöke. Egyházkerületünk egyházközségeinek osztatlan bi-
zalma magába zárja Gyámintézetünk bizalmát is, mely bennünk, a Gyám-
intézet szerény munkásaiban azt az édes reménységet táplálja, hogy 
Őméltóságának atyai szive a támogató és a segitő czerelet karjaival öleli 
magához egyházkerületünk ezen irgalmas szamaritánusát. Ezzel a bizony-
ságtevő atyai szeretettel áldja meg gazdagon a jóságos Isten. 

4. A testvéri szeretet melegével és őszinteségével köszöntöm Gyám-
intézetünk nevében Őnagyméltóságát, a kerületi felügyelő urat az I. oszt. 
magyar érdemrenddel történt legfelsőbb kitüntetése alkalmából. Ez a ki-
tüntetés csak emelje, fokozza azt a magyar áldozatos készséget, mely 
Őnagyméltóságában drága hazánk jobb jövőjeért, áldott békességeért 
lángoló hazaszeretettel munkálkodik, azt az áldozatos készséget, mely 
törhetetlen hithüséggel szolgálja szent egyházunkat. Ehhez adjon erőt, 
megingathatlan kitartást Őnagyméltóságának a gazdag kegyelmű Isten. 

Lelki örömmel emlékezem meg Mihalovics Samu főesperes urat a 
legfelsőbb helyről ért kegyes elismerésről, valamint Kardos Gyula ales-
peres, egyházmegyei gyámintézeti elnök úrnak kormányfőtanácsosi cím-
mel lett kitüntetéséről. Fogadják Gyámintézetünk jókivánatait ama égbe 
szálló hő kérésünk kíséretében, hogy a kegyelem Istene tartsa meg so-
káig abban a szolgálatban, melyben eddig odaadó hűséggel megállottak, 
munkálva hazánk és egyházunk javát. 
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5. Az egyházmegyei gyámintézeti elnökök által beküldött jelenté-
sek alapján, az „Emlékfüzet" az egyházközségek részére megküldetett. 
Vajha abból sok és sok szív buzdítást nyerne, „letörölni fájó könnyet, 
felemelni aki görnyed." 

6. M. É. közgyűlésünk 7-ik pontjának határozatát - - sajnos — a 
legtöbb, segélyben részesült egyházközség figyelemre se méltatja, sem-
mibe se veszi. Ezt a megállapítást teszi a nógrádmegyei gyámintézeti 
Elnök úr is. Nem hallgathatom el én sem. Hogy ez a feledékenységnek 
vagy egyenesen a hálátlanságnak jele, nem tudom, — de annyi bizo-
nyos, hogy bármily csekély legyen is a nyert és vett adomány, ha azt a 
folyamodó elfogadta, illő volna arról elszámolni. Kérem a közgyűlés-
nek e kérdésben is bölcs határozatát, hogy ne kelljen nekem évről-évre 
e szomorú jelenség feltárásával a közgyűlés tagjainak terhére lennem. 

7. A hozzám beküldött egyházmegyei gyámintézeti számadásokat 
felülvizsgáltam, azokat jóváhagyás végett a közgyűlés elé terjesztem ama 
kéréssel: figyelmeztesse a közgyűlés az egyházközségi Gyámintézeteket 
az alapszabály rendelkezéseinek pontos betartására. Az egyházközségi 
Gyámintézet a szabadrendelkezésre befolyt összeg XU része felett, az 
egyházmegyei pedig a szabadrendelkezésre álló összeg 1/s része felett 
rendelkezik. Minden egyházközségben offertórium tartandó a nagy sze-
retetadományra. Ezt sok helyen megtartani elmulasztották s igy a nagy-
szeretet adományra nem is gyűjtöttek, illetve nem is adtak. 

8. Az egyházmegyék gyámintézeti munkáját tárják elénk a beter-
jesztett gyámintézeti számadások következő adata i : 

I. Fejérkomáromi egyházmegyei Gyámintézet gyűjtöt t : 
Szabadrendelkezésre — — 300 P 94 f 
Nagy szeretetadományra — — 53 P 49 f 
Némethoni G. A. Egyletre — — 10 P 50 f 

Összesen 364 P 93 f 

II. Mosoni egyházmegyei Gyámintézet gyűj töt t : 
Szabadrendelkezésre — — 143 P 94 f. 
Nagyszeretet adományra —- — 31 „ 93 „ 

Összesen : 175 P 87 f. 
III. Nógrádi egyházmegyei Gyámintézet gyűj töt t : 

Szabadrendelkezésre — — 509 P 22 f. 
Nagyszeretet adományra — — 157 „ 16 „ 
Némethoni G. A. egylet — — 5 „ — „ 

Összesen : 671 P 38 f. 
A gyámintézeti munkából kivonta magát Galgaguta és Surány. A 

nagyszeretet adományra offertóriumot nem küldött, tehát offertóriumot 
nem is tar tot t : Rétság, Felsőpetény, Galgaguta, Szécsény, Salgótarján, 
Lapujtő, Terény, Surány és Vanyarcz. Kérem e helyről is az itt megne-
vezett gyülekezeteket, hogy a jövőben kapcsolódjanak be a szeretet mun-
kájába, mert csak igy felelhet meg a Gyámintézet nemes céljának. 
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Ö S S Z E S Í T É S . 
Szabadrendelkezésre 
Nagyszeretet adományra — 
Némethoni Q. A. Egyletnek — 

954 P 10 f 
242 P 58 f 

15 P 50 f 

Összesen: 1212 P 18 f 

Az egyházkerületi közgyűlés 954 P 10 f. felerésze felett rendelkez-
hetik, ez az összeg pedig 477 P, melyre vonatkozólag tiszteletteljes ja-
vaslatom, hogy ossztassék ki a folyamodó gyülekezetek között 450 P s 
fennmaradt 27 P fordittassék az évi költségek fedezésére. 

9. A „Laszkáry Gyula" ker. gyámint. alapitvány tőkéje 1935 decem-
ber 31-én 1907 P 10 f. évi kamatjövedelme 56 P, mely összegből az 
alapítólevél rendelkezése szerint 10%-a a tőkéhez csatolandó s a többi 
segélyre fordítható. Javaslatom, hogy a kamatból 6 P tőkés ittessék s a 
fennmaradt 50 P adassék Sámsonházának, mert egyedül ez az egyház-
község nyújtott be kérvényt a „Laszkáry Gyula" alapítványi segélyért. 

Kerületi gyámintézeti közgyűléshez folyamodik: 1. Bánhida fiók-
egyház, 2. Bicske fiókegyház, 3. Nagyveleg, 4. Komárom, 5. Tatabánya, 
6. Székesfehérvár, 7. Tatatóváros, 8. Gyúró, 9. Oroszlány, 10. Vértes-
kethely leányegyház, 11. Oroszvár, 12. Szécsény, 13. Ipolyvece, 14. Do-
rogháza fiókegyház, 15. Szirák, 16. Felsőpetény, 17. Ösagárd, 18. Két-
bodony, 19. Sámsonháza, 20. Kisbágyon leányegyház, 21. Bánk, 22. 
Nógrád leányegyház, 23. Legénd, 24. Szarvasi „Luther Árvaház-" 

A közgyűlés a következő egyházak között osztja fel a 
rendelkezésre álló összeget : 1, Bánhida 50 P, 2. Bicske 60 P, 
3. Vérteskethely 60 P, 4. Oroszvár 50 P, 5. Szécsény 50 P, 
6. Ipolyvece 50 P, 7. Dorogháza 50 P, 8. Legénd 50 P, 9. 
Szarvasi Luther Árvaház 30 P és 10. Sámsonháza „Laszkáry 
Gyula" alapitvány 50 P. 

A „Magyarhoni G. A. Gyámintézet"-hez folyamodók a következő 
sorrendben terjesztessenek fe l : 1. Székesfehérvár, 2. Bicske, 3. Vértes-
kethely, 4. Komárom, 5. Szécsény, 6. Ipolyvece, 7. Nógrád, 8. Legénd, 
9. Tatabánya, 10. Bánhida, 11. Tatatóváros, 12. Nagyveleg, 13. Kétbo-
öony, 14. Tordas, 15. Oroszvár, 16. Esztergom, 17. Gyúró, 18. Ipoly-
szög, 19. Oroszlány, 20. Dorogháza, 21. Sámsonháza, 22. Luczfalva, 23. 
Szirák, 24. Ösagárd, 25. Felsőpetény, 26. Egyházasdengeleg. 

Némethoni G. A Egylethez felterjesztetik: 1. Kisterenye-
Pásztó, 2. Székesfehérvár, 3. Tatatóváros kérvénye. 

10. Jelentésem nem zárhatom be anélkül, hogy kerületi G. A. 
Gyámintézetünk nevében hálásan meg ne köszönjem mind ama nemes 
lelkeknek, áldozatos sziveknek szeretetteljes támogatását, kik a letűnt 
évben is „nem szomorúságból vagy kénytelenségből,, karolták fel Gyám-
intézetünk szent ügyét. Fogadják csekélységemen keresztül Gyámintéze-
tünk leghálásabb köszönetét. Első sorban Őméltósága az én nagyrabe-
csült, szeretve tisztelt elnöktársam, aki a nagybörzsönyi egyházközséget 
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60 drb. magyar énekeskönyvvel, Dunántúli énekeskönyvvel ajándékozta 
meg. Én úgy érzem, hogy Őméltóságának ezen, sokaknak példát adó 
nemes tette, nem csupán az egyházmegyei felügyelőnek, de első sorban 
a kerületi gyámintézeti Elnöknek, szükséget enyhítő szeretetéről tesz bi-
zonyságot, mert tudom, hogy Gyámintézetünk jubiláris közgyűlésén 
mennyire magáévá tette Nagybörzsöny ebbeli kérését s épen azért első 
sorban neki szól az én köszönetem. De szól az egyházmegyei gyámin-
tézeti Elnököknek, minden testvéremnek, kik megszívlelték az igé t : „Mig 
időnk van, cselekedjünk jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hi-
hitünknek cselédivel." Hálás köszönet a salgótarjáni nemes és buzgó 
gyülekezetnek, mely nemcsak hajlékát, de szivét is megnyitotta Gyám-
intézetünk előtt. A gyámintézeti istentisztelet offertoriuma nagyszeretet 
adományra 79 P 75 fill. 

A nagy apostol szavaival zárom jelentésemet. „Az Isten pedig ha-
tálmas arra, hogy reátok árassza minden kegyelmét . . . hogy mindenben 
meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, mely általunk hálaadást szerez 
Istennek." 

A közgyűlés a jelentést elfogadja és a javaslatokat ha-
tározati-erőre emeli. 

3. Szűcs Sándor magyaróvári lelkész jelenti, hogy az emlékfüze-
tekből nagyobbrészt német nyelvűeket kapott s magyar nyelvűek kül-
dését kéri. 

4. Laszkáry Gyula elnök indítványára 
a közgyűlés kimondja, hogy csak azon gyülekezetek 

számára folyósítja a megszavazott segélyeket, amelyek már a 
kapott segélyekről elszámoltak s azok, amelyek ezt elmulasztják, 
a jövőben ne is számítsanak segítségre. 

5. E jegyzőkönyv hitelesítésére a közgyűlés dr. Zelenka Frigyes 
és Mihalovics Samu közgyűlési tagokat kéri fel. 

6. Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni a megjelentek érdek-
lődését s a közgyűlést bezárja, amely az egyházi elnök buzgó imájával 
ért véget. 

Kmf. 

Laszkáry Gyula Dr. Csengődy Lajos Podhradszky János 
világi elnök. jegyző. egyházi elnök. 

Hitelesítők: 

Dr. Zelenka Frigyes. Mihalovics Samu. 
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i n . F Ü G G E L É K . 

JEGYZŐKÖNYV. 
Felvétetett a Dunáninneni evangélikus egyházkerületi lelkészértekezlet 

1936 szeptember 3-án Salgótarjában megtartott ülésén. 

Jelen vannak: D. Kovács Sándor püspök elnöklete alatt egy rövi-
debb időre: Dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő, Miha-
lovics Samu és Podhradszky János főesperesek, Kardos Gyula, Magyar 
Géza alesperesek, Kirchner Rezső püspöki titkár, Limbacher Zoltán, 
Schrödl Mátyás, Szilárd Gyula, Váczi János, Ottmár Béla, Csőváry 
Dezső, Pohánka Sándor, Matuz Pál, Fábry Mihály, Szűcs Sándor, Szekej 
András, Irányi Kamill, Németh Géza lelkészek, dr. Zelenka Frigyes, dr. 
Farkass Sándor, Szelényi Gyula, Hanzély Ferenc, Csatáry Elek, Cső-
váry Dezsőné vendégek. 

1. Közének után D. Kovács Sándor püspök szívből jövő imája és 
megnyitója vezette be az ülést. Megnyitó beszédében egyházunk szór-
ványjellegéből származó nehéz helyzetére mutatott rá, megállapítván, 
hogy egyházunk más egyházak számára valóságos szabad vadászterületet 
jelent s nincs szükségesebb teendő, mint menteni, ami még menthető. 
A köztudatba ugyan már átment elszórt hiveink megmentésének a szük-
ségessége, azonban nagyon gyengék az alapok, amiken munkánk meg-
indulhat. Szükségesnek látja a lelkészeket és a tanítókat közös konfe-
renciákra gyűjteni össze, ugy a dunáninneni nógrádi részeken, mint a 
dunántúli megyékben, hogy a közös teendőket megbeszélhessük. Ugyan-
csak kívánatos egy szórványalap megteremtése, amit offertoriumok és 
egyéb eszközök segítségével lát megvalósíthatónak. E célra 50 P össze-
get személye szerint is felajánl. A nagy figyelemmel hallgatott megnyitó 
beszéd után 

2. Szűcs Sándor magyaróvári lelkész tartott mélyszántásu biblia-
magyarázatot Máté 6. 16—18. alapján, amelyben a Krisztuskövetésnek 
az önmegtartóztatás és önmegtagadással kapcsolatos világába vezette 
hallgatóit, amely e világi dolgokkal való szakítás szükségét is feltételezi 
és igy illeszkedik be az evangéliumi keresztyénségbe is a böjt, amely 
nemcsak eledelben, de szenvedélyeink, bűnös hajlamaink megfékezésében 
stb. jelentkezik. Nem érdemszerző cselekedet, mint azt a római egyház 
véli, de kiegészítő és nem szabályozható és nem előírható része a ke-
resztyén életnek. Amint a testkultúrának is megvannak a maga módjai 
a csúcsteljesítmények kierőszakolásában és ezek közt egyik legfontosabb 
a sportszerű, lemondani tudó életmód, ugy sokkal inkább a keresztyén-
ség örök céljának elérésében jut ennek kiváló szerep. 
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A sok értékes és átlagban figyelemre kellőképen nem 
méltatott gondolatot tartalmazó tanítást köszönettel vette a 
lelkészértekezlet. 

3. Kardos Gyula kormányfőtanácsos balassagyarmati alesperes lel-
kész : Az if júság nevelése és az ifjúsági mozgalmak cimmel értekezett 
ezután és beható tanulmány tárgyává tette a jelenkor nagy problémájává 
vált kérdését az if júságnak. Ennek a nevelésén fordul meg az emberi-
ség egész élete, miért is minden ilyen szempontból figyelembejöhető 
mozgalmat vizsgálat és ismertetés tárgyává tett. Megállapította az i f júság-
gal kapcsolatosan az egyház kötelmeit, kijelentvén meggyőződését, hogy 
minden megmozdulásnak az egyházból kell kiindulnia és a tiszta evan-
géliumi értékek és igazságok szellemében kell életmegnyilvánulásának 
megtörténnie. Az ily irányú munka menetét országos egyházunknak kell 
irányítania és ellenőriznie. 

Magyar Géza, Dr. Csengődy Lajos, Mihalovics Samu 
és elnöklő Püspök ur hozzászólása után a lelkészértekezlet 
kimondja, hogy az előadásért köszönetet mond és az egy-
házkerületi közgyűlés utján felterjesztéssel él az egyetemes 
egyházhoz, hogy egy országos ifjúsági lelkészi állás szervez-
tessék és ugyancsak kéri az egyházkerületi közgyűlést, hogy 
rendelje el mindazon egyházakban, ahol ifjúsági munka nem 
folyik a KIE, vagy egy ehhez hasonló ifjúsági egylet meg-
szervezését. 

4. Irányi Kamill székesfehérvári lelkész a : Székesfehérvári szór-
ványgondozás megszervezéséről tartott előadást, amely egyházban majd-
nem reménytelennek látszik a sok nehézség leküzdése, miután maga az 
anyaegyház is nagy küzdelmet kell hogy folytasson léteért. Vázolja a 
földrajzi és közlekedési nehéz helyzetet, majd a szórványgondozás meg-
szervezésének mikéntjét ismerteti. 

Az ekkor Mihalovics Samu főesperes elnöklete alatt 
ülésező lelkészértekezlet az értékes és gazdag tartalmú elő-
adásért köszönetet mond. 

5. Mihalovics Samu főesperes : Az egyházi adózásról, a zsinati elő-
munkálatokkal kapcsolatban — tartott előadást, amelyben egész speciális 
képzettséget eláruló felszereltséggel és tájékozottsággal ismertette a zsi-
nat tervezett adóztatási javaslatait, amikkel kapcsolatban radikális vál-
toztatásokat nem tart ajánlatosnak, amig a jelen lelkészi díjlevelek ér-
vényben vannak. Nehéz kérdése ez ügynek a személyes járandóság meg-
állapításának a kérdése és ezzel kapcsolatos jogok. Nemkülönben a 
missziói egyházak fenntartásának a biztosítására tervbe vett javaslat is 
sok meggondolást vált ki. A nagyadózók kérdése kényes és kívánatos ezt 
óvatosan kezelni. Pontos számadatokkal mutat rá arra, hogy egyházunk 
háztartása milyen nagymértékben támaszkodik állami segítségre, aminek 
ezidőszerinti esetleges pótlása teljesen kilátástalannak mutatkozik. Pedig 
jó ezzel is számolni és minden eshetőségre és lehetőségre felkészülni . 
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Magyar Géza, dr. Csengődy Lajos és D. Kovács Sán-
dor püspök hozzászólása után az értekezlet a nagy figyelem-
mel hallgatott és egyes adataiban megdöbbentő helyzetről 
számot adó előadásért köszönetet mond. 

6. Dr. Csengődy Lajos salgótarjáni lelkész ismerteti ezután az egy-
házmegyei lelkészértekezletek munkáját és indítványára 

a lelkészértekezlet köszönetét nyilvánítja D. Kovács Sán-
dor püspök urnák, hogy mind a három egyházmegye lelkész-
értekezletén részt venni módot talált és azokra irányító befo-
lyást gyakorolt. Egyben a MELE által kitűzött problémákkal 
foglalkozó fejérkomáromi és nógrádi lelkészértekezleti jegyző-
könyveket a MELE elnökségéhez felterjeszteni rendeli. 

T ö b b tárgy nem lévén, elnöklő püspök bensőséges imája után köz-
énekkel ért véget a lelkészértekezlet. 

Kmf. 

D. Kovács Sándor Dr. Csengődy Lajos 
püspök. jegyző. 
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2. A mosoni egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Weltler Rezső és Blaskovich Géza; 
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házi tag, Thaly Dezső főgondnok és Márkus Jenő helybeli refor-
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a g ? ü l é s. 
1. (Dr. Z.) Az egyházkerületi közgyűlés tagjai, a helybeli evang, 

hivek közül számosan s nagyszámú érdeklődő a közgyűlést megelőző 
estén — miután kegyeletes emlékünnep keretében a püspök ihletett aj-
kairól a megilletődött szivekbe szárnyalt megemlékezés áhítatában meg-
koszorúzták Tata kiválóan nagy szülöttjének, a reformátusok áldott em-
lékű püspökének, dr. Antal Gézának szülőházán elhelyezett emléktáblát, — 
a református testvérek templomában gyűltek egybe, hogy a közgyűlési 
bevezető gyámintézeti istentiszteleten és közgyűlésen részt vegyenek. A 
szent szolgálatod Limbacher Zoltán kisterenyei lelkész, Pál apostolnak 
a korintusbeliekhez írott I. levele, I. r. 23—24. szakasza alapján vé-
gezte s buzgó igehirdetéséből a hívek nemcsak lelki épülést és szívbéli 
nemesedést, hanem egyben erkölcsi készséget is nyertek az Írás azon 
intelmének jó szívvel való teljesítésére: „Egymás terhét hordozzátok s 
úgy töltsétek be a Krisztus törvényét." 

A közgyűlés a községháza közgyűlési termében ülésezett. 
A püspök bensőséges imában kérte a minden jó adomány és tö-

kéletes ajándék kiapadhatlan és örök forrásának, a jóságos mennyei 
Atyának megsegítő és megáldó kegyelmét a közgyűlés jószándékú s ne-
mes igyekezetű minden elgondolására és minden munkájára, hogy azok 
nyomán az emberiség javára, a haza üdvére és Istennek dicsőségére, 
minél eredményesebben épüljön az Ö szent országa miközöttünk. 

Az egyházkerületi felügyelő a közgyűlést nemcsak a közgyűlés 
tagjai, hanem a nagyközönség részéről is általános és élénk érdeklődéssel 
várt következő beszédde lnyitotta meg: 

r 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur! 
Mélyen Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 

Az elmúlt egyházi közigazgatási esztendő magyar evangélikus 
egyházunk életében a fájdalmas veszteségek, megpróbáltatások eszten-
deje volt. 

De nemcsak minket, hanem az egész nemzetet érte a sors súlyos 
sujtása, amely ledöntötte a magyar közélet élén haladó, egyik leghatá-
rozottabb férfiúi vonásokból megrajzolt, Istentől rendkívüli képességek-
kel megáldott, vezetésre, vezérkedésre termett hű és kiváló fiát a nem-
zetnek, evangélikus egyházunknak. 

Az ország volt miniszterelnökéről, Gömbös Gyuláról, az ő tragikus 
és a nemzet számára szinte felbecsülhetetlen veszteséget jelentő elmúlá-
sáról megnyitó szavaim első mondataiban történő megemlékezés hű ki-
fejezője annak a megbecsülésnek, ragaszkodásnak és szeretetnek, mellyel 
iránta nemcsak mint az ország miniszterelnöke és a magyar közéletnek 
egyik legmarkánsabb, nemzete és fajtája iránti rajongó szeretetében, az 

; Közgyűlés 
' megnyitása 
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Dr. Sztranyav8zky 
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ahhoz való megalkuvást nem ismerő hűségben példát mutató vezéregyé-
nisége iránt, hanem mint csonka egyházkerületünk tagja, a sziráki egy-
ház felügyelője iránt is viseltettünk. 

Evangélikus tanitó fia, régi nemesi család ivadéka. Vérében az 
életre magával hozta nemzetnevelésre való hivatottságát, nemzete és faj-
tája minden nemes erényének, minden fogyatékosságának tudatát. A puritán 
evangélikus tanitó otthonának egyszerűsége, tiszta levegője, családjának 
ősi, nemesi eredete, onnan öröklött férfias önérzete formálta egyéniségét 
olyan közvetlenné és mégis öntudatossá, ami számára honfitársai részé-
ről annyi szeretetet, de egyben imponáló tekintélyt is szerzett. 

A jelen minden körülményeit bölcsen mérlegelni tudó Ítélete és 
messze a jövőbe is látó éles tekintete volt. Azért vallotta, azért hirdette 
a nemzet egységének, eggyé forrásának szükségességét, mert érezte, hogy 
nemzete és fajtája a jelen nehéz erőpróbáját csak akkor birja állani, a 
jövő minden veszélyével szemben csak akkor képes dacolni, ha nem 
egymással, hanem egymásért, együtt vivja amúgyis súlyos harcát. Nem 
diktátor akart lenni, mint amivel még ma is, haló porában sem szűn-
nek meg vádolni, hanem egy öntudatos, céljaiban és erőkifejtései köz-
ben egységes és ezért erőt jelentő nemzetet akart maga mögött tudni, 
nem azért, hogy parancsoljon annak, hanem azért, hogy eredménnyel 
tudja szolgálni azt. 

Ezért áldjuk és őrizzük emlékezetét, melyet ellenfeleinek ma sem 
szűnő háborgása elhomályosítani nem tud, melyet a történelem igazsá-
gos ítélete fog a nemzet számára megőrizni és azoknak az ország ha-
tárain túl élő barátoknak megbecsülő emlékezése, akiket nem a maga, 
de nemzete, hazája számára szerzett meg jövőbelátó szemmel, biztos 
ítélettel. 

Javaslom, hogy jákfai v. Gömbös Gyula volt miniszterelnök emlé-
kezetét jegyzőkönyvünkben örökítsük meg és árván maradt családja, ne-
mes özvegye előtt, velük való együttérzésünknek, őszinte, mélységes 
gyászunknak adjunk kifejezést. 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! A hazánkat és evangélikus egyházunkat 
ért sorscsapás nem állt meg az első kidöntött hatalmas tölgynél; tovább 
hasított a magyar és evangélikus élet viharvert erdejében. Geduly Hen-
rik püspök, egyetemes egyházunk és a tiszai kerület kiváló egyházi el-
nöke, a magyar evangélikus papi gárda minden időknek egyik legjel-
legzetesebb alakja. Geduly Henrik püspök bölcs egyházi vezér volt, 
melegen érző szívvel. Ott, ahol és amikor kellett, egyháza és igaza vé-
delmében acélos keménységgel állt helyt, amikor nem az erejére, hanem 
az ellentéteket kiegyenlíteni tudó művészetére volt szükség, ritka tapin-
tattal, lebilincselő kedvességgel töltötte be főpásztori szerepét. 

Ősi evangélikus papi, ároni család életerős hajtása volt, Istentől 
ajándékozott rendkívüli tulajdonokkal, melyeket a szorgalom, komoly, 
alapos tudás, a parókia falai közül örökség gyanánt magával hozott hi-
vatástudat egészítették ki egyensúlyban lévő olyan lelkületté, szellemmé, 
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amely férfias megjelenésében is imponáló hatalmas fizikummal körül-
bástyázva, predesztinálta őt egy, a történelem szeszélye, lelkiismeretlen 
és tudatlan birák igazságtalan ítélete által meggyengített egyház vezéri 
polcára. 

Mélyen gyászoljuk időelőtti elvesztését, hiányát mindannyian érez-
zük. Egyházkerületünk illő formában vette ki részét az egyetemes egy-
házat, a tiszai testvér egyházkerületet és az elköltözött őszinte tisztelet-
tel körülövezett családját ért nagy gyászban. Most pedig jegyzőköny-
vünkben örökítsük meg felejthetetlen emlékét és hozzuk azt az egyete-
mes egyház, a tiszai kerület és a gyászbaborult család tudomására. Ál-
dott legyen emlékezete! 

Alig pár nap előtt lesújtott evangélikus egyházunk hű katonáinak 
első sorába a halál kaszája, Pekár Gyulát, a Luther Társaság elnökét 
döntötte ki az élők sorából. Az ő elmúlásával egy hű protestáns, egy 
nagyműveltségű dolgozó magyar távozott el közülünk, aki egyházi, o-
litikai és irodalmi téren egyaránt komoly értéke volt a küzdelmes ma-
gyar életnek. Elmúlását őszintén fájlaljuk, emlékezetét őrizzük lelkünk-
ben és örökítsük meg jegyzőkönyvünkben, együttérzésünknek és részvé-
tünknek adjunk a Luther Társaság és a gyászbaborult özvegy előtt mél-
tóan kifejezést. 

A fájón hosszú sor után, melyben a minket sújtott gyászról, fájda-
lomról és veszteségről emlékeztem meg, jusson hely megnyitó szavaim-
ban a megnyugvást, a jövőre biztatást jelentő reménység és öröm sza-
vainak is. 

Beszámolni kívánok zsinatunk munkásságáról,, annak eredményes 
végzéséről, befejezéséről. 

A munka eredménye a változott idők parancsolta követelmények-
nek megfelelően újjáalakított egyházi alkotmány, amely az államfő, or-
szágunk kormányzója előtt várja ma az illetékes megerősítést. Az űj egy-
házi törvénykönyv részben kiegészítése, módosítása lesz a réginek, rész-
ben egészen új alkotás. A munka, amit a zsinat végzett, körültekintő, 
alapos, komoly munka volt. 

Az új törvénykönyv élére helyezte a zsinat elhatározása a „Hit-
vallást," mivel a „Hitvallás" jelentőségben és történelmi sorrendben úgy 
az alkotmányt, mint az azt kiegészítő jogszabályokat megelőzi, mert ez 
egyházunk alapzata, létének indoka. 

Új törvény rendelkezik a m. kir. honvédség kötelékébe tartozók 
lelki gondozásáról, az egyház missziói munkájáról, az egyház iskoláiról, 
a hittudományi karról, amely törvények meghozatalát a változott viszo-
nyok már rég követelték. Mondhatni, teljesen újjá van alkotva a törvény-
kezésről szóló rész, mert ezt követelte az élet parancsa, amely reánk, 
protestánsokra fokozott parancs, mert hiszen a protestantizmus a fejlő-
dés útján az élen haladt a múltban is. Az új törvény a jogvédelemnek 
és igazságszolgáltatásnak az eddiginél hatályosabb és célszerűbb lehe-
tőségeit tartalmazza. 
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Az egész törvényalkotás körében, de főként a bíráskodási résznél 
a legnagyobb elismerés hangján kell megemlékeznem Wladár Gábor 
kúriai tanácselnök kiváló munkájáról, a közigazgatási rész megszerkesz-
tésénél pedig Mikler Károlynak a szinte önfeláldozásig menő lelkiisme-
retes, alapos munkásságáról. 

Az alkotmányjogi és közigazgatási rész lényeges módosítások mel-
lett, mint novumot hozza a presbitériumok bevezetését, az önkormány-
zati közigazgatás valamennyi fokán, amit az eljárás gyorsasága és egy-
ben alapossága szempontjából is rendkívül fontosnak tartok. 

A hatályos és fokozott ellenőrzés közszükség, amit az új törvény 
intézkedéseiben biztosítottnak látok. Az autonomián ejtett csorba nélkül. 
Sokan vannak még ma is, akik az autonomiát tekintik célnak és szem 
elől tévesztik, hogy ez csak eszköz az egyház egyetemes érdekeinek 
szolgálatában. 

Az új törvényalkotás változatlanul az ősi bevált elven, a paritás 
elvén épült fel; a világi, egyházi elem egyenlő részvételét biztosítja az 
egyház közigazgatásában, a törvénykezésben egyaránt, amit az egyházi 
élet intenzitása, a világi elemnek az egyház ügyeiben való részvételén 
át, az azok iránt való érdeklődése szempontjából annál inkább fontos-
nak tartok, mert hatályos egyházvédelmet csak az egyházi és világi elem 
harmónikus együttműködése alapján tudok elképzelni. 

Ma, amikor változatlan erővel és szívóssággal folyik a támadás az 
egyház ellen, életbevágóan fontos, hogy az egyház ereje, annak töret-
lensége fokozza a mai állami és társadalmi rend-biztonságát, ellenálló 
képességét, mert az egyház fegyelmező erő, amely az egyént egyensúly-
ban tartani képes, akkor a magunk önfegyelmező erejére is fokozottabb 
szükség van, ezért is helyezek én különös súlyt a világi elemnek egy-
házi életünkben való intenzív részvételére. 

De ezért tartom fontosnak papjainknak nemcsak tudományos ala-
pon való tökéletes képzését, hanem az életre való nevelését is. Fontos-
nak tartom, hogy a papi pályára lépők rendelkezzenek a fenséges papi 
hivatás lehető tökéletes betöltéséhez szükséges olyan neveléssel, amely 
alkalmassá teszi őket a legnehezebb hangszeren, az emberi lélek finom 
és érzékeny húrjain való művészi játékra is. A papnak vezetnie kell 
tudni a nyáját, de a nép csak abban bízik, az által engedi magát vezetni, 
aki ismeri őt, az emberi lélek rejtekeit megismerni tudni pedig nem lehet 
könyvből tanulni, az erre való képességet vagy Isten oltja az emberbe, 
tehát vagy rendkívüli, az átlagon felüli egyéneknek Isten ajándékozza 
azt, vagy a szülő nevelése ajándékozza meg azzal gyermekét. 

Ezért tartanám én nagyon fontosnak, nagyon kívánatosnak, hogy 
papi családok gyermekeiből kapjon nagyrészt természetes utánpótlást az 
evangélikus papi sereg is, ezért állapítom meg aggódó lélekkel ennek 
ellenkezőjét. 

Szép és sok gyermekkel Istentől bőven megáldott papi családjaink 
fiai közül is alig látok a papi pályára lépőt. Ezt is nagyrészt a hibás 
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nevelésnek tudom be, mert a gyermek hajlandóságát egy-egy pálya 
iránt sok, talán a legtöbb esetben a szülő okos irányítása adja meg. És 
nem a papi otthon levegője adja-e meg, adhatja-e meg azt a nevelést a 
fiainak, mely a papi hivatás méltó betöltésére őt alkalmassá teszi? 

Papjaink és tanítóink fiai és a világi elem legjobbjai foglalják el 
a theologia padjait, kerüljenek örökösként a magyar evangélikus pa-
rochiákra és akkor nem féltem egyházam és hazám jövendőjét! 

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! A zsinat által végzett 
munkáról szóló referádám kiegészítéséül ki kell még térnem a zsinat-
nak arra az elhatározására is, melyet három szavazat kivételével egy-
hangúlag hozott meg és amelyben határozott állást foglalt a megcson-
kított egyházkerületeknek erőszakos megszüntetése ellen. A zsinat 
bölcsessége igazságot szolgáltatott a csonka egyházkerületek ama val-
lott felfogásának, hogy a csonka egyházkerületek egybeolvasztása, vagy 
a kis kerületeknek az erősekhez csatolása csak az esetben következhetik be, 
ha az érintett egyházkerületek többsége ezt maga kívánatosnak tartja, mert 
enélkül a lelki dispositió nélkül olyan lelki meghasonláshoz vezethet az, 
amelyet előidézni ma ; földrengések idején, vétek lenne éppen azon érdekek 
ellen, melyeknek védelmére vagyunk hivatva. Hálával emlékezzünk meg a 
zsinat ezen imponáló erővel meghozott határozatáról, mindazokról akiknek 
megértése, támogatása ezt lehetővé tette. Én magam alázatos hálával for-
dulok az egek Urához, hogy számomra erről beszámolhatni lehetővé 
tette és hogy jelenthetem egyházkerületem közönségének, irányába vál-
lalt kötelezettségemnek hűséges és eredményes teljesítését. 

Mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés! 
Az új egyházi alkotmánynak és törvényeknek az ország Kormány-

zója által történt jóváhagyása után azoknak az életbe való átviteléről 
fog kelleni hatályosan gondoskodni. Hogy e tekintetben késedelembe 
ne essünk, javaslatot teszek egy, az egyházkerületi elnökség elnöklete 
alatt megválasztandó hat tagu bizottság választására vonatkozóan, mely-
nek feladata lenne az új alkotmány és törvényeinek, rendelkezéseinek 
megfelelően szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslat elkészítése és 
annak a legközelebbi (csak szükség esetén rendkívüli) közgyűlés elé 
terjesztése. 

A bizottság megválasztása iránt e közgyűlés tárgyalásai folyamán 
fogja megtenni javaslatát a közgyűlés elnöksége. 

Mélyen tisztelt közgyűlés! Megemlékezni kívánok még egyházunk 
és a testvér református egyház életében bekövetkezett néhány örvendetes 
eseményről. 

Jelentem, hogy az egyetemes egyház egyházi elnöki székébe Ge-
duly Henrik örökébe az egyház-alkotmány rendelkezése értelmében a 
hivatalában legidősebb püspök, D. Kapi Béla lépett, akinek egyetemes 
egyházunk vezéripolcán kifejtendő hivatott munkássága elé bizalommal 
tekintünk és akit úgy ebből az alkalomból, mint a Főméltóságú Kor-
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mányzó Ur által titkos tanácsossá történt kinevezése alkalmából bizal-
munkról biztosítani és Öt üdvözölni javasolom. 

Ugyancsak őszinte örömmel és megnyugvással jelentem, hogy a 
tiszai egyházkerület, a Geduly Henrik püspök fájdalmas elhunytával 
üressé vált püspöki székébe Dr. Dómján Eleket választotta meg, akit 
megalkuvást nem ismerő magyarsága, evangélikus puritán jelleme, theo-
logiai tudása, nagy közigazgatási készültsége tesz méltóvá a püspöki szék 
betöltésére. Javaslom, hogy őt szeretettel üdvözöljük a megértő testvéri 
együttműködés biztos reményével. 

Javaslatot teszek arra vonatkozóan, hogy Ravasz László református 
püspök Öexcellentiáját őszinte megbecsülésünknek kifejezése mellett üd-
vözöljük a református országos Konvent egyházi elnöki székében és a 
tudományos akadémia által annak alelnökké való megválasztása alkal-
mából. 

Javaslom, hogy a református tiszántúli egyházkerület püspöki szé-
kében üdvözöljük Makláry Károly Öméltóságát, aki előtt örömünknek és 
iránta érzett tiszteletünknek adjunk kifejezést. 

Mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés! Legutóbbi közgyűlésünk 
óta az ország kormányának élére dr. Darányi Kálmán Öexcellentiáját 
állította a főméltóságú Kormányzó úr indokolt bizalma. Megnyugvással 
látjuk őt az ország kormányának az élén, mert hűséges magyar és ke-
resztyén lelke, kiváló talentumai, bölcs mérséklete biztosítékai annak, 
hogy mindvégig hűséges sáfárja lesz az ország érdekeinek. Javaslom, 
hogy Őt tisztelettel üdvözöljük és bizalmunkról és megértő támogatá-
sunkról biztosítsuk. 

Ugyancsak javaslom üdvözletünket és bizalmunkat kifejezésre jut-
tatni a Darányi kormányban is helyet foglaló Hóman Bálint vallás- és 
közoktatásügyi miniszter iránt, akinek eddigi miniszteri működése adja 
meg az alapot arra, hogy a további miniszteri tevékenysége elé is, me-
lyet meggyőződésünk szerint mindig a tárgyilagos és elfogulatlan igaz-
ságérzet és a nemzet egyetemes érdekeinek átérzése fog vezetni, biza-
lommal tekintsünk. 

Mélyen tisztelt egyházkerületi közgyűlés! Mindnyájunk őszinte ér-
zéseinek teszek eleget, amikor a minket megjelenésükkel megtisztelő re-
formátus testvéreink felé testvéri szeretetünk, hálánk és üdvözletünk ki-
fejezését nyújtom és őket biztosítom arról, hogy lelkünkben maradandó 
emléket jelent a megértésnek, együttérzésnek ama megható megnyilvá-
nulása, mellyel ők itt tartózkodásunk alatt minket elhalmoztak. 

Ugyancsak hálás érzésekkel köszönjük a megyei közigazgatás, a 
járás vezetősége és a politikai község részéről irányunkban tanúsított 
megtisztelő figyelmet, előzékeny magatartást. 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm elnöktársamat, a Püspök Űr 
Öméltóságát és igaz szivbőli köszöntéssel fordulok közgyűlésünk min-
den tagja és vendége felé. Közgyűlésünket Istentől áldást kérve orszá-
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gunk Kormányzójára, feléje hódoló ragaszkodással és tiszteletadással 
fordulva nyitom meg. 

Legyen velünk Isten és az ő áldása kisérje munkánkat! 
A rendületlen hitet, töretlen egyházhűséget, áldozatos és 

izzó hazaszeretetet valló és hirdető elnöki megnyitót a köz-
gyűlés mindvégig feszült figyelemmel hallgatta, lelkes helyes-
léssel, tapssal és éljenzéssel többször megszakította, a püspök 
indítványára egész terjedelmében jegyzőkönyvébe vétette s a 
benne foglalt összes indítványt határozati erőre emelte. 

3 . (Dr. Z.) A világi főjegyző elnöki felhívásra jelenti, hogy a köz-
gyűlésnek hivatalból való tagjai és az egyházmegyéknek kiküldöttei meg-
felelő számban vannak jelen, hogy a benyújtott megbízóleveleket s jegy-
zőkönyvi kivonatokat a jegyzői kar rendben találta s ezért semmi aka-
dálya nincsen annak, hogy a közgyűlés határozatképes erővel, szabály-
szerű módon megalakuljon. 

Az egyházkerületi felügyelő ennek a jelentésnek alapján a közgyű-
lést alkotmányszerüen megalakultnak és határozatképesnek jelenti ki. 

A közgyűlést egyrészt megalakulását megelőzően elnöksége szemé-
lyében közvetve, másrészt megalakulása után a gyűlés közönségének 
szine előtt közvetlenül a következők üdvözölték: 

1. Podhradszky János esperes a fejér—komáromi egyházmegye, 
2. Fadgyas Aladár helyi lelkész a vendéglátó egyházközség, 
3. Kálmán Rezső tb. főszolgabíró a tatai közigazgatási járás, 
4. Tóth Miklós községi főjegyző Tatatóváros község, 
5. Lőke Károly református esperes, felsőházi tag a dunántúli ref. 

egyházkerület, a tatai ref. egyházmegye és a tatatóvárosi ref. gyülekezet 
s végül 

6. dr. Goldberger Izidor tatai főrabbi a tatai izraelita kerület és 
hitközség nevében. 

Valamennyi szónok az egyházkerületnek látogatásától s közgyűlé-
sétől a hitélet erősödését, az egymásrautaltság tudatának, a felekezetek 
között fennállani szükséges s nemzeti szempontból is nélkülözhetlen 
megértés, türelem és szeretet érzésének megszilárdulását reményli s épen 
ezért a közgyűlés munkájára, elnökségére s minden egyes tagjára Isten-
nek áldását kérte. 

Az egyházi s hitközségi képviseletek szónokainak a püspök, a 
közigazgatási küldöttségek üdvözlő szónoklataira az egyházkerületi fel-
Ügyelő válaszolt. 

A püspöki válaszok keresetlen és közvetlen szavaiból Pál apostol-
nak mindeneket elfedező, mindeneket megtartó, mindeneket megbocsátó, 
soha el nem fogyó szeretete sugárzott, amikor a felekezeti különbség 
nélkül való testvéri szeretet gyakorlására, megalkuvást nem ismerő hit-
hűségre, áldozatos egyházszeretetre, imádkozó együttérzésre, egymásnak 
támogatására, megsegítésére buzdítottak, minél több templom, imaház,-
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iskola épüljön szerte a hazában, mert mindegyikünk nemcsak az Isten-
nek, hanem egyben a hazaszeretetnek is kapuja. De nagy Lutherünk 
protestáns öntudata is megnyilatkozott a püspök válaszaiban, amikor 
reámutattak a protestánsok történelmi elhivatására, ennek szakadatlan 
hűséggel való teljesítésére, a nemzeteknek s az emberiség összességé-
nek tett vallás-erkölcsi és közművelődési szolgálataikra. „Éppen ezért be-
csüljük meg történelmi muntunkat, kölcsönösen becsüljük meg és érté-
keljük nagyjainkat, mert valahányszor történelmi alakokat emel ki sora-
inkból az Istennek kegyelme, róluk a fény valamennyinkre, az egész 
nemzetre sugárzik." 

Az egyházkerületi felügyelőnek megkapóan lendületes, gyújtó erejű 
s lángolóan lelkes válaszai a nemzete boldogságán, hazája üdvén, egy-
háza javán s minden embertársa jólétén szünetlenül munkálkodó, az is-
teni gondviselésben rendületlenül bízó, megingathatlanul vallásos lélek-
nek eszményi megnyilatkozásai voltak. Örömmel látja — úgymond — 
a közigazgatási járás és a politikai község küldöttségében az állami és 
egyházi tényezők között annyira szükséges lelki harmóniának megnyil-
vánulását, mert kétségtelenül bizonyos, hogy az államnak és az egyház-
nak, összefogó erejüket megsokszorozó összhangban együtt kell szol-
gálniok a haza javát, a nemzet jövendőjét s a népek boldogságát. De 
ez a magasztos igyekezetű szolgálat nemcsak az államot s nemcsak az 
egyházat, de egyben minden egyes, becsületesen hazafias s igazában 
vallásos magyar embert is kötelez. S aki ezt az elkötelezést érzi s tel-
jesítését vállalja, annak hompolgári joga is, hazafias kötelessége is, hogy 
a nemzet minden örömének, minden bánatának, minden magasztos ese-
ményének s igy jövő évi nagy emlékünnepének is, minden fenntartás 
nélkül része legyen. A jövő esztendőben újítja meg a nemzet annak a 
korszakalkotó és dicsőséges történelmi eseménynek emlékezetét, hogy 
első királyunk, István megvetette ennek az országnak alapját s nemzetét 
megajándékozta a krisztusi gondolattal. Isten rendeléséből sikerrel vég-
zett államszervező és hittérítő munkáját az egyetemesen keresztyén, krisz-
tusi gondolat hordozta. Istentől gazdagon megsegített mindkét irányú 
munkájának áldásait valamennyien élvezzük. Éppen ezért a hálás meg-
emlékezésnek kegyeletes ünnepe is valamennyiünké. Első nagy királyunk 
történelmi nagyságához és jelentőségéhez is, nemzetünk soha el nem 
halványuló, egységesen osztatlan hálaérzése is csak akkor lesz igazán 
méltó az ünnepléshez, ha ahhoz töretlenül az egész nemzet, egymásra való 
utaltságának meggyőző tudatában minden magyar oda zarándokol, hogy 
tündöklő, de fájdalmasan sokszor vérzivataros történelmi múltjának ih-
letétől és tanulságaiból is lássa s megtanulja: miként kell Isten rende-
léséből is, a haza javáért is, a nemzet üdvéért is saját hitét benső meg-
győződéssel vallania, ahhoz meg nem alkuvó hűséggel ragaszkodnia, 
azt bárhonnan jövő bántalommal és támadással szemben férfias elszánt-
sággal megvédenie, de ugyanakkor miként kell minden embertársának 
vallásos meggyőződését féltő gonddal tisztelnie, minden magyar testvérét 
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szeretettel keblére ölelnie s az áldott hazát önzetlenül, mindhalálig hű-
séggel szolgálnia. 

3 . (Dr. Z.) A világi elnök javaslatára 
a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnök-

ségen és a jegyzői karon kívül Laszkáry Gyula, Csatáry 
Elek, Gömbös Zoltán, Gregersen Nils, ifj. dr. Heinrich Antal, 
Jánossy Károly, dr. Stránszky János, vitéz Purgly Lajos, 
Podhradszky János, Zimmermann János, Limbacher Zoltán, 
dr. Jánossy Lajos, Fadgyas Aladár és Fábry Mihály közgyű-
lési tagokat küldte ki. 

4 . (Dr* Z.) Az egyházi elnök bejelenti, hogy az egyházkerület ta-
nítói karát a közgyűlésen Bérces Lajos balassagyarmati igazgató-tanitó 
és Kaján József legéndi tanitó képviselik. 

Tudomásul szolgál. 

5 . (K. R.) Püspök felolvassa következő jelentését: 

Nagyméltóságú Felügyelő Úr! 
Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés: 

Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok sem a napját, sem az óráját, 
amelyen az embernek fia eljő. (Máté 25, 13 v.) 

Az Üdvözítőnek ez örök érvényű intelme szakad ki lelkünkből, 
amidőn a közeledő nagy világválság egyre sűrűbben és egyre aggasz-
tóbban jelentkező hírmondó bizonyságaira gondolunk. Hol tikkasztó szél-
csend és halálos levegődermedés, hol forgószelek elszilajodott vihara 
ejti kétségbe a lelkeket, mely biztos rév után vágyódik és törekszik. 
Kísérteties, bensőnket megrendítő vészlángok bukkannak fel szerte a 
szemhatáron. Ha egy láng talán önmagába roskadva kialudnék, másutt 
uj, emésztőbb tűz támad helyette. Még a hamu alatt szunnyadó parázs-
nak is elég egy könnyű szellőcske, hogy uj lángra lobbanjon és izzó 
zsarátnokká váljék. A korszellem iránya: általános és állandó hadizenet 
a nyugalom és béke, a társadalomépitő munkának feltételei ellen, gon-
datlan és akaratlan utegyengetés a lelki nyugtalanság, békétlenség és 
bizonytalanság, hitetlenség sötét hatalmai előtt, amelyek rabszolgaigába 
szorítják az élők egész gondolkodását, érzelmi és akarati világát. Fajok, 
világnézetek, szinek és jelszavak kérlelhetetlen harca riad végig a vi-
lágon; még az erősek is megremegnek puszta szelétől. Mi sors várhat 
a gyengékre, akik olyanok csak, mind a hajladozó nádszál vagy egy kis 
fűszál a toronynövésű szálfák rengetegében? Az emberiség egyetemes 
nagy szeretetszövetségének eszménye, amely Jézus evangéliumában és 
személyében leszállt a mennyből a földre, a méltatlan és megtévedt nem-
zedék kezében széttöredezik, mint a korhó kenderszálak, silány pozdor-
jává. Az evangélium tiszta és éltető sugártengere, mely uj életet és ter-
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mékenységet árasztott szét a mindenségbe, mely uj létre hivta a már 
elhalványodott isteni képet és hasonlatosságot, szük korlátú elmék vég-
zetes hatalmába került és földi érdekek szolgáló eszközévé süllyedt. Ez 
a világ, aminek zajlásában élünk, a Megváltó Krisztus helyett készsé-
gesen keresztre feszítené az evangéliumot, hogy semmi fék ne korlátozza 
az olthatatlan éhségü önzés és bűn uralmát, ha nem érezné, hogy az 
evangélium világ és idők felelt álló, legyőzhetetlen isteni erő (Róm. 1, 
16 v.) és kisszeiü, embeifoimálta változó földi keretekbe szétosztani és 
begyömöszölni nem lehet. 

A szembenálló felek harca, mely a lelkeknek nem annyira meg-
hódításáért, ami evangéliumban gyökerező törekvés, hanem igába töré-
séért, beszervezésééit folyik, ami életünkben a kisebbségi kérdés, az 
arányszám kérdésének jogi formájában jelentkezik teljes eltipró könyör-
télenséggel. Az általános korképnek egy részlettükre, hogy egyszerre s 
egyenlően érezzük és hordozzuk a vallási és faji nemzeti kisebbség ter-
hét. Szinte idegőrlő harcot kell vívnunk az ellenséges, utolsó csapásra 
készülő erőkkel az élet jogáért, mint az útszél füvének, a kúszó folyon-
dárnak, vagy szentjánosbogárkának az eltaposás örökös félelme ellen. Az 
egyes ember és közösség életének keserű, engesztelhetetlen törvénye ez. 
A tömegvonzás oly erőt jelent, amellyel szembeszállni, hatását mérsé-
kelni talán lehet, de útjából kitéríteni nem. Néha a vallási és nemzeti 
törekvések szálai összebogozódnak, mint a három századja lezajlott 30 
éves háborúban, amely vallási és világnézeti harcnak indult és mint vi-
lágpolitikai, hatalmi egyensúlyt szolgáló háború fejeződött be. 

A nagy tömegek mellett a kislétszámú csoportok elenyésznek, mint 
a kerékagyra tapadt porszem, ha nincsen belső tartalmi erejük, igazsági 
energiájuk, történelmi küldetésük, amiben hisznek s ami fölemelheti őket 
a jelentéktelenség iszapjából nagy közösségek fölé is, amelyek nem a 
történelmi szolgálat, hanem a hatalmi éhség életmesgyéjén járnak. A ha-
talomnak csak az adhat erkölcsi alapot és ezzel együtt erkölcsi erőt, ha 
erkölcsi célja van. A hatalom magában csak nagy célok eszköze, de 
nem maga a cél. Enélkül ép oly mulandó, mint a sivatagban a homok-
halom, amelyet az esti szél összehord, a reggeli szél ismét szétver és 
szétkerget — s nem esméri többé az ő helye. Viszont a kis közösség 
is lehet céljai isteni voltánál s az isteni célokhoz illő eszközöknél, tehát 
erkölcsi tulajdonságainál fogva oly szikla, amit a fergeteg minden ha-
ragja és erőlködése sem ingathat meg. Ez a kisebbségek legértékesebb 
fegyverzete. Az állami jogvédelem gyakran nem elégséges, mert függhet 
az államhatalom érdekétől, függhet az ellenséges többség akaratának az 
eredetileg igazságra és méltányosságra hajló államra való erőltetésétől, 
szellemi világáramlatok váltakozásától. Azonban hatalmunkban van, hogy 
magasabb míveltségűek, jellemben nemesebbek, erkölcsi tulajdonságok-
ban emelkedettebbek legyünk elnyomóinknál, a számra hatalmasabb 
többségnél és ezt, nehezebben bár, elérhetjük megfeszített egyéni mun-
kával is. A XVIII. században, amikor iskoláinkat anyagi és szellemi esz-
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közökkel egyiránt gúzsba kötötte az ellenséges államhatalom, ezzel a 
fegyverrel győztünk és vívtuk ki vallásunk számára a szabadságot és 
jogegyenlőséget. A legkitűnőbb jogászok, orvosok, mérnökök a protes-
tánsok sorából kerültek ki s a dicsőséges magyar reformkor égboltozatát 
a lélekszámarányt messze meghaladóan protestáns csillagok borították el. 

Ehhez azonban szükséges az, hogy higyjünk egyházunk történelmi 
hivatásában; szükséges az a hit, hogy amikor egyházunk javáért áldo-
zunk, az emberiség világjaváért áldozunk, Isten történelmi céljának si-
keréért szenteljük eszközökké magunkat. Nem az egyén jóléte, érvénye-
sülése a cél, hanem Isten akarata és Isten országa. Az egyénnek sem 
hiúsága, sem anyagi érdeke, sem hatalomvágya nem érvényesülhet Isten 
akaratával és az egyház céljával szemben. Ha azt akarja érvényesíteni, 
nem pásztor többé, hanem béres. Amidőn csupa elszánt egyénből álló, 
határozott célú, harcra nevelt szervezetek sorfala áll körülöttünk, nem 
engedhetjük át a teret jogosulatlan egyéni kedvteléseknek. Egyházunk 
szeplőtelen híre súlyos fegyver kezünkben, egyúttal drága eltékozolhatat-
lan örökség. Nem lehetünk a pénzbálvány szolgalelkű hódolói; az ol-
tárra csak tiszta eredetű áldozat kerülhet; lehetünk és maradhatunk sze-
gények, de lelkünket árúba nem bocsáthatjuk. Nem anyagiakban van a 
mi gazdagságunk, hanem lelkiekben. Ezt a gazdagságot kell gyarapita-
nunk és sértetlenül megőriznünk az utánunk következő emberöltők szá-
mára. Csak a lelki érték, a tisztaság és hit győzhet a világválság óriás 
méretű mérkőzésében, A harc immár javában folyik a föld felett látha-
tóan és a föld alatt láthatatlanul. Senki sem sántikálhat két felé; színt 
kell vallania nemzetnek, egyháznak, egyénnek egyformán; döntenie, me-
lyik táborba sorakozik. Aki pillanatnyi érdek vagy hangulat után in-
dul, eltiporja az idők rohanó hadárja. Nem számbeli erő dönt, hanem 
erkölcsi erő s ez az erkölcsi erő nem csupán, sőt első sorban nem tu-
dás, hanem lelkünknek Istenben s Istennek lelkünkben való lakozása és 
ennek tudatából fakadt felelősségérzet, hogy nem csak embereknek, ha-
nem főképen Istennek tartozunk számadással. Ez a felelősségérzet, amire 
egyházi közéletünk ősi szelleme és iskoláink neveltek, állította a Protes-
tantismus lelkének neveltjeit épen a legveszélyesebb helyekre, a legne-
hezebb feladatok elé, századok során át Bocskayn kezdve Kossuth La-
josig és Horthy Miklósig. 

Jogunk van történelmünk hőseivel és nagy eseményeivel büszkél-
kedni ; mert erőforrást jelentenek számunkra. Minden kis kődarab, amelyet 
a nagy elődök saját egyházuk falába, iskoláikba, templomaikba, árva-
házaikba beépítettek, egyúttal szegletkövévé vált a nemzeti lét és jövő 
templomának is. Történelmi ünnepeink egyúttal a nemzeti áldozatok 
bizonyságtételei. 

Az 1 9 3 7 . év szintén történelmi emlékév. Kerek négy századja an-
nak, hogy reformátorunk megalkotta a Schmalkald-i cikkeket, az ő sze-
mélyes hitvallását, hogy a készülő, egyetemes keresztyén zsinaton vele 
és általa igazolja a Biblia tanításán alapuló keresztyén theológiai meg-
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Eperjesi vértanuk 
emléke 

A zsinat 

győződését. Nem a harc heve és indulata csap ki belőle, hanem az ön-
tudatos férfias meggyőződés fényereje, amely tartalmi igazságával meg-
győzni akar, nem szavai élességével megsebesíteni vagy ledöfni. Mint 
tiszta bibliai hang hallatszik a kor kietlen és halálüvöltő harci zajában 
az ő fenséges szálló igéje: „Szel? ázol? a cikkek, amelyek mellett meg 
kell állanom és meg is állok mindhalálig, ha 9síen is ug? akarja. 
Széken nem változtathatok semmit, ezekből nem engedhetek semmit. 
3ía bárki valamit engedni akar, végezze el saját lelkiismeretével." 
Mintha a wormsi szózat kelne uj életre e szavakban. Az akkori világ 
két legnagyobb hatalmassága, a császárság és papság felé ugyanazzal a 
fegyverrel fordul: a lelkiismeret jogának hirdetésével. E jogot nemcsak 
önmaga számára követeli, hanem minden embertársa számára. A Krisztus 
tanítványához illő hatalmas kijelentés az eretnekégetések szomorú korá-
ban, mert azt harsogja minden nemzedék hatalmasságai felé, hogy „a 
mi fegyvereink nem testi fegyverek, azért hatalmasak az Istennél". 

Emlékezésünk másik virágszála az eperjesi vértanuké. Most 250 
éve annak, hogy Eperjesen Caraffa, a bécsi kormány megbízására összefog-
dostatta a felvidéki tekintélyes magyar protestáns, főképen evangélikus 
vezérembereket, akiknek minden bűnük az volt, hogy sem vallásuk, sem 
nemzetük szeretetét nem tudták és nem akarták megtagadni. Minden 
elfogadott és elismert törvénykezési elv megcsúfolásával halálra Ítéltette 
és kivégeztette őket, köztük Radvánszky Györgyöt, egyetemes felügyelőnk 
ősét. Tetemüket vesztőhelyen temettette el, hogy még a meggyalázással 
is tetézze a fajdalmai. Felsóhajthatunk a költővel: 

„Szegény Magyarország, szegény édes honom, 
De sokféle bilincs volt már lábaidon." 

Mi azonban fölemelő tanítást és vigaszt találunk az írás szavában: 
Szereti az Úr azí, akit megdorgál és megostorozza, al?it fiává fogad. 
A szenvedés nyeső és tisztító kés Isten kezében. Azt a fát és népet tisz-
títja, amelytől gyümölcsöt vár s amelyet meg akar tartani. A kettős tör-
ténelmi évfordulót egyetemes egyházunk Luther-Társasága országos ün-
nep tartásával ünnepli meg; kiadja a Schmalkaldi cikkeket, új szép 
formában s emlékfüzetet tesz közzé az eperjesi vértanúkról. A gyüleke-
zetekben való megünnepléséről az illetékes püspökök fognak intézkedni. 

Minden egyházi közösség életmunkája két irányú: egyrészt egy-
házvédelem, másrészt egyházépités. Mind a kétféle munka egyformán 
szükséges és figyelemre méltó. 

Az egyházvédelem terén elsősorban a zsinat törvényalkotása érde-
mel figyelmet. A zsinatról felügyelő elnöktársam szólott megnyitó beszé-
dében ; tehát részletes ismertetését mellőzöm, hiszen szövege, mely most 
van szentesítés alatt, még változhatik is. Új szabályrendelet alkotásra 
lesz szükség, mert az új egyházi törvény az egyházi önkormányzatot a 
presbyteriumok révén új közigazgatási szervvel bőviti, e réven alkal-
masint új költségekkel terheli s részben az adórendszert is módosítja. 
A zsinatról szólva meg kell említenem, hogy kerületünk független-
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ségét a zsinat tűinyomó többséggel megvédte. Hálás köszönet illeti 
a harcban részt vevő Bruckner Győző jogakadémiai tanár széleskörű 
és mély történelmi fejtegetéseit, amelyek egyik folyóiratunkban s külön 
lenyomatban is megjelentek. Ugyanő közismert tartalmasságával vett 
részt a csonkakerületek püspökválasztása körül támadt sajtóvitában. A 
zsinati vitát azonban kerületi felügyelőnknek a kérdés minden oldalát 
megvilágító nagy beszéde döntötte el. Hálával kell felemlítenem azon 
nagy beszédét is, amellyel a reversalis-vadászat nemzetbontó hatása el-
len kikelt s amelynek nyomán nagy vihar támadt. A mi részünkről e 
harcot rendithetetlen nyugalommal es példaadó mérséklettel vívtuk meg, 
amint mindig nyugalom és mérséklet, személyeskedések mellőzése jel-
lemzi az igazság harcosait. E vihar, bár sebeket szaggatott fel, mégis 
tisztította a levegőt. A közvélemény nem ült fel azoknak, akik régi ha-
talmi álmok folyományaképen előzetes cenzúra alá szeretnének vetni 
minden önálló férfias megnyilatkozást. Az ügy e férfias lépéssel megin-
dult a megvalósulás felé s mindegyre szélesebb körök vallják azt a fel-
fogást, hogy családi és nemzeti béke érdekében el kell törülni a rever-
salis-törvényt, mert előre megvert sereg az, amelynek tagjai bizalmatla-
nul vagy elkeseredett szívvel néznek egymásra. Hálás köszönei illeti meg 
elnöktársamat, hogy férfias bátorsággal hozzányúlt a kényes kérdéshez 
és fergetegeken, támadások pergőtüzén át közelebb vitte a folyton nyug-
talanító kérdést a megoldáshoz. 

Az egyházépités terén nagy lépés az egységes magyar liturgia el-
fogadása, amelyet az egyetemes közgyűlés kötelezővé tett. Kivételképen 
megengedte, hogy azon gyülekezetek, amelyeknek liturgiája gazdagabb 
az uj liturgiánál, a régi használatban levő liturgiát későbbi in-
tézkedés beálltáig a püspök engedélyével megtarthatják. Az uj istentisz-
teleti rend hatása már eddig is áldásosnak bizonyult, kivált énekelni sze-
rető gyülekezetekben. Gyülekezeteink áldással és épüléssel használják a 
magyar Tranoscius- énekeskönyvet is, amelyben művészi költői formá-
ban, szép magyarsággal támadtak fel újra a régi kincsek. Terényben az 
uj Tranoscius sok lelket hódított meg a magyar istentisztelet számára. 
Örömmel és példaadásul említem meg, hogy a terényi egyháznak fel-
ügyelője, 200 példányt ajándékozott egyházközségének, amelyben az egy-
házi szolgálatot kevés hiján három évtizede megkezdte. A nógrádi egy-
házmegye felügyelője pedig több gyülekezetet látott el magyar énekes 
könyvekkel. Boldogság és büszkeség tölti el lelkemet, amidőn megne-
vezhetem e két igazi világi pap nevét, Sztranyavszky Sándorét és Lasz-
káry Gyuláét, akik, nem csupán az egyházvédelem oszlopai a törvény-
szakaszok alkalmazásával, hanem egyházépitő munkások is az igének ily 
módon való hirdetésével, hogy az evangélium a lelki ének formájában 
utat találjon minden szegényes, alacsony fedél alá. Ahol buzgón énekelni 
tudnak, ott közelebb van a szivekhez Isten és az ő szent Fia. Az ő lel-
kesítő példájuk szárnyain a jelenkorból visszaszáll lelkem a régi világba, 
Balassa, Riniay, Madách Gáspár, Petrőczy Kata Szidónia nemzedékéhez, 

2* 

Egységes liturgia 

Magyar Tranoscius 
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mely remek vallásos művekkel gazdagította énekes könyvünket. Az 
akkori énekszerzőknek méltó utódai a mai énekterjesztő s igeplántáló fel-
ügyelők. E jelenség megerősít ama hitünkben, hogy hazánkat földarabol-
hatták hóhér kezek, de a régi szellem, az áldozat szelleme ép és cson-
kitatlan maradt. 

] Az énekeskönyv ügyével kapcsolatban meg kell emlékeznem az idei 
márciusi budapesti egyházzenei konferenciáról, amelyen evang. egyhá-
zunknak számos kántora és zenésze vett részt. E conferentia a két pro-
testáns egyház közös megmozdulása volt és célja : a Magyar Prot. Iro-
dalmi Társaság kezdeményezésére egyházi zenénknek magyarabbá és mű-
vészibbé fejlesztése, régi eltűnt énekkincseink feltámasztása s ezen a ré-
ven a lelki élet emelése és nemesítése. A conferentián nemcsak a magam 
jószántából jelentem meg, mint az énekügy régi szerény munkása, hanem 
az egyetemes felügyelő űr megbízásából, mint egyházunk képviselője is. 
E minőségemben reám hárult a megnyitó istentisztelet tartása s az egész 
konferentiának berekesztése. Református részről Tasnádi Nagy András 
államtitkár mondotta a megnyitó beszédet és Ravasz László dunamelléki 
püspök tartotta a befejező istentiszteletet. Evang. részről nagy érdekű 
előadásokat tartottak D. Kapi Béla püspök és dr. Jánossy Lajos egye-
temi tanár. Reméljük, hogy e kis mustármagból, amit hit és szeretet ve-
tett, rövid idő multával terebélyes fa nevelkedik. 

Hasonlóan közös megmozdulás volt a Protestáns Diákszövetség 
konferentiája márciusban, ugyancsak Budapesten Kaas Albert báró ve-
zérelnökségével. Á protestáns ifjúság kérdéseit vitatták meg az összes 
protestáns egyetemi diákegyesületek kiküldöttei. Felkérésre szintén tar-
tottam előadást Gsaláävéaelem és prof. i f júság címen. 

Sokkal nagyobb jelentőségű és hatású volt a finn-ugor lelkészek 
konferenciája május havában, amelyet a Lelkész Egyesület (MELE) el-
nöksége, főkép D. Raffay Sándor és Turóczy Zoltán rendezett. Körül-
belül 1 1 0 - e n látogattak el hozzánk finn- és eszt püspökök, egyetemi ta-
nárok, lelkészek és családjaik. Még most hónapok multával is érezzük 
a lélekemelő istentiszteletek építő hatását, az előadások, a testvéri együtt-
érzés átmelegítő és fölemelő erejét. Rendkívüli jelentősége van e barát-
kozásnak, amelyet két év múlva egy finnországi congressus követ. Nem-
csak a történelmi ős hagyomány kapcsol össze, nem csupán a közös 
hit, hanem kiváltképen annak a nagy egyházi újjászületésnek, bibliai 
renaissancenak élő ereje, mely északi testvéreink nemzeteit ujjá terem-
tette s amely egyenlőre vékony erecskéken kezd átszivárogni hozzánk, 
hogy itt is ugyanazt a munkát végezze. Nem a külső szervezeti for-
mákra gondolok, hanem a lelkeket átható erkölcsi erőre; új borra a 
régi tömlőkben. A congressus eseményeit nem részletezem, hisz a lapok 
ismertetései bőven tájékoztattak; egyházunk számottevő tényezői igye-
keztek előadásokkal, beszédekkel emelni a tanácskozások színvonalát. 
Áldassék Isten neve, hogy sikerült; köszönet illeti meg azokat, akik 
életre hívták. 
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Egyházkerületünk éleiéből örvendetes mozgalomképen jegyezhetem 
föl, hogy a mult őszön öt templomszentelési végeztem: október 31-én 
Bicskén, november hó 8-án Nagyvelegen, szülőfalumban, ahol ugyan-
ekkor a kerületi felügyelő űr megragadó szép beszéddel felavatta a 
világháború és az 1848-iki szabadságharc hőseinek emléktábláit; novem-
ber hó 22-én Vérteskethelyen, október hó 18-án Dorogon a közös 
protestáns templomot Medgyasszay Vince dunántúli, 1937. június 27-én 
pedig Agárdon Ravasz László dunamelléki református püspökkel. 
Mind a két ünnepély a testvériségnek közös ünnepe volt, s emelkedett 
érzésekkel távoztunk el onnan. Benső meghatottsággal kell megemlé-
keznem a bicskei református gazdákról, akik az erőtlen evangélikus 
gyülekezet templomépitését azzal támogatták, hogy az összes fuvart, mint 
szeretetmunkát ingyen teljesítették. Minden templomnak megvoltak a jó-
tevői, akiknek névsorát külön közlöm. 

A szórványgondozás munkáját, mint lelkemhez forrott munkát az 
elmúlt évben is szeretettel végeztem. Törekedtem megismerni azon te-
rületeket, ahol a hivek összegyűjtése, szervezkedése megindult, — saj-
nos emberi erőm korlátoltsága nem engedte, hogy minden fontos őrhe-
lyet meglátogassak. A mult évi kerületi gyűlés után következő vasárnap 
Somoskőn határszéli gyülekezetünkben tartottam istentiszteletet. Vízke-
reszt ünnepén (1937. január 6.) iktatattani be Esztergom és Dorog uj 
tisztviselőit és egyháztanácsát; virágvasárnapján Dorogon előadást tar-
tottam a bányász-othonban; pünkösd első ünnepén Balassagyarmaton 
hirdettem igét s utána részt vettem az egyhá?i közgyűlésen; Pünkösd 
második ünnepén Szügyön végeztem igehirdetést és utána közgyűlést 
tartottam, amelynek tárgya részint az egyházközség és filiák viszonyá-
nak uj alapra helyezése, részint a régi templomnak renoválása volt. A 
leányegyházak sorban kinyilatkoztatták, hogy Szügy kötelékében óhajta-
nak maradni, az egy (polyszög kivételével, mely földrajzi viszonyok 
miatt inkább Balassagyarmathoz való csatlakozását óhajtja. A hivatalos 
eljárás eredménye remélhetőleg oly megoldás lesz, mely a közegyház 
érdekeinek megfelel. Dorogon junius 6-án konfirmációt végeztem; aug. 
21-én és 22-én magjelentem Érden, előadást tartottam és igét hirdettem. 
Örömmel győződtem meg arról a gazdag lelki buzgóságról és elisme-
résre méltó pásztori gondozásról, mely Érdet a közeljövőben evangélikus 
központtá és önálló missziói egyházközséggé fogja emelni. Október 
1-étől külön missionárius segédlelkészt küldök Érdre a gyülekezet meg-
szervezésére, a vallástanítás és igehirdető szolgálat végzésére. A segéd-
lelkész működését a fehér-komáromi esperes, paróchus lelkész ellenőrzi. 

Junius 20-án Tordason pappá avattam Nagy Tibort, akit a fehér-
komáromi esperes mellé rendeltem segédlelkészül. Az ő avatását az 
őszön ujabb lelkészjelöltek avatása fogja követni és pedig Hegyeshalmon. 
Szeptemberben tartjuk az első lelkészi vizsgálatot. Mivel egyházunk ér-
deke kívánja, hogy a lelkészképzés az egyetem kapujánál ne érjen véget, 
a kerületbeli segédlelkészeket barátságos colloquiumra és konferenciára 
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gyűjtöttem össze. Ez összejövetelek célja: tanulmányaik, olvasmányaik 
ellenőrzése, irányítása, a gyülekezeti életben szerzett tapasztalataik meg-
beszélése, egyházi törvények, szabályrendeletek magyarázása. Olvasmá-
nyaikról dolgozatokban számolnak be. Remélem, hogy e kezdeményünk 
Isten segítségével sok áldást fog teremteni közegyházunk javára. 

Örömmel emlékezem meg iskoláink túlnyomó részének magas szín-
vonaláról, amelyet az állami hatóságok is elismernek. Kevés kivétellel 
ügybuzgó, önmagukat folyton mivelő tanitók oktatják gyermekeinket; le-
győzik azt a nehézséget is, amelyet az iskolai felszerelés esetleges hi-
ányos volta okoz. Tanítóink nem érik be a hiványszerű munka elvégzé-
sével; mint a lelkipásztorok megértő munkatársai résztvesznek az egy-
házépitő munkában. Egy ily kiváló munkaerőt, Jeszenszky Margit ba-
lassagyarmati tanítónőt igazgatói címmel tüntettem ki és a róla szóló 
okiratot személyesen adtam át a pünkösd első ünnepén tartott díszköz-
gyűlésen. Az emuit közigazgatási év folyamán három tanítónk lépett elő 
a VII. fizetési osztály 3. fokozatába. A többi igényjogosultra a követ-
kező évben remélhetőleg szintén sor kerül. 

1936. szeptember 30-án a mosoni és fejérkomáromi lelkészekből s 
egyháztagokból alakult küldöttséggel megjelentem Győrött, a dunántúli 
kerület közgyűlésén s kerületünk nevében üdvözöltem D. Kapi Béla püs-
pököt 20 éves püspöki jubileuma alkalmán; 1937. május 4-én Béren, 
Mihalovics Samu esperes 40 éves lelkészi jubileumán és a kerület ne-
vében üdvözöltem. Május 9-én elnöktársammal, Podhradszky János, Kar-
dos Gyula esperesekkel, Csatáry Elek egyházmegyei felügyelővel részt 
vettem Sopronban, a hittudományi kar elhunyt tiszteletbeli doktorainak 
emlékünnepén, ahol részemre tartották fenn azt a kegyeletes tisztet, hogy 
boldogult elődömről, D. Kiss Istvánról megemlékezzem. Az emlékünne-
pen az egyetemes egyház képviseletében jelen volt D. báró Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelő és D. Kapi Béla püspök, az egyetemes köz-
gyűlés egyházi elnöke. Ugyancsak részt vettem dr. Vietorisz Józsefnek, a 
Tranoscius magyar fordítójának Kisfaludy-társasági székfoglalóján, Szé-
csényben és Vanyarcon az új lelkészek, Szirákon és Nagybörzsönyben 
az új felügyelők beiktatásán. Üdvözöltük Wenk Károly volt mosoni es-
perest kormányfőtanácsosi kitüntetése alkalmakor. E helyütt felhívom a köz-
gyűlés figyelmét arra, hogy dr. Schneller István, volt pozsonyi theol. 
akadémiai, utóbb kolozsvári egyetemi tanár, a hazai pedagógusok köz-
tiszteletben álló Nesztora, aug. hó 3-án töltötte be 90-ik életévét. Isten 
kegyelme patriarchai kort engedett néki e földi mezőn s tisztelettel ha-
jolunk meg rendkívüli tudományos és nevelői érdemei előtt. Javaslom, 
hogy közgyűlésünk őt ez évforduló alkalmán jegyzőkönyvi kivonatban 
üdvözölje. 

Egyházkerületünk méltó módon vett részt a nemzet nagy halottjá-
nak, boldogult Gömbös Gyulának végső tisztességtételén. A kerület püs-
pökének vezetésével 25 kerületbeli lelkész jelent meg a ravatalnál és kisérte 
halottunkat nyugvóhelyére. Körlevélben hívtam fel a gyülekezetek lelkészeit, 
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hogy a temetést követő vasárnapon az istentiszteleten emlékezzenek meg 
a nemzet nagy fiáról. Részvétnyilatkozatot küldtünk a miniszterelnökség-
hez, a honvédelmi miniszternek, az országgyűlés képviselőházának és az 
elhunyt özvegyének. Összegyűjtöttük az atyáihoz tért államférfi elhuny-
táról szóló gyászjelentéseket, leveleket, a halálesetről és temetésről szóló 
lappéldányokat és a gyűjteményt, mint kerületünk letétjét, a Luther-Mu-
zeum történelmi emléktárába helyeztem el, egyéb történelmi emlékeink 
mellé. Nem eltemetni akartam, hanem, hogy új életnek forrása és példa-
követésre serkentő erő váljék belőle, amint azzá váltak elődeinek emlék-
jelei, akik ezer év ösvényein megelőzték őt a nemzet szolgálatában. 

Azon halottainkon kivül, akikről országos jelentőségüknél fogva 
már az elnöki megnyitó beszéd megemlékezett, kegyelettel emiékezein 
meg kerületünk halottairól, — az időrendet követve Szelényi Gyuláról, 
a kerület buzgó pénztárosáról, aki hosszas kínos betegség után tért síri 
pihenőre. Az agárdi közös protestáns templomnak egyik kezdeményező 
és fáradhatatlan apostola volt. Fájdalom, nem érhette meg szép álma 
megvalósulását. 

Elhunyt Tolnai Vilmos dr., az Erzsébet tudományegyetem bölcsé-
szeti karának köztiszteletben álló tanára, nyelvünk és irodalmunk kiváló 
búvára és művelője, Lehr Andrásnak, Petőfi sárszentlőrinci taní-
tójának unokája. Lőrinci Lehr Zsigmond, pozsonyi lyceumi tanár, kiváló 
Shakespeare-fordító fia. Pozsonyban született, egy ideig Pozsonyban az 
evang. lyceumban volt tanár, a családi kötelékek is Pozsonyhoz fűzték. 
Evangélikus egyházunknak hű fia volt s a vallásos kérdések iránt való 
érzékét, mely nevelésének evangélikus szelleméből fakadt, híven bizo-
nyítja intagvar költők hitvilága cimű tanulmánya, mely a Luther-Társa-
ság kiadásában jelent meg. Az általános nagy veszteség osztályrészén 
kivül Pozsony jogán külön is saját halottunknak tekinthetjük őt. Elköl-
tözése hirére részvéttáviratot intéztünk özvegyéhez és az egyetem rekto-
rához. Méltónak tartanám, hogy kerületünk közgyűlése is fejezze ki 
együttérzését. 

Kegyeletünk és áldásunk kisérje halottainkat a földi nyugalomba 
és mennyei dicsőségbe! 

Örömmel és bizalommal üdvözlöm az uj munkások közt Osztro-
luczky Pált, nagy elődök méltó utódját, a sziráki egyházfelügyelői szék-
ben, Gömbös Gyula örökében, dr. Gregersen Nilst Nagybörzsöny má-
sodfelügyelői székében. Egyéni hivatottság és rátermettség mellett ősi 
családi hagyományt is visznek gyülekezetünk kormányrúdja mellé. Üd-
vözlöm uj lelkésztársaimat, a tanitói kar uj tagjait, akik nevét külön so-
rolom fel. Üdvözlöm a régi lelkészt és uj esperest, Zimmermann Jánost, 
akit a mosonyi egyházmegye egyhangú bizalma hivott a kormányrúd 
mellé. Adjon Isten erőt hivatása betöltéséhez! 

A történelmi hűség kedvéért tartozó kötelességem megemlíteni, 
hogy evang. egyházunk zsinata alelnökévé választott és hogy a Kor-
mányzó Ur Ő Főméltósága az egyetem és a vallás közoktatásügyi mi-

Egyházkerület 
halottai 

Osztroluczky és 
Gregersen 
felügyelök 
üdvözlése 

D. Kovács püspök 
ny. r. tanárrá 
való kinevezése 
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niszter ur előterjesztésére az egyetemi ny. r. tanári cimet adományozta. 
E cim adományozás lehetővé teszi, hogy oktatói munkámat bár korlátolt 
mértékben tovább is folytassam, hittudományi karunkon előadásokat tart-
hassak és összekötő szál lehessek közegyházunk és a hittudományi kar 
között. Ily módon közvetlenül megismerhetem a jövendő lelkésznemze-
déket és továbbra is munkása lehetek a lelkésznevelésnek. Előadásaim 
tárgyát a magyar protestáns egyháztörténelem köréből választottam. A 
gyülekezeti életben tartott előadásaimról és végzett látogatásaimról külön 
jegyzéket mellékelek. 

* 

Mielőtt jelentésem általános részét befejezném, igaz meleg hálával 
és köszönettel fordulok Ő Nagyméltósága, elnöktársam felé, aki nagy 
országos gondjai mellett hűségesen megosztotta velem a kormányzás 
gondját, nemcsak az elnöktársét, hanem a lelkipásztorét is. Ahol egyháza 
érdeke kívánta, mindig megjelent, — ott láttam Velegen, Vanyarcon, Szi-
rákon, Béren, Debrecenben s személyiségével, beszédeivel ünneppé avatta 
az egyszerű hétköznapot is. Mindig érezzük, hogy amit mivel, több az 
eskükötelezte kötelességnél, oly benső, láthatatlan erő munkálkodik benne, 
mint a fában a rügyfakasztó vagy a lombokat virágba boritó eső. Nem 
azzal jön, hogy áldozatát éreztesse, — hanem, hogy lelke ösztönének 
engedelmeskedjék. Ha kell, kardot vagy pajzsot tart kezében, ha kell, 
vakoló kanalat; de akár harcol, akár dolgozik, szemében, a gyöngyöző 
verítékben fölismerjük azt, akit nem önmaga akarata, hanem Isten aka-
rata küldött ide. 

Áldja meg őt Isten erővel s a barázdát, aminek hantjaiba magot 
vet, gazdag terméssel. Segítsen mindnyájunkat kegyelmével, hogy hü 
szolgáknak találtassunk. 

Következnek a részletes kimutatások. 

Püspöki 
munkarend 

I. Püspöki munkarend az 1936—37. évben: 
(1936. szept. 1. — 1937. aug. 31. 

A) 1936. év. 
Szept. 2—3. Egyházkerületi bizottsági, gyámintézeti és lelkészegyesületi 

ülések Salgótarjánban. 
Szept. 3. Papavatás Salgótarjánban. 
Szept. 4. Egyházkerületi gyűlés Salgótarjánban. 
Szept. 6. Istentisztelet és igehirdetés Somoskőújfalun. 
Szept. 30. Győrött a dunántúli egyházkerületi gyűlésen D. Kapi Béla 

püspök üdvözlése 20 éves jubileumán. 
Okt. 4. A soproni hittudományi kar tanévnyitó ünnepén részvétel. 
Okt. 10. f Gömbös Gyula miniszterelnök temetése Budapesten. 
Okt. 18. A közös protestáns templom felavatása Dorogon, Med-

gyasszay Vince ref, püspökkel együtt. 
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Okt. 26—27. Részvétel az egyetemes egyház bizottsági ülésein. 
Okt. 27. Az egyetemes egyház képviseletében részvétel és üdvözlés 

az Eposz jubiláris közgyűlésén. 
Igehirdetés az egyetemes közgyűlést megnyitó istentiszte-
leten. 

Okt. 28. Részvétel az országos zsinaton. 
Okt. 29. Részvétel az egyetemes egyház közgyűlésén. 

Részvétel a Luther-Társaság Tranoscius-emlékünnepén. 
Berekesztő beszéd. 

Okt. 31. Templomszentelés Bicskén. 
Nov. 8. Templomszentelés Nagyvelegen. 
Nov. 10—14. Részvétel az országos zsinat ülésein, Budapesten. 
Nov. 15. Lelkésziktatás Szécsényben. 
Nov. 16—20. Részvétel az országos zsinat ülésein, Budapesten. 
Nov. 22. Templomszentelés Vérteskethelyen. 
Dec. 7—10. Részvétel az országos zsinat ülésein és az egyházkerületi 

elnökségek értekezletén, Budapesten. 
Dec. 18. Előadás a gyöngyösi evangélikus egyház vallásos estéjén f 

Glčivení az életben — áHvení a szivekben. 
Dec. 21. Részvétel a hittudományi kar szigorlatán Sopronban. 

B) 1937. év. 
Jan. 5. Részvétel D. Bancsó Antal theol. akad. tanár temetésén, 

Budapesten. 
Jan. 6. A felügyelők és tisztviselők, presbyterium beiktatása Esz-

tergomban és Dorogon (iktató beszédek). 
Jan. 18. Részvétel a theol. fakultás szigorlatán és alapvizsgálatán 

Sopronban. 
Febr. 1—3. Részvétel a hittudományi kar szigorlatán és alapvizsgálatán 

Sopronban. 
Febr. 13. Előadás Budapesten a Deák-téri Luther-Szövetség böjti 

sorozatában: Q. költészet útmutatása a kereszt felé. 
Febr. 18. Előadás Budapesten a Luther- Otthonban: Cuther halála és 

éleímérlege. 
Febr. 22. Részvétel D. Geduly Henrik püspök temetésén. Nyíregyházán. 
Márc. 1. Igehirdetés a Magyar Prot. írod. Társaság egyházzenei 

conferentiáján, Budapesten. 
Márc. 2. Berekesztő beszéd a Prot, egyházzenei conferentián. 
Márc. 5. Előadás Budapesten a Luther-Otthonban: Kégi magvar 

protestáns áiákéleí. 
Márc. 10. Részvétel az egyházkerületi elnökségek értekezletén és a 

nyugdíjállamsegélyügyi bizottság ülésén. 
Márc. 11. Részvétel az országos zsinaton. 
Márc. 18. Előadás a Magyar Protestáns Diákszövetség konferenciájá-

nak megnyitó ülésén: Gsaláävéäelem és protestáns i f júság. 
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Márc. 21. Előadás Dorogon a Bányászotthonban: fltária uíja. 
Márc. 24. Előadás Enyingen a ref. templomban tartott missziói estén: 

GL nagyhét a magyar történelemben. 
Ápr. 3. Előadás Budapesten, a kelenföldi evang, nőegylet estéjén: 

G magvar protestáns paróchia. 
Ápr. 9. Előadás Budapesten, az Evang. Nőegyletek Országos Szö-

vetségében: Slő Cuther-emlékek h i ú n k b a n . 
Ápr. 11. Lelkésziktatás Vanyarcon. 
Ápr. 17. Részvétel a Luther-Szövetség magyar estéjén Debrecenben. 
Ápr, 30. Részvétel a Protestáns Közös Bizottság ülésén és a Bal-

dácsy-alapitvány közgyűlésén. 
Máj. 4. Részvétel Béren Mihalovics Samu esperes 40 éves lelkészi 

szolgálati emlékünnepén. 
Máj. 9. Emlékbeszéd Sopronban a hittudományi kar elhunyt tisz-

teletbeli doktorainak emlékünnepségén: D. Kiss 9síván 
emlékezete. 

Máj. l i . Colloqium és értekezlet az egyházkerület segédlelkészeivel 
Budapesten. D. u. Részvétel dr. Vietorisz József, Kisfaludy 
Társasági székfoglalóján. 

Máj. 14. Részvétel a Prot. Közös Bizottság ülésén Budapesten. 
Máj. 16. Igehirdetés Balassagyarmaton. A díszközgyűlésen Jeszenszky 

Margit tanítónő üdvözlése az igazgatói oklevél átadása al-
kalmán. 
Presbyteriumi ülés Szügyön. 

Máj. 17. Igehirdetés Szügyön és közgyűlés a gyülekezet újjászerve-
zése tárgyában. 

Máj. 25. Előadás a finn-ugor lelkészek conferentiáján: G magyar 
evangélikus egyházi alkotmány jellegzetes vonásai. 

Máj. 30. Igehirdetés a hősök napján a budapesti deáktéri templom-
ban tartott rádió-istentiszteleten. 

Jun. 1 2. Részvétel a hittudományi kar szigorlatán és alapvizsgálatán 
Sopronban. 

Jun. 6. Konfirmáció végzése Dorogon. 
Jun. 14—16. Részvétel a hittud. kar szigorlatán és alapvizsgálatán Sop-

ronban. 
Jun. 20. Lelkészavatás Tordason. 
Jun. 21. Részvétel a fehérkomáromi papi értekezleten, Komáromban. 
Jun. 26. Részvétel a kerületi elnökségek értekezletén és a nyugdij-

államsegélyügyi bizottság ülésén. 
Jun. 27. Közös prot. templom szentelése Agárdon D. Ravasz László 

ref. püspökkel. 
Jun. 28—29. Részvétel a fehérkomáromi egyházmegye közgyűlésén 

Gyúrón. 
Jun. 28. Előadás a gyúrói egyház vallásos estéjén: énekes köny-

vünk kincsei. 
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Jul. 1 - 2 . Részvétel a nógrádi egyházmegye közgyűlésén, Balasssa-
gyarmaton. 

Jul. 4 Felügyelőiktatás Szirákon. (Beiktató beszéd.) 
Jul. 18. Felügyelőiktatás Nagybörzsönyben. 
Jul. 22. Részvétel a kerületi elnökségek értekezletén Budapesten. 
Aug. 8. Igehirdetés Balatonszemesen. 
Aug. 9. A tanítók üdülőházának megtekintése Révfülöpön. 
Aug. 21. Előadás Érden. 
Aug. 22. Igehirdetés Érden. 

A sopron hittudományi karon tartott előadások nincsenek felvéve. 

II. Adományok, segélyek. 

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság ez évben 250 P-t 
adományozott kerületünknek a szerződésszerű jutalékon felül. 

Az „Evang. Egyházkerületek Jóléti Egyesülete" a kerülettel kötött 
szerződés értelmében az 1936. julius 1-től 1937. junius 30-ig terjedő 
időszakra 807 P 30 f-t fizetett be az egyházkerület pénztárába díjbevé-
teli részesedés címén. 

Rendkívüli államsegélyt kaptak: Schultz Aladár bánki lelkész 180 
P, Kiss Kálmán felsőpetényi lelkész 160 P, Kalavszky Kálmán felsőgalla-
tatabányai lelkész 120 P, özv. Hering Lajosné 100 P, a székesfehérvári 
egyház 1000 P, a hegyeshalmi egyház 300 P, a vanyarci egyház iskola-
építésre 3000 P, a nagybörzsönyi egyház iskolatatarozásra 750 P, a 
gutái egyház 1200 P = 6810 pengő. 

A Prot. Tanítói Internátusi Alapból az elmúlt közigazgatási évben 
segélyek nem osztattak, azok kiosztására a küszöbön álló tanév folya-
mán fog sor kerülni. 

III. Változások a hivatalos személyzetben. 

a) Változások az esperességekben: 
Dltegválaszíatoíí: Zimmermann János a mosoni egyházmegye es-

peresének. 

b) Változások a lelkészi karban: 
DKeghalí: Králik Eivin nyug. vanyarci lelkész, 
(állásáról lemonäoíí s távozott a kerületből: Farkas Lajos va-

nyarci lelkész. 
JHegválasztaíoíí: Kertész Ferenc Vanyarcon. 

c) Segédlelkészi a lkalmazás: 
Benczúr Zoltán Balassagyarmaton, Milán János Béren, Nagy Tibor 

Tordason, Gartai István Tatabányán, Molnár Gyula Esztergomban misz-
szíói segédlelkésznek. Eltávozott Ferdinánd István Tordasról Nyíregyházára. 

Adományok, 
segélyek 
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d) Változások a felügyelői ka rban : 

3Üeghalt: vitéz jákfai Gömbös Gyula sziráki felügyelő, Plalthy Ele-
mér bocsárlapujtői másodfelügyelő. 

Cemondotí: Zelenka Ottó salgótarjáni felügyelő. 
fllegválasztaííak: Laszkáry Gyula Legénden, Osztroluczky Pál Szi-

rákon, dr. Soltész Zoltán másodfelügyelőnek Ipolyvecén, dr. Gregersen 
Nils másodfelügyelőnek Nagybörzsönyben, dr. Csőváry Kálmán másod-
felügyelőnek Vanyarcon, Remenyik Ernő Dorogon, dr. Vassányi István 
Nagyvelegen. 

e) Változások a íaniíói ka rban : 

Távozot t : Csulik Mária helyettes tanítónő és Aradi István id. hely. 
tanitó Oroszlányról. 

helyettes tanitók lettek: Aradi István Oroszlányban, Katona Fe-
renc és Papp Edith Galgagután, Neubauer János és Rátz Teofil He-
gyeshalmon. 
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3 N ó g r á d - H o n t 11 11 6 3 19 1 1 2 20 15 12 

Összesen 22 25 21 9 37 30 6 39 23 20 

A mult évi kimutatással 
szemben: + 2 — + 2 - 2 + 3 + 5 + 2 + 2 — 2 — 1 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 

A z e g y h á z 

Az 
egyházmegye 

neve 

é v i pénztári 

al
ap

ít
vá

ny
a 

E 
N 
CA 

O 

Az 
egyházmegye 

neve 
bevétele kiadása 

marad-
vány hiány 

al
ap

ja
 

al
ap

ít
vá

ny
a 

o 
U-C P P P P P P 

1 Fejérkomárom 100317 96944 3373 — 13223 5026 

2 Moson 37567 33160 4407 — 13 1777 

3 N ó g r á d - H o n t 232213 22^353 9860 — 17573 6665 

összesen 370097 352457 17640 — 30809 13468 

A mult évi kimutatás-
sal szemben 

+ 
22972 

+ 
22583 

+ 
389 — 11311 153 
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anyagi viszonyai az 1936 évről. 
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tte
k 

ja
ví
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k 

el
ad

ta
k 
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ké
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-
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P P P P P P P P q P 

91933 12259 3146 3100 6352 19594 5207 244 288 362 

6902 2600 2740 — — — 4210 — — — 

92117 15006 8246 2500 — 12398 7405 - -
18 buza 
14 rozs 

— 

190952 29865 14132 5600 6352 31992 16822 244 320 362 

+ 
13699 

+ 
13568 4122 

+ 
2621 

+ 
2628 

+ 
11819 275 1668 28 q 

+ 
362 



V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1936. évben. 

N 
CA 

-O 
o u* 

Az egyházmegye 
neve 

Bevétel 

Pengő 

Kiadás 

Pengő 

Marad-
vány 

Pengő 

Vagyon 

Pengő 

Az esperességileg kezelt alapítványok 
neve, célja, összege 

Fejérkomárom 

Moson 

Nógrád Hont 
a) közig, pénztér 
b) birtok pénztár 

Összesen 

A mult évi kimutatással 
szemben: 

1966 

744 

6216 
5450 

14376 

1615 

1841 

733 

6211 
5445 

14230 

1657 

125 

1 1 

5 
5 

146 

+ 
42 

2537 

1315 

5705 
8311 

17868 

10046 

1. Fischer alapítvány, folyó kiadásokra 
2. Hering Lajos emlék alapítvány 
3. br. Solymossy-Zichy alapítvány 
4. lándori dr. Kéler Z. segitő alap 
5. „ „ napidij alapítvány 
6. Itzés Zs. tanitó-képviseleti alapítvány 
7. Egyházmegyei könyvtár alap . 

34 P. 
72 „ 

207 „ 
69 „ 
19 „ 
46 „ 

153 „ 

1. Gróf Zichy H.-féle iskola alap . . 2 P — f. 

1. Monographia alap . . 415 P. 40 f. 
2. Missiói alap . . . . . 3971 „ 68 „ 
3. Lutheraneum alap . . 34 „ 20 „ 
4. Diakonissza alapítvány . . 5682 „ 88 „ 
5. Szirákköri tanítók ösztöndíj alap • 89 „ 40 „ 
6. Tartalék alap . . . . 1 „ 32 „ 

Összesen 10797 P 48 f. 

498 P 48 f. 



VI. Az egyházmegyék papi-segélyző intézetek kimutatása 1936 évről. 
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Az 
egyházmegye 

neve 

Intézeti 
vagyon 

Évi 
szaporodás 

Se
gé

ly
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tt 
fé

l 

Segély 
egyenként 

Segély 
összeg 

egyszers 
minden-

korra 
éven-
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Id
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O tu P P Se
gé

ly
ze

tt 
fé

l 

P P P P P P P 

1 Fejérkomárom . . 1283 93 8 
6 a : 18 P 
1 á : 36 P 
1 á : 45 P 

189 3 10 — 108 — 

2 Moson  227 7 1 50 50 — 32 — 80 — 

3a Nógrád-Hont . . . 8880 623 17 4 : á 40 P 
13: á 20 P 420 200 — — 255 — 

3b Bánóczy-alapitvány . 272 14 — — — — — — — — , 

3c Beniczky-alapitvány 368 14 — — — — — — — — 

Összesen . 11130 751 26 — 659 203 42 — 443 — 

A mult évi kimutatás-
sal szemben. . . 

+ 
734 

+ 
69 — — 43 — — — 

+ 
83 

i 
t . 
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Szórványgondozási 
segélyek 

S e g é l y e z é s e k . 

I. Szór ránvgondozás i és hitoktatási segélyek-
1. Bokodi lelkésznek a dadi hitoktatásra — — — 30 P. 
2. Csabdii lelkésznek a felcsuti hitoktatásra — — — 75 „ 
3. Csákvári lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipásztori 

gondozására — — — — — — — 150 „ 
4. Az esztergomi-dorogi szórvány hitoktatására és lelkipásztori 

gondozásra — — — — — — — 1 5 0 , , 
5. Gyúrói lelkésznek a váli és gánti hitoktatásra — — 40 „ 
6. Mátis I. nyug. tanítónak a dunaalmási hitoktatásért — 30 w 

7. Kalom Józsefné tanítónőnek a nagyigmándi hitoktatásért — 25 „ 
8. Komáromi lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipásztori 

gondozására — — — — — — — 7 5 „ 
9. Nagyvelegi lelkésznek a balinkai és timár-pusztai hitoktatásra 100 „ 

10. Fekete Ferenc tanítónak a bodajki hitoktatásért — — 50 „ 
11. Pusztavámi lelkésznek a móri és árki-pusztai hitoktatásra — 75 „ 
12. Száki lelkésznek szórvány hitoktatásra — — — 60 „ 
13. Szendi lelkésznek szórványai hitoktatására — — — 100 „ 
14. Székesfehérvári lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — — — — — 150 „ 
15. Kalavszky Kálmán lelkésznek szórvány hitoktatásra — 75 „ 
16. Bánhidai hitoktatás és lelkipásztori gondozásra — — 50 „ 
17. Tordasi lelkésznek szórványai hitoktatására és lelkipásztori 

gondozására — — — — — — — 150 w 

18. Lovas Kovács András s. lelkésznek szórvány hitoktatásért 50 „ 
19. Bánki lelkésznek szórvány gondozás és hitoktatásra — 150 „ 
20. Pap János tanítónak szórvány hitoktatásra — — — 75 „ 
21. Milán János s. lelkésznek a bujáki és ordasi hitoktatásra — 60 „ 
22. Kindrusz András tanítónak szórvány hitoktatásra — — 150 „ 
23. Egyházasdengelegi lelkésznek szórványhitoktatás és lelki-

pásztori gondozásra — — — — — — 150 „ 
24. Galgagutai lelkésznek szórványgondozás és hitoktatásra — 125 „ 
25. Pap Klára tanítónőnek a becskei hitoktatásért — — 25 „ 
26. Kétbodonyi lelkésznek szórványgondozás és hitoktatásra — 125 „ 
27. Kisterenyei lelkésznek szórványgondozás és hitoktatásra — 225 „ 
28. Legéndi lelkésznek a nézsai hitoktatásra — — — 50 „ 
29. Lucfalvai lelkésznek a nógrádmegyeri hitoktatásra — — 50 „ 
30. Ösagárdi lelkésznek a kosdi és keszegi hitoktatásra — 50 „ 
31. Salgótarjáni lelkésznek szórványai hitoktatására és lelki-

pásztori gondozására — — — — — — 220 „ 
32. Kisgerge és karancskeszii hitoktatásra — — — 50 „ 
33. Szécsényi lelkésznek szórványai gondozására és hitoktatására 250 „ 
34. Sziráki lelkésznek szórványgondozás és hitoktatásra — 120 „ 
35. Szügyi lelkésznek szórványai gondozására és hitoktatásra — 100 „ 
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36. Terényi lelkésznek szórványai „ n _ ioo P 
37. Nagybörzsönyi lelkésznek a vámosmikolai hitoktatás és 

Márianosztra lelkigondozása cimén — — — — 50 
38. Szepesi Károly s. lelkésznek szórvány hitoktatásért — 30 
39. Kiss Kálmán lelkésznek az alsópetényi hitoktatásra — 30 

Összesen: 3.620 P 

i» 

n 

II. GL vallás» és közoktatásügyi miniszternél? 1C)37. évi junius hó 14-én 
61662 - 1 V I . ü. 0. számú rendeletével az állami elemi népisko-
láknál működő lelkész- és íanííóhifokíaíók dí jazására rendelkezésre 

bocsájíoíí 1 1 0 0 PENGŐBŐL segélyeztelek: 

1. Horváth S. lelkész mint csabdii hitoktató heti 4 óra után 60 P 
2. Horváth S. lelkész mint vasztélypusztai hitoktató havi 1 

óra után — — — — — — — — 30 „ 
3. Fadgyas Á. lelkész, mint tóvárosi hitoktató heti 2 óra után 40 „ 
4. Érdi I—III. körzet hitoktatóinak heti 5 óra után — — 100 „ 
5. Podhradszky J. lelkésznek, mint martonvásári hitoktatónak 

havi 1 óra után — — — — — — 30 „ 
6. Piri K. lelkésznek, mint szendi hitoktatónak heti 6 óra után 90 „ 
7. Weltler R. lelkész hegyeshalmi hitoktatónak heti 4 óra után 60 „ 
8. Szűcs S. lelkésznek, mint magyaróvár—mosoni hitoktatónak 

heti 6 óra után — — — — — — 90 „ 
9. Szűcs S. lelkésznek, mint szórvány hitoktatónak havi 1 óra után 30 „ 

10. Révész A. lelkésznek, mint sziráki hitokt. heti 6 óra után 75 „ 
11. Teszák J. tanítónak, mint sziráki hitokt. heti 6 óra után — 75 „ 
12. Lapujtői hitoktatónak heti 5 óra után — — — 75 „ 
13. Zagyvapálfalvai hitoktatónak — — —• — — 20 „ 
14. Somoskőujfalusi és zagyvai hitoktatónak heti l - l óra után 60 „ 
15. Salgótarjáni I—III. körzeti hitoktatónak heti 2 - 2 óra után 75 „ 
16. Limbacher Z. lelkésznek, mint kisterenyei és vizslási hitok-

tatónak heti 2 óra után — — — — — 30 „ 
17. Limbacher Z. lelkésznek, mint mátraszelei hitoktatónak havi 

3 óra után — — — — — — — 40 „ 
18. Kiss Gy. tanítónak, mint homokterenyei hitoktatónak heti 

2 óra után — — — — — — — 40 „ 
19. Kiss J. tanítónak, mint rétsági hitoktatónak heti 3 óra után 50 „ 
20. Szepesi K. s. lelkésznek, mint márkházai hitoktatónak havi 

1 óra után — — — — — — — 30 „ 
Összesen: 1100 P 

Áll. el. iskolai 
hitoktatók 
dijazisa 
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1. 
III. Gtčtóalapi segélyek-

Tejérkotnárotni esperesség. 3. Felsőpetény 

1. Bokod — 
2. Gyúró — — 
3. Oroszlány — — 
4. Pusztavám — — 
5. (Szák) 

Vérteskethely — 

65 P 
85 „ 
85 „ 
60 „ 

355 h 
650 P 

II. JMógrdái esperesség: 

1. Bánk 
Nógrád 

2. Bér — 
Bokor 
Kutassó 

405 P 
85 ,, 

555 „ 
355 „ 
240 „ 

4. Kétbodony 
5. Legénd — 
6. Lucfalva — 
7. Ősagárd — 
8. (Sámsonháza) 

Szúpatak — 
9. Szirák — 

10. Szügy — 
Csesztve — 
Ipolyszög 
Mohora — 
Patvarc — 

11. Terény — 
r 

— 625 
- 6 0 
— 625 
— 635 
— 625 

- 355 „ 
85 „ 

- 115 , 
- 345 „ 

240 „ 
180 „ 

- 220 „ 
- 52q . 

6.260 P 

Elnöki jelentés 
kapcsán hoiott 

határozatok: 

Részvét 
Gömbös Gyula 

halála fölött 

Részvét 
D. Gednly H. 
halála fölött 

I. Fejérkomáromi esp.: 650 P., Nógrádi esp.: 6260 P. = 6910 P. 

IV. Gyermeknevelési segélyek. 
Görög Ernő 75 P., Magyar Géza50 P., Podhradszky János 5 0 P = 1 7 5 P . 

Évi jelentésemet befejezvén, közgyűlési munkánkhoz Istennek szent 
áldását kérem s magamat a mélyen tisztelt Közgyűlés további jóindu-
latába ajánlom. 

A közgyűlés a nagy figyelemmel hallgatott évi jelenté-
sért s az abban foglalt főpásztori bölcs útbaigazításokért és 
tanácsokért a püspöknek hálás köszönetét fejezi ki s a jelen-
tést egész terjedelmében jegyzőkönyvébe veszi. 

6. (Dr. Z.) Az elnökség előterjesztéseire 
a közgyűlés egyhangú egyetértéssel a következő határo-

zatokat hozza: 
1. Jákfai vitéz Gömbös Gyula miniszterelnöknek, a meg 

nem alkuvó nemzethűségben s rajongó hazaszeretetben tün-
döklő államférfiunak, evangélikus egyházunk hű fiának, egy-
házkerületünk kiváló tagjának s sziráki egyházközségünk me-
legszívű felügyelőjének döbbenetesen tragikus, a nemzet szá-
mára kellőképen fel sem becsülhető veszteséget jelentő korai 
halálát mélységesen fájlalja, áldott emlékét szeretettel megőrzi 
s kegyelettel jegyzőkönyvébe iktatja. Árván maradt családját 
és özvegyét minderről értesiti s előttük velük való együttér-
zésének, őszintén igaz gyászának kifejezést ad. 

2. D. Geduly Henrik püspök, egyetemes egyházunk és 
a tiszai evangélikus egyházkerület kiváló elnökének elveszté-
sét mélyen gyászolja, hiányát fájdalmasan érzi, felejthetetlen 
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emlékét hálásan áldja, jegyzőkönyvében szeretettel megörökíti 
s mindezekről az egyetemes egyházat, a tiszai egyházkerületet 
és a gyászbaborult családot értesíti. 

3. Pekár Gyulának, Luther Társaságunk nagynevű elnö-
kének váratlan elmúlását őszintén fájlalja, emlékét kegyelettel 
őrzi, jegyzőkönyvébe iktatja s együttérzését és igaz részvétét 
a gyászoló Luther Társaságnak s a bánatos özvegynek tudo-
mására hozza. 

4. A Kormányzó űr Ö Főméltósága magas szine elé a 
bensőséges hála, a ragaszkodó hűség, a mélységes hódolat és 
őszinte igaz szeretet készséges kifejezésével járul s áldott éle-
tére a jóságos Istentől gazdag áldást kér. 

5. Dr. Darányi Kálmán miniszterelnököt hazafias meg-
nyugvással látja az ország kormányának élén, mert tudja, 
hogy hűséges magyar és keresztyén lelke, kiváló képességei 
s bölcs mérséklete csalhatatlan biztosítékai annak, hogy mind-
végig hűséges sáfárja lesz az ország érdekeinek. 

6. Nagyrabecsüléssel és bizalommal tekint dr. Hóman 
Bálint vall. és közoktatásügyi miniszternek további működése 
elé, mert bizton hiszi, hogy amint eddig, úgy ezentúl is min-
dig a tárgyilagos és elfogulatlan igazságérzet és a nemzet 
egyetemes érdekeinek hazafias átérzése fogja vezetni s műkö-
dését irányítani. 

7. Dr. Ravasz László református püspököt, a reformá-
tus konvent egyházi elnöki székének elfoglalása és a M. Kir. 
Tudományos Akadémia alelnökévé történt megválasztatása al-
kalmából őszinte nagyrabecsülésének kifejezése mellett üdvözli. 

8. Makláry Károlyt, a tiszántúli református egyházkerü-
let püspökét főpapi méltóságában igaz nagyrabecsüléssel kö-
szönti. 

9. D. Kapi Bélát, dunántúli egyházkerületünk püspökét, 1 
egyetemes egyházunk közgyűlése egyházi elnöki székének el- i 
foglalásakor és m. kir. titkos tanácsossá történt kineveztetése 
alkalmából örömmel üdvözli, bizalmáról biztosítja, egyetemes 
egyházunk lelki vezéri elhivatásában kifejtendő munkássága 
elé bizakodó reménnyel tekint s őt tisztelettel és hittestvéri 
szeretettel üdvözli. 

10. Dr. Dómján Eleket tiszai egyházkerületünk püspöki I 
székében a megértő testvéri együttműködés biztos reményé- 1 
ben szeretettel üdvözli. 

A püspöki jelentéssel kapcsolatban a kerületi gyűlés a r 
benne foglalt javaslatokat magáévá tévén: j 

a) Részvétét fejezi ki Szelényi Gyula és dr. Tolnai Vil- \ 
mos halálán s erről hátramaradott családjukat kivonatban értesiti; é 

Részvét Pekár Gy, 
halála fölött 

Kormányzó 
üdvözlése 

Dr, Darányi K, 
üdvözlése 

Dr. Hóman B. 
üdvözlése 

Dr. Ravasz L, 
üdvözlése 

Makláry K, 
üdvözlésé 

Ď. Kapi B. 
üdvözlése 

)r. Dómján E, 
idvözlése 

'üspöki jelentéssel 
;apcsolatos rész-
rétnyilatkozatok 
is üdvözlések 
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Bérces L, 
megválasztása 

tb. jegyzővé 

b) Dr. Tolnai Vilmos érdemeit jegyzőkönyvében meg-
örökíti és ezt az Erzsébet Tudományegyetem rektorának tu-
domására hozza; 

c) Örömmel üdvözli dr. Schneller Istvánt 90-ik évének 
betöltése alkalmán és reá Isten áldását kéri; 

d) Üdvözli Wenk Károlyt legfelsőbb kitüntetése, Miha-
lovics Samu esperest 40 éves lelkészi szolgálatának örömün-
nepe, Jeszenszky Margit balassagyarmati tanítónőt 25 éves 
jubileuma, dr. Vietórisz Józsefet Kisfaludy Társasági székfog-
lalója alkalmából; 

e) Üdvözli az egyházkerület új munkásait, dr. Gregersen 
Nils és Osztroluczky Pál felügyelőket, Kovács Gyula és Ker-
tész Ferenc lelkészeket, az új tanitókat és munkájukra Isten 
áldását kívánja; 

f) Köszönetet mond mindazoknak, akik egyházi célra 
adakoztak, nevezetesen a bicskei ref. egyház tagjainak; 

g) A gyülekezeteknek figyelmébe ajánlja a Magyar Tra-
noscius énekeskönyv használatát az elavult csabai énekes-
könyv helyett; 

h) Az egyházkerületi közgyűlés a püspöki jelentéssel 
kapcsolatban megörökíti jegyzőkönyvében a finn és eszt or-
szágos evang. egyházak tagjainak magyarországi látogatását 
és szívből óhajtja a testvéri viszony és együttműködés ál-
landó ápolását; 

i) Az egyházkerületi közgyűlés megörökíti jegyzőköny-
vében dr. Antal Géza ref. püspök emlékét és azon tényt, hogy 
a szülőházán elhelyezett emléktáblára az emléke iránt érzett 
tisztelet és kegyelet jeléül koszorút helyezett. 

7 . (K.) Püspök javaslatára 
az egyházkerületi közgyűlés Bérces Lajos balassagyar-

mati igazgató-tanítót, az Egyházkerületi Tanítóegyesület elnö-
két egyházkerületi tb. jegyzőnek választja meg. 

Az újonnan választott Bérces Lajos kerületi tb. jegyző, 
valamint a mult évi kerületi gyűlés által megválasztott Dr. 
Jánossy Lajos kerületi törvényszéki biró a közgyűlés szine 
előtt a hivatali esküt letették. 

Miniszteri 
rendeletek 

8 . (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek a 
lelkészek és az egyházak, valamint az egyházkerület államsegélyeire 
vonatkozó rendeletei, számszerint 31, melyeknek kelte és száma a kö-
vetkező : 
1936. aug. 22. 6269 sz. Wenk Károly esperes államsegély téritménye. 

„ „ 24. 77954 sz. Galgagutai egyház 1200 P iskolatatarozási 
államsegélye. 
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1936. szept. 7. 6169 sz. Özv. Hering Lajosné 100 P rendk. segélye. 
» n 10. 6561 sz. Nagyvelegi egyház rendkívüli segélye. 

1936. nov. 20. 7268 sz. Gerhát Sándor lelkész családi pótléka. 
n n 23. 7085 sz. Kalavszky Kálmán 120 P segélye. 
n n 24. 7164 sz. Farkas Lajos lelkész kongruájának beszün-

tetése. 
1936. dec. 25. 7590 sz. Kovács Gyula lelkész kongruája folyósítva. 
1937. január 22. 7747 sz. Fábri Mihály lelkész családi pótléka. 

n n 26. 7748 sz. Fábri M. lelkész I. korpótléka 1938 január 
1-én esedékes. 

1937. április 15. 4847 sz. Kertész Ferenc lelkész államsegélyei. 
1937. május 7. 4899 sz. Hegyeshalmi egyház 300 P rendk. segélye. 
1937. junius 8. 4142 sz. Kiss Kálmán lelkész 160 P rendk. segélye. 

r> » 8. 5067 sz. Schultz A. lelkész 180 P rendk. segélye. 
1937. julius 1. 5850 sz. Székesfehérvári egyház 1000 P segélye. 

n n 17. 5908 sz. Gerhát Sándor lelkész családi pótléka. 
n n 19. 78966 sz. Vanyarci egyház 3000 P iskolaépitési ál-

lamsegélye. 
» n 28. 78731 sz. Nagybörzsönyi egyház 750 P iskolatataro-

zási államsegélye. 
n n 21. 5985 sz. Mátis I. segédlelkész 150 P tanulmányi 

segélye. 
1936. aug. 23 -1937 jul. 19. 6396, 6848, 7139, 7398, 7734, 4185, 4471, 

4744, 5056, 5342, 5553, 6022 szám alatt a 
lelkészek 1936 szeptember-1937 augusztus 
havi államsegélyei. 

Tudomásul szolgál. 

9. (K) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek az 
elemi népiskolákra vonatkozó rendeletei, számszerint 6, melyeknek kelte 
és száma a következő: 
1936. augusztus 6. 75696 sz. Tanítók államsegély előleg visszatérítése. 

„ október 3. 81217 sz. Sztruhár János s. tanitó véglegesítése. 
„ dec. 28. 80418 sz. Nádasdi Ottó tanitó megválasztása. 

1937. február 8. 41330 sz. Iskolás gyermekek egészségügyi ellenőrzése, 
március 2. 59288 sz. Elemi iskolások részvétele a párisi rajzki-

állitáson. 
w 3. 74389 sz. Sztruhár János tanitó rendes tanítóvá való 

előléptetése. 
Tudomásul szolgál. 

10. (K.) Beterjesztetnek a vallás és közoktatásügyi miniszternek 
negves tartalmú rendeletei, számszerint 9, melyaknek kelte és száma a 
következő: 
1936. szept. 19. 6770 sz. Kis Pál János születési anyakönyvi kivonata. 

Elemi népisk. 
min. rendeletek 

Vegyes tartalmú 
min. rendeletek 
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Egyetemes gyűlési 
kiküldöttek 

1936. nov. 19.7357 sz. Katonai személyek vallásváltoztatása. 
„ „ 25.27489 sz. Köztisztviselők gyermekeinek tanulmányi se-

gélye. 
„ dec. 9. 39469 sz. Karácsonyi szünet az iskolában. 

1937. febr. 23. 93600 sz. Gázálarcok beszerzése a középiskolákban. 
„ márc. 4. 39592 sz. Talárok egységes minősiíése. 
„ „ 31. 4925 sz. Balogh István születési anyakönyvi kivonata. 
„ ápr. 27. 5200 sz. A lelkészek katonai szolgálatot teljesítő gyer-

mekei után a családi pótlék-igény előfel-
tétele. 

„ aug. 13. 5900 sz. Az „egyéb családtagok" utáni családi pót-
lék folyósításának előfeltételei. 

Tudomásul szolgál. 

11. (Dr. Z.) A Budapestre 1937. évi november hó 12-ik napjára 
egybehívott egyetemes közgyűlésre az elnökség előterjesztésére a köz-
gyűlés kiküldi: 

I. Megbízólevéllel: 
a) a világiak közül: Dr. Händel Bélát, Laszkáry Gyulát, Csatáry 

Eleket, Horváth Sándort, Hanzély Ferencet, Jánossy Károlyt, dr. Horváth 
Kornélt, vitéz Purgly Lajost és dr. Zelenka Frigyest; 

b) a lelkészek közül: Podhradszky Jánost, Zimmermann Jánost, 
dr. Csengődy Lajost, Fadgyas Aladárt, Görög Ernőt, Kirchner Rezsőt, 
Limbacher Zoltánt, Magyar Gézát és Szende Miklóst. 

II. Jegyzőkönyvi kivonattal: 
a) a világiak közül: 1. dr. Farkass Bélát, 2. dr. Stránszky Jánost, 

3. Fiedler Jenőt, 4. dr. Kéier Bertalant, 5. dr. Gregersen Nilst, 6. ifj. 
dr. Heinrich Antalt, 7. dr. Farkas Elemért, 8. Gaál Elemért, 9. Blaskovich 
Gézát, 10. dr. Szomora Sándort, 11. Antal Károlyt és 12. Bérces Lajost; 

b) a lelkészek közül: 1. dr. Jánossy Lajost, 2. dr. Wiczián Dezsőt, 
3. Piri Károlyt, 4. Irányi Kamillt, 5. Szűcs Sándort, 6. Pohánka Sándort, 
7. Kalavszky Kálmánt, 8. Weltler Rezsőt, 9. Révész Alfrédet és 10. 
Horvát Sándort. 

Az 1848: XX. tc. 
végrehajtása 

13. (Dr. F.) Az 1848. évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyában a köz-
gyűlés — tekintettel a mult év óta változatlan helyzetre is, — a jogügyi 
bizottság javaslatára a következő határozatot hozta: 

a) az emiitett törvénycikk végrehajtásának kérdését napi-
renden tartja — és 

b) ismételten felterjesztést intéz az egyetemes közgyű-
léshez az államsegély felemelésének és a »lelkészi korpótlék 
100%-ban való folyósításának a m. kir. kormánynál való 
szorgalmazása iránt. 
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1 3 . (K.) Kerületi pénztáros beterjeszti az egyetemes lelkészi nyug-
díjintézet dunáninneni nyugdíjasainak kimutatását az 1937. szeptember 
1-ei állapot szerint. 

I. Lelkészek: 
1. Rutkay Sándor, Szarvas — — — — 167 P 59 f. 
2. Szimonidesz Lajos, Budapest Mészáros-u. 66 — 233 „ 32 „ 
3. Balogh István, Tóváros — — — — — 300 „ — „ 
4. Szlancsik Pál, Pusztaföldvár — — — — 300 „ — „ 
5. Wenk Károly, Győr — — — — — 300 „ — „ 

II. Lelkészözvegyek: 
í . Binder Adolf né, Felcsut - — — — 81 P 92 f. 
2. Gaál Mihályné, Balassagyarmat — — — 82 „ 92 „ 
3. Hering Lajosné, Körmend — — — 75 „ 85 „ 
4. Jankó Dánielné, Tótkomlós — — — — 81 „ 92 „ 
5. Škrabák Gézáné, Veszprém — — — — 69 „ 78 „ 
6. Kövessi Béláné, Gödöllő — — — — 83 „ 12 „ 
7. Belicza Andrásné, Budapest, Tigris-u. 41 — — 76 „ 69 „ 
8. Horváth Sándorné, Tokaj — — — — 83 „ 12 „ 
9. Bodnár Samuné, Kispest (Városi Árvaszék) — — 50 „ 55 „ 

10. Kótsch Mihályné, Rákospalota — — — — 77 „ 39 „ 
11. Maróthy Emiiné, Budapest, Szentlászló-tér 22 sz. — 83 „ 26 „ 
12. Baltik Pálné, Balassagyarmat — — — — 83 „ 52 „ 
13. Horeczky Aladárné, Budapest VIII. Szentkirály-u. — 150 „ — „ 
14. Lombos Á. Jánosné, Balassagyarmat — — — 150 „ — „ 
15. Kossaczky Mihályné, Rákospalota — — — 83 „ 12 „ 
16. Meskó Károlyé, Alsópetény — — — — 150 „ — „ 
17. D. Kiss Istvánné, Sámsonháza — — — 566 „ 66 „ 
18. Huszágh Gyéláné, Balassagyarmat — — — 150 „ — „ 
19. Csővári Sári, Kétbodony, — — — — 150 „ — „ 
20. Dedinszky Aladárné, Balassagyarmat — — — 150 „ — „ 
21. Králik Ervinné, Vanyarc — — — — 150 „ — „ 

III. Kegydijasok : 
1. Petényi Györgyné, Balassagyarmat — — — 81 P 92 „ 

IV. Lelkészárvák: 
1. Belicza András, Budapest — — — — 15 P 58 f. 
2. Plachy Kálmán, Aszód - — — — — 32 „ 27 „ 
3. Halmi árvák, Hódmezővásárhely (Bodnár Bertalan) — 150 „ — „ 
4. Meskó Erzsébet, Alsópetény — — — — 1 5 „ 5 8 „ 
5. Horeczky Melinda, Budapest — — — — 15 „ 58 „ 
6. Lombos Katalin, Balassagyarmat — — — 15 „ 58 „ 
7. Huszágh Ágnes, Balassagyarmat — — — 15 „ 58 „ 
8. Alexy Ilona, Diósgyőr, Prónay-u. 13. — — — 36 „ 32 „ 
9. Trsztyenszky Jolán, Bpest, VII. Damjanich-u. 30. I. 3. — „ — „ 

Tudomásul szolgál. 

Egyet. lelkészi 
nyugdíjintézet 
nyugdíjasai, 
kegydíjasok, 
lelkészárvák 
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Pénzügyi bizottság 
jelentése 

14. (K.) Tárgysorozat szerint a pénzügyi bizottság jelentése kö-
vetkezik, amely szerint 

a) az egyetemes egyház vagyonmérlege az 1935. december 31-én 
tőkében és alapítványokban 680.712 P 41 f vagyont mutat ki. E vagyon 
az előző évi 655.085 P 62 f-rel szemben 25.626 P 79 f vagyonszapo-
rodást jelent; 

b) az egyházkerület 1935. évi számadásait a mult évi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyvének 64. ponlja alatt jóváhagyta; 

c) egyházkerületi közigazgatási államsegély címen az egyházkerületi 
pénztárba befolyt: az egyetemes egyháztól 9139 P, közvetlenül a kul-
tuszminisztériumból 3310 P. A rendes közigazgatási államsegély tehát 
számszerűleg egyezik az e címen előirányzott összeggel, a rendkívüli ál-
lamsegély azonban az előirányzott összegnél 300 P-vel kisebb. Remél-
hető, hogy a hiányzó összeg még rövidesen beérkezik a pénztárba, mint 
ahogy a püspöki hivatal postaportó államsegélyének kiutalása is csak 
most van folyamatban; 

d) a közalapból a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
68. pontja szerint egyházkerületünk vallásoktatás céljaira 320 P-t, a ke-
rületi missziói lelkész díjazására 250 P-t, az ujkomáromi egyház állandó 
segély cimén 600 P-t, a tatabányai és székesfehérvári egyházközségek 
pedig 200—200 P egyszersmindenkori segélyt kaptak; 

e) a pénzügyi bizottság megvizsgálta az egyházkerület 1936. évi 
számadásait s azokat 50937 P 18 f bevétellel, 50058 P 30 f kiadással 
s 878 P 88 f maradvánnyal helyesnek találta. Az egyházkerület vagyon-
mérlege 1936. december 31-én 156164 P 80 f vagyont tüntet fel, ami 
az előző évi vagyonnal szemben 301 P 23 f vagyonapadást jelent. A 
kezelési eredményszámla szerint az 1936. évi hiány ugyan csak 74 P 
42 f, ellenben az 1935. évi számadásban szerepelt 957 P 80 f hiányt 
még mindig nem sikerült kiegyenlíteni. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság fenti jelentéseit tudo-
másul veszi, az egyházkerület 1936. évi számadásait jóvá-
hagyja s a pénztárosnak az 1936. évre — a szokásos fenn-
tartások mellett — a felmentést megadja. 

Kimondja azonban a közgyűlés, hogy a rendkívüli adó-
alapi segélyeknél történt 400 P túlfizetés a most történő se-
gélyosztásoknál figyelembe vétessék, valamint a törvénykezési 
előlegek visszafizetéséből származó összegek az annak idején 
megrövidített missziói alap javára tartalékoltassanak. 

A rendkívüli államsegély címén még eddig be nem ér-
kezett 300 P-re vonatkozólag a közgyűlés felkéri az egyház-
kerületi elnökséget a kiutalás szorgalmazására s egyben meg-
újítja mult évi közgyűlése jegyzőkönyvének 16. pontjában 
foglalt ama határozatát, amely szerint felterjesztéssel fordul 
az egyetemes közgyűléshez aziránt, hogy miután a portókölt-
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ségek visszatérítésének a kultuszkormány részéről történt be-
szüntetése súlyosan érinti egyházközségeink háztartását, — az 
egyetemes egyház közgyűlése illetékes helyen továbbra is 
szorgalmazza a lelkészi hivatalok békében élvezett portómen-
tességének a visszaállítását, vagy pedig az 1935. január l-ig 
gyakorolt visszatérítését. 

f) A pénzügyi bizottság megkeresi az egyházkerületi közgyűlést, 
tegye megfontolás tárgyává, nem volna-e célirányos, hogy az egyházke-
rület háztartásában mutatkozó és az 1935—36. években már 1032 P 22 
f-re felszaporodott hiánynak megszüntetése és az egyházkerületi háztar-
tás egyensúlya érdekében a kerületi pénztári szolgálat mai formája át-
szerveztessék és a pénztári szolgálat ellátása — egy, az egyházkerület-
nek felelős pénztáros mellett — az Országos Földhitelintézetre bizassék. 

A kerületi közgyűlés felkéri az egyházkerületi elnök-
séget, tegye tanulmány tárgyává a pénztári szolgálat ilyetén 
való ellátásának egyházi törvényeink és fennálló szabályren-
deleteinkkel való összeegyeztetését s amennyiben ezek azt le-
hetővé teszik: 1938 január hó 1-től a pénztári szolgálat el-
látására az Orsz. Földhitelintézetet, kerületi pénztárosnak, pe-
dig, egy — ezen állásra megfelelő személyt — kérjen fel 
ideiglesen és intézkedéseiről a jövő évi egyházkerületi köz-
gyűlésnek tegyen jelentést. 

Kerület 
pénzügyeinek 
új kezelése 

g) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyházkerület 1938 évi költ-
ségvetésének a tervezetét a következőkben: 

1938 évi 
költségvetés 
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A dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 1938. évi 
költségvetése. 

Ň CO 
tu 

A tétel megnevezése 
1937 
évre 

P 

1638 
évre 

P 

A) S z ü k s é g l e t . 
a) Személvi járandóságok: 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Püspök javadalma: a sárosdi földbirtok évi haszonbére 
560*45 q buza — — — — — 

Püspök tiszteletdija: 1 drb, 10 K-ás aranyérme — 
Püspöki irodavezető fizetése — - - — — 
Püspöki segédlelkész fizetése — — — — 
Pénztári tisztviselők tiszteletdíja — — — 
Főjegyző tiszteletdíja és irodaátalánya — — 

. Két jegyző „ — — — 
Ügyész „ — — — 
Pénzügyi bizottsági előadó „ — — — 
Tanügyi „ — — — 
Számvevőszéki egyh. elnök „ — — — 
Püspöki hivatalszolga díjazása — — — — 

b) Közigazgatási terhek: 

6000 
20 

3600 
720 
560 

50 
50 

100 
25 
25 
25 

120 

6000 
20 

3600 
720 
560 

50 
50 

100 
25 
25 
25 

120 

13 
14 
15 

Napidíjak és ütiköltségek — — — — 
Püspöki hivatal bére 60 P, fűtése, világítása 70 P. — 
Nyomtatványok és irodaszerek — — — — 

c) Nvngdí jiníézeti terhek : 

500 
130 
400 

500 
130 
400 

16 
17 

Évi járulék a püspök 10,000 P nyug. igénye után — 
„ „ a püspöki irodavezető 3600 P után — 

d) Jltissziói egvhúzak f enn ta r t á sá ra : 

400 
150 

400 
150 

18 A kiszterenyei missziói egyházközségnek — — 

e) Í3elmissziói célokra : 

400 400 

19 Szórványgondozásra és hitoktatásra — — — 

f) Sgvházmegvék segélvezésére : 

3300 3300 

20 Fejér-Komáromnak 845 P, Mosonnak 260 P, Nógrád-
nak 1300 P. 

g) Segé l j ek : 

2405 2405 

21 
2l 

Szarvasi Luiher Árvaháznak _ _ _ _ _ 
Luther Társaságnak — — — — — 

h) "Oegves és előre nem látható k iadásokra: 

100 
25 

100 
25 

23 
24 
25 

Hozzájárulás a sajtótudósitó fizetéséhez — — 
„ a K1E. ifj. titkár fizetéséhez — — 

Előre nem látható kiadásokra — — 

120 
200 
297 

220 
200 
197 

Összesen szükséglet — 19722 19722 
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N 
«3 

ÜH 
A tétel megnevezése 

1937 
évre 
P. 

1937 
évre 
P. 

B) F e d e z e t . 
a) 9rtgaílcmok Söuecleltrte: 

1 A sárosdi föltdbirtok haszonjövedelme 560 45 q buza 

b) ingóságok Sövedelme: 

6000 6000 

2 A folyószámlán kezelt tőke kamata — — — 
c) Sgvházközségek hczdjá ru lása : 

250 250 

3 Az egyházközségek évi adója: (1 — 1 lélek után 2 fill) 
Fejér-Komáromból 242 Pengő, Mosonból 90 Pengő, 
Nógrádból 391 Pengő — - — — 

d) Segél jek • 

723 723 

4 
5 

Közigazgatási államsegély az 1848. XX. t.-c. alapján 
Kerületi államsegély — — — 

9139 
3610 

9139 
3610 

Összes fedezet: — 19722 19722 

C) 51 é r ! e g. 

Összes fedezet — — — — — 
Összes szükséglet — — 

19722 
19722 

19722 
19722 

Maradvány — — — 

A közgyűlés a beterjesztett költségvetést elfogadja. 

1 5 . (K.) A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a pénzügyi előadó 
elegett tett a m. évi kerületi közgyűlés jegyzőkönyve 22 f) pontjában 
hozott határozatának s az egyházközségektől nyert adatokból megálla-
pította, hogy az egyházközségekre lélekszám arányában kivetett és 723 P 
kitevő egyházkerületi járulék a hivek állami adójához viszonyítva 0 2 1 % -
nak felel meg. Tekintettel azonban arra, hogy az uj zsinati törvények 
intézkedése folytán az egyházkerület közigazgatási kiadásai előrelátha-
tólag növekedni fognak, a pénzügyi bizottság indítványozza az e cimen 
kivetendő járulék megállapításánál a 0'487c-os kulcs alkalmazását. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság javaslatát elfogadja s 
határozatilag kimondja, hogy az egyházközségek által fizetendő 
egyházkerületi járulékok az 1939. évi költségvetésben a hivek 
állami adója alapján 0 40%-os kulcs alapján veendők fel és 
vetendők ki az egyházközségekre. E határozat az E. A. 299. 
§-a értelmében hozzájárulás céljából haladéktalanul lebocsá-
tandó az egyházkerület összes egyházközségeihez. 

1 6 (K.) A pénzügyi bizottság bemutatja a közalapi segélyért be-
adott kérvényeket. 

Kerületi jáiulék 
új kulcsa 

Közalapi segélyek 
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Tüzkárbiztositási 
jutalék 

Napidijak 

Hadikölcsöu utáni 
segélyek 

Egyházkerületi 
alapítványok 

A közgyűlés a kérvényeket az egyházmegyei közgyűlé-
sek által javasolt sorrendben, azaz a fejérkomáromi egyház-
megyéből : Tatabánya-Felsőgalla, Székesfehérvár, Érd, Tordas, 
Nagyveleg, — a mosoni egyházmegyéből: Oroszvár, — a nóg-
rádi egyházmegyéből: Ipolyszög, Ipolyvece, Szécsény, Bánk 
és Egyházasdengeleg sorrendben pártoló ajánlattal terjeszti 
fel az egyetemes közgyűléshez, mig Komárom-ot továbbra is 
állandó segélyre ajánlja. 

17. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Ált. 
Biztosító Társaság az 1936. évre egyházkerületünk pénztárába 570 P 
42 f. tüzkárbiztositási jutalékot fizetett be, amiből 25%, azaz 142 P. 60 
f. az egyházkerületet 109 P 35 f. a fejérkomáromi, 72 P 86 f. a mosoni 
és 245 P 61 f. a nógrádi egyházmegyét illeti. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s elrendeli, 
hogy a kerületet illető 142 P. 60 f. az egyházkerület tartalék-
alapjához csatoltassék. 

18. (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti jelentését a napidijakra 
vonatkozólag. 

A közgyűlés az előterjesztett jelentést elfogadva kimondja, 
hogy napidíj cimén az egyházkerületi közgyűlés igényjogo-
sult tagjait 5 P, az egyetemes közgyűlésre az első két helyen 
kiküldött tagokat pedig 8 P napidíj illeti meg. 

19. (K.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy hadikölcsön utáni se-
gélyek az elmúlt évben sem kerültek kiosztásra s egyházkerületünk e 
kérdésben hozott határozata felett a mult évi egyetemes közgyűlés jegy-
zőkönyvének 76. pontjában napirendre tért. 

A közgyűlés e bejelentést sajnálattal tudomásul veszi, 
azonban a mult évben tett felterjesztését ezúttal is megismétli. 

20. (K.) A pénzügyi bizottság beterjeszti jelentését az egyházkerü-
let alapítványokról. Ez a jelentés a következő képet mutatja: 

I. Gyorssegély alapítvány. 

Tőke 1936. január 1-én — — 843 P 20 f 
Évi kamat — - — — 23 P 59 f 
Alapítványi töke 1936. dec. 31-én — 866 P 79 f 

II. Lándori dr. Kéler Zoltán ker. felügyelő alapítványa: 

Tőke 1936. január 1-én — — 199 P 90 f 
Évi kamat — — - — 8 P 60 f 
Alapítványi tőke 1935. dec. 31-én — 208 P 50 f 
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III. Első Magyar Ált. Bizt. Társaság alapítványa: 
Tőke 1936. január 1-én — — 2133 P 55 f 
Évi kamat — — — — 57 P 72 f 
Befolyt adomány — — — 150 P — f 
Alapítványi tőke 1936. dec. 31-én — 2341 P 27 f 

IV. Laszkáry Gyula alapitvány: 
Tőke 1936. januar 1-én — — 1907 P 10 f 
Évi kamat — — — — 56 P 60 f 
Sámsonházának segély — — — 50 P — f 
Alapítványi tőke 1936. dec. 31-én — 1913 P 70 f 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és felkéri az 
elnökséget az összes alapítványi tőkék elérhető leggyümöl-
csöztetőbb elhelyezésére. 

21. (K.) A Baldácsy-alapitvány igazgatóságának 1936. évi jelentése 
szerint haszonbérből befolyt az 1936. évben 116.981 P. 43 f., amely a 
búzaárak kedvező alakulása folytán 906 P 43 f-rel több az előirányzat-
nál. A kőteleki, de főleg a nagykörűi kishaszonbérletek még mindég 
gyógyíthatatlan sebe az Alapítványnak, a bérhátrálékok ismét tetemes 
összeggel emelkedtek, sőt még 700 P adót is kellett az Alapítványnak 
előlegeznie. 

A folyó 1937 évi költségvetés 17 pengős búzaár alapon 124.865 
P 90 f. bevételt, 124.330 P 75 f. kiadást és 535 P 15 f. maradványt 
irányoz elő s az igazgatóság az egyházkerület osztalékát 7000 P-ben ál-
lapította meg fenntartással. 

A pénzügyi bizottság eme jelentése alapján 
a) közgyűlés a folyó évi segélyek kiosztásánál 5000 P-t 

vesz alapul, a többletből 1000 P-t a püspök utiátalányára 
szavaz meg, 500 P-t a kerületi elnökség rendelkezésére bo-
csát rendkívüli segélyezésekre azzal, hogy a rendelkezésére 
bocsátott átalány túl nem léphető, hogy igy elkerülhető legyen 
hogy a rendkívüli segélyek évközi utalványozása a következő 
év segélyeit érintse, — a netán még fenmaradó összeg pedig 
a kerületi segédlelkészi átalány gyarapítására fordittatik. 

Amennyiben pedig az osztalék 7000 P-nél kisebb lenne, 
a rendkívüli segélyekre szánt összeg lesz csökkentendő. 

b) a segélyeket a segélyosztó bizottság javaslata alap-
ján a következőkép osztja szét: 

I. Pusztuló, ínséges és építkező egyházak kapnak: 
200 pengőjével: Székesfehérvár, Érd, Kétbodony. 
100 pengőjével: Gyúró, Zagyvapálfalva, Szúpatak, Kisbágyon 

és Szirák. 
Összesen: 1100 P. 

Baldácsy-
alapitvány 
segélyei ' 



48 

A 

Adóalapi segélyek 

Kerületi 
számvevőszék 

jelentése 

Tanügyi jelentés 

II. Betegeskedő, gyermekeiket házon kivül nevelő és 
szórványhitoktatást végző lelkészek közül kapnak: 
250 pengőjével: Görög Ernő és Nagy Lajos. 
200 pengőjével: Piri Károly, Podhradszky János, Szende Mik-

lós, Ottmár Béla, Kertész Ferenc és Lim-
bacher Zoltán. 

150 pengőjével: Fúria Zoltán és Kalavszky Kálmán. 
100 pengőjével: Révész Alfréd és Matuz Pál. 

Összesen: 2200 P. 
III. Lelkészözvegyek közül egyenkint 70 P-t kapnak 

Binder Adolfné, Gaál Mihályné, Hering Lajosné, Jankó Dá-
nielné, Kövessi Béláné, Škrabák Gézáné, Bodnár Samuné, 
Petényi Györgyné, Kótsch Mihályné, Kossaczky Mihályné, Be-
licza Andrásné, Maróthy Emiiné, Baltik Pálné és súlyos 
anyagi helyzetükre való tekintettel az ujabb lelkészözvegyek 
közül: Horeczky Aladárné és Meskó Károlyné. 

Összesen: 1050 P. 
IV. Lelkéczárvák közül egyenkint 70 P-t kapnak: Kótsch 

Mihály 1, Meskó Károly 1, Belicza András 1, Plachy János 
1, Alexy János 1, Horeczky Aladár 1, Trsztyénszky Ferenc 1 
és dr. Halmi Béla 2 árvája együttesen 160 P. 

Összesen: 650 P. 

22. (K.) Adóalapi segélyben részesült egyházkerületünk 23 egy-
háza 6910 P összegben, ezenfelül rendkívüli segélyekre rendelkezésre 
ál l : 1840 pengő. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a kerület 
rendelkezésére álló 1840 pengőt a következőkép osztja szét: 
200 P-jével kapnak: Tatabánya, Komárom, Szécsény és Kis-
terenye. 150 P-jével kapnak: Vanyarc, Esztergom, Ipolyvece 
és Dorogháza. 140 P-t kap: Heréd. 100 P-jével: Egyházas-
dengeleg, Tatatóváros és Oroszvár. 

22. (Dr. Z ) Magyar Géza előterjeszti az egyházkerület számvevő-
székének 1937. évi szeptember hó 1-én megtartott ülésének jegyzőköny-
vét, amely szerint az esedékes egyházmegyei és alapítványi számadások 
jóváhagyást nyertek. 

A közgyűlés az előterjesztést tudomásul veszi és a szám-
vevőszéki jegyzőkönyvet függelékként kinyomatja. 

34. (Ka.) Kardos Gyula egyházkerületi tanügyi előadó beterjeszti 
a következő tanügyi jelentését: 

Közoktatásügyünk területén az elmúlt esztendő egyik legnagyobb 
kultureseménye a Kultuszminiszternek az az intézkedése, melyet folyó 
évi május hó 8-án 60901/1937 sz. igen fontos rendeletével egyházkerü-
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leiünkkel is közölt, hogy 1937. és 1938. év folyamán a népoktatás 
hiányainak megszüntetésére 1000 új népiskolai tanterem építését teszi 
lehetővé s ezáltal fontos nemzetpolitikai érdekeket kiván megoldani. Ez-
zel a nagyarányú iskolafejlesztési programmal letiport és megcsonkított 
nemzetünk bizonyságot tesz arról, hogy a nagy gazdasági és anyagi 
problémák mellett a szellemi élet kincseinek: a magyar kulturának a 
fejlesztését a legelső feladatok közé sorozta. Evangélikus Anyaszentegy-
házunk úgy egyetemes viszonylatban, mint kerületenkint is, mindenkor 
hűséges segítőtársként áll az államkormányzat oldala m 2 l l é , hogy tehet-
sége szerint előmozdítsa a valláserkölcsi alapon álló és evangéliumi 
szellemű kultúrmunkájával, nevelési feladataival az egyház keretein át 
a nemzet fejlődésének utait s ezzel építse — az evangélium drága kin-
cseivel a vágyott szebb magyar jövendőt. Törpe kisebbség vagyunk 
mi evangélikusok, azért hatalmas sziklákat nem görgethetünk a magyar 
jövendő épülő gúlájához, de porszemeket, tégladarabokat hazafias lel-
künk egész hevületével igyekszünk beleépíteni a magyar lelkiség, a nem-
zeti szellemiség emelkedő épülettömbjébe. Mi evangélikusok senkit nem 
bántuk, senkinek a munkáját nem kisebbítjük, a magunk javára önzőén 
nem sajátítjuk ki az érdemeket, csak becsülettel, evangéliumi lelkiségünk-
kel akarunk építeni s akarjuk azt a földet, mely ápol és eltakar, a lelki 
kultúra virágos kertjévé varázsolni. Ezért a célért érdemes munkálkodni: a 
Krisztus szeretetével, az evangéliom lelkiségével emelni, előbbrevinni, ko-
pár helyeket viruló oázisokká tenni és igy a megalázott és kétségek között 
élőnemzetet élni tanítani. De jogunk is van hozzá, mert az evangéliom 
egyháza évszázados dicsőséggel és helytállással mindig ott állott a kulturá-
lis kincsek őrzésénél és gyarapításánál. S mindig bizonyságot tett arról 
az alapigazságról, hogy minden nemzet annyit ér, amennyi értéket kép-
visel kulturája. 

Egyházkerületünk mult évi oktatásügyét vizsgálva, megállapíthatjuk 
az egyházmegyékből beérkezett részletes jelentések és adatok alapján, 
hogy egy-két porszemet mi is beleépítettünk iskoláink munkájával a ma-
gyar jövendő fényes palotájába. Tanítói karunk általánosságban hivatá-
sának magaslatán áll és igyekszik buzgó munkájával megfelelni azoknak 
a pedagógiai és nevelési feladatoknak, melyeket az állami és egyházi 
Tanterv megkövetel. Anyagi szegénységünk dacára s a tanítói kar küz-
delmes sorsa mellett, evang. iskoláink nívója a többi iskolákkal, más 
jellegű intézetekkel szemben teljesen megfelelő. Egy-két helyen jeleztek 
gyengébb tanítási eredményt, melyet a jövőben igyekeznünk kell kikü-
szöbölni, de ezzel szemben a jó iskolák és a kiváló tanintézetek száma, 
százaléka a rendes percentet meghaladja. Egyházkerületünk iskoláiban 
nagy súlyt helyeztünk a valláserkölcsi oktatásnak az eddiginél is foko-
zottabb elmélyítésére és a hittanórák szaporítására. Tiltakoztunk azon 
törekvés ellen, mely a hittan részére csak heti két tanítási óra beillesz-
tését tette lehetővé. Ragaszkodtunk még áldozat árán is az osztott isko-
lákban a heti három órához, az osztatlan iskolákban pedig heti négy 

4* 
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és fél órához. Ezáltal a vallásos tananyag lelkiismeretes és eredményes 
feldolgozása vált lehetővé. Iskoláink nemzeti és hazafias szelleme is ki-
fogástalan és példás. Az 58 egyházkerületi iskola közül 52-ben tiszta 
magyar a tanítási nyelv, hat iskolában kisebbségi (német) nyelvű tanítás 
folyik, de ezeknek a hazafias szelleme is teljesen kielégítő. A mult esz-
tendőben a Kultusz-kormány rendeletileg beszüntette az ABC tipusú 
rendszert s ugyanezen rendeletével és a hozzá csatolt végrehajtási uta-
sítással megállapította, hogy most már egyöntetűen minden kisebbségi 
iskolában, mely tantárgyak tanitandók magyar nyelven. Az egyházkerü-
let kisebbségi nyelvű négy iskolájából (mosoni esperesség) jelentést vet-
tem arról, hogy ezen rendelkezésnek mennyiben tettek eleget és a tiszta 
német tannyelvű oktatás mellett mely tantárgyakat kezdték magyarul is 
tanítani. Erre nézve a mosoni esperességet felhívjuk, hogy a magyar 
nyelvioktatást fokozatosan épitse ki 1939-ig. 

A kultuszminiszter azon rendeletét, mely az egységes minősítésre 
vonatkozik, a Minősítési lapok pontos kitöltésével végrehajtottuk. Itt 
csak az a vitás kérdés merült fel, hogy magát a „Minősítést" az egy-
házi, vagy az állami hatóság végezze-e ? Egyházi álláspontunkhoz híven, 
autonomiánk védelmében ragaszkodnunk kell az egyházi minősítéshez, 
sőt javaslatot kívánok tenni arra, amit a nógrádi esperesség már elfo-
gadott, hogy az állami tanfelügyelethez benyújtott három-három példány 
Minősitési-iapon kivül, állíttassuk ki tanítói karunkkal a 4-ik példányt 
is, azonos szöveggel és minősítéssel, mely példányok az esperesi hiva-
talban, mint törzskönyv őrizendők meg. 

A mult évi egyházkerületi közgyűlés 27. pontjában határozatilag 
kimondotta, hogy a tanfelügyelőség által megerősített Tananyagbeosztá-
sok, órarendek és a használt tankönyvek jegyzékei az esperesi hivata-
lokhoz nyújtassanak be jóváhagyás és megerősítés végett s főképen a 
vallástanitási anyag és a prot. egységek cenzúrázása szempontjából. Saj-
nos, ezt a munkát végrehajtani nem tudtuk. A protestáns egységek fel-
dolgozásának hiányossága miatt ez a jövő esztendőre maradt. A mult 
évi egyetemes gyűlés 54. pontjában foglalkozott ezzel a kérdéssel s oly 
határozatot hozott, hogy három-három példányban kívánja úgy a tan-
anyagbeosztást, mint az órarendet és tankönyvjegyzéket kiállíttatni s 
évenkint az egyházi hatóságokhoz benyújtani. Amikor az iskolai bizott-
ságok részére kiadott Utasításhoz mérten ragaszkodnunk kell az egyház-
hatósági ellenőrzéshez, a tananyagbeosztások benyújtásának időpontjai 
és mikéntje tekintetében fennálló ellentéteket meg kell szüntetni. Ezt a 
kérdést valami egyszerűbb megoldással kell dűlőre vinni. 

Egyházkerületünk iskoláiról a következő statisztikai adatokat közlöm : 
Egyházkerületünkben az elmúlt iskolai esztendőben összesen 4200 

mindennapos és ismétlős növendéket oktattunk. Ezek közül 3676 
volt evangélikus és 524 más vallású. Tanítók száma 58, ezek kö-
zött 54 rendes, 2 segéd és 2 helyettes tanitó, nő tanitó 12. Az iskolák 
tannyelve 33 iskolában magyar, 5 iskolában német kissebbségi. Az ifjú-
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sági könyvtár köteteinek a száma 3652, kölcsön tankönyvtár 1051, ta-
nítói könyvtár 1348. A tanulók vallási megoszlás szerint: Elemi iskolai 
mindennapos evang. tanuló 2571 (1268 fiu és 1303 leány), mindennapos 
isskolás ref. 75, róni. kath. 247, egyébb 67. Továbbképző iskolában 
evang. 1105 (536 fiú, 569 leány). Nyelv szerint 1769 magyar, 766 né-
met, 425 tót mindennapos és 741 magyar, 499 más továbbképző nö-
vendék. 

Az esztendő egyéb eseményeiről örömmel jelentem, hogy a Püspök 
úr Őméltósága a balassagyarmati iskola két érdemes tanítóját: Bérces 
Lajost és Jeszenszky Margitot igazgatói cimmel tüntette ki. Áldást kí-
vánunk további működésükre! Ugyancsak a két emiitett tanerő a Vö-
röskereszt Egylet országos elnökségétől is szép kitüntetés kapott: az 
ezüst Vöröskereszt érmet. Szolgáljon ez a kitüntetés egész tanítói karunk 
serkentésére! Végül nagy elismeréssel kell megemlékeznem tanítói ka-
runknak lelkes és odaadó közreműködéséről, amelyet az iskolánkivüli s 
a belmissziói munkában s azonkívül minden társadalmi és hazafias 
nemzeti munkában (leventeoktatás, céllövészet, iskolánkivüli népművelés) 
részt vett. 

Egyházkerületünk közgyűlése a népiskolákról szóló je-
lentést elismeréssel veszi tudomásul s a kerület buzgó tanítói 
karának lelkes munkájáért köszönetét nyilvánítja. A mosoni 
esperességet felhívja, hogy 1939-ig fokozatosan vezesse be 
az előirt tantárgyaknak magyarnyelvű oktatását. Tudomásul 
veszi a „Minősítési lap"-ok kitöltéséről szóló jelentést, ra-
gaszkodik az egyházi minősítéshez s ennek általánossá és 
egyöntetűvé tétele érdekében felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez. A „Minősítési lap"-ok 4-ik példányának kiállí-
tását szintén elrendeli s e példányok az egyházmegyei ható-
ságnál törzskönyvként megőrzendők. A kerületi közgyűlés a 
mult évi egyetemes gyűlés erre vonatkozó határozatának be-
tartásával ragaszkodik a tananyagbeosztások, órarendek és 
tankönyvek egyházmegyei megerősítéséhez. 

3 5 . (Ka.) Egyházkerületünkben az 1937. évben a konfirmációi 
oktatás mindenütt az egyetemes egyház által előirt keretek között, en-
gedélyezett tankönyvekből, megfelelő óraszámban, szabályszerűen történt. 
A lelkészek és a filiákban munkatársaik a tanitók ezt az oktatást külö-
nös buzgalommal, odaadással és lelkesedéssel végzik. Átérzik az okta-
tás fontosságát, amelytől sok tekintetben egyházunk jövendője függ, kü-
lönösen a konfirmációi ünnepélyek mindenkor ünnepélyes formában, a 
gyülekezet nagy lelki épülése mellett tartatnak meg. Megkonfirmáltunk 
a kerületben az elmúlt közigazgatási évben 257 fiút és 263 leányt. 
Összesen 520 konfirmanst. Ezek közül csak 22 növendék volt 14 éven 
felüli. Az oktatást 32 lelkész s 4 segédlelkész végezte; segédkezett 10 
tanitó. Az oktatás időtartamát és óraszámát tekintve, az oktató lelkészek 

Jelentés 
a konfirmációi 
oktatásról 
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Nem evang. iskolák 
és szórványok 

hitoktatása 

mindenütt betartották a nyolc heti oktatást, heti hat órával, ahol pedig 
a heti óraszám kevesebb volt, ott hosszabb ideig, több [hónapon át 
folyt a tanítás. Az oktatás túlnyomó részben magyar, Fejér-komáromban 
egy helyen és a mosoni négy egyházban német. A használt konfirmá-
ciói tankönyvek mind engedélyezve vannak. A konfirmációi vizsga 6 
egyházban külön tartatik meg, a többiekben pedig az ünnepély kereté-
ben. A konfirmációi ünnepély különböző időpontokban, de mindég ki-
váló ünnepen (Nagycsütörtökön, Húsvét másodnapján, Áldozócsütörtökön, 
Pünkösdkor, Szentháromság vasárnapján) volt. 

A közgyűlés a legmelegebb elismerését nyílvánitja a 
konfirmáló lelkészeknek s munkatársaiknak a tanítóknak a 
konfirmációi oktatás buzgó és lelkiismeretes elvégzéséért s a 
konfirmációi jelentést megnyugvással veszi tudomásul. Fel-
hívja a lelkészek figyelmét arra, hogy törekedjenek a növen-
dékeket nem 12, de 14 éves korban konfirmálni. A konfor-
mációi vizsga lehetőleg elkülönítendő a konfirmációi ünne-
pélytől. A messzebb lakó leányegyházbeli és szórványbeli 
növendékek, akiket a tanítók oktatnak, járjanak be hetenkint, 
vagy két hetenkint az anyaegyház konfirmációi óráira. 

36. (Ka.) Egyházunk diaspóra jellege adja meg ennek a munká-
nak a fontosságát és nagy jelentőségét. Alig van egyházkerületünkben 
gyülekezet, amelyhez nagy szórvány terület ne tartoznék. S evangélikus 
iskoláink egyáltalában nem képesek a nagy távolságok miatt evang. nö-
vendékeinket befogadni s ezért egyházkerületünk mintegy 6000 evang. 
tanköteles növendéke közül 2139 idegen intézetekbe jár és szórványok-
ban van elhelyezve. Nem is szólva arról, hogy elemi iskoláinkon kivül egy-
házkerületünknek egyetlen középiskolája, polgári iskolája nincs s igy az 
intelligens középosztály gyermekei, akikből egykor egyházunk vezetői is 
kikerülnek, idegen, állami, vagy más felekezetű iskolákban neveltetnek. 
A 2139 növendék iskolák szerint a következőképen oszlik meg: Gimná-
ziumba és reáliskolába jár 184 növendék, polgári fiu-és leányiskolába 
240 növendék, mindennapos elemi iskolába 1361, ismétlő és gazdasági 
iskolába 277, iparos tanonciskolába 65, tanitó -és tanitóképezdébe, 6, 
felsőkereskedelmi iskolába 6. A hitoktatás nehézségek nélkül megold-
ható az idegen intézetekbe járó evang. növendékeknél minden olyan eset-
ben, ahol a hitoktató helyben lakik. Itt az egyetemes egyház által előirt 
óraszámban a kijelölt tananyagot feldolgozzák s a növendékek teljes val-
lásos oktatásban részesülnek. Bizonyos nehézségek az egyes osztályok 
összevonásában és a hittanórák elhelyezésében mutatkoznak. Amióta 
ugyanis a megszaporított tornaórákat az állami középiskolákban délelőttre 
helyezték, a hittanórák több helyen délutánra szorultak le. Olyan növen-
dékünk, akivel a hitoktatók helyben lakása mellett az egész tananyagot 
feldolgozták, a fenti számból 1062 volt. Ezzel szemben 1077 olyan nö-
vendékünk volt a mult tanévben, akik hitoktatójuktól távolabb eső he-
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lyen, szórványokban laknak s ezeknek a hitoktatása úgy a hittanórák 
számát) mint a tananyag feldolgozását tekintve, sok nehézségbe ütközik. 
Azonban a minimális tananyagot és a megfelelő csökkentett óra-
számot itt is — az 1929. évi ker. jegyzőköny 87. pontjában foglalt 
határozat értelmében lelkészeink és tanitó hitoktatóink nagy buzgalom-
mal, egyházszeretettel és önfeláldozással végezték. Különösen ki kell 
emelnem a nagy szórványterülettel bíró lelkészeink és hitoktatóink mun-
káját, akik húsz-harminc-negyven kilométer távolságra is elmennek és 
időt, fáradságot nem kiméivé, „az egy" veszendő juhot is felkeresik, A 
beérkezett jelentéseket gondosan áttanulmányozva, örömmel jelenthetem, 
hogy teljesen hitoktatás nélkül egyházkerületünkben alig maradt növen-
dék. Mégis a hittanórák számát kevésnek s a hitoktatás mérvét kevésbbé, 
megfelelőnek találtam a következő missziói helyeken: Benczurfalván, 
Alsótoldon, Felsőtoldon, Cserhátszentivánon, Felcsuton, Érden, Vásztély-
pusztán, Bodajkon, Balinkán, Timárfalván, Kócson és Kömlödön. Mivel 
ezen helyeken sok esetben református iskolákba járnak evang. növen-
dékeink, célszerűnek látszik, hogy a református hitoktató segítségét is 
igénybevéve, több óraszámban rendezzük be az oktatást. A hitoktatók 
fuvardijaira egyházkerületünk a mult évben is meghozta nagy anyagi 
áldozatát, amikor 3700 pengőt osztott szét a hitoktatók között. Az ál-
lami iskolákban működő hitoktatók óradíjaira a Kultuszminisztérium 
ebben az évben is 1100 pengőt utalt ki a hitoktatók díjazására s átlag 
egy órára 25—30 pengő tiszteletdíj jutott. A püspöki jelentés foglalja 
magában a szétosztási jegyzéket. 

Az egyházmegyékből beérkezett vizsgabiztosi jelentések alapján 
külön is meg kell emlékeznem egyes fontosabb központi helyeknek hit-
oktatásáról. 

Sa lassagvarmaíon Szilárd Gyula önnálló hitoktató, aki ezen mi-
nőségben már 12 év óta működik a balassagyarmati összes nem evang. 
iskolákban 192 növendéket (állami gimn. 61, polgári leányiskolában 54, 
állami elemi 10, iparostanonc 17, gazd. ismétlő 47, téli gazd. tanfolyam 
3) 15 csoportban heti 23 órában oktatott nagy szorgalommal és hű-
séggel. A vizsgabiztos jelentése azt állapítja meg, hogy a tananyagot 
mindenütt szabályszerűen elvégezték, az óraszám teljesen megfelelő volt 
s az évzáró vizsgán a tanulók bizonyságot tettek megfelelő készültségükről. 
Folyó évben alakult meg a polgári iskolai növendékek protestáns énekkara. 

Székesfehérváron Irányi Kamill lelkész és Mátis István segédlel-
kész tanítottak 28 csoportban heti 33 óráb3n 148 evang. növendéket, 
akik különböző intézetekben vannak beiskolázva. Szabó János nyug. lel-
kész vizsgabiztos kiváló eredményről, céltudatos és sikeres munkáról 
tesz jelentést. Egy tanulót dacos magaviselete miatt meg kellett buktatni. 
A kath. ünnepek miatt sok hittanóra elmaradt. A hónap első vasárnap-
ján külön gyermek istentiszteleteket tartottak, a 6—12 éves gyermekek 
vasárnapi iskolába jártak. 

Salgótarjánban dr. Csengődy Lajos lelkész és Németh Géza se-



54 

gédlelkész oktattak a különféle intézetekben 198 evang. növendéket 20 
csoportban heti 30 órában. (Gimnáziumi 31, áll. polg. iskolai 36, áll. 
elemi 76, acélgyári társulati 33, acélgyári iparostanonc 5, bányatársulati 
elemi 14, salgótarjáni iparostanonc 4 növendék.) A vizsgabiztosi jelen-
tés szerint a hitoktatás eredménye kiváló. A munkában segédkeztek Bátki 
Julia diakonissza, Suhár Klára tanítónő, Kamarás Zoltán zagyvapálfalvai, 
Dani István lapujtői tanítók, Kerényi Dániel és Tóth Zoltán, akik főké-
pen a szórványokban voltak segítségére a lelkésznek, ahol az anyaegy-
házon kivül 109 evang. növendék nyert hitoktatást. Az évzáró vizsga 
alkalmával a Nőegylet szokásához híven megvendégelte a gyermekeket. 

Komáromban és Taíatóvároson Fadgyas Aladár lelkész oktatott 
73 evang. növendéket 10 csoportban heti 8 órában. A tanitás az egész 
évben zavartalan volt, az előirt tananyagot elvégezték s vallásos köte-
lességeiknek a növendékek mindenben eleget tettek. A Nőegylet Ujtes-
támentomokat ajándékozott a konfirmáns növendékeknek. Havonkint vol-
tak ifjúsági liturgikus istentiszteletek. Eredmény kiváló. 

Tatabánván—Telsőgallán Kalavszky Kálmán és Gartai István hit-
oktatók oktattak 192 evang, növendéket 15 csoportban heti 21 órában. 
Horváth Sándor lelkész vizsgabiztos jelentése szerint a lelkész és segéd-
lelkész a felmutatott vizsgái szép eredményért csak dicséretet és elisme-
rést érdemel. 

Ssztergomban, valamint a hozzátartozó Dorog—Tokod stb. filiák-
ban Molnár Gyula segédlelkész oktatott 50 evang. növendéket 9 cso-
portban, heti 20 órában. Segédkezett a szórványokban Győrffy Lajos ref. 
segédlelkész is. Vizsgabiztosi jelentést az iratok között nem találtam. 

fllagyarővárf, Szűcs Sándor lelkész tanította 133 evang. növendé-
ket heti 16 órában. Óraszám megfelelő. Tananyag mindenütt elvégezve. 
A tanítási eredmény a vizsgabiztos jelentése szerint komoly és lelkiis-
meretes munkára enged következtetni. 

Sicshén, Gsabčtin Horvárh Sándor lelkész 42 evang. növendéket 
oktatott 7 csoportban, heti 7 órában. — Gsákváron Fúria Zoltán lel-
kész 51 növendéket heti 7 órában. — Üttlórotí Weinberger Gusztáv 18 
evang. növendéket heti 2 órában. — Szenäen Piri Katalin 37 növen-
déket heti 4 órában. — SrSen az ottani összes állami iskolában Bálintffy 
Ilona tanítónő 27 növendéket heti 4 órában. Utóbbi helyekről elisme-
résreméltó eredményről tettek jelentést. 

Hegyeshalmon 3 z ottani áll. el. iskolában Weltler Rezső heti 4 
órában oktatott 14 növendéket. Kiváló szorgalommal végezte a munkáját. 

Szécséityben az ottani fiú és leánypolgári iskolában Kovács Gyula 
lelkész 21 növendéket, Benczúrfalván 19 növendéket oktatott szép sikerrel. 

Ezenkívül még nagyobb csoportokban a következő helyeken volt 
szabályszerűen berendezett hitoktatás: Kisterenyén Limbacher Zoltán, az 
elemiben 8, a pásztói polgári iskolában 29 növendéket. Szirákon: Ré-
vész Alfréd és Teszák János 119 növendéket. Lapujtőn: Németh Sándor, 
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illetve Dani István 34 növendéket. Rétságon: Kiss József áll. tanitó 36 
növendéket oktatott kiváló eredménnyel. 

Az egyházkerületi közgyűlés elismeréssel veszi tudomá-
sul a nem evangélikus intézetekben és szórványokban teljesített 
hitoktatásról szóló jelentést. Az illetékes hitotkatókat az egy-
házunk jövőjére döntő befolyással biró hitoktatás további 
lankadatlan végzésére felkéri. Örömmel 'vette tudomásul az 
esztergomi, tokod—dorogi misszió szervezett ellátását és hi-
toktatását. A jelentésben megjelölt helyeken (Benczúrfalva, 
Alsó-, Felsőtold, Cserhátszentiván, Felcsút, Érd, Vásztély, 
Bodajk, Balinka, Timárfalva, Kócs, Kömlöd), ahol a hittan-
óra kevés, annak szaporítását elrendeli az egyházkerület. 

3 7 . (Ka.) Előadó ismerteti azokat a jelentéseket, melyek a refor-
máció napjának megünnepléséről az egyházmegyék espereseitől beér-
keztek. Ezek szerint az összes egyházmegyék minden gyülekezetében a 
reformáció napján, október 31-én mindenütt ünnepi istentisztelet és val-
lásos műsoros estélyeket tartottak. Sok helyen a tanulóifjúsággal külön 
liturgikus ifjúsági és gyermek istentiszteletek voltak. A mosoni esperes 
jelentése szerint az ünnep előestéjén az összes egyházakban megszólal-
tatták a harangokat, ezek jelezték a nagy ünnep közelségét. Gyülekeze-
teink népe immár megszokta a reformáció napjának ilyen ünnepi meg-
tartását s amit azelőtt csak a legközelebb eső vasárnapokon tett meg, a 
hétköznapi munkát abba hagyva, az Űr szent hájlékába sereglik és me-
leg bensőséggel ünnepli meg az evang. egyház nagy diadalünnepét. Sem 
a hatóságoknál, sem a különböző intézetek ifjúságánál semmi akadály 
föl nem merült az ünneplés tekintetében, ezen a napon szabadságot 
kapnak a protestánsok s eleget tesznek vallásos kötelességeiknek. 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul a jelentést, mert 
teljesen megvalósítva látja 1933-ban hozott e tárgyú ha-
tározatát. 

3 8 . (Ka.) Tanügyi előadó ismerteti a Vallás és Közoktatásügyi 
Miniszternek a tanítók egységes minősítésére vonatkozó 59879—1937. 
sz. rendeletét, mely szerint az állami, községi és társulati tanítók új mi-
nősítési lapjainak kiállításához, a nem állami elemi iskolai tanítók ugya-
ilyen minősítési lapjainak kiállítását rendeli el. Ezen Minősítési lapok a 
tanítók személyi, szolgálati adatait, valamint a minősítésre szolgáló ro-
vatokat tartalmazzák, három példányban töltendők ki és a kir. Tanfel-
ügyelőséghez 1937 évi május hó l- ig voltak beküldendők. A következő 
években pedig minden 0-val és 5-el végződő év március hó 15-ig lesz-
nek beküldendők. A rendeletnek megfelelően egyházkerületünk tanítói e 
kívánt minősítési lapokat pontosan kitöltve, az esztendő folyamán a kir. 
Tanfelügyelőséghez benyújtották. Vita merült fel arra nézve, hogy magát 
a minősítést az egyházi, vagy az állami hatóság, vagy mind a kettő 
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végezze-e ? A nógrádi egyházmegyében a kitöltött lapok az alesperes 
minősítésével állíttattak ki és nyújtattak be. 

A ker. közgyűlés úgy a minősítési lapokra vonatkozó 
rendeletet, valamint az autónom minősítést helyeslőleg veszi 
tudomásul. 

3 9 . (Ka.) Tanügyi előadó bemutatja a V. K. M. rendeletét a he-
lyettes (kisegitő) és segédtanítói szolgálat ideje között teljesített katonai 
szolgálat beszámítása tárgyában. A rendelet lényege az, hogy a katonai 
szolgálat nemcsak abban az esetben számítandó be a segédtanítói szol-
gálat idejébe, ha a tanító rendes, vagy segédtanítói minőségben vonult 
be katonai szolgálatra, hanem akkor is, ha a katonai szolgálat a helyet-
tes (kisegitő) és segédtanítói szolgálat közé esik, feltéve, hogy a kétféle 
szolgálat között nincs 30 napot meghaladó megszakítás. 

A tanítók érdekében, méltányossági szempontból kiadott 
miniszteri rendelet örvendetes tudomásul szolgál. 

30. (Ka.) Tanügyi előadó ismerteti a VKM. 93700—1937. számú 
rendeletét, a tanerők személyi adatainak pontos beszolgáltatásáról. E 
rendelet értelmében minden központi hivatal és egyházi fennhatóság alá 
tartozó közép- és felső iskola, elemi iskola stb. az év július 1. napján 
alkalmazásban álló férfi személyzetéről, korra való tekintet nélkül (tan-
személyzet, tisztviselők és egyéb alkalmazottak) utoljára bejelentett la-
kóhelyük szerint névjegyzéket tartozik összaállitani s azt két-két pél-
dányban benyújtani, az egyik példány az illetékes közigazgatási ható-
sághoz, a másik pedig közvetlenül a minisztérium VII/2. (testnevelési) 
ügyosztályához július hó 1 — 15 között küldendő be. Ezt a bejelentést, 
illetőleg annak kiegészítését és pótlását minden külön felhívás bevárása 
nélkül a jövőben minden évben meg kell ismételni. A magyarosított 
neveknél úgy a régi, mintáz új nevet fel kell venni az alkalmazások, be-
osztások, illetve állások pontosan és szabatosan jelölendők meg. Az 
adatszolgáltatásra kötelezett intézetek, hivatalok, tanintézetek 1938. év-
től kezdődően nem kötelesek minden évben teljesen új jegyzéket 
készíteni, hanem elegendő, ha csupán az évközben beállott változásokat 
közlik. 

A közgyűlés a rendeletet tudomásul veszi és ez úton is 
publikálja. 

31. (Ka.) Az előadó ismerteti a V. K. M. folyó évi május hó 8-án 
kelt 60901 — 1937. sz. VI. Ü. O. igen fontos leiratát, illetve rendeletét a 
népiskolák fejlesztése tárgyában. A rendelet értelmében az 1937. és 38. 
év folyamán a népoktatás hiányainak megszüntetésére nagyobb arányú 
fejlesztési és építési munkálatok megindítása válik lehetővé. Az országos 
statisztikai adatok szerint mintegy 150000 elemi iskolai tanuló átlag 
70-en felüli zsúfoltságú, ezek közül mintegy 26000 tanuló átlag 90-en 
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felüli zsúfoltságu iskolába jár s 120-nál több tanító működik 100 tanu-
lót meghaladó népességű osztályban. Számos községben a külterületi 
lakosok gyermekei a távolság miatt képtelenek tankötelezettségüknek 
eleget tenni. Ezért az állam kb. 1000 új népiskolai tanterem építését 
teszi lehetővé s ezzel nemcsak a népiskolák zsúfoltságát kívánja enyhí-
teni, hanem munkaalkalmak nyújtásával kereseti lehetőségeket is kiván 
nyújtani, de a szellemi munkanélküliségnek bizonyos vonatkozásokban 
való enyhítésére is alkalom nyilik. Ezen programm keretében mellőzni 
kellett a régi tantermeknek újakkal való kicserélését, sem belterületi ta-
nítói lakások építésére vagy helyreállítási munkálatokra támogatást nem 
nyújthat. Ezen iskolafejlesztési programm keretében a miniszter gondo-
san szem előtt kívánja tartani a hitfelekezetek egyházi érdekeit is. 

A közgyűlés az elemi iskolák fejlesztésére oly nagy fon-
tosságú rendeletet azzal veszi tudomásul, hogy felhivja egy-
házkerületünk túlzsúfolt iskoláinak fenntartóit, hogy haladék-
talanul jelentkezzenek a V. K. M.-ban új tanterem és tanítói 
állás megszervezése érdekében. 

3 2 . (Ka.) Tárgyalás alá került a mosoni esperesség felterjesztése 
az elemi népiskolai tankönyvek árának leszállítása iránt. 

Tekintettel arra, hogy az olcsóbb evang. tankönyvek 
kiadása és szerkesztése most van folyamatban, az egyházke-
rület külön intézkedések megtételei nem találja szükségesnek. 
A mult évi egyetemes gyűlés jegyzőkönyvének 50. pontja 
szerint új evang. német nyelvű olcsó tankönyvek kiadása, 
melyeket az egyetemi nyomda állít elő, küszöbön áll. 

3 3 . (Ka.) Ugyancsak tárgyalás alá került a mosoni esperesség fel-
terjesztése az iránt, hogy a Protestáns Tanitók Internátusi alapjából 
nyújtott segélyek évenként utaltassanak ki. 

Az egyházkerületi közgyűlés e tárgyban külön intézke-
dés megtételét szükségesnek nem tartja, mert a segélyek ne-
vezett alapból eddig is évenkint utaltattak ki s ha az utóbbi 
évben elmaradtak, oka az, hogy az egyes iskolák nagy szám-
ban nem szolgáltatták be a beiratási díjak 50%-át az Inter-
nátusi alapnak. Felhívja az egyházkerület illető iskoláit, a 
hátrálékos díjak befizetésére s akkor meglesz az előfeltélele 
az évenkénti segélyezésnek is. 

3 4 . (Ka.) A mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 54. 
pontjával kapcsolatban, mely elrendeli, hogy elemi iskoláink tanítói a 
következő évi órarendet, tananyagbeosztást és a használandó tanköny-
vek jegyzékét három-három példányban minden év április hó l-ig ter-
jesszék be az Egyházmegyei Tanfelügyelőhöz felülvizsgálat és jóváha-
gyás végett, utalással tovább a dunántúli egyházkerületnek hozzánk át-
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sok, órarendek 
egyházi 
megerősítése 
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Politikai község 
kiküldöttének 

delegálása 
az evang. 

iskolaszékbe 

Szabályrendeleti 
bizottság 
kiküldése 

küldött azon intézkedésére, amely a tananyag beosztások és óra-rendek 
egyházhatósági jóváhagyásának fenntartását és a benyújtás időpontjainak 
az áll. tanfelügyelettel szemben összeegyeztetését kívánja 

egyházkerületi közgyűlés kimondja, hogy a hivatkozott 
egyet, gyűlési határozatnak megfelelően, a tananyag beosz-
tások, óra-rendek és tankönyvek jóváhagyás végett a követ-
kező évre, az előző év április hó l - ig az Egyházmegyei 
Tanfelügyelőhöz tényleg nyújtassanak be, aki azokat felül-
vizsgálva és jóváhagyva, a kir. Tanfelügyelőséghez teszi át. 
A kir. Tanfelügyelőség jóváhagyási záradékkal ellátva a be-
nyújtott tananyagbeosztás egy példányát az illetékes iskola-
székhez visszaküldi, a másikat magánál tarlja. A tananyag-
beosztások három-három példánya helyett — tekintettel az 
ezzel járó nagy munkára és költségre — csak két-két pél-
dányban terjesztendők fel. 

35. (Ka.) Tanügyi előadó ismerteti a m. kir. belügyminiszternek a 
Kultuszminisztérium révén az egyházkerületekhez lebocsájtott leiratát, 
amelyben hivatkozva arra, hogy sok felekezeti iskola van, melyet régi 
szokás, vagy egyházlátogatási okmány alapján a politikai község tart 
fenn s épen azért azt kívánja, hogy a község kiküldötte — főjegyzője, 
vagy más megbízottja — az egyházi iskola iskolaszékében hivatalból 
foglaljon helyet és így a politikai község érdekeit — a nyújtott fenntar-
tási összegek felhasználása szempontjából — megfelelően képviselje. Ha 
ez a megbízott más vallású, akkor csak az egyházi költségvetés és zár-
számadás tárgyalásánál vehet részt. 

Bár egyházkerületünkben olyan iskola, melyet a politi-
kai község tartana fenn — nincs, mégis az egyházkerület elvi 
álláspontját a miniszteri rendelettel szemben leszögezi s az 
abban foglaltakat végrehajthatóknak nem tartja, mert az E. 
A, és iskolai szabályok értelmében az iskolaszéknek csak sza-
bályszerűen közgyülésíleg megválasztott tagjai vannak, oda 
hivatalból tagoknak delegálása autonómiánkba ütközik. A po-
litikai község az esetleg nyújtott községi segélyeknek mikénti 
felhasználásáról az egyházi számadásokból mindenkor meg-
győződhet s azokba betekintést nyerhet. 

36. (Dr. F.) A jogügyi bizottság előadója, dr. Farkas Béla másod-
ügyész jelenti, hogy a zsinat tárgyalásait befejezte s a meghozott tör-
vényjavaslatokat legfelsőbb helyre felterjesztette. A jogügyi bizottság ja-
vaslatára 

a kerületi közgyűlés elhatározza, hogy már most küld 
ki egy, a kerületi elnökség elnöklete alatt álló hattagú egyez-
tető bizottságot, amelyet felkér arra, hogy — amennyiben a 
zsinati törvények előreláthatólag addig kihirdettetnek — a jövő 
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évi közgyűlés elé terjesztendően oly javaslatot dolgozzon ki, 
amely az egyházkerület eddig érvényben volt szabályrende-
leteit a zsinati törvényekkel egybevetve, megfelelő módon he-
lyesbítse, kiegészítse, a szükséghez képest részben, vagy egész-
ben hatályon kívül is helyezze és utóbbi esetben esetleg új 
szabályrendelettel pótolja. 

A közgyűlés a bizottság tagjaiul: Laszkáry Gyula egy-
egyházmegyei felügyelőt, Dr. Händel Béla kerületi ügyészt, Dr. 
Farkass Béla kerületi másodügyészt, Mihalovics Samu nógrád-
megyei esperest, Magyar Géza fehérkomáromi alesperest és 
Dr. Jánossy Lajos egyetemi tanárt választja meg. 

3T. (Dr. F.) A jogügyi bizottság előadója ismerteti a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek a 4770—1937. III, ü. o. számú s a maga-
sabb protestáns egyházi közületek földbirtokügyeire vonatkozó átiratát. 

A jogügyi bizottság javaslatára a kerületi közgyűlés: 
a) az ismertetett miniszteri átiratot kiadja a kerületi 

ügyésznek azzal az utasítással, hogy az abban foglalt felhí-
vásnak a lehető legrövidebb idő alatt tegyen eleget; 

b) felterjesztést intéz az Egyetemes Közgyűléshez az 
iránt, hogy az esetleg e tárgyban tervezett, vagy várható kor-
mányintézkedések bevárása nélkül, illetve ezek megelőzésével 
járjon közben és hasson az illetékes kormányhatóságoknál 
oda, hogy az egyházkerületeknek juttatott birtokok tekinteté-
ben az 1927. évi 2270. M. E. számú rendelet 11. §-ának 1. 
pontja szerint esetleg teendő intézkedések, amelyek a kerü-
leti közgyűlés megítélése szerint nem jelenthetik az egyház-
kerületnek, vagy a püspökök jogainak az általános jogtól el-
térő netáni különleges s már ez oknál fogva is megszorító 
szabályozását, nem érinthetik egyházunk autonom jogait. 

38. (Dr. F.) A jogügyi bizottság előadója, a bizottságban tárgyalt 
konkrét eset kapcsán ismerteti az „Egyenes adók és illetékek mérsék-
lése stb.-ről szóló" 1927. évi V. t. c. 60. §-ának szószerinti szövegét, 
amely szerint — „felhatalmaztatik a pénzügyminiszter, hogy a vagyon-
váltságról szóló II, törvény az 1921. évi XLV. t. c. I. és III. fejezetének 
rendelkezései alapján az állam tulajdonába jutott váltságföldekkel kap-
csolatos szénjogokat a vagyonváltságföldeknek a földbirtok Jhelyesebb 
megoszlását szabályozó rendelkezésekről szóló 1920 évi XXXVI. t. c. és 
az ezt kiegészítő 1924 : VII. t. c. rendelkezései alapján folyamatba tett 
eljárás keretében való elidegenítés esetében az állam javára fenntartsa, 
vagy ezeket a jogokat külön értékesítse." — A pénzügyminiszter már 
ezen törvényt megelőzően az 1926. évi 171,480. P. M. számú rendeleté-
megállapitotta, hogy a vagyonváltságról szóló II. törvény az 1921 : XLV. 
t. c. alapján az állam tulajdonába jutott vagyonváltságföldekre az OFB. 

Prot, közületek 
földbirtok ügyeire 
vonatkozó rendelet 

Jogügyi bizottság 
a vagyonváltság 
földek szénjogáról 
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Tőzkárbiztositási 
szerződés újabb 

megkötése 

utján történt juttatás esetében az ásványszénkutatási és bányászati jogo-
sítvány nem száll át a juttatottakra, az továbbra is az államot illeti meg. 
Ennélfogva utasította a bányahatóságokat, hogy bármilyen bányajogo-
sitvány szerzésére irányuló: „olyan kérelem elbírálásánál, amelyet az 
állam tulajdonába vagyonváltság cimén jutott földterületet érintőleg kér-
nek, legyen figyelemmel a bányatulajdonra vonatkozó ezen szabályra és 
szükség esetén a minisztertől kérjen kifejezett utasítását." A gyakorlat-
ban a pénzügyminiszter a kincstárnak ezt a jogát — esetről-esetre egyes 
bányajogositványok engedélyezése alkalmával gyakorolja. 

Ennek folytán az a helyzet állt elő, hogy a vagyonváltságföldekben 
részesített egyházközségek és egyházkerületek — az utóbbinak a püspöki 
javadalmi földek tekintetében — ne teljes, hanem csak a szénjogokkal 
kevesbített résztulajdonjoggal birnák szóbanlévő ingatlanaikat. Minthogy 
nem látszik kizártnak, hogy az állam részére fenntartott szénjogok tekin-
tetében ujabb és részletes szabályozásra is szükség lesz és az a szabá-
lyozás az egyházközségek és egyházkerületek autonom érdekeit is érzé-
kenyen érintheti, a jogügyi bizotság javaslatára 

a kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez az iránt, hogy az esetleg várható kormányintéz-
kedés bevárása nélkül, illetve azok megelőzésével járjon közbe 
és hasson az illetékes kormányhatóságoknál oda, hogy a va-
gyonváltságföldek egyházi juttatottjaival, illetve az 1920. : 
XXXVI. t. c. és az ezt kiegészítő 1924 : VI I. t. c. rendelkezé-
sei alapján folyamatbatett eljárás keretében földet szerzett egy-
házi közületekkel, igy első sorban az egyházkerületekkel szem-
ben a szénjogokra vonatkozó és az állam javára való fenn-
tartás, amely egyes kisbirtokosokkal szemben indokolt lehe-
tett, mellőztessék, — különös tekintettel arra a körülményre 
hogy az állami pénzbeli segélyek, amelyek elmaradása a kér-
déses ingatlonakkal pótoltatott, minden megszorító feltétel 
nélkül adattak át az egyházaknak, mellőztessék ez a fenntar-
tás annál is inkább, mert erre a törvény szövegezése módot 
is látszik nyújtani akkor, amikor megengedi, hogy a minisz-
ter ezeket a szénjogokat azok fenntartása helyett, azokat külön 
is értékesíthesse. 

39. (Dr. F.) A jogügyi bizottság előadója ismerteti a jogügyi bi-
zottság jelentését arról, hogy az egyház kerületet érdeklő tűzkárbiztosi-
tásokra vonatkozólag három ajánlat érkezett be a püspöki hivatalba és 
pedig az Első Magyar Általános Biztosítótársaságtól, amellyel a kerület 
eddig is összeköttetésben állott, — a Magyar Gazdák Biztosító Szövet-
kezetétől — és az Egyházkerületek Jóléti Egyesületétől. 

A jogügyi bizottság javaslatára 
a kerületi közgyűlés felkéri és megbízza az elnökséget 

azzal, hogy a tárgyalásokat a nevezett intézetekkel folytassa 
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le és a kerületre nézve előnyben és értékben legkedvezőbb 
ajánlatot tevő intézettel a szerződést kösse meg. 

40 . (Dr. F.) Olvastatott az 1936. évi egyházkerületi közgyűlésről 
felvett jegyzőkönyv 39. pontja, melynek kapcsán a nógrádi egyházmegye 
elnöksége jelenti, hogy bár az eljárást a Nagy Lajos gyúrói lelkészt 
terhelő törvénykezési költségek behajtása tárgyában folyamatba tette, az 
egyházkerület határozatának azonban nem tett eleget. 

A közgyűlés ennek következtében 
a) legszigorúbban felhívja a nógrádi egyházmegye el-

nökségét a kerületi közgyűlés már mult évben ismételten 
meghozott 39, számú határozatának haladéktalan végrehaj-
tására. 

b) ugyancsak újból felkéri az egyházkerületi elnöksé-
get, hogy a Szimonidesz Lajos volt nagybörzsönyi lelkész 
ujitott perében a perköltség-előleg visszatérítését az egyete-
mes egyház elnökségénél eszközölje ki. 

41. (Dr. F.) Elnöklő egyházkerületi felügyelő a birtokkezelő bizott-
ság előadójának akadályoztatása folytán jelenti, hogy az egyházkerületi 
(püspöki javadalmi) földbirtokon az építkezések megkezdődtek és folya-
matban vannak. A birtokkezelő bizottság javaslatára 

a kerületi közgyűlés utasítja a birtokkezelő bizottságot: 
a) hogy az egyházkerületi elnökséggel együtt a helyszí-

nére kiszállva, a folyamatban lévő építkezéseket a legszigo-
rúbban ellenőrizze, 

b) abban az esetben, ha a bizottság bármely irányban 
hiányosságot, vagy mulasztást észlelne, felhatalmazza a kerü-
leti közgyűlés az elnökséget az azonnali intézkedésre, 

c) utasítja a bizottságot, hogy az építkezések befejezése 
után a szükséges és részletes leltárt vegye fel és azt megfe-
lelő jelentés kapcsán a kerületi közgyűlésnek mutassa be. 

A kerületi gyűlési elnökséget — az egyházkerületi elnökség hiva-
talos akadályoztatása miatt — mint helyettesek Laszkáry Gyula egyház-
megyei felügyelő és Mihalovics Samu esperes veszik át. 

43. (Dr. F.) Az elnöklést időközben átvett Laszkáry Gyula nóg-
rádi egyházmegyei felügyelő jelenti, hogy Irányi Kamill székesfehérvári 
lelkész az egyházkerületi pénzügyi bizottság előadói tisztéről lemondott 
és lemondását visszavonhatlannak kérte tekinteni; az elnök indítványára 

a kerületi közgyűlés Irányi Kamill pénzügyi előadónak 
ezen tisztéről való lemondását sajnálattal tudomásul veszi; 
ebben a minőségében kifejtett, mindenkor fáradhatatlan, mély 
szaktudású és egyházszeretetből fakadó, lelkiismeretes és 

Nagy Lajos, 
Szimonidesz Lajos 
perköltségek 
visszatérítése 
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tisztről 
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Missziói jelentés 

Nógrádi 
egyházmegye 

odaadó munkájáért elismeréssel adózik és neki jegyzőkönyvi 
köszönetet mond s a pénzügyi bizottság előadójául Magyar 
Géza fejérkomáromi alesperest választja meg. 

4 3 . (Ka.) Az egyházkerület missziói munkájáról Kardos Gyula és 
Magyar Géza a következő jelentést terjesztik elő : 

I. Nógrádi egyházmegye. 
A nógrádi egyházmegyében ebben az esztendőben is céltudatos és 

intenzív missziói munka folyt. Az esperességnek a legsajátosabb és a 
legexponáltabb missziói pontja Kisferenve, ahol a lelkész saját kicsiny 
gyülekezete mellett, amely maga is diasporának számit, mintegy 40 km. 
körzetben látja el elszórtan élő evang. hiveit s egyes jegecedő pontokon 
gyakori istentiszteletek, előadások, vallásos esték tartásával tömöríti a 
maroknyi nyájat s erősiti a csüggedőket, acéllozza hitüket. A gyermekek 
hitéletének fokozására havonta egyszer liturgikus gyermekistentisztelete-
ket tartott. A gyermekek nagyon megszerették és szorgalmasan látogat-
ták az Urnák házát. Karácsony estéjén részükre karácsonyfa ünnepély 
volt a templomban, amelyen a gyermekek ajándékokat kaptak. A pásztói 
polgári iskolások részére Dubraviczky Erzsébet tanárnő házi áhítatokat 
tartott. A növendékek részt vettek az ott tartott istentisteleteken és val-
lásos előadásokon. Itt szavaltak és énekeltek. Hitoktatásban részésült az 
egész missziói terület és 120 gyermek. A hitoktatás munkájában a lel-
kész segítségére voltak Radnai Márton, Kis Gyula, Theisz Aladár igaz-
gató tanitók, Kepenyes István máv. intéző, presbiter. Több gyermeknek 
jár a kis Harangszó. A gyámintézetre ajándékoztak a növendékek 28 P. 
90 fillért. 

A felnőtt egyháztagok között a köv. missziói munka folyt. Isten-
tiszteletek; amelyek mindenütt magyar nyelven folynak, Kisterenyén ki-
vül voltak: Jánosaknán havonta egyszer, Mizserfalván havonta egyszer, 
Pásztón havonta egyszer és a sátoros ünnepek másodnapján, Selyp-Lő-
rincin havonta egyszer és a sátoros ünnepek másodnapján, Dorogházán 
havonta egyszer. Alkalmilag Apcon, Mátranovákon, Mátraszelén van 
missziói istentisztelet. A sátoros ünnepek elsőnapján délután Jánosaknán 
vagy Mizserfán van istentisztelet. Az istentisztelek látogatottsága jónak 
mondható. A hivek 607o-a szokott résztvenni. A lelkész hétköznapi is-
tentiszteletet is tart Kisterenyén hetenként egyszer irásmagyarázattal, ok-
tóber havában és a böjti időszakban hetenkint háromszor. Katechizáció 
nincsen, mert a bibliaórák anyaga a kátétanitás. Pásztón azonban kevésbé 
jó a templomlátogatás, a hivek elég közönyösek A rendes istentiszteleteken 
kivül a következő belmissziói tevékenység folyt: Kisterenyén tartott a lel-
kész külmissziói ünnepet, többször teaestét, e címen a jövedelem 213 P 76 f. 
volt. A böjti időszakban este istentiszteletek, előadások voltak Kistere-
nyén és Pásztón is. Az előirt hazafias istentiszteleteket is mindenkor meg-
tartották, melyeken a hatóságok is megjelentek. Kisterenyén és Dorog-
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házán volt templomavatási ünnep, bűnbánati nap, október havában a 
reformáció emlékünnepét előkészitő esti áhitatok és előadások „Luther 
magyar tanítványai" cimen. Október 31-én d.-e. ünnepi istentisztelet, 
este vallásos ünnepély. Bibliaórák általában egész évben voltak. A „Ha-
rangszó"-nak elég szép számú előfizetője van, elkelt 80 drb. Luther 
naptár, a házassági Kátéból 30 darab. 

A rossz kereseti lehetőségek az egyházi életre is éreztetik hatásukat. 
A hivek, általában véve szegények, nagyon kis keresetből tengetik éle-
tüket s ezért egyházi adójukat is nehezen fizetik. A valláserkölcsi életre 
is nyomasztó hatással van a szegénység. 

A kisterenyei misszió életerejét és életképességét mutatják az 
anyagi adatok is. A kis misszió a Gyámintézetekre 7 P 30 f., a kül-
misszióra 3 P 93 f., a nyomorék gyermekothonra 4 P, a Luther szö-
vetségnek 6 P 25 f., sajtó, bibliai, missziói iratokra offertorium 15 P 
30 f., fogház misszióra 8 P 40 f., Luther életrajzokra 16 P 20 f., Ha-
rangszóra 18 P 12 f., Belmissziói programm 5 P 28 f., Ünnepi harang-
szóra 3 P 60 f., harangozónak 23 P 80 f., Dorogházának 1012 pengő 
50 fillért. 

Egyházi segélyt kapott: 400 P kerületi fenntartási segélyt, 1012 P 
50 f., Dorogháza segélye, a Gusztáv Adol egylettől, a kerületi Gyám-
intézettől 60 P, Baldácsy segély 150 P egyesek adománya teaest 313 P, 
offertorium 82 P 40 fillér. 

Mindezen adatokat mérlegelve a kisterenyei missziói egyház na-
gyon rá van utalva a kerület fenntartási segélyére, miért is javaslom 
annak további folyósítását, mert elmaradása az egyházi adó^ emelését 
vonná maga után, amit a hívek nem bírnának el. 

Salgótarján is hűséggel tesz eleget misszió gondozásának. Kiste-
renye után az egész egyházmegye területén a legnagyobb missziói te-
rület ellátásáról tartozik gondoskodni. Segédlelkészével együtt a lelkész 
9 községben 391 istentiszteletet tartott és 65-ször szolgáltatta ki az Ür-
vacsorát. Ezenfelül ^hivatása a Nőegylet, Luther Szöv. vezetése és a 
nagykiterjedésű szórványok gondozása; ugyanis híveink egy harmad-
része szórványban lakik. A lelki élet fellendítése a lelkész állandó tö-
rekvése. Ennek gyümölcsei a következőkben láthatók: 24000 P költség-
gel felépített kulturházát felavatta s abban megkezdődött az intenziv 
belmissziói munka. Zagyvapálfalván lemplomépítő akció indult meg s 
már 3500 P eredményre vezetett. Salgótarjánban megszervezték a szegény-
gondozást, de úgy hogy az e^ang. vallású szegényeket evangélikus 
diakonissza gondozza. Salgótarjánnak legerőteljesebb missziói pontja 
Bocsárlapujtő, ahová a lelkész kéthetenkint jár igehirdetésre. Egyébként 
az ottani levita-tanitó látja el a híveket, a templomban az istentisztele-
teken postillát olvas s evang. gyermekeinket szorgalmasan oktatja a 
vallásban. Megalakult Lapujtőn az Evang. Énekkar és az Evang. Nőegy-
let, amely máris áldásos működést fejt ki. 

Szécsény is nagy szórványterületen fekszik. Életét az anyagiakkal 



64 

való nehéz küzdelem jellemzi. 37.000 P. adóság terheli. A lelkész jelen-
tése szerint belmissziói munka nehezen folytatható, mert a hivek zöme 
szétszórlan a környékbeli falvakban, pusztákon lakik s helybeli hivek 
nagyobb része idősebb korú és gyermektelen. Után pótlás nincs, a tan-
kötelesek száma egyre fogy. Istentiszteleteket tart a lelkész Benczurfal-
ván és Pilinyben. — Ezeknek száma szaporítandó lenne. 

Sgvházasdengeleghez tartozó két szórványban Nagykökényesen 
és Erdőtarcsán ez évben is biblia-órákkal igyekezett a lelkész a hithü-
séget mélyíteni és ébreszteni. Fáradozása áldásos volt. 

ßernek filiáiban és szórványaiban ezévben is szorgalmas missziói 
gondozás folyt. A bokori és kutassói hívek külön egyházközségbe tö-
mörülve, anyaegyházzá akarnak alakulni, ami tekintettel az anyaegyház-
hoz vezető utakra és a lelkipásztori ellátás nehézségeire, nagyon szük-
séges és áldásos lenne. Alsó- és Felsőtoldon, Cserhátszentivánon, Ecse-
gen a lelkész a segédlelkész segítségével külön istentiszteleteket és bib-
liaórákat tartott, amiben segítségére volt a diakónus is. Sajnos ennek 
megbetegedése után ez a munka megszűnt. 

Szi rákon, illetve a hozzátartozó két missziói ponton, Palotáson és 
Szarvaígedén a lelkész csak ritkán tud kimenni istentisztelet tartására, 
A kisbágyoni gyülekezetben és a szórványokban segítségére volt Varsá-
nyi Árpád oki. tanitó, aki a kántorhitoktatói teendőket is végezte. A 
szektaveszedelem Szirákot eddig megkímélte, bár a környező gyülekeze-
tekben mindenütt felbukkant. 

Sónkon nehéz feladat hárul a lelkészre, hogy anyaegyházán és 
nagy filiáján, Nógrádon kivül 12 községben szétszórtan lakó híveit ösz-
szetartsa és tömöritse, ami az elmúlt évben 92 napját vette igénybe. A 
téli időben jóformán naponkint száll ki, hogy missziói munkáját elvé-
gezze. Missziói istentiszteleteket tartott Nagyorosziban, Horpácson, Te-
reskén s az istentiszteletekkel kapcsolatban Úrvacsorát is osztott. 

Mindezen adatokból kitűnik, hogy a missziói pontokon a lelkészek 
az elmúlt esztendőben is odaadó, tevékeny és áldott munkásságot fej-
tettek ki. A missziók gondozásának és a szórványok ellátásának kérdése 
a jövőben fog tökéletes megoldást nyerni az új Zsin. Alk. szerint léte-
sítendő szórvány-alap és ezzel kapcsolatban missziói segédlelkészi állá-
sok szervezése által. Reményünk van arra, hogy minden jellegzetes misz-
sziói ponton egy segédlelkész lesz beállítható, aki az egész környék 
lelki ellátását fogja eszközölni. Ha a szórvány-alap révén új munkások 
beállítása lehetővé válik, akkor ki kell dolgoznunk egy rendszeres mun-
katervet, hogy a filiák és szórványok s egyes missziói pontok a lélek-
szám aránya szerint hogyan és hányszor látogatandók meg, hogyan szer-
vezendők be és imperativ rendelkezésekkel hányszor lesz köteles az il-
letékes lelkész istentiszteletet tartani. Egyházkerületünknek a missziói 
pontok és szórványok lelkigondozásának kérdésében hozott határozatai 
(lásd 1935. évi ker. jkv. 81. lap) legnagyobbrészt végrehajtás nélkül 
maradtak. 



65 

Ä missziói munka támogatására nagyjelentőségű lépést tett a nóg-
rádi egyházmegye az által, hogy kiadta „Postilla" alakjában Kiss Samu 
nagybarátfalui lelkész egyházi beszédgyüjteményét. A magyar Postilla 
megjelenése régi hiányt pótol s biztos reménységünk van arra, hogy a 
missziók gondozásába is áldásos lesz a hatása. 

II. F e h é r k o m á r o m i egyházmegye . 

ßicske. A elmúlt esztendő döntő fontosságú volt fiókegyházköz-
ségünk életében. Ekkor valósult meg forró vágyunk, készüli el templo-
munk. Boldog örömmel, lázas izgalommal vártuk azután a felavatást, 
rendeltetésének való átadását, melynek napjául október 3Mke tüzetett ki. 
E nap reggelén érkezett körünkbe kerületünk tudós püspöke D. Kovács 
Sándor, Podhradszky János esperes és Dr. Händel Béla egyházmegyei 
felügyelő társaságában a fiókegyházközségünk felügyelője által rendel-
kezésre bocsátott autóval. A hívek és tisztelgő küldöttségek a községi 
kultúrházban, a régi istentiszteleti helyiségben gyülekeztek. Megérkezéskor 
az épület előtt a járási főszolgabíró nevében dr. Halassy Rektórisz szol-
gabíró üdvözölte a püspök úr Őméltóságát. Azután a kulturház nagy-
termében a küldöttségek fogadása következett. Bicske község és a róm. 
kath. hívek nevében dr. Griger Miklós apátplébános, a ref. egyház és 
intézményei nevében Füle József ref. lelkész, az izr. hitközség nevében 
dr. Frenkel Ernő főrabi üdvözölték püspök urunkat bensőséges meleg 
szavakkal. Az üdvözlések sora a bicskei evang. hivek lelkipásztorának 
köszöntésével zárult le, aki ezután elbúcsúzott a régi istentiszteleti he-
lyiségtől és az egész közönség megindult az uj templom felé. A templom 
bejárata előtt Szkok P á l felügyelő adott kifejezést a hívek örömének a 
a felett, hogy szeretett főpásztorunk körünkben megjelent s átadta neki 
a templom kulcsát, kérve annak felnyitását. Ennek megtörténte után a 
nagy embertömeg egy része a templomba vonult, a másik része ellen-
ben hely hiányában kivül rekedt és úgy hallgatta végig a püspök Úr-
nak gondolatokban gazdag, mélyenszántó avató beszédét. Az első ige-
hirdetést az uj templom szószékéről a helyi lelkész végezte. Az ünnep 
végeztével díszközgyűlés volt, melyen az elnöklő lelkész hálás szívvel 
köszönte meg a püspök úr fáradozását, üdvözölte az egyházmegyei el-
nökséget, a megjelent hatóságokat, vendégeket és indítványozta, hogy a 
közgyűlés jegyzőkönyvében örökítse meg a nap emlékét és szavazzon 
köszönetet mindazoknak, akik a templomépítés körül elévülhetetlen ér-
demeket szereztek. A lélekemelő szép ünnepet még feledhetetlenné tette, 
hogy Podhradszky János esperes, aki bicskei fiókegyházközségünket 
megszületésének pillanatától fogva meleg szivének nagy szeretetével tün-
tette ki, ekkor adta át a magyarhoni Gusztáv Adolf Gyámintézet aján-
dékát: az úrvacsorai kelyhet, keresztelő kannát, tálcát és egy gyönyörű 
szép márvány keresztet az oltárra. Mióta a templom elkészült Bicskén 
havonta két istentisztelet van, melyeken a szórványban lakó híveknek 
alkalmuk nyílik résztvenni. Karácsonyra a gyülekezet két szegény gyer-
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meket felruházott, egy soktagú család lakbérét kifizette és az enyingi 
templomra 38 pengőt adott. Legközelebbi terveink: az adósság kifize-
tése, azután alapgyüjtés a paplak építéshez; a szórványgondozás ugyanis 
azt követeli, hogy minél előbb Bicskén legyen a lelkész lakóhelye. 

Telcsut. A lelkész havi kiszállásait megtartotta. Az iskolás gyer-
mekeket hitük igazságaira oktatta. Két ízben istentiszteletet tartott. A 
gyengélkedő öreg híveket több ízben felkereste. 

Sszícrgom. Egyházközségünk 1936. március 22-én tartotta ima-
íermének felavatási ünnepségét, melyet Dr. Kovács Sándor püspök úr 
Őméltósága végzett. 1936 junius 11-én az ő'elnöklete alatt tartott gyü-
lekezeti közgyűlés kimondotta az egyházközség önállósulását és megvá-
lasztotta tisztikarát. A felügyelő lett Csanády László tokodi bányaigaz-
gató, másodfelügyelő vitéz Bartha Pongrácz Ede, gondnok Szarvas 
Imre, jegyző Hasenaur Endre, presbiterek: Bérczy Endre, Illés Sándor, 
vitéz Leidenfrost Pál, dr. Földes Károly, Clementis Kálmán, Molnár 
Gyula, Molnár Mihály, Pfaff Károly, (Piszke) Őri István (Tokod), dr. 
Takács József, dr. Földes Károly és Őri István lemondása miatt he-
lyükre később vitéz Paulay János (Tokod), Endrédi László (Lábatlan) 
került. Cdhészí 1936. október l-én kapott a gyülekezet Molnár Gyula 
személyében. A tisztviselőket D. Kovács Sándor püspök úr Őméltósága 
1937 január 7-én iktatta hivatalukba, az ugyanakkor tartott közgyűlés 
pedig szabályozta a dorogi egyházközséggel való viszonyt. 1937 már-
cius 21-én tartott évi közgyűlés végérvényesen megállapította a társuló 
egyházközségek viszonyát és a szerződési tervezetet jóváhagyás végett a 
felsőbb egyházi hatósághoz terjesztettük fel. A jó Isten áldása legyen 
az uj missziói egyházközségünkön. 

Dorog. Az egyházközség 1936. junius hó 21-én Horváth Sándor 
csabdii lelkész elnöklete alatt tartott gyülekezeti közgyűlésen mondotta 
ki önállósulását és mint önálló egyházközségnek Sszfsrgomhoz való 
csatlakozását. Tisztikarát ugyanekkor a következőkép alkotta- meg: 
felügyelő lett dr. Rohgrün Jenő, gondnok Valaczkay József, jegyző Fer-
dinand István, presbiterek Bán Sándor, Bruszi Ádám, Gerber Alfréd, 
Kondra Albert, Pavlik János, Schäffer József, Varga Béla. Utóbb másod-
felügyelővé választották Remenyik Ernőt, presbiterekké Garami Mihályt 
és Füzéli Sándort. Felejthetetlen élménye volt a gyülekezetnek 1936. 
október 18 a a közös protestáns templom felavatása. A gyülekezet 
lelki gondozását 1936* október 1-ével kezdte meg Molnár Gyula se-
gédlelkész. A tisztviselőket 1937. január 6-án iktatta be hivatalukba D. 
Kovács Sándor püspök úr Őméltósága az ugyanekkor tartott közgyűlés 
pedig tárgyalta az Esztergomhoz való viszonyt. Az 1937. március 21-én 
tartott közgyűlés ezt végérvényesen megállapította és a szerződésterve-
zetet együttesen a felsőbb hatóságokhoz terjesztettük jóváhagyás végett. 
Az egyházi élet megindulását nagyban elősegítette az ugyanezen a na-
pon rendezett szeretetvendégség, melyen az előadást D. Kovács Sándor 
püspök ur Őméltósága tartotta, Az Isten áldása legyen uj gyülekezetén. 
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é r a . A nagymérvű parcellázás következtében évrő-évre emelkedik 
a híveknek s ezzel együtt az iskolás gyermekeknek a száma, a kiknek 
lelkigondozása, hitoktatása a legnagyobb nehézségekkel jár, tekintettel 
arra, hogy Érd 19 Km. távolságra van az anyagyülekezettől, Tordastól 
Parancsoló szükség a hívek tömörítése, a gyülekezet megszervezése, meri 
a 7 - 8 km. körzetben élő hivek az elveszés veszedelmének vannak kitéve 
Az 5 állami elemi és két polgári (fiú és leány) iskolába a mult tanév-
ben 28. ev. tanuló iratkozott be, kiknek hitoktatását Bálintffy Józsefní 
áll. isk. tanítónő, Simon Margit oki. tanítónő 1 — 1 elemi s az esperesi 
segédlelkész a többi iskolában végezte, azonban e téren még sok kí-
vánnivaló merül fel, a miért is elodázhatatlan egy állandó segédlelkész 
kihelyezése Érdre, aki állandóan a hívek között tartózkodjék s azokal 
egyházilag megszervezze, a hitoktatást rendszeresen végezze. Nem hagy-
ható emlités nélkül Balikó Lajos tábori esperes urnák azon készsége és 
fáradhatatlan buzgalma, mellyel, mint érdi lakos, az itteni ev. hittestvé-
rek ügyét felkarolja. Egyedül az ő érdeme, hogy az általa vasárnapon-
kint tartott istentiszteletekkel mind jobban összehozza a híveket, erősíti 
bennük az ev. öntudatot s ezáltal nagyban elősegíti a megszervezés 
munkáját. 

fllaríonvdsár. A felváltva tartott közös protestáns istentiszteletekel 
a hivek buzgón és szorgalmasan látogatták s a főbb ünnepeken éltek 
az Ur szent vacsorájával. 

Puszfaszabolcs . A hitélet kielégítő. Bár ez évben a MÁV. iskolá-
ban nem volt ev. tanitó, az istentiszteletek minden hónapban rendeser 
megtartattak s a főbb ünnepeken az Ur szent asztalához járultak a hivek 
A többi szórványhelyeken fennakadás nélkül folyt a lelki gondozás. 

HL Mosoni egyházmegye. 
A mosoni esperességnek egyetlen szórvány kérdése a mosonszent-

jánosi 50 evang. léleknek a gondozása, a mely Magyaróvártól 14 km.-re 
esik. Célszerűbb volna ezt a missziót a közelebbfekvő Hegyeshalomról 
rendszeresen gondozni. 

Az egyházkerület közgyűlése a missziói jelentést elis-
meréssel veszi tudomásul. A kisterenyeí miss. egyháznak ai 
eddigi fenntartási segélyt megszavazza. 

A nógrádi egyházmegyének a magyar Postilla kiadásá-
ért köszönetet szavaz s a Postillát ajánlja az egyházkerület 
összes egyházainak és szórványainak beszerzésre. A lelkészek-
nek a missziók buzgó gondozásáért háláját fejezi ki. 

4 4 . (Ka.) A missziói jelentéssel kapcsolatban tárgyalás alá kerüli 
a nógrádi egyházmegyéhez tartozó Bér filiáinak a bokori és kutassói 
leány, valamint a cserhátszentiváni és felsőtoldi fiókegyházközségnek 
önálló missziói egyházközséggé való szervezésének kérdése. Tíz politi-
kai község és 12 puszta területén összesen 548 evang. lélek él. És 
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pedig Bokor 232 lélek, Kutassó 190 lélek, Cserhátszentiván 43 lélek, 
Alsótold 11 lélek, Felsőtold 31 lélek, Garáb 3 lélek, Kozárd 7 lélek, 
Ecseg 31 lélek összesen 548 lélek. A távolság pedig Bér anyaegyháztól 
Bokorra 11 66 km., Kutassóra 13'53 km., Cserhátszentivánra 12 47 km., 
Felsőtoldra 17 05 km., Garábra 19 59 km. Előadó bemutatja a nógrádi 
egyházmegyének meghozott határozatát, amely hozzájárul nevezett filiák-
nak missziói egyházzá való megszervezéséhez s a missziói egyházköz-
ség szervezését szükségesnek tartja úgy, amint az érdekelt egyházköz-
ségek elvileg hozzájárultak. 

A közgyűlés a nógrádi egyházmegyének a béri egy-
házközséghez tartozó bokori és kutassói leány-, cserhátszent-
iváni és felsőtoldi fiókegyházközségnek s az ezekhez tartozó 
szórványhelyeknek önálló missziói egyházközséggé való szer-
vezése tárgyában meghozott határozatát jóváhagyja s felkéri 
az elnökséget, hogy ezt a közérdekű egyházi ügyet továbbra 
is szorgalmazni méltóztassék. 

Kerületi 
gyámintézet 

jelentése 

4 5 . (Cs.) Podhradszky János esperes beterjeszti az egyházkerületi 
Gusztáv Adolf Gyámintézet szept. 1-én a templomban megtartott köz-
gyűlése jegyzökönyvét, melyet 

a közgyűlés tudomásul vesz és függelékként kinyomat, 

Kerületi 
Luther Szövetség 

jelentése 

Kerületi 
lelkészi értekezlet 

jelentése 

4 6 . (Cs.) Az egyházkerületi Luther Szövetség jelenti, hogy az ügy-
vezető elnök a mult évi közgyűlési határozatnak megfelelően felhívással 
fordult az egyházközségekhez, hogy a helyi Luther Szövetségeket ala-
kítsák meg. Felhívásához mellékelte a szövetség alapszabályait és a 
megalakítás technikájára vonatkozó utasításokat. Felhívásának eredmé-
nyeként egyedül Oroszlány egyházában történt megalakulás, ahol Droppa 
Sámuel lelkész és Kozár László tanitó elnöklete mellett megindult a szö-
vetségi munka. A már meglevő Szövetségek munkájáról csak Salgótar-
jánból érkezett jelentés, ahol a heti összejövetelek, nagyobbszabású elő-
adások keretében a szokásos mederben folyt a szövetségi élet, minek 
eredményeként az elmúlt évben 728 P-t áldozhatott a kulturházra. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a Luther 
Szövetséget még meg nem alakított egyházak figyelmébe 
ajánlja, hogy a Luther Szövetség tagsági dija az eredetileg 
tervezett 2 P helyett 20 fillérben is megállapítható, ami a 
megalakulást nagymértékben segítheti elő. 

4 7 . (Cs.) Az egyházkerület lelkészértekezlet jelentését 

a közgyűlés tudomásul veszi és jegyzőkönyvét függe-
lékként kinyomatja. 
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4 8 . (KB.) Kardos Gyula előadó ismerteti a kórházi és fogházi 
lelkipásztori gondozásról szóló jelentéseket. 

a) Kórházi gonHozás. 
A kerületnek két nagyobb kórháza van és pedig a balassagyar-

mati „Mária Valéria" közkórház és a székesfehérvári „Szentgyörgy" kór-
ház. Ezenkívül a magyaróvári „Karolina" kórházban is voltak evang. be-
tegek. Ezekben a kórházakban az illetékes lelkészek állandó és rend-
szeres lelkipásztori gondozásban részesítették az elmúlt esztendő folya-
mán is evang. betegeinket. Balassagyarmaton a beteglátogatást a diako-
nissza-testvér végezte, aki hetenkint minden evang. beteget meglátoga-
tott és jelentést tett a lelkésznek, aki a szükséghez mérten kereste fel 
a betegeket s részükre vigasztaló és hitmélyitő iratokat és imakönyve-
ket osztott szét. A nógrádi egyházmegye adományából 50 példány 
„Gyógyíts meg engem Uram" cimű imakönyv került szétosztásra. Az 
Evang. Nőegylet 10 példányban járatta a „Harangszót" a kórházi bete-
gek számára. Adventben és böjtben az összes evang. betegek részére a 
lelkész kiszolgáltatta az Úr szentvacsoráját. Ezenkívül súlyos betegek-
nek minden alkalommal nyújtotta az Úrvacsora bűnbocsátó vigasztalá-
sát. A kórház szülészeti osztályán született evang. kisdedeket a kereszt-
ség szentségében részesítette. Segítségére volt a kórházi betegek lelki-
ellátásában a diakonisszán kivül a Nőegylet tagjaiból alakult „kórházi 
misszió" is. 

A székesfehérvári Szentgyörgy kórházban lévő evangélikus betegek 
rendszeres látogatását hetenkint egyszer a Nőegylet és a Fébe diako-
nissza egylet tagjai végezték, akik a betegeket vigasztalták, olvasmányok-
kal látták el és a betegek kívánságait tolmácsolták a lelkésznek, aki 
szintén többször meglátogatta őket. A kórház betegei nagy ünnepeken 
valamennyien részesültek az Úr szentvacsorájában. 

A magyaróvári „Karolina" kórházban az ottani lelkész látogatta és 
gondozta evang. betegeinket s részükre a szükség szerint az Úr szent-
vacsoráját is kiszolgáltatta. 

b) Togházi lelkipásztori gondozás. 
A fogházi misszió ebben az évben is az eddigi kipróbált módszer 

szerint volt berendezve. Balassagyarmaton a kir. törvényszék fogházában 
a ref. lelkésszel egyetértésben hetenkint volt felváltva igehirdetés, me-
lyen úgy az evang., mint a ref. rabok mindig közösen vettek részt. Ad-
ventben és böjtben minden letartóztatott a saját lelkészétől vette az Úr-
vacsorát. A fogházi lelkipásztori munkában a lelkésznek segítségére volt 
a Nőegylet tagjaiból alakult fogházi misszió, mely bibliával, vigasztaló 
iratokkal látta el főképen a szabaduló foglyokat. Egyes esetekben úti-
költséggel és ruhával is. A Harangszó kiadásában megjelent „Szabadíts 
meg engem Uram" cimű imakönyv ajándékul jutott minden evang. rab-
nak. Hála és elismerés illeti érte a Harangszó szerkesztőségét, hogy ezt 

Kórházi ós fogházi 
lelkipásztori 
gondozásról szóló 
jelentés 
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az imakönyvecskét kiadta s juttatását lehetővé tette. Az Egyetemes Gyám-
intézet a balassagyarmati fogház részére 5 példány dunántúli énekes-
könyvet és több példány Újtestámentumot juttatott, melyeket a lelkipász-
tori munkában felhasználtunk 

A székesfehérvári ügyészségi fogházban az istentiszteleteket az ev. 
és ref. lelkész felváltva végezték. A Fébé diakonissza egylet tagjai he-
tenkint egyszer bibliaórát tartottak az evang. foglyoknak. 

A magyaróvári járásbirósági fogházban az ottani lelkész látogatta 
és gondozta három evang. hívünket és ellátta lelki vigasszal. 

Márianosztra állami fegyintézetből jelentés nem érkezett. 
A kerületi közgyűlés elismeréssel veszi tudomásul az 

egyházkerület területén folyó kórházi és fogházi lelkipásztori 
munkáról szóló jelentést s az illetékes lelkészeknek a külön-
böző misszióknak buzgalmukért hálás köszönetét nyilvánítja. 
De köszönetet mond a nógrádi egyházmegyének, a Harang-
szó kiadóhivatalának és az Egyetemes Gyámintézetnek ima-
könyvek és énekeskönyvek adományozásáért. A nagybörzsönyi 
lelkészt felhívja jelentésének utólagos beküldésére. 

Kerületi levéltáros 
jelentése 

49. (K. B.) Kardos Gyula kerületi levéltárnok jelenti, hogy az el-
múlt közigazgatási évben a kerületi levéltárba egy nagy csomag akta 
érkezett. Legnagyobb részt az előző közigazgatási esztendők irattári 
anyaga. Ezek az okmányok a levéltárba már elhelyezhetők nem voltak, 
mivel a levéltári szekrény teljesen megtelt. Uj levéltári szekrény készítése 
elodázhatatlanul szükséges. 

A jelentés tudomásul szolgál, a szükséges levéltári szek-
rény megcsináltatására a közgyűlés a felhatalmazást megadja 
s mivel a csináltatási költségeket a kerületi felügyelő úr ma-
gára vállalta, ezért a nemes áldozatkészségért a kerületi köz-
gyűlés köszönetét nyilvánítja. 

50. (Dr. Z ) Laszkáry Gyula világi elnök megállapítja, hogy a 
tárgysorozat kimerült s kérdi óhajt-e még valaki felszólalni ? Csatáry Elek, 
mosoni egyházmegyei felügyelő kér szót, hogy a jövő évi egyházkerü-
leti közgyűlést tisztelettel s meleg hittestvéri szeretettel az egyházmegyé-
ben fekvő Hegyeshalomra meghívja. Laszkáry Gyula elnök a szíves meg-
hívást a közgyűlés nevében viszonzott szeretettel köszöni, örömmel elő-
jegyzésbe veszi, de a döntés jogát az egyházkerületi elnökség diszkre-
cionális hatáskörébe tartozónak jelenti ki. 

Több felszólaló nincsen s azért szívélyesen mond hálás köszönetet 
a vendéglátó gyülekezetnek s politikai községnek tapasztalt magyaros 
vendégszeretetért, barátságáért és tanúsított gyengéd figyelméért, Lim-
bacher Zoltán kisterenyei lelkésznek, a gyámintézeti istentiszteleten nagy 
szónoki készséggel elmondott épületes igehirdetéseért, az ott szerepelt 

A közgyűlés 
befejezése 
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művészeknek a nyújtott műélvezetért s mindenkinek, aki a közgyűlés si-
kerét bármilyen módon és irányban előmozdította. A közgyűlést, végzett 
munkájára szóló áldás kívánással befejezi. 

A közgyűlés Mihalovics Samu nógrádi esperes egyházi elnök hála-
imájával véget ért. 

Kmf. 

D. Kovács Sándor 
püspök. 

Kardos Gyula 
egyházkerületi egyházi főjegyző. 

Mihalovics Samu 

Kirchner Rezső 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

D r . Csengődy Lajos 
egyházkerületi egyházi jegyző. 

Dr. Sztranyavszky Sándor 
egyházkerületi felügyelő. 

Dr. Zelenka Frigyes 
egyházkerületi világi főjegyző. 

lándori Kéler Bertalan dr. 
egyházkerületi világi jegyző. 

Dr. Farkass Béla 
egyházkerületi tb. világi jegyző. 

Bérces Lajos 
egyházkerületi világi jegyző. 

Hitelesítjük: 

Budapesten, 1937. évi október hó 8-ik napján. 

Laszkáry Gyula Csatáry Elek Gömbös Zoltán 
Dr. Greg er sen Nils i f j. dr. Heinrich Antal Jánossy Károly 
dr. Stránszky János vitéz Purgly Lajos Podhradszky János 
Limbacher Zoltán dr. Jánossy Lajos Fadgyas Aladár 

Fábri Mihály 
a hitelesítő bizottság tagjai. 
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IV. FÜGGELÉK. 

Teluéíôtíít a Üundnimteni evangélikus egyházkerület számvevőszékének 
Tatatóvároson, 1937. évi szeptember hó 1-én megtartott üléséről. 

Jelen voltak az alulírottak s Kaján József nógrádi egyházmegyei 
számvevőszéki elnök. 

Egyházi elnök a tagok üdvözlésével az ülést megnyitja, az akadá-
lyoztatását igazoló világi elnök helyettesítésére Antal Károly, a jegyző-
könyv vezetésére Szűcs Sándor tagokat kéri fel. 

1. Szűcs Sándor előterjeszti a fejérkomáromi egyházmegyei köz-
igazgatási pénztár 1936. évi számadási iratainak felülvizsgálati jegyző-
könyvét, melyben a rendkívüli gonddal, pontossággal s szakértelemmel 
összeállított számadás a reális alapokon nyugvó 1937. évi költségelő-
irányzatot, valamint az ugyancsak kifogástalannak talált egyházmegyei 
lelkészi segélyző intézeti számadási iratokat elfogadásra ajánlja. 

2. Magyar Géza a mosoni egyházmegye közigazgatási pénztárának 
és egyházmegyei lelkészi nyugdíjintézetének 1936. évi számadását s 
1Ô37. évi költségvetését — a számadásokon eszközölt, de a pénztárt 
nem érintő kiigazításokkal — jóváhagyásra ajánlja. Az előírási és lero-
vási főkönyv „hátrálék" rovatának téves adatai miatt úgy a vagyonleltár, 
mint a költségelőirányzat megfelelő rovatai javításra szorultak. Ismétel-
ten s most már nyomatékosan felhívja a pénztárost, hogy a számadások 
előkészítésénél az évről-évre hangoztatott észrevételeket figyelembe vegye. 

3. Antal Károly a nógrádi egyházmegyei közig, pénztár, a Bánóczy 
és Beniczky alapítvány, az egyházmegyei lelkészi nyugdíjintézetnek, va-
lamint az esperességi birtok pénztárainak számadásait s 1937. évi költ-
ségelőirányzatait helyesnek találta s elfogadásra ajánlja. 

A számvevőszék a fenti jelentéseket tudomásul véve jó-
váhagyta a fejérkomáromi evang. egyházmegyei közig, pénz-
tár és lelkészi nyugdíjintézeti, a nógrádi egyházmegye köz-
igazg. pénztárának, Bánóczy és Beniczky alapítványának, egy-
házmegyei lelkészi nyugdíjintézetének, s végül az esperes-
ségi birtok pénztárának 1936. évi zárszámadását, vagyonlel-
tárát s 1937. évre szóló költségelőirányzatát. 

Antal Károly Mayyar Géza Szűcs Sándor 
h. számvevőszéki világi elnök. számvevőszéki egyházi elnök. számv. jegyző. 
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IV. FÜGGELÉK. 

S s g v z ő ^ ö n y , 
felvétetett a čtunártinneni egyházkerület G. £t. Gyáminíézeíe 

1937. szeptember 1-én Taíaíóvároson megtartott 
közgyűlésén. 

Jelen vannak: Laszkáry Gyula világi elnök, Podhradszky János 
egyházi elnök, D. Kovács Sándor püspök, dr. Sztranyavszky Sándor egy-
házkerületi felügyelő, az egyházkerület tisztikara és a gyámintézeti isten-
tiszteletre egybegyűlt gyülekezet s alulirt jegyző. 

1. Laszkáry Gyula világi elnök melegen üdvözli a megjelenteket, 
ezek sorában a kerületi elnökséget és a közgyűlést megnyitja. 

2. Egyházi elnök az Isten iránti mélységes hálaérzettől áthatva ter-
jeszti elő évi jelentését. A gyámintézet áldásos munkáját legjobban tudja 
értékelni a tatatóvárosi missziói egyház, — úgymond — amely évenkint 
részesül a gyámintézet segitő szeretetében. Kiemeli, hogy „gyámintéze-
tünk az az irgalmas szamaritánus, aki az Isten országába vezető uton 
az ezer, meg ezer kísértések, hitegetések, csábitgatások töviseitől seb-
zett, lelki sebektől vérző elhagyottakat észre veszi és lehajol hozzájuk, 
a sajgó sebekre az evangéliumi hit olaját csepegteti; a nyugalmát, bé-
kességét vesztett, önmagával tépelődő emberi lélek előtt a lelki öröm-
nek, a lelki békességnek megnyugvást adó csendes hajlékát nyitja meg." 
Hálás szívvel adózik az egyházkerületi elnökségnek azon lekötelező gon-
doskodásáért, hogy a gyámintézeti közgyűlés a gyámintézeti istentisztelet 
keretében tartható meg, mert ezáltal a gyámintézet szent ügye szélesebb 
körben ismertethető. Abban a boldogító hitben, hogy Istennek szüntele-
nül munkálkodó Szentlelke ez órában is a felsegítő szeretet oltárához 
vezeti a sziveket, a közgyűlés minden egyes tagját testvéri szeretettel 
köszönti. 

3. Magyarhoni G. A. Gyámintézetünk közgyűlését a mult év októ-
ber hó 24-én Sopronban tartotta. Annak lefolyását részletesen közli a 
Ziermann Lajos egyet, gyámintézeti elnök által összeállított, nyomtatás-
ban megjelent s az érdeklődők között szétosztott jelentés, amely hű ké-
pét adja az egyházmegyékben, egyházkerületekben folyt gyámintézeti 
életnek és felsorolja ama szegény és küzdő gyülekezeteket, melyek a 
Magyarhoni G. A. Gyámintézet és a Némethoni G. A. Egylet segélyé-
ben részesültek. Kiemeli, hogy egyházkerületünk 17 egyháza élvezett ki-
sebb-nagyobb gyámintézeti segélyt. A pénzbeli segélyeken kivül egyház-
kerületünk 31 drb. Dunántuli énekeskönyvet, 30 drb. Ujtestámentumot 
— közte néhány teljes Bibliát — és 2 darab kis gyertyatartót kapott, 
hogy azokat az egyházi elnök legjobb belátása szerint szétossza. A ba-
lassagyarmati fogháznak 5 drb. énekeskönyv és 5 drb. Ujtestámentum 
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küldetett. A két darab gyertyatartót Martonvásár fiókegyház kapta. Né-
hány énekeskönyv és Ujtestámentum Tordas szórványaiban, az érdi is-
kolás gyermekek jutalmazására s egyházunkba betért két h ivünk részére 
osztatott ki. Még 16 drb. énekeskönyv, 16 drb. Ujtestámentum és 5 
drb. teljes Biblia vár kiosztásra. Az egyházkerületi gyámintézet életében 
az elmúlt évben különösebb esemény nem történt. 

Tudomásul szolgál. 
4. Egyházi elnök bejelenti, hogy a kerületi gyámintézet számadása 

felülvizsgáltatott, a számvizsgáló bizottság elfogadásra ajánlja a köz-
gyűlésnek. 

Tudomásul szolgál és elfogadtatik. 
5. Az egyes egyházmegyékben dicséretes gyámintézeti munkát vég-

zett a fejérkomáromi egyházmegyében: Székesfehérvár, Tordas, Csabdi 
és Komárom. A mosoni egyházmegyében: Rajka, Oroszvár. A nógrádi egy-
házmegyében: Balassagyarmat, Bér, Salgótarján, Lucfalva és Kisterenye. 

Gyámintézeti munkában nem vett részt Terény—Surány. Nagysze-
retet adományra offertóriumot nem küldött Egyházasdengeleg, Szécsény, 
Kétbodony. 

6. A beküldött számadások tételei a következők: 
Fejérkomárom gyűjtött : 

Szabadrendelkezésre . . . 337 P 95 f. 
Nagyszeretet adományra . . 43 P 27 f. 
Némethoni G. A. egyletre . . 8 P - f. 

Összesen: 389 P 22 f. 
Mosoni egyházmegye gyűjtött: 

Szabadrendelkezésre . . . 134 P 89 f. 
Nagyszeretet adományra . . 27 P 42 f. 

Összesen: 162 P 31 f. 
Nógrádi egyházmegye gyűjtött: 

Szabadrendelkezésre . 528 P 03 f. 
Nagyszeretet adományra . . 164 P 19 f. 

Összesen: 692 P 22 f. 
Összesítés: 

Szabadrendelkezésre . . . 1000 P 87 f. 
Nagyszeretet adományra . . 234 P 88 f. 
Némethoni G. A. Egyletre . 8 P — f. 

Összesen: 1243 P 75 f. 
Az egyházkerületi közgyűlés a szabadrendelkezésre befolyt 1000 P 

87 fill. fele része, tehát 500 P 43 fill. felett rendelkezhetik, melyre vo-
natkozólag javasolja, fordittassék ezen összegből a kerületi gyámintézet-
hez folyamodó egyházak segélyezésére 470 P s a fennmaradó 30 P 43 
fillért az évi költségek fedezésére. 

7. A „Laszkáry Gyula ker. gyámint. alapítvány" tőkéje 1936 dec. 
31-én 1913 P 70 fill. évi kamatjövedelme: 49 P, mely összegből az 
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alapító levél rendelkezése szerint 10 százalék a tőkéhez csatolandó s a 
többi segélyre fordítható. Javasolja, hogy a kamatból 6 P tőkésittessék 
s a fennmaradt 53 P adassék Érd fiókegyháznak. 

A kerületi gyámintézet részéről segélyt kér: 1. Bánhida, 2. Bicske, 
3. Dorogháza, 4. Érd, 5. Esztergom Dorog, 6. Tatatóváros, 7 Vértes-
kethely, 8. Oroszvár, 9. Ipoly szög, 10. Kisbágyon, 11. Nógrád, 12. Csák-
vár, 13. Gyúró, 14. Komárom, 15. Székesfehérvár, 16. Tatabánya—Fel-
sőgalla, 17. Felsőpetény, 18- Ipolyvece, 19. Kétbodony, 20. Legénd, 21. 
Szécsény, 22. Szirák adóssággal küzdő, létfenntartás gondjainak, vagy 
épületeik renováltatása költségeinek csökkentésére és végül 23. „Szarvasi 
Luther Árvaház." 

Javasolja, adassék 1. Bánhida, 2. Esztergom—Dorog. 3. Tatató-
város. 4. Oroszvár, 5. Dorogháza, 6. Ipolyszög, 7. Ipolyvece, 8. Szirák, 
9. Legénd egyházaknak 50 - 5 0 pengő, a „Szarvasi Luther Árvaháznak" 
20 pengő. 

A közgyűlés a javaslatokat határozati-erőre emeli. 
8. Indítványozza, hogy a „Magyarhoni G. A. Gyámintézet" segé-

lyezésére a következő sorrendben terjesztessenek fel a folyamodó egy-
házak kérvényei: Érd fiókegyh. a nagyszeretet, 2. Székesfehérvár a kis-
szeretet adományra és a többi segélyekre: 3. Bánhida, 4. Dorogháza, 
5. Komárom, 6. Felsőpetény, 7. Szécsény, 8. Ipolyvece, 9. Tatatóváros, 
10. Oroszvár, 11. Esz tergom-Dorog, 12. Tordas, 13. Tatabánya. 14. 
Szirák, 15. Bicske, 16. Legénd, 17. Csákvár, 18. Ipolyszög, 19. Kétbo-
dony, 20. Gyúró, 21. Vértésketkely, 22. Lucfalva, 23. Szúpatak, 24. 
Sámsonháza, 25. Vanyarc, 26. Nagyveleg. 

Az indítvány elfogadtatik. 
9. Egyházi elnök köszönetet mond a gyámintézet melegszívű, meg-

értő barátainak, akik az elmúlt évben az irgalmas szeretet jegyében fá-
radoztak. Megköszöni Limbacher Zoltán lelkész szolgálatát, áldozatra 
buzdító, épületes gyámintézeti beszédét. A gyámintézeti istentisztelet 
offertoriuma a nagyszeretetre: 63 P 98 fillér. 

10. Laszkáry Gyula elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére Zimmermann 
János és dr. Zelenka Frigyes közgyűlési tagokat kéri fel. Hálás köszö-
netet mond a tatai testvér ref. egyháznak, amely hajlékát megnyitotta 
Gyámintézetünk előtt, megköszöni a megjelentek érdeklődését és a köz-
gyűlést bezárja. 

Közgyűlés az egyházi elnök buzgó fohászával ért véget. 
Kmf. 

Laszkáry Gyula Podhradszky János 
világi elnök egyházi elnök. 

Fábri Mihály 
jegyző. 

Hitelesítők: 

t>r. Zelenka Frigyes Zimmermann János 
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Hl. FÜGGELÉK, 

S ó g y z ö l ^ ö n v ü 

a Duncminneni Svangélikus Sgyházlterükí £elkészértekezletének 1937-
szeptember l-<ht Taíaíóvároson megíaríott üléséről. 

Jelen vannak: Mihalovics Samu elnöklete mellett Podhradszky 
János, Zimmermann János, Magyar Géza, Kardos Gyula és mint ven-
dég Kemény Lajos esperesek, dr. Wiczián Dezsző és dr. Jánossy Lajos 
egyetemi teol. tanárok, Szűcs Sándor, Pohánka Sándor, Fadgyas 
Aladár, Görög Ernő, Horváth Sándor, Matúz Pál, Irányi Kamill, Matis 
István, Szende Miklós, Kiss Kálmán, Molnár Gyula, Fábri Mihály, Piri 
Károly, Kalavszky Kálmán, Limbacher Zoltán lelkészek, Balogh István 
ny. esperes, dr. Zelenka Frigyes egyházfelügyelő. 

1. Mihalovics Samu esperes elfoglalván az elnöki széket, jelenti, 
hogy a lelkészértekezlet elnöke, D. Kovács Sándor, püspök másirányu 
elfoglaltsága miatt nem vehetvén részt a tanácskozásokon, őt kérte fel 
ezek vezetésére s üdvözölve a megjelenteket, az ülést megnyitja és fel-
kéri Szűcs Sándor lelkészt írásmagyarázata megtartására. 

2. Szűcs Sándor magyaróvári lelkész I. Kor. 2, 1—4. alapján ve-
zeti a hallgatóságot Isten szine elé, Pál apostollal kapcsolatban az ige-
hirdetés örök problémájáról tartván mélyenszántó fejtegetést. Az apostol 
idején magas fokon állott az ékesszólás művészete, még fejlettebb volt 
a rabinisztikus Írásmagyarázat. Pál mindazonáltál egyiket sem vette 
igénybe Igehirdetésénél, mert ezek a közhelyei helyett a Krisztust prédi-
kálta és az ő erejével volt telítve igehirdetése. Az evangélikus egyház 
az Ige egyháza, amely minden vonatkozásban Istennek Krisztusban meg-
jelent kegyeimét hirdeti. Akkor gyengült meg az egyház, amikor erről 
az alapról letért. Annyira, hogy megtörténhetett, hogy egy szószéki szol-
gálat keretében az Ige helyett Ibsen idézet volt a beszéd alaptémája. 
Nagyban elősegítette ezt a helytelenséget az is, hogy az egyházak a lel-
készválasztásoknál nem annyira a pásztort keresték, hanem a kitűnő 
szónokot. Mindazonáltal ma már megváltozottnak mondható a helyzet, 
és érvényesül a tudat, hogy többet ér egy igaz és őszinte bizonyság-
tevés, mint a legszebb frázishalmaz. A liturgiái mozgalom erősödése, az 
igeszerűség kibontakozása, mind ennek az egyedül igaz útra térésnek a 
jelei. Minékünk nem szabad másról tudnunk, mint csak Krisztusról. A 
mi szolgálatunk aranyvalutája nem a személyes tekintély súlya, hanem 
egyedül az Isten Igéjének tekintélye és súlya. Még akkor is ha ez ma-
napság is botrány és bolondságként csendül az elveszendők fülében, 
Pál apostol munkája egy tisztára pogány korban folyt le. A mi korunk 
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névleg ugyan keresztyén, de lelkében még mindig nem az. Sőt uj po-
gányság születésének az ideje. Ebben a világban is egyedül a Krisztus 
lehet az Igehirdetés központja, akiért, ha kell mindenről lemondani is, 
megéri annak, aki az ő megváltói jelentőségét felismeri. 

A mély hatást kiváltó fejtegetésekért az értekezlet őszinte 
köszönetet mond. 

3. Magyar Géza, esperes ismerteti a fejérkomáromi lelkészértekez-
let álláspontjait a MELE által kitűzött témákra vonatkozólag- Szűcs Sán-
dor a mosoni lelkészértekezletről jelentve azt, hogy ezekkel csak szó-
beli megbeszélések keretében foglalkoztak, Dr. Csengődy Lajos a nóg-
rádi lelkészértekezlet működéséről számolva, bejelentette, hogy az az el-
múlt évben két ülést tartott. Az elsőn a finn-eszt-magyar lelkészkong-
resszus anyagát ismertették, a másodikon megemlékeztek a Schmalkal-
den! hitcikkek keletkezésének 400 éves fordulójáról és letárgyalták a 
MELE pontokat. 

a) A Lelkészértekezlet az előadottakkal kapcsolatban fel-
kéri az egyházkerület lelkészeit, hogy a reformációi ünnepet 
megelőző négy vasárnapon ismertessék egyházunk népével a 
schmalkaldeni hitcikkeket. 

b) A lelkész és a felügyelő viszonyára vonatkozólag 
nélkülözhetetlennek tartja a kölcsönös megértésen alapuló, de 
külön paragrafusokba nem foglalható együttműködést, amely-
nek harmóniáját kölcsönös áldozatokkal is fenn kell tartani. 

c) A stólakérdésre vonatkozólag külön intézkedések szük-
ségét az egyházkerület területén fennforgni nem látja. 

d) A lelkészi egyenruha bevezetését elvileg helyesli, 
ennek végleges megoldását egyetemes intézkedésre bizza. Ad-
dig is a magas mellény viselését és a Luther-Rózsa hordá-
sát ajánlja. 

e) Az igehirdetés és korunk kérdésében a Szűcs Sándor 
által tartott írásmagyarázatban foglaltakat tekinti a lelkészér-
tekezlet felfogásának is. 

f) A lelkészi becsületszék megalakítását kívánatosnak 
látja. 

4. A nógrádi lelkészértekezlet példájára felkéri a többi egyházme-
gyék espereseit is, hogy a lelkészek és tanítók családtagjai és hozzátar-
tozóinak elhelyezkedési életkérdésével kapcsolatban róluk vezetett nyil-
vántartással is legyenek segítségül. 

5. Az idő előhaladottságára való tekintettel Szűcs Sándornak. A 
technika evangélium és embersors, előadását a legközelebbi ülésre ha-
lasztja. 

6. Mihalovics Samu, elnöklő esperes arra kéri a lelkészértekezletet, 
hogy a Nógrádban is bevezetett lelkész és tanítói együttes értekezleteket 
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rendszeresítsék. Ugyancsak figyelmébe ajánlotta a megjelenteknek, hogy 
a Nógrádi egyházmegye kiadta a magyar Posztillát s ennek támogatását 
kérte. 

A lelkészértekezlet a magyar Posztilla kiadásáért őszinte 
háláját nyilvánította a Nógrádi egyházmegyének. 

7. Több tárgy nem lévén, elnöklő esperes megköszönve a megje-
lentek érdeklődését, bezárja az ülést, mely az elnök bensőséges imájá-
val véget ért. 

Kmf. 

Mihalovics Samu 
elnöklő esperes. 

Dr. Csengödy Lajos 
értekezlet! jegyző. 
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D. Kordes Sándor püspök 
beszéde Dr. (Jnfal Qéza szülőházán elhelyezett 

emléktábla előtt. 

T a t á n , 1 9 3 7 . s z e p t e m b e r 1-én. 

Az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek, Teljes Szentháromság egy igaz 
öiök Istennek nevében legyen ezen mi kegyeletes emlékezésünk. Ámen! 

Tisztelt Gyülekezet, Kedves Testvéreim! 

Eljöttünk tisztességet tenni az Úr igaz szolgájának, aki ez egyszerű 
hajlékból indult el élete útjára. Elindult a szent szolgálat szándékával 
és nem az aratás követelésével. Elindult azzal a hittel, hogy az ő lép-
teit mennyei akarat vezérli; érjen sebző szirtek, vagy illatos rózsák közé, 
ugyanazon akaratnak engedelmeskedik, „Ő az Ő lábainak szövéíneke 
és ösvényének világa". 

Elindult és a mi babérág csak útjába akadt, a mi virágtő kinyílva 
feléje tárta kelyhét és odakínálta szirmait, mind egy szálig odavitte az 
Örökkévalónak Zsámolyához, hálával és áldozattal annak, aki lelkét 
megihlette és útjára elindította. Érezte, hogy mindenét oda kell adnia, 
mint a gyümölcsfa odaadja minden díszét, gazdag termését annak, aki 
ültette, féltő gonddal ápolta, öntözte és nyesegette. A lelki tehetséget e 
hit és alázat avatja igazi kinccsé, emberek jótevőjévé. 

Tudós oktató volt, a tudomány mélységeibe világított bányászlám-
pájával, de mint a bányász nemcsak önmagának fejti a szenet, hanem 
hogy millióknak adjon világosságot és meleget, — érezte, hogy halott 
tudomány és penészre érett meddő ismeret az, mely közkinccsé nem 
válik, mely mint a föld mélyén rejlő kincs, sem éhezőt nem táplál, sem 
szomjazót nem enyhít, sem mezítelent föl nem ruház. A tudást átvilá-
gította benne a hit sugára. Tanítványai, hívei érezték, hogy nem a rhétor 
szól hozzájuk, nem az iskolás prédikátor, hanem a hívő, bizonyságtevő 
lélek, az élet munkása, aki a világban él ugyan, de nem a világnak él. 

Hódolva hajolunk meg az igaz magyar ember emléke előtt. A sír 
szélén álló nemzetének keresztjét felvette és szerte hordozta a világban; 
mindenütt nemzete szomorú sorsát, a reá mért igazságtalan Ítéletet idézte 
az emberek elé; a hazafi mély fájdalmával, a költői lélek színeivel fes-
tette, mit szenvedett, mennyit vérezett Nyugat kultúrájáért, egyetemeiért 
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és dómjaiért és mit aratott hűséges szenvedéséért, kereszthordozásáért. 
És mikor a diplomaták, államférfiak, a rideg észemberek siketek marad-
tak, szemük száraz, ajkuk néma és kezük nem engedett fel jégdermedt-
ségéből, megostromolta a jó sziveket, az anyák és gyermekek szivét, 
hogy hallják meg a szenvedő magyar anyák és gyermekek sírását. Az 
anyák és gyermekek meghallották, megértették őt, sok-sok ezer magyar-
gyermek menekült meg az éhhaláltól, vagy sorvasztó elgyengüléstől. Egy 
igazi hős szülőháza előtt állunk; s minden igaz magyar szívnek a há-
lától kell itt megdobbannia, ez egyszerű hajlék lelke, hagyománya ne-
velte őt minden törekvő lélek és szenvedő szív megértő barátjává. 

Evang. egyházunk is a megértő hű testvért ismerte és szerette 
benne. Éreztük, hogy igaz ember és igaz barát. Az isteni képet és ha-
sonlóságot kereste és meg is találta minden embertársa lelkén; kereste, 
meglátta a mi leikünkön is, amint megláttuk mi is tekintete, szemei 

lükrében. 
A közélet munkását gyakran koszorúzza dicsőség, de éri sár is, 

azok kezéből, akik nem ismerik föl értékét, vagy ha a közjó kárára gon-
dosan kiépített érdekhálózalukat széttépte. Antal Géza nem kereste a di-
csőséget, de a sár sem ért föl alakjáig. Ott volt mindenütt, ahol teher és 
munka várta, félreállt, ahol a dicsőséget és jutalmat osztogatták. Nem a 
dicsőség volt az ő osztályrésze, hanem a köztisztelet. A dicsőség her-
vadó virág, elmúlik és szirmai lehullanak; elpattan, mint a hab a víz 
tükörén. Emberkéz adja a babért, de le is tépheti a halántékról. Ám a 
jók, a tiszta szívűek a jó és tiszta embert imádságukba foglalják. A köz-
tisztelet és hála, a gyermek szivek áldása úgy vette körül alakját, mint 
a hegykoszoru a völgyet, a virágszegély a parki ösvényt. Tetteit, életét 
áldás forrásává tette az imádság és áldás, mely reája szállott. 

Minden igaz lélek oszthatatlanul közös tulajdona minden igaz lé-
TT 

leknek. Ot igaz keresztyénségeért, mely nem formák, hanem érzések 
keresztyénsége volt, igaz magyarságáért mely nemzetét osztályok és pár-
tok harcában is mindig egynek látta és érezte, mindnyájan a magunké-
nak tudjuk és valljuk. Legyen áldott emléke közöttünk nemzedékről 
nemzedékre. 

Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek, miképen, 
kezdetben dicsősége volt, úgy legyen most és mindörökké. Amen.* 

*Az ünnep az Erős vár a mi Istenünk éneklésével kezdődött s a 
Te benned bíztunk eleitől fogva (90 zsoltár) meg a Hymnus éneklésé-
vel fejeződött be. Ezután a gyülekezet a ref. templomba vonult isten-
tiszteletre. 
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és bizottsági tagolj névjegyzéke. 

T i s z t v i s e l ő i g . 
Slnökség: Dr. Sztranyavszky Sándor m. kir. titkos tanácsos, egy-

házkerületi felügyelő (Budapest, XI. Szüret-u. 19. és Nógrádmarcal), 
D. Kovács Sándor püspök (Budapest, V. Hold-u. 29. és Sámsonháza, 
Nógrád vármegye.) 

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

Pénz tá ros : Üresedésben, 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas, Fejér vm.) 
Sllenőr-főkönyvelő: Kesztler László (Budapest, IV. Deák F.-tér 4.) 
Ügyész: Dr. Händel Béla (Budapest, IX. Ráday-u. 15.) 
Jltáso&ügyész: Dr. Farkass Béla. 
£evélíáros: Kardos Gyula. 

DHissziói lelkész és püspöki ti tkár: Kirchner Rezső. 

T o r v é n ? s z á 1{. 
Slnökség: Az egyházkerületi felügyelő és a püspök. 

I3irák: a) az 1938. évi egyházkerületi rendes közgyűlésig: Bérces 
Lajos, dr. Jánossy Lajos, dr. Kéler Bertalan, Limbacher Zoltán, Podh-
radszky János és dr. Zelenka Frigyes; b) az 1941. évi egyházkerületi 
rendes közgyűlésig: Csatáry Elek, Irányi Kamill, Karner Jenő Laszkáry, 
Gyula, Szűcs Sándor és Zelenka Ottó. 

@ i z o i i s á g o 
I. ^anügvi bizottság: Előadó: Kardos Gyula. Tagok: Bérces La-

jos, Csatáry Elek, Laszkáry Gyula, D. Wiczián Dezső és dr. Zelenka Frigyes. 
6* 
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2. Sog és alkotmányügyi bizottság: Előadó: dr. Händel Béla 
ügyész. Tagok: Csatáry Elek, Horváth Sándor balassagyarmati polgár-
mester, Horváth Sándor csabdii lelkész, Kardos Gyula, Laszkáry Gyula, 
Mihalovics Samu, Podhradszky János, v. Purgly Lajos és Szűcs Sándor. 

3. Pénzügyi bizottság: Előadó: Magyar Géza. Tagok: Csatáry 
Elek, Hanzély Ferenc, dr. Händel Béla, dr. Horváth Sándor balassa-
gyarmati polgármester, Horváth Sándor csabdii lelkész, Kardos Gyula, 
Laszkáry Gyula, Mihalovics Samu, Podhradszky János, v. Purgly Lajos 
és Szűcs Sándor. 

Ezen bizottságok elnöksége az egyházkerületi elnökség. 
4. Glllanäó lelkészválaszíási bizottság: Laszkáry Gyula és Kardos 

Gyula elnöklete a'att: Csatáry Elek, dr. Händel Béla és Kirchner Rezső. 
5. Egyházkerületi számvevőszék: Kirchner Rezső és Magyar Géza 

elnöklete alatt: Antal Károly, Kirchner Rezső, ifj. dr. Sztranyavszky 
Madách Sándor és Szűcs Sándor. 

6. Sgyházkerületi £uther Szövetség: dr. Csengődy Lajos és Ne-
deczky Griebsch Viktor elnöklete alatt: Limbacher Zoltán jegyző és dr. 
Hanzély Tamás pénztáros. 

7. egyházkerületi biríokkezelő bizottság: Elnök az egyházkerületi 
felügyelő. Előadó: Hanzély Ferenc. Ügyész: dr. Händel Béla. Tagok: 
Irányi Kamill, Nedeczky Gribsch Viktor és Podhradszky János, 

8. Cevéltári bizottság: az egyházkerületi elnökség elnöklete alatt: 
Horváth Sándor balassagyarmati polgármester, Kardos Gyula, Kondor 
Vilmos és Váczi János. 
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A (lunáninncni ág. liitv. evangélikus keresztyén egyházkerület 
1938. évi szeptember hó 2-ik napján Hegyeshalmon dr. Sztranyavszky 
Sándor egyházkerületi felügyelő és dr. Kovács Sándor püspök, 
közben dr. Händel Béla fejér-komáromi egyházmegyei felügyelő 
és Podhradszky János ugyanazon egyházmegye esperese elnöklete 

alatt tartott évi rendes közgyűlésének 

j e g y z ő k ö n y v e . 

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

I. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi tisztviselők : 

1. Jegyzők: Kardos Gyula egyházi és dr. Zelenka Fr igyes világi főjegy-
zők; Kirchner Rezső és dr. Csengődy Lajos egyházi, dr. Lándori 
Kéler Bertalan, dr. Farkass Béla világi jegyzők s Bérces Lajos tb. 
világi jegyző. 

2. Pénztáros: dr. Bellusi Baross József; 
3. Ellenőr: Vitéz Purg ly Lajos; 
4. Számvevő: Podhradszky János; 
5. Ügyész: dr. Händel Béla; 
6. Másodügyész: dr. Farkass Béla; 
7. Levéltáros: Kardos Gyula; 
8. Számvevőszéki elr.ök: Magyar Géza. 

II. Hivataluk alapján, mint az egyházkerületi törvényszék bírái: 

1. Törvényszéki bírák: Bérces Lajos, Csatáry Elek, dr. Jánossy Lajos, 
Karner Jenő, Lándori Kéler Bertalan dr., Laszkáry Gyula, Pod-
hradszky János, Szűcs Sándor és dr. Zelenka Frigyes. 

III. Hivataluk alapján, mint egyházmegyei tisztviselők : 

1. A fejér-komáromi egyházmegyéből: dr. Händel Béla egyházmegyei fel-
ügyelő és Podhradszky János esperes. 

2. A mosoni egyházmegyéből: Csatáry Elek egyházmegyei felügyelő és 
Schrödl Mátyás espereshelyettes. 

3. A nógrádi egyházmegyéből: Laszkáry Gyula egyházmegyei felügyelő 
és Kardos Gyula alesperes. 

1* 
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IV. Választás alapján, mint egyházmegyei kiküldöttek : 

1. A fejér-komáromi egyházmegyéből: 
* 

a) megbízólevéllel: Jánossy Károly, Fadgyas Aladár és Kalavszky 
Kálmán; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal : Pohánka Sándor, Weinberger Gusztáv, 
Molnár Gyula, Gömbös Zoltán, Nedeczky Griebsch Viktor, 
dr. Stranszky János, dr. Horváth Kornél, dr. Pa taky Ernő, Antal 
Károly, Pa taky Endre és Endrődi Alfréd. 

2. A mosoni egyházmegyéből: 

a) megbízólevéllel: dr. Ra jkay Kumpeltes Mátyás és Szűcs Sándor; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal : Blaskovieh Géza, Gross Károly, Haut-

zinger György, Kurz Konrád, Loós János, Nikó Rezső, Nitsch Már-
ton, Schmickl András, Schmitzhofer János, Weltler Rezső, Zech-
Schmickl András, Schmitzhoffer János, Weltler Rezső, Zech-
meister Mátyás, Zimmermann András, Leitner Mátyás, Pamer 
Mátyás, Bócz Kálmán, Reisenger Lajos, Hautzinger Pál, Zecher 
Márton, Rott Pál, Hessheimer Mihály, Pamer Pál, Müllner 
András, Ziegler Mátyás, Reisenger Mátyás, Schmickl József, 
Stinner Pá l és Totzi András. 

3. A nógrádi egyházmegyéből: 

a) megbízólevéllel: Neográdi Horváth Sándor, Hanzély Ferenc, Kiss 
Kálmán és Révész Alfréd; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal : Vitéz Purg ly Lajos, Osztroluczky Pál, 
Prónay József, dr. Gregersen Nils, dr. Szuchovszky Sándor, Gó-
lián Rezső és Szekej András. 

V. Az egyházkerületi tanítók képviseletében : 

Kurz Konrád r a jka i és Vitéz Pa taky Sándor bokodi tanítók. 

VI. Mint vendégek : 

Bat ta i Henrik, Csizmadia Károly, Matis István, Weltler Ödön, s 
többen a helybeli, valamint a levéli és a r a jka i hittestvérek közül. 

Távolmaradásukat kimentették : 

Csanády László, Förster Kálmán, i f j . dr. Heinrich Antal, Mihalo-
vics Samu, Sztranyavszky-Madách Sándor, Veres Imre és Zelenka 
Ottó. 
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A közgyűlésre érkező egyházkerületi elnökséget a győri pályaudva-
ron Győr, Pozsony és Moson közigazgatásilag ideiglenesen egyesített vár-
megyék alispánja, dr. Telbisz Miklós, a fellobogózott s leventékkel, tűz-
oltókkal s nagyszámú érdeklődővel benépesített hegyeshalmi állomáson 
küldöttségek élén a közigazgatási já rás nevében dr. Scbmack Leó főszolga-
bíró, a politikai község részéről Nagy Gyula községi főjegyző s a mosoni 
evangélikus egyházmegye kévpiseletében Csatáry Elek egyházmegyei fel-
ügyelő, illetve Scbrődl Mátyás espereshelyettes, a lelkészlak előtt Blas-
kovieh Géza, egyházközségi felügyelő üdvözölte. 

Valamennyi üdvözlésből s az elnökség minden válaszából vezérlő 
gondolatként Istennek félelme és bizodalmas imádása, az egyháznak meg-
becsülése, nagyra értékelése és bálás szeretése s a tr ianoni keresztet vér-
tanúi tiirelmességgel hordozó, de a fel támadás biztos reménységével Isten-
ben rendületlenül bízó magyar nemzethez és hazához való hűséges és meg-
ingathatat lan ragaszkodás csendült ki. 

A közgyűlés tag ja i bizottsági tárgyalásaik első napjának estéjén 
kegyeletes iineplésre gyűltek egybe a magyaróvár i bittestvérek templo-
mában. Áhítatos lelkű részesei kívántak lenni annak a vallásos összejöve-
telnek, amelyen a püspök a templomot zsúfolásig megtöltő hallgatósága 
figyelmét lebilincselő egybáztörténelmi emlékezéssel felavatta az egyház-
kerület és a Magyar Luther-Társaság által Magyaróvár egykori hírneves 
igehirdetőjének, a jeles magyar reformátornak és egyházi énekszerzőnek, 
Huszár Gálnak emlékére a templom falába helyezett emléktáblát. Emelte 
a bensőséges ünnep magasztosságát, hogy azon a dunántúli református 
egyházkerület Győry Elemér püspökhelyettessel, a pápai református theo-
lógia Tóth Lajos igazgatóval, a dunántúli evangélikus egyházkerület 
Németh Károly esperessel és a soproni hi t tudományi kar dr. Prőhle Ká-
roly, dr. Jánossy Lajos és dr. Wiczián Dezső egyetemi tanárokkal képvisel-
tette magát, hogy ez utóbbi küldöttség kegyeletes beszéd kíséretében az 
emléktáblát megkoszorúzta s hogy a r ra a magyaróvár i nyomdászmun-
kások is koszorút helyeztek, bizonyságául annak, hogy az egykori nagy-
nevű prédikátort ők is magukénak tisztelik, mert az nemcsak igehirdető, 
de egyben könyvnyomtató is volt. 

A közgyűlést közvetlenül megelőző estén hegyeshalmi templomunk-
ban tar tot t egyházkerületi gyámintézeti istentiszteleten a szentszolgálatot 
az oltár előtt Schrődl Mátyás mosoni espereshelyettes, a szószéken Wein-
berger Gusztáv pusztavámi lelkész végezte s János evangéliuma X I I I . 
részének 34. verse alapján nagy szónoki készséggel hirdette a felebaráti 
szeretetnek társadalmat és emberiséget megnemesíteni és boldogítani 
képes erejét. 



A közgyűlés 
megnyitása. 
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A gyűlés. 
1. (Dr. Z.) A közgyűlés napjának reggelén a közgyűlési tagok, s nem-

csak a hegyeshalmi, hanem a leveli és a r a jka i egyházközség közül is szá-
mosan, az Isten házában gyűltek egybe s ott a közgyűlés munká ja a 
püspök áhítatos imájáva l vette kezdetét. 

Az imádság elhangzása után az egyházkerületi felügyelő a követ-
kező, — mindvégig feszült figyelemmel s élénk érdeklődéssel hallgatott , 
lelkes együttérzéssel fogadott s tetszésnyilvánításokkal többször megsza-
kított beszéddel nyi tot ta meg a közgyűlést: 

Dr. Sztra-
nyavszky S. 
kerületi fel-
ügyelő meg-
nyitó 
beszéde. 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! 
Mélyen tisztelt Egyházkerület i Közgyűlés! 

Az elmúlt esztendő, amelyről számotvetni jöt tünk 
össze itt, csonka hazánk határközségében, úgy világtörténelmi 
szempontból, mint nemzetünk történelmét illetőleg is fordu-
latokban, feljegyzésre méltó eseményekben gazdag esz-
tendő volt. 

Az első magyar király ha lhata t lan emlékének szentelte 
a nemzet egyetemes akara ta az 1938-as évet, amelynek során 
ünnepélyes formák és külsőségek között áhítatos és ünneplő 
lélekkel hódolt az egyháza által szentté avatott nagy magyar 
király, Szent Is tván történelmi a lak ja előtt. A magyar törzs-
nemzet és állam számára a keresztyénség felvétele által meg-
muta t ta a messze jövőbe vezető, bár súlyos próbatevésekkel 
teli útat , amelyről éppen ezen az ünnepi fordulón visszate-
kintve, megál lapí that juk, hogy az egyetlen járható út volt a 
keletről ideszakadt népnek Európa szívében való maradása 
és hata lmas erőtényezővé való kialakulása tekintetében. I t t 
áll ma is ezer év multán a megtépett nemzet, nemcsak ön-
maga hitében és küldetése tudatában megrősödve, hanem 
úgy, hogy a világ nagy nemzetei is hovatovább elismerik 
igaz ügyünket s mindinkább belát ják azt a súlyos igazságta-
lanságot, amelyet velünk szemben, egy évezreden át a kelet 
kapujában, a nyugat békéje és ku l tú rá jának fejlődése felett 
önfeláldozó módon őrködő nemzettel és fa j t áva l szemben el-
követtek. 

Sokan talán bizonytalan érzéssel tekintenek át ma 
innen a határon túlra. Én magam, történelmi küldetésünk, 
ezer esztendős helytállásunk és v i ta thata t lan igazságunk tu-
datában nyugodt és bizakodó tekintetet vetek a határon 
túlra, ahol az önmaga igazáért és f a j t á j a egységéért sikerrel, 
mert szívós kitartással, öntudat tal és bátorsággal v ív ja har-
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cát egy évezred óta a történelem ú t j án — mondhatni — ve-
lünk együtt, vagy legalább is mellettünk járó hatalmas nagy 
nép. Nem lehet igaztalan mással szemben az, aki magának 
igazságot követel. Nem lehet velünk szemben igaztalan az, 
aki közvetlen szemlélője, sokszor részese volt annak a küzde-
lem-sorozatnak, amelyet a magyar nemzet és f a j t a itt, őrhe-
lyén mindvégig becsülettel, lovagiasan és hűséggel, sokszor 
egymagára maradva, mások által cserbenhagyva vívott meg. 

Velünk együtt élő testvéreik, akiknek számára kaput 
nyitottunk, amikor küzdelmeink közepette önmagunk erejét 
meggyengültnek éreztük, békében fejlődhettek nálunk, meg-
őrizhették nemzeti, f a j i és népi karakterüket, nyelvüket, 
számban és vagyonban s kul túrában vi ta thata t lanul gyara-
podhattak. A mi otthonunk az ő otthonuk, a mi kenyerünk 
az ő kenyerük, a mi örömünk az ő örömük és a mi bánatunk 
az ő bánatuk is volt évszázadokon keresztül és így lesz újabb 
évszázadokon át, mert mi is így aka r juk és hisszük, érezzük, 
hogy ők is ezt akar ják . 

Országunk kormányzójának, aki felé hetvenedik szüle-
tési évfordulóján az egész nemzet egy emberként nyúj to t ta 
hálá jának, hűséges ragaszkodásának és bízó reménységének 
legtisztább érzéseit, az imént mult napokban nagy szomszé-
dunknál tett látogatása s mindazok a jelenségek és a benső, 
őszinte érzések melegségét bizonyító külsőségek, amelyekkel 
őt és életének hűséges osztályos-társát megbecsülték és körül-
vették, — mindezek bizonyságai magatar tásunk helytálló vol-
tának. Az ünneplés a nemzet hivatott vezérén át, az általa 
bölcsen vezetett és őt hűséggel követő magyar nemzetének is 
szólt. Nem jöhet sem innen, sem túlról, sem belülről, sem kí-
vülről olyan ármány, amely egy évezredes okmányról ezt a 
legújabb hitelesítő pecsétet letörölhetné! 

De már dereng az ég más t á j ak felől is. A világnak 
két évtized előtt a mi igazságunkat meg nem látó és felénk 
behúnyt szeme kinyílóban van. Nem lehet messze az idő, ami-
kor a tisztánlátók igazságérzete jóváteszi a magyar nemzeten 
azt, amit a vakság, igazságtalanság, rosszakarat és erőszak 
r a j t a ejtett . 

Er re a mai nemzedékre súlyos felelősség hárul tehát: 
a nemzet erkölcsi és anyagi javaival úgy sáfárkodjék, hogy 
az ítélet idején méltónak bizonyuljon az igazságtételre. A 
nemzet ébersége, lelki egysége, f iainak egymásközötti békéje, 
egymást megbecsülő és egymásban bízó lelke, férfias kemény-
sége, nyugalma, józan ítélete és önmérséklése lesznek azok 
a tényezők, amelyek a kérdés eldöntésének idején idebent és 



kifelé különleges értékkel fognak hatni. Vigyázzunk tehát, 
ennek tudatában tar tsuk rendben portánkat , amelynek képe 
éppen az elmúlt nyár folyamán is megnyugvással tölthette el 
a nemzet jövőjében rendületlenül bízó minden magyar em-
ber lelkét. Becsületes, megértést kereső és megértést találó 
lélekkel ünnepeltünk, méltóságteljesen, hűen ahhoz a meg-
győződéshez, amelyet nemzetünk imént vázolt ú t j ának isme-
rete és át lá tása parancsol. 

Felismertük jelentőségét a világ katholikusai ál tal 
csonka hazánkban tar tot t ünnepi gyülekezésnek is. Ez a lélek 
legyen uralkodó a közeljövő sorsdöntő útfordulóin. 

Édes-testvéreinkkel: a református magyarokkal szintén 
őszinte és zavartalan a viszonyunk. Efelet t őrködünk és ezt 
a viszonyt elmélyítenünk mindannyiunk kötelessége. 

A világ magyar reformátusainak Debrecenben tar to t t 
gyűlése és ünnepi találkozója a magyar reformátusság azo-
nos, egységes érzéseiről tett tanúbizonyságot. De ezenfelül be-
lőlünk, magyar evangélikusokból is a velük való együttér-
zés, őszinte öröm és ünnepi hangulat érzéseit váltot ta ki ez a 
nagygyűlés. Az itt elhangzott kijelentések, a református ma-
gyarság debreceni világtáborozásán hallott szavak, a ma-
gyar reformátusság egyházi vezérének az egész magyar pro-
testantizmus érzéseit kifejező, bölcs megállapításai itt, a mi 
gyűlésünkön is visszhangzanak még lelkünkben. Innen is 
küld jük testvéri üdvözletünket mindazok felé, akiket illet. 
Résztveszünk a magyar reformátusság ezen és minden örö-
mében, de bánatában is. 

Kegyeletes érzésekkel emlékezünk tehát az időnekelőtte 
kidőlt, színtiszta magyar anyagból faragott , egyenes és erős, 
bölcs, melegszívű s i rántunk mindenkor őszintén megértő fér-
fiúnak, Makláry Károly tiszántúli református püspöknek ha-
lálára. Ugyanekkor bízó reménykedéssel, szeretettel és a meg-
becsülés igaz érzésével üdvözöljük megválasztott püspök-
utódját , a kiváló elődök méltó leszármazottját , a tudóst, a 
protestáns testvériségnek is mindenkor megértő munkását : 
dr. Révész Imrét . Ugyanezek az érzések szállnak lelkünkből 
az elszakított Felvidék reformátusainak új , kitűnő püspöke, 
Sörös Béla felé. 

Most té r jünk vissza református testvéreink otthona 
körüli szemleútunkról s á l l junk meg egy pi l lanatra a ma-
gunk por tá ja előtt. Oda betekintve, elsőnek kiváló, mindany-
nyiunk által őszintén megbecsült és szeretett egyetemes egy-
házfelügyelőnket, báró Radvánszky Albertet lá t juk, aki 
immár másfél évtizede tölti be az általa mindenkor és min-
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denben méltóan i rányí tot t egyházvezéri tisztét. Őfeléje, mint 
az ünnepi, történelmi magyar országgyűlés egyik elnöke felé 
is köszönetünk és elismerésünk száll. 

A portán belül ott l á t juk a magyar főpapnak Istentől 
mintaként faragot t a lak já t : R a f f a y Sándor püspököt, aki-
nek húszéves püspöki és harmincéves pesti magyar lelkipász-
torkodási évfordulójának esztendejében nyúj to t ta át orszá-
gunk kormányzója a magyar evangélikusság örömétől és há-
lájától kísért megkülönböztető elismerését. Ez az elismerés 
k i j á r t az Istentől kiváló képességekkel megáldott püspöknek, 
a haj l í thata t lan, keménykötésű magyarnak, a nemzete és a 
maga igazát kint és bent mindenkor töretlenül és megalku-
vást nem ismerő módon gondozó egyháznagynak, a nemzete 
és a maga számára külföldön is tekintélyt biztosító, gyakran 
küldetésben járó egyházi követnek. 

A dunáninneni egyházkerület közgyűlését vendégül 
látó hegyeshalmi egyház fogadja e helyről is őszinte köszö-
netünket. 

Közgyűléseinket az egyházkerület szűkreszabott hatá-
rai között azért t a r t j uk mondhatni minden évben más-más 
helyen, vándorgyűlések módjára hol az egyik, másik, vagy 
harmadik egyházmegyében, hogy ezzel is növeljük a testvéri 
összetartozandóság érzetét és még erősebbre kovácsoljuk azo-
kat a kapcsolatokat, amelyek az egyházkerület megtépett, 
megcsonkult tagozatait összetartják. Legyen szilárd ez a ka-
pocs és acélozza most is erősebbre a hegyeshalmi németajkú, 
de magyarlelkű hittestvérek érzése. 

Legyen az ő messzi múltba visszanyúló hűségük és ra-
gaszkodásuk a magyar államisághoz, a történelmi magyar 
múlthoz — újabb bizonyságtétel a magyar f a j és nemzet tü-
relmessége, más-anyanyelvű polgárai i ránt tanúsított test-
véri vonzalma, megértése és az ezt hasonló érzésekkel vi-
szonzó honfi társaink rendületlen odaadása mellett. 

Legyen Isten áldása azon a munkán, amelyet itt, az 
egyháznak, Krisztus testének továbbépítésén a Mindenható 
dicsőségére, nemzetünk jövendőjét szolgálva, törhetetlen aka-
ra t ta l és bízó reménységgel végzünk. 

Az egybegyűlteket hittestvéri szeretettel üdvözlöm, 
megjelenésükkel minket megtisztelő vendégeink együttérzé-
sének oly jóleső kifejezését hálásan köszönöm és a közgyű-
lést megnyitom. 

* 
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Kérem a tisztelt Közgyűlés felhatalmazását a magam 
és elnöktársam, a püspök úr őméltósága számára, hogy az or-
szág Főméltóságú Kormányzója előtt, 70-ik születési évfor-
dulója és külföldön a közelmúltban megtett s a nemzet jöven-
dőjét sikeresen munkáló ú t j a alkalmából az egyházkerület 
hódolatának, hűséges ragaszkodásának és mély tiszteletének 
adhassunk kifejezést. 

# i 

Mielőtt tá rgyalásainkat megkezdenék, megemlékezni kívánok arról 
a nehéz próbatételről, amelynek a gondviselés szeretett püspök urunkat 
alávetette akkor, amidőn őt fá jda lmas ba j ja l betegágyba fektette s fárad-
hata t lan munkaerejét s lázas munkakészségét tétlenségre kárhoztatta. 
Mindazok, akiket az aggódó szeretet és a ragaszkodó hűség betegágyához 
vezetett, megilletődve csodálták azt a férf ias erőt, türelmes lelki békét s a 
Mindenható végzésében való keresztyéni megnyugvást, amellyel szenvedé-
sét zokszó nélkül, derűs lélekkel viselte s betegszobáját is egyházkerülete 
készséges szolgálatában szorgoskodó szüntelen munka színhelyévé avatta. 

Köszönjük főpásztorunknak a bajok türelmes és békés elviselésére 
adott nemes példát! Köszönjük és hálát adunk az isteni gondviselésnek 
azért, hogy szeretett püspökünket ba jában istápolta, betegségéből ép és 
töretlen egészségben, i f j aka t is megszégyenítő tetterővel és munkakészség-
gel nekünk visszaadta s bizakodó reménykedéssel kér jük Istenünket, hogy 
hazánk és egyházunk j avá ra s mindannyiunk őszinte, igaz örömére nekünk 
minél tovább megtar tsa! 

A püspököt a közgyűlés nagy szeretettel, hosszan és melegen ünne-
pelte. 

Ennek elcsondesedése után szólásra emelkedett a püspök s megható-
dott lélekkel mondott hálás köszönetet a felügyelőnek és a közgyűlés kö-
zönségének a szeretet és együttérzés megnyilatkozásáért. Majd megemlé-
kezve a kormányváltozásról hangoztatta, hogy minden nemzet életében a 
pesszimista haj landóság a bajok legfőbb oka s azért felette nagy értékű, 
ha olyan kormánya van az országnak, amelyik ú j r a reménységet tud kel-
teni a csüggedésre s kishitűségre olyan nagyon haj lamos lelkekben. Éppen 
ezért l á t juk bensőséges nagy örömmel s hazafias lelkesedéssel mostani kor-
mányunkat s benne hűségesen szeretett felügyelőnket. Nagyon jól tudjuk, 
hogy a miniszteri tárca vállalása áldozatot jelentett részére, de éppen 
olyan jól tud juk azt is, hogy az áldozatot meg kellett hoznia, mert az ál-
dott szülői ház hazafias nevelése megtanítot ta arra, hogy soha sem szabad 
olyan kötelesség teljesítése elől kitérnie, amelyet hazájának, nemzetének, 
egyházának, vagy bármley becsületes közérdeknek java elébe szab. 

„Miniszterünk, elnökünk és bará tunk Ö, á ldjuk Istent, hogy a miénk 
s kérjük, hogy a miénk is marad jon! Vezessen és irányítson bennünket 
továbbra is a hűséges kötelességteljesítés eszményi ú t j án s mi fogadjuk, 
hogy híven követjük!" 
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Indítványozza, hogy a közgyűlés vitéz Imrédy Béla miniszterelnö-
köt, gróf Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi minisztert s dr. Sztranyav-
szky Sándor földmívelésügyi minisztert, szeretett egyházkerületi felügye-
lőnket hazafias lelkesedéssel üdvözölje, őket rendületlen bizalmáról bizto-
sítsa s nemzetet és hazát hűségesen szolgáló minden elgondolásukra, min-
den törekvésükre és minden munká jukra Istennek megáldó kegyelmét 
kérje. 

A közgyűlés a felügyelő üdvözléséhez egyhangú lelkesedéssel csatla-
kozott s a püspök indí tványát örömmel emelte határozati erőre. 

Az egyházkerületi felügyelő köszönő válaszában kijelentette, hogy 
miniszterré történt kineveztetése nem befolyásolhatja és nem korlátozhatja 
azt a munkát, amelyet az egyház szolgálatában örömmel vállalt s elvé-
gezni protestáns hűséggel igyekszik. De, hogy igyekezete eredményes le-
gyen, ahhoz szükséges a közgyűlés minden tag jának olyan feltétlen bi-
zalma és támogatása, amilyet eddig élvezett s amilyet továbbra is kér. Vál-
ságos időket élünk — úgymond — s ezekben helytállanunk s a közjót sike-
resen szolgálnunk csak akkor lehet, ha nemcsak rendet ta r tunk sajá t por-
tánkon, de egyben következetesen és egy akara t ta l követjük őseinknek 
reánk drága örökségül hagyott azt a tanítását , hogy az egyéni érdek eltör-
pül ott, ahol a haza, a nemzet, az egyház, vagy más jogos közérdek kíván 
érvényesülést. Ebben a szellemben kívánja önzetlenül szolgálni egyházát 
is s ehhez a szolgálathoz kéri a közgyűlési tagok bizalmát és támogatását . 

A közgyűlés kitörő tetszésnyilvánítással fogadta a felügyelő meg-
nyilatkozását s biztosította őt feltétlen bizalmáról és támogatásáról. 

Az elnöki megnyitónak a közgyűlés t ag ja i r a gyakorolt kivételes ha-
tását bizonyítja a közgyűlésnek a püspök indí tványára hozott az a határo-
zata, amellyel 

azt egész terjedelmében a közgyűlés jegyzőkönyvébe vétette, a benn-
foglalt indítványokat határozati erőre emelte s ezenfelül annak külön le-
nyomatban való kiadását s az egyházkerületben történő terjesztését is 
egyhangú lelkesedéssel elrendelte. 

2. (Dr. Z.) A világi főjegyző elnöki felhívásra jelenti, hogy a köz-
gyűlésen az egyházi alkotmány II . törvénycikke 62. §-ának megfelelően az 
összes egyházmegyék képviselve vannak, hogy a benyújtot t megbízóleve-
leket s jegyzőkönyvi kivonatokat a jegyzői kar átvizsgálta s rendben ta-
lálta s hogy mindezek alapján semmi akadálya nincsen annak, hogy a köz-
gyűlés határozatképes erővel, szabályszerű módon megalakuljon. 

Az egyházkerületi felügyelő erre a jelentésre a közgyűlést alkot-
mányszerűen megalakultnak és határozatképesnek jelenti ki. 

A közgyűlés 
megalaku-
lása. 

A megalakult közgyűlést az egyházközség németajkú híveiből ala-
kult népes küldöttség élén a mosoni egyházmegye és a hegyeshalmi egy-
házközség nevében Schrődl Mátyás espereshelyettes és Weltner Rezső hely-

. A közgyűlés 
üdvözlése. 
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beli lelkész hazafias érzésekkel üdvözölték s végzendő munká já ra Isten-
nek áldását kérték. 

Üdvözlő szavaikra megkapó erővel s a közgyűlés lekesedését magá-
val ragadó hatással az egyházkerületi felügyelő válaszolt s a többi között 
következőket mondotta: „Nemzetünk ezeresztendős múl t j a jogot ad a r r a a 
biztató reményre, hogy további évszázadokat, évezredeket kapunk Isten-
nek kegyelméből. A velünk ezer éve együtthaladó németség bizonyára igen 
jól tudja , hogy az önálló életet élő, öntudatos s fa j i minőségében s nemzeti 
erényeiben virágzó magyarság nagyobb érték a hatalmas erőket képviselő 
németség számára is, mint egy, állami életében megrendített, f a j i erejében 
meggyengített magyar nemzet. Ha pedig a hatalmas szomszéd ezzel tisztá-
ban van, a hazai német polgártársak pedig szembeszállnak kívülről jövő, 
de nem hivatalos helyről elindított, vagy támogatott minden olyan kísér-
lettel, amelyik testvéri együttérzésünket s zavartalanul békés együttélé-
sünket károsan befolyásolhatná, akkor a mi jövőnk és németnyelvű pol-
gár társaink jövője s egyben a magyar nemzeti állam jövendője is kétség-
telenül biztosítva lesz. Ne vonjon tehát semmi sem nyomasztó borút lel-
künkre s tar tsuk és őrizzük meg józan ítéletünket! A magyar nemzetnek 
sok felhős nap ja volt már s azokat mind együtt szenvedte át az itteni né-
metséggel. De örömnapjai is voltak, amelyeken együtt ünnepeltek. Éppen 
ezért töretlen hittel higyjiik és reméljük, hogy nemzeti megpróbáltatá-
sunk mostani zivataros napjai után ismét napsugaras derű virrad ha-
zánkra, nemzetünkre s minden becsületes és hűséges magyarra ." 

Jejjyzökönyv-
liitelesítők. 

3. (Dr. Z.) A világi elnök indí tványára 
a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnöksé-

gen és a jegyzői karon kívül dr. Bellusi Baross József, Gólián 
Rezső, dr. Gregersen Nils, Horváth Sándor, Laszkáry Gyula, 
Nedeczky-Griebsch Viktor, Osztroluczky Pál, Pa taky Endre, 
dr. Pa taky Ernő, vitéz Pa taky Sándor, Podhradszky János, 
Prónay József, vitéz Purg ly Lajos, Révész Alfréd és Schrődl 
Mátyás közgyűlési tagokat küldte ki. 

Tanít j 
küldöttek. 

(Dr. Z.) Az egyházi elnök bejelenti, hogy az egyházkerület tanítóit 
a közgyűlésen Kurz Konrád ra jka i és Vitéz Pa taky Sándor bokodi tanító 
képviselik. 

Tudomásul szolgál. 

Püspöki 
jelentés. 

5. (Dr. Z.) A püspök felolvassa az elmúlt közigazgatási évről szóló 
következő jelentést: 



13 

Nagyméltóságú Felügyelő Úr! 
Főtisztelendő Egyházkerület i Közgyűlés! 

Máté 7. 14—13. Menjetek bé a szűk kapun. Tágas kapu 
széles út a kárhozat ú t ja és tenger nép jár rajta. Szűk kapu, 
keskeny út az életnek út ja és kevesen találják meg 

Az útválasztás legnagyobb kérdése minden embernek és közösségnek. 
Még szűk korlátok közé szorított célú egyesületnek is, mennyivel inkább 
nemzetnek és egyháznak! Merre induljon? A kárhozat, pusztulás útjára-e, 
vagy az élet ú t j á ra? A titkos belső ösztön szavára hallgasson-e, vagy a 
józan ész megfontolt tanácsát kövesse? Vagy ha tisztán és érthetően nem 
hall ja az égi zengzetet, a csalárd világ habjába dőljön-e inkább, mint az 
őrlő tépelődés sivár ava r j án asszon össze jelentéktelen porszemmé? 

Már a gyermek találkozik ezzel a kérdéssel, amikor első ú t j a kétfelé 
ágazik előtte. Az embernyi embernek szintén örökös választás a sorsa, 
amíg csak élte éjbe nem borul. Nemcsak a természeti élet bukkant ja elénk 
szinte óráról-órára ezt a kérdést, hanem a szellemi és erkölcsi élet is. Örö-
kös kísértés tövisösvényei között i ramlik előre az élet; szüntelen vigyázást, 
éber őrködést kíván tőlünk, hogy a választást el ne hibázzuk. Már a hel-
lén-római hiteregevilág ismerte e kérdést Herakles választásában. Biztos 
jele annak, hogy a kérdés éppen a kiváló lelkek életében jelentkezik a leg-
követelőbb erővel, a legégetőbb sürgősséggel. Minden vallásalapító, sőt 
minden igaz történelmi hős életében van egy pillanat, amikor felelnie kell 
e kérdésre és lelke választásához alkalmaznia földi ú t já t , Felelt isteni 
Megváltónk is a pusztai kísértés nagy jelenetében: „Távozzál tőlem Sátán! 
Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden, Isten szájából eredő 
igével". 

Evangéliumi, krisztusi alapon álló és munkálkodó egyházunk a tör-
ténelem folyamán gyakran felelt a fel-fel vetődő kérdésre: Világ-e, vagy 
Krisztus? Ugyanazon szívbe nem lehet a Világot is, Krisztust is befo-
gadni, vendégképpen sem, még kevésbbé parancsoló hatalomnak. Felelni 
kell egyházunknak ma is és feleni fog, mert ú j r a elénk mered a kérdés: 
A világ-e vagy Krisztus? 

A világnézetek harca, amiről nemcsak az emberek szája s a sajtó-
termékek betűsora beszél, hanem szinte a szellő is suttog, tulajdonképpen 
a világnak harca Krisztus ellen. Ez a harc más és más divatos név alatt, 
az egymást felváltó nemzedékek szájaízéhez szabott jelszavakat zászló 
gyanánt használva meg-megújul, de harci célja ugyanaz marad. Hasztalan 
próbálnánk kitörését eltömni, lassú szivárgását homokzsákok sáncaival 
eltorlaszolni, jön a szél szárnyán és terjed tovább, behatolva a lelkekbe. 
Ezt el kell fogadnunk, mint kétségtelen tényt és valóságot. Azt mondani, 
ne engedjük be határainkon, éppen annyi, mint nem ismerni el a nehézke-
dés és tömegvonzás törvényét, mert nem illik bele világfelfogásunkba. 

A harc az emberi lélek uralmáért folyik Krisztus és a világ között. 
Krisztus az emberi leiket meg aka r j a tar tani emberértéknek, mert hiszen 
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vére minden egyes lélekért omlott a kereszten. A világ az emberi lelket 
megfosztja önálló életétől, egyszerű vi lágparánnyá, gépalkatrésszé sü-
lyeszti, külön életalanyból phalansteri számmá. Miehel Angelóval talán 
széklábat faragta t , Lutherrel pedig kazánt fűt te t a felsőbb hatalom szent 
munkarendje nevében. A nemzetnek történelmi idő-színű, szellemi és er-
kölcsi értékeken alapuló hagyományos fogalma lassankint homályosodik, 
hogy helyet adjon a f a j i ideálnak, mely az eredet természeti törvényén 
alapszik s amely voltaképpen visszatérés egy régibb történelmi kor szelle-
méhez. A régi rendi vi lágnak törvénye f a j i törvénnyé szélesedett és türel-
metlensége az ótestamentomi Nehemiás-korszak türelmetlenségére emlé-
keztet, régi százados kötelékeket bont fel és új , szeghetetlennek nyilvání-
tott kötelékeket teremt, olyanok közt is, akik előbb talán közömbös idege-
nek voltak egymás szemében. 

Kétségtelen, hogy a nemzet mint közösségi életkeret sokkal inkább 
megfelel az evangélium szellemének, mint a fa j i egység. A nemzetek ala-
kulásában rész ju t a f a j i tényezőnek is, de nem ez a nemzetteremtés egyet-
len, kizárólagos eleme, amint nem az a földrajzi helyzet sem. A leghatal-
masabb nemzetteremtő erő a történelmi küldetés, amely Isten rendelésén 
alapszik, amelyet Isten akara ta folytán táplál és erősít. H a egy nép ezt a 
történelmi hivatást szívéből elvesztette, élete céltalanná válik s jövendője 
lassú, dísztelen enyészés hul lámába fúl. Nem okvetlenül a nagyszámú né-
pek b í r j ák leikökben és hordozzák vállukon, tükrözik szemökben, hirdetik 
életökben az örökkévaló Isten izenetét és akara tá t , hanem gyakran kicsiny 
népek, amelyek éppen történelmi hivatásukhoz való hűségük révén válnak 
jelentékenyekké és az emberiség történelmének alkotóelemeivé. Dzsingiszkán 
óriási világbirodalma alig tar tot t egy századnál tovább, míg a nemzet, 
amelyet eltiport a Sajónál, fel támadt pusztulásából, ma is él, ma is szol-
gál ja hivatását . A győztes seregnek, birodalomnak, vezérnek emlékezetét 
elborította a feledékenység futóhomokja és nevök mintha sok századdal és 
ezreddel volna távolabb tőlünk, mint az egyiptomi fáraók kora. A XVI . 
században nem V. Károly és háza tar to t ta a világtörténelem boltozatát, 
hanem egy egyszerű szerzetes, Luther, mert ő jelentette akkor Isten akara-
tát, nem a világnak testi fegyverekre támaszkodó hatalmasságai. Izrael 
népét, egy csekély számú néptöredéket választott ki Isten a r ra a feladatra, 
hogy megszülje és fölnevelje a világ megváltóját . Nemzet-volta akkor szűnt 
meg, amikor hivatását betöltötte és nem ismerte el a megjelent Messiást, 
nem lát ta meg az ú j feladatot, amit Isten reá bízott, sőt botorul ellene sze-
gült a feléje haj ló isteni kegyelemnek. 

A magyarságot is az isteni akara t és a történelmi küldetés terem-
tette és avat ta nemzetté. Valóságos világtörténelmi csoda és lélekigéző 
példa a magyarság nemzetté alakulása. Kis számú nép, mely nyuga t ra me-
nekült a messze kelet vérzivatarából, századok során át verhetetleniil ál l ta 
a balsors csapásait, magába olvasztotta Közép-Európa, a sarmata síkság 
minden népszilánkját, mely szabadságszeretetét nem cserélte el pulyák 
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módjára a jólét párnái t csábítva kínáló rabszolgasorsért. De magába ol-
vasztotta azon népelemeket is, amelyek történelmi cél nélkül, pusztán a 
megélhetés gondjától iizve bolyongtak és vándoroltak, mint a népvándor-
lás utolsó rajeresztései az Ural és Kárpátok közén, váltakozva barátkoz-
tak és harcoltak a szomszédos népekkel, hol uraik, hol szolgáik voltak. 
E szinte világtörténelmi tehertétel gyanánt jelentkező töredékekből nem 
csupán sa já t számbeli erejét gyarapítot ta , hanem egyszersmind öntudatos 
történelmi célú nemzetté is tömörítette, mintegy magasabb erkölcsi szintre 
emelte; az európai keresztyén műveltség gátszaggató ellenségeiből ugyan-
azon műveltség számára harcos elszánt őrsereget nevelt, tehát tulajdon 
isteni hivatásának eszközévé avatva, mintegy megszentelte. Ez a legdi-
csőbb történelmi hódítás, mert e népeket a magyarság nem a minden jóval 
kecsegtető világhatalomnak, hanem tövises vér tanú sorsának osztályos tár-
sául hódította meg. Ez a hódító erőnek és a belőle sa r jad t életjognak döntő 
érvényességű bizonysága. Ezt a hódítást a magyar nemzet nem az anyagi 
hatalom fegyveres erejével, hanem a lelkiségéből kisugárzó küldetéstudat 
felelősségérzetével ha j to t ta végre. Ezért joggal nevezhetjük történelmi 
csoda jelenségnek. 

Nemzetünk alakulása megfelelt a nemzet keresztyén ta r ta lmú fo-
galmának. Megvalósította a fajvédelmet fajgyűlölet nélkül. Befogadott 
minden üldözött és sanyargatot t néptöredéket, bármely országból jött, 
megadta néki a boldogulás valamennyi létfeltételét és nem kívánt mást, 
mint rendületlen és tántor í thata t lan hűséget; hűséget a nemzeti hivatás-
hoz, a nemzet törzséhez, annak törekvéseihez. Adóban csak azt kérte, amit 
a nemzet törzsétől kért vérben, vagy verítékben, viszont megadta otthona, 
anyanyelve teljes védelmét, a jogvédelemnél és fegyveres védelemnél sok-
kal többet érő testvéri szeretetét. Ezt most is megadja és érte most sem 
kíván többet, mint amit Szent Is tván kora óta állandóan kívánt : igaz test-
véri hűséget. Ezért lett hazánk Európának valóságos népkohójává, amely a 
legkülönbözőbb elemekből nemes ércet tudott elegyíteni; ú j erények fakad-
tak a régi törzsön s míg félkezével szüntelen harcolt a támadó ellenség 
eilen, vérezve védte Nyugat templomait, egyetemeit, másik félkezével foly-
ton épített, — a küzdelmek tüzében megtermékenyült s megszülte, fölne-
velte az emberiségnek a szabadság két vi lághírű hősét, evangélikus egyhá-
zunk két nagy fiát, az ú j idők legnagyobb lantos költőjét, Petőfi Sándort 
és legnagyobb szónokát, Kossuth Lajost. 

Nem nevelhette volna fel egyiket sem az evangélium lelke nélkül. 
Nem nevelhette volna fel a világnak lelkével, mely a kíméletlen önzés 
magvetője és mindent letarol, ami szeme elé tárul, csakis az evangélium 
lelkével, mely szeretetre és önfeláldozásra tanít. „Minden ország támasza 
és talpköve a tiszta erkölcs", mondja halhatat lan Berzsenyink mindnyá-
junk lelkéből. Igaz erkölcs nincsen vallás nélkül. Vallás nélkül való er-
kölcs gyökértelen fa, mely lehet, hogy pár évig bimbót fakaszt, levelet és 
lombot haj t , de gyümölcsöt nem terem s még levele, lombja is el van je-
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gyezve az elmúlással. A vallás sem lehet akármilyen vallás, bizonytalan 
formát vadászó istenhit, egyedül Krisztus vallása; csak ö mondhatta el tel-
jes joggal: „Én vagyok az út, igazság és élet, senki nem mehet az atyához, 
egyedül én általam". Az ő golgotai halála élet minden léleknek és minden 
nemzetnek. Az ő taní tása életnek kenyere és életnek vize; de élet kenyere 
és élet vize ö maga is. Aki belőle eszik, soha többé meg nem éhezik; aki 
belőle olt ja szomját, soha többé meg nem szomjazik. Ez az irányelv szabja 
meg nemzetünk és egyházunk ú t j á t a jelenkor változó szellemi áramlatai-
nak forgatagában. Bármely gondolat, vagy i rány bukkanjon fel a lelki 
gondolathatár szélén, Krisztust, Krisztus szellemét kell keresnünk benne. 
Ha megtalál juk, követhetjük, mer t ő az igaz út, ő a világ világossága. 
Nem fogunk többé sem fákat, sem forrásokat, sem tüzet tisztelni Isten gya-
nánt. A sámánok és táltosok kora eltűnt, — egy-két megtévedt becsületes 
ra jongón és a maga érdekét szolgáló hamis prófétán kívül senki sem kí-
ván ja vissza. Amint nem térünk vissza a villamos ívlámpától a pislogó 
olajmécshez, Istennek lélekben és igazságban való imádásától nem térhe-
tünk vissza a tűzimádáslioz, vagy éppen a fétisek kultuszához. 

Nem tagadom, vannak nyugtalaní tó jelenségek. Nemzetünket, mint 
valami lelki penész, időnkint csiiggetegség és fásult közömbösség lepi el. 
Annyi szép jelszó ámítot ta már, annyi nagy eszme vált szeme lá t tá ra 
gyenge jellemek vagy álpróféták által hitelevesztett hamis pénzzé, hogy 
bizalma elhamvadt és minden ú j jelszó csak kétségeit növeli. A fáradt 
szervezetek élettani tünete ez. E lelki fáradságot használják fel a híveink 
közé keresztyén álarcban besurranó szektás álpróféták, hogy a hiszékeny-
séget megfej jék sa já t csebrükbe; az evangélizálás, amit hangoztatnak, 
gyakran csak ürügy és kalózlobogó a valódi cél palástolására. A lélek val-
lási élete nem alacsonyodhatik kufár lelkek árupiacává. A lélek templom 
és imádságnak háza, nem az üzérkedésé. Egyházunk bár földiekben sze-
gény, t isztaságában b í r ja az evangélium kincsét; nem szorul hivatásához 
nem illő eszközökre, sem hozzá méltatlan emberekre. A célt csak a célhoz 
méltó eszközökkel lehet igazán szolgálni és csak azok szolgálhatják, akik 
taní tásában az isteni szent magot fölfedezik és szent hittel vetik a por-
hanyó szívekbe. 

Egyházunk és nemzetünk jövőjének igazi záloga az i f júság s ennek 
nevelésével vethetünk gátat az ár ta lmas csempészáruk bezúdulása elé. 
Igaz, hogy egyházunkra nehéz, szinte legyőzhetetlen feladat vár, mert nin-
csen a szórványgondozásra elegendő anyagi ereje. Azzal vigasztaljuk ma-
gunkat , hogyha a mi erőnk csekély, Isten ereje kimeríthetetlen. Kerüle-
tünk költségvetése a bizonyság rá, hogy ezen a téren anyagi erőnket meg-
haladó áldozatokat hozunk. Bár még többet áldozhatnánk! A vallástanítás 
mellett az i f júságnak egyesületekben való nevelése szintén fontos felada-
tunk s örömmel jelenthetem, hogy a Keresztyén I f jú ság i Egyesület evan-
gélikus ága mind jobban hozzásimul az egyházi élethez. Hivatását csakis 
akkor töltheti be, ha nem külön úton, hanem az egyház útmutatása szerint 
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végzi munkájá t . Részben más eszközökkel, de ugyanazon célt szolgálja a 
Luther-Szövetség i f júsági osztálya. Mivel középiskolája kerületünknek 
nincsen, legfőképpen az egyetemi Luther-Szövetség munká já t figyeltem 
meg, amelynek keretében bibliaórát és előadásokat is tar tot tam. Talán 
csak az a visszás jelenség ál lapítható meg, hogy egyelőre mintha erősebbek 
és termékenyebbek volnánk a keretek teremtésében, mint a keretek betöl-
tésében. E jelenség kapcsolatos a protestantizmus individualizmusával, de 
a magyarság individualizmusával is, mert a beolvadt népelemek, ha név 
és nyelv szerint eltűntek is, tovább élnek lelki sajátságaikban, tehetségeik 
érvényesítésében. Különben nagy, számbavehető eredménye e munkának 
akkor lesz, hogyha a vallástanító lelkészek munkaköre, anélkül, hogy a 
gyülekezeti szolgálattól megválnának, átalakul i f júság i lelkipásztorko-
dássá; az egyetemi i f júság külön lelkipásztorokat kap, remélve, hogy akad-
nak megfelelő charismával bíró i f j a k s végre, ha az i f júság szelleme maga 
képes megszülni azokat a vezetőket, akik nem csupán alapszabályszerű kö-
telességüket végzik lelkiismeretesen, példás buzgósággal, hanem evangé-
liumi tüzet is tudnak gyúj tan i az i f j ú lelkekben. E helyütt szinte életpa-
ranccsá válik Luther mondása, hogy ha a török háborúra egy forintot köl-
tünk, az i f júságra száz annyi sem elég. Ezt a célt szolgálja a Győrött meg-
jelenő „Gyermekek Vasárnapja" című folyóirat, amelynek szerkesztői azt 
tűzték ki célul, hogy a gyermek, mihelyt e lhagyja a szülei házat és az is-
kola gondviselése alá kerül, olvasni megtanult , talál jon egy igazi barátot 
olvasmány képében, mely éppúgy az örökélet vizei felé vezérli, mint az 
anya imádsága, az örök jó küzdelmét példázó dajkamese s a tanító erkölcsi 
oktatása József és Mózes sorsáról, a kis Jézus történetéről, aki gyermek 
léttén álmélkodásra ragadta a templom írástudó bölcseit. 

E helyütt emlékezem meg evangélikus egyházunk irodalmi társasá-
gáról, a Luther-Társaságról, mely már félszázados múltra tekinthet vissza. 
Pá lyá j a hü tükre magyar evangélikus egyházunk e korbeli történelmének; 
egyetlen élethulláma sincsen, amelynek a Luther-Társaság munkapro-
grammjában visszhangja ne támadt volna. Eredetének nyomozása kerüle-
tünknek egy kis gyülekezetébe, Tordasra vezet, annak szerény parochiá-
jába, ahol Jankó Dániel élt szépszámú családjával, egy viruló leányko-
szorú közepette, akikből országszerte híres minta papnék váltak. Amidőn 
1883-ban világszerte ünnepelték Luther-születésének 400. éves fordulóját és 
egyik egyházi lapunkban, Pozsonyban, tehát szintén a dunáninneni kerü-
letben dr. Masznyik Endre theol. akad. tanár fölvetette egy Luther nevét 
viselő irodalmi társaság alapításának gondolatát, Tordason megmozdult 
a lat tunk a föld s az élet gondjával küzködő falusi lelkész, mindenkit, gyü-
lekezeteket, egyházmegyéket és kerületeket, tehetős világiakat megelőzve, 
az első száz forinttal megvetette a Luther-Társaság tőkéjének alapját . Ez 
volt az új testamentomi mustármag, amiből a terebélyes fa nőtt. A Luther-
Társaság indította meg a magyar irodalomban Luther műveinek, hitval-
lásainknak ismertetését a kor színvonalán álló fordításokban, a Luther-
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életrajzok egész sorozatát. Innen indult meg az ú j biblia-fordítás R a f f a y 
•Sándor Máté evangéliumával, — több népies, épületes könyvsorozat. 
Kiadványaival ú t j á t egyengette annak a szellemnek, mely végre helyet 
követelt a fővárosban a reformátor szobrának. A társaság vezetői sorában 
a félszázad sorát ott l á tha t juk Hunfa lvy Pált , Doleschall Sándort, Bachát 
Dánielt, Zsilinszky Mihályt, Scholtz Gusztávot, Osztroluczky Miklóst, D. 
báró Radvánszky Albertet, D. Kapi Bélát, Pekár Gyulát, dr. Masznyik 
Endrét és D. Schneller Is tvánt . A mult őszön alakult ú j já , ú j elnökei dr. 
Eabinyi Tihamér és D. Kovács Sándor. Az ősszel teszi közzé ú j munka-
programmjá t . Reménykedve nézhetünk munkájának második félszá-
zada felé. 

Közegyházunk élete még mindig a zsinat hullámverésének hatása 
alat t áll. A szabályrendeletalkotás jogát zsinatunk épen hagyta s e meder-
ben halad előre az egyházi jogfejlődés. A szabályrendeletalkotás azonban 
nem lehet időponthoz kötött munka. Az első zsinat után egy évtized nem 
volt elég hosszú idő arra , hogy a szabályrendeletek elkészüljenek, az egy-
házi élet az ú j mederben meginduljon s a régi kerületi rendtartások helyett, 
amelyek az egyházi törvényt és szabályrendeletet, szokásjogot magukban 
foglalták, az ú j jogszabályrend kiépüljön. Ma kedvezőbb a helyzet, mert 
vannak a jogfejlődés a lapján készült egyházi törvényeink, vannak sza-
bályrendeleteink, amelyek ha részleteikben elavultak is, mégis támaszpon-
tul szolgálnak. A szabályrendeletalkotás okszerű sorrendje a következő: 
egyetemes szabályrendelet, mely legáltalánosabb érvényű jogforrás a tör-
vény u tán; ezután következnek az egyházkerületi, egyházmegyei s egyház-
községi szabályrendeletek. Kívánatos, hogy a négy egyházkerület azon 
szabályrendeletei, amelyek jogszabályaink törzsét foglalják magukban, 
lehetőleg egyöntetűek legyenek. A régi szabályrendeletek intézkedései, 
amelyek jórészt négy évtizede keletkeztek, nagyobbára elavultak. Az élet 
oly hatalmas rohamlépésekkel halad előre, hogy egyes intézkedések úgy 
tűnnek fel, mint élő időszerűtlenségek, anachronismusok, s inkább kerék-
kötői a haladásnak, mint szárnyai és lépcsőfokai. A korszerűtlenség főkép-
pen abban nyilvánul, hogy keletkezésűk korában a szabadság elve volt a 
jogi gondolkodás tengelye, ma pedig a rend elve. A rend az eszmény, amit 
a mi korunk meg akar valósítani. Nem szabad azonban felednünk, hogy a 
két elv egyensúlya a jogalkotás igazi törvénye, nem pedig külön egyik, 
vagy másik. A szabadság nélküli rend zsarnokság, a rend nélküli szabad-
ság a teljes felbomlás. Szkylla és Charybdis örvénye nyílik meg előttünk 
a jogi és társadalmi életben, akármelyik elv érvényesül korlátlanul a má-
siknak fékező ereje nélkül. 

Közegyházunk második fontos kérdése a tanítóképzés re formja , 
újjászervezése; másfél évtizedre követi a lelkészképzésnek reformját , ame-
lyet az állam és egyház közegyetértéssel a theológiai fakultás keretében 
oldott meg. Egy részlet-reform után, mely a tanfolyamok számát egy évvel 
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fölemelte, most került a sor a gyökeres átalakításra. Az állam egy alsóbb 
fokú tanítóképzőt teremt a tanítóképző lyceumban, mely a középiskolának 
felel meg s egy felsőbb fokút, mely a tulajdonképpeni szakképzést ad ja s 
amelyet akadémiának nevezett el. A reform kétségtelenül színvonalemel-
kedést jelent a tanítóképzés terén s teljes elismerésünkre méltó. Az állam 
azonban egyházunk három intézete közül csak kettőnek ad ja meg az aka-
démia jellegét; az egyházra bízta, melýiket akar juk akadémiai fokra 
emelni és melyiket tar tsuk meg a középiskolai lyeeurn fokozatán. A közvé-
lemény általában két iskolatípus mellett foglalt állást, egy tanítóképző és 
egy tanítónőképző akadémiát óhajt . Mivel azonban a fenntar tó testületek 
nem tudtak egyetértő megállapodásra jutni, a döntés kötelessége az egye-
temes közgyűlésre hárul. Reméljük, hogy bölcsessége megtalál ja a helyes 
utat, mely minden jogos szempontot kielégít. 

Közegyházunk életéből örvendetes mozzanatképpen jegyezhetjük fel 
régi álmunknak, a Luther-szobornak megvalósulását. A zsinat elején ve-
tette fel a gondolatot Kovács Andor békési esperes s a zsinati tagok gyűj-
tése volt az első adomány, — a régi elértéktelenedett alapok romjain kívül. 
A mult évi egyetemes közgyűlés a zsinat kezdeményezését magáévá tette, 
az országos gyűjtést megindította és a szoborbizottságot megalakította. A 
gyűjtés nem remélt fényes sikerrel jár t . Bátortalanul gondoltunk, mint el-
érhető legmagasabb eredményre, 40.000 pengőre s az eredmény már cse-
kély h í ján 100.000 (százezer) pengő. Egyházkerületünktől a szoborbizottság, 
mint anyagilag leggyengébb s a megszálló ellenség által t isztára kifosztott 
kerülettől 2500 pengőt vár t s az eredmény október hó l-ig el fogja érni, 
tán meg is ha lad ja a 6000 pengőt. Örömmel jelenteni, hogy egyházkerüle-
tünk gyüjtőívén vannak a túlsó partról, az elszakított területről származó 
adományok is, amelyek ékesszóló bizonyságai annak, hogy érzelmökben 
most is egyek velünk és nem szakadtak el. Az ő adományuk olyan, mint a 
szegény özvegy és ágrul szakadt á rva fillére, ami míg hiányzott, a falu ha-
rang ja néma maradt s csak akkor szólalt meg, amikor az özvegy és á rva 
veríték-, gond- és imádságszentelte fillére is belehullt a gyüjtőperselybe. 
Állni fog a reformátor szobra, mert benne van az egész Magyarország 
evangélikus népének akarata , áldozata és imádsága. A szoborműpályázat 
októberben já r le. Széles körben visszhangot vert az a gondolat, hogy a 
szobron ott legyenek mellékalakok gyanánt a magyar reformátorok, Lu-
ther taní tványai . Ez nem csupán történelmi emlék lenne, hanern egy-
szersmind bizonyságtétel arról a szellemi kapcsolatról, amely — Kossuth 
szavai szerint — a szabad német s a szabad magyar nemzet sorsát össze-
fűzte. íme, az eredmény szerint Luther ma is, századok multán is élő és 
ható erő, amelyet semmiféle hatalom nem verhet bilincsbe. A lelkében élő 
eleven Krisztushit , a theológiáját átható áhítatos kereszttisztelet, mely 
általa s művei által tiszta fényű lángra gyúlt, örökké legyőzhetetlen hata-
lom marad s emlékeztetni fogja a Krisztushívőket, hogy együvé, ugyan-
azon Krisztus megváltott nyá jába tartoznak. 
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Az eredményért dicsőség és hála Istennek, akinek Lelke a szíveket 
felindította, — elismerés és köszönet hiveinknek, akik e célra erejükön 
fölül adakoztak! 

A magyar állam erejéhez mérten segélyezi egyházunkat s lassan 
bár, közeledik az 1848 : XX. törvénycikk végrehaj tása felé. Vannak még 
óhajaink, amelyeknek valósulását azonban nem a szűkkeblű elfogultság 
késlelteti, hanem az ál lamnak rendkívüli terhei. Elismeréssel adózunk az 
állam azon intézkedéséért, amellyel az elhalt állami tisztviselők három hó-
napos illetménysegélyét a protestáns lelkészekre is kiterjesztette. Köszönet 
illeti érte az eltávozott pénzügyminisztert, dr. Fabinyi Tihamért s az eltá-
vozott kultuszminisztert, dr. Hóman Bálintot. A reverzális-kérdést, mely 
nemzeti közéletünknek állandóan nyugtalaní tó tövise, továbbra is napi-
renden ta r t juk . Eltávozott a vallás- és közoktatásügyi minisztériumból 
Tasnádi Nagy András ál lamti tkár , egyházunk megértő b a r á t j a ; helyét dr. 
Zsindely Ferenc foglalta el. A távozótól meleg köszönetnyilvánítással bú-
csúzunk, utódját bizalommal köszöntjük. Zsindely Ferenc egyházkerüle-
tünk egyik választókerületének, Komáromnak országgyűlési képviselője. 

Áttérek egyházkerületünk életének ismertetésére. A részletes adatok 
jelentésem függelékében vannak, itt csak azon mozzanatokról emlékezem 
meg, amelyek általánosabb érdekűek. A lefolyt évben tovább folyt a temp-
lomépítő munka. 1937. december 19-én szenteltem fel a bánhidai templomot, 
a kerületi felügyelő úr, az állami és vármegyei hatóságok jelenlétében s 
általános nagy érdeklődés közepette. A templom építését a magánadakozá-
sokon kívül Bánhida nagyközség s a Magyar Általános Kőszénbánya R.-T. 
támogatása tette lehetővé. Ugyancsak a Magyar Általános Kőszénbánya 
Társaságnak köszönhetjük, hogy Tatabányán is megindulhatott a temp-
lomépítés, toronnyal, sőt talán haranggal is. A gyülekezetnek lesz tehát 
nemsokára látható, élő szimbóluma. Javaslom, hogy a Magyar Általános 
Kőszénbánya Részvénytársaságnak, valamint elnök-vezérigazgatójának, 
Vida Jenő őnagyméltóságának és Bánhida nagyközségnek közgyűlésünk 
köszönetét nyilvánítsa. Épülőfélben van a zagyvapálfalvai és dorogházi 
templom, s megindult a mozgalom Esztergomban s az érdi fiókegyházban. 
Isten megindította a szíveket, hogy mint élő kövek templommá vál janak. 

Lelkészeket avat tam a szent szolgálatra december 12-én Hegyeshal-
mon, még pedig Gádor Andrást Székesfehérvárra, Mesterházy Ferencet 
Gyúróra (utóbb Kisterenyére helyeztem), április 3-án Komáromban Am-
minger Ferencet Ra jká ra . Jelenleg három i f j ú v á r j a felavatását. A múlt 
évet Mátis Is tván Észtországban tanulmányúton töltötte, — az idén Kajos 
János lép nyomába, Amminger Ferenc pedig Németországba megy tanul-
mányai kiegészítése végett. Reméljük, hogy tanulmány ú t juk áldást hoz 
magyar evangélikus egyházunkra és nemzetünkre. 

Bár rnult őszi balesetem hosszú ideig megbénította működésemet, 
mindazonáltal igyekeztem folytatni megkezdett munkámat. Meglátogat-
tam a ta tabányai egyházközséget vagyonstátusának megvizsgálása végett. 
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Ez utamra elkísért az egyházmegye esperese, jegyzője és Jánossy Károly 
pénzügyigazgató. Részt vettem az esztergomi, salgótar jáni felügyelők be-
iktatásán, mint iktató lelkész; meglátogattam a balassagyarmati elemi 
iskolát; jelen voltam s előadást ta r to t tam az esztergomi nőegylet jubileu-
mán, a soproni theológiai konferencián, a pécsi egyetemi Luther-Szövet-
ségi konferencián előadással; továbbá a miskolci jogakadémián tar tot t 
szimbolikus zsinaton; az evangélikus tanárok egyesületének soproni gyű-
lésén; meglátogattam a bánki egyházközséget, az iskola ügyében; részt 
vettem a ra jka i gyülekezet lelkésziktató ünnepségén, ahol szóltam is a 
gyülekezethez és még ugyanaz nap meglátogattam egyházkerületünk leg-
nyugatibb végpontját , Oroszvárt, ahol u to l já ra ezelőtt 66 évvel, 1872-ben 
já r t püspök, örömmel győződtem meg híveink hitbuzgóságáról és hazafi-
ságáról. 

Mint ú j kezdeményt említem meg a balassagyarmati és komáromi 
közös lelkészi és tanítói tanácskozást, amelyekről csak a betegek maradtak 
el. Közös tanácskozásunk áhí ta t ta l kezdődött s rövid világos előadások 
alapján vi ta t tuk meg a közérdekű kérdéseket; e közös tanácskozásnak 
máris mutatkoznak jó eredményei; az egyházi életnek különböző két ágá-
ban munkálkodó szolgái egymásra talál tak s még fokozottabb az a megér-
tés, mely eddig is összefűzte őket. Ez igazi szent kézfogás a jövendőnek 
egyik biztos záloga. Köszönetet mondok egyházi lelkész- és tanító-szolga-
társaimnak, hogy kezdeményemet oly szeretettel fogadták. E tanácskozá-
sokat folytatni fogjuk s ősszel Isten jóvoltából megkezdjük a prezbyteri 
konferenciákat is. 

Áttérve a közgazdasági ügyekre jelentem, hogy a pénztár- és va-
gyonkezelésre vonatkozó tavalyi határozatot végrehaj tot tuk s ú jév óta a 
kerület vagyonkezelője az Országos Földhitelintézet. A pénztárosi teendők 
végzésével a kerületi elnökség dr. bellusi Baross József pénzügyi főtaná-
csost, az ellenőri s Magyar Géza lemondása u tán a pénzügyi előadói tiszt-
tel pedig vitéz Purg ly Lajost bízta meg az egyházkerületi gyűlés intézke-
déséig terjedő hatállyal. Az eredmény már eddig is igazolta a közgyűlés 
tavalyi határozatát . 

Ugyanezen ponttal kapcsolatban jelentem, hogy a kerületi járulék 
kivetésének ú j rendjéről szóló javaslatot a gyülekezetek túlnyomó több-
séggel elfogodták s az ú j költségvetés már ennek tekintetbevételével kerül 
a közgyűlés színe elé. 

Meg kell emlékeznünk azokról, akik sorainkból kiváltak, vagy az Úr 
hívó szavára, vagy sa já t elhatározásukból, az élet terhétől fáradtan, nyu-
galmat keresve, még itt a bujdosás völgyében. 

Nyugalomba vonult több évtizedes munkássága után Zimmermann 
János mosoni esperes, előbb németjárfalusi , utóbb ra jka i lelkész. Legelső 
taní tványaim közé tartozott a pozsonyi theológiai akadémián s azóta r i tka 
hangyaszorgalommal gyűj töt te a tudás és élettapasztalat kincseit, hogy 
azt mind egyháza ol tárára vigye áldozatul. Nyugalma évében is dolgozott, 
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nemcsak a szószéken, hanem vállalta az üresedés idejére a r a jka i gyüleke-
zet igazgatását is. Szelídségével mindig az ellentétek kiegyenlítésén fára-
dozott. A pásztorok pásztora lát ta az ő buzgóságát s beírta nevét az élet 
könyvébe. Bocsássuk el őt áldáskívánattal s önzetlen egyházi munkájáér t 
elismeréssel. 

E lhagyta a munkamezőt dr. Kérészy Zoltán, az Erzsébet Tudomány-
egyetem professzora, a jogbölcsészet és egyházjog tudósa, aki 70. évét be-
töltve, leszállt az egyetemi katedráról, hogy hátralevő éveit a tudomány-
nak szentelt dolgozószoba és íróasztal nyugtató csendjében élje le. A test-
vér református egyház fia volt, a ma ünneplő debreceni kollégiumban 
kezdte szolgálatát s amidőn a nagy összeomlás után nemzetünk hozzáfo-
gott az új jáépítés munkájához, egyike volt azoknak, aki, mint egy egye-
tem akkori rektora, hivatal i és tudományos tekintélye egész súlyával kö-
vetelte az evangélikus hi t tudományi karnak megszervezését s az egye-
tembe való bekapcsolását. Résztvett a szervezés munkájában is. A hálás 
elismerés érzésével búcsúzunk tőle. 

Megindító sor jobb hazába költözött munkástársaink névsora. A 
lelkészi karból t ragikus körülmények közt szólította magához e bujdosás 
völgyéből az élet és halál szabados Ura Horváth Sándor csabdii lelkész-
testvérünket. Már i f j an nagy erőfeszítéssel küzdött életéért az orozva 
gyilkoló kórral. Isten és családja, tanulótársai szeretete visszatartotta a 
földön; igazi pásztor volt, pásztora kis családjának, pásztora nagyobb csa-
ládjának, gyülekezetének és mindenek felett hűséges szolgája Megváltójá-
nak. Odaadó munkásságával, igazi pásztori jellemével, szerénységével köz-
tiszteletet vívott ki egyházkerületünkben, de vidékének más felekezetű 
lakossága előtt is. Temetésén a fejér-komáromi esperes végezte a szertar-
tást és képviselte egyházkerületünket. 

Papi lelkű felügyelőt vesztettünk Fabini Henrikben, a salgótar jáni 
egyházközség tiszteletbeli felügyelőjében, aki szintén megdöbbentő hirte-
lenséggel vál t meg a földi élettől. Csendes, zaj ta lan munkájú , de értékes 
és kristályjel lemű világi pap volt, akinek élete a Krisztus szellemében élt 
élet tükör példáját t á r t a fel előttünk. Nem volt nemes cél, amire szíve egész 
melegével áldozni ne tudott volna, nem volt ellentét, amit az ő köztiszte 
letben álló és megfellebbezhetetlen tekintélyű lelke megoldani ne tudott 
volna. Gazdag tar talom lakozott benne s e ta r ta lmat sugárzó szeretettel 
osztotta szét azok közt, akik reá szorultak. 

Elhúnvt a magyaróvár i egyházközségnek egyik hűséges templom-
látogató és áldozatra kész tagja , Schütz Nándor, aki, mióta a mindennapi 
élet küzdelmei közül visszavonult, állandó látogatója volt gyűléseinknek 
s végakarata is a szeretet és hűség bizonyítéka gyülekezete iránt. Ugyan-
csak a magyaróvár i egyházközség halot t ja Glatz Lajos, volt kir. köz-
jegyző, régebben Somorjának, utóbb Szentgotthárdnak hűséges kormá-
nyosa a nagy viszontagságok hullámverése közt. Dr. Halmi Bélának, kerü-
letünk egykori lelkésztagjának erős támasza az ellenséges hatalom iildö-
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zčseivel szemben. Agg korára Magyaróvárra vonult vissza, — ahol utói-
érte a halál. Hegyeshalmon temették el, itt lelkészkedö nagya ty ja és a ty j a 
sírja mellé, akik ketten közel száz esztendeig lelkészkedtek e gyülekezetben. 

Kerületünk vesztesége a korán elhúnyt Maróthy Jenő, a nógrádi 
vanyarcí paróchia szülötte s az evang. paplak bájos, vonzó varázsú vilá-
gának ihletett lelkű rajzolója. Mindazt a sugaras fényt, mely a paróchiák 
tűzhelyéből lelkébe vetődött, százszoros mértékben osztotta szét a világba, 
olvasóira. Fá jda lmas volt látni elmúlását, amikor még pá lyá ja fölfelé íve-
lőben volt; mintha egy gazdag termést igérő fa a gyiimölcsérés közvetlen 
küszöbén hirtelen dőlt volna ki. Végül meg kell emlékeznem a kerület 
veszteségnaplóján dr. Kossaczky Arnoldról, kerületünk egykori ügyészé-
ről, aki nagy tudásával és önzetlenségével szolgálta egyházát és az ügy-
véd kedés mellett tudományos és irodalmi haj landóságának parancsát 
követve, könyveket és széles átfogójú tanulmányokat írt. Amikor az élet 
z ivatara és hosszas betegsége elsodorta a rendes munka mellől, költői és 
philosopliusai közé, mintha nyugodt révpar t ra menekült volna vihar-
verte lelkével. 

Nagy gyásza van a tlieológiai tudománynak. A mult évben utolsó 
álomba szenderült D. Bancsó Antal t csakhamar követte a sírba dr. Szlá-
vik Mátyás, majd D. P a y r Sándor, haj lot t korban, de szinte az utolsó élet-
perc is dologban talál ta őket. Az élet és jog meghatározása szerint nyugal-
mazott egyetemi oktatók voltak, de csupán a tanszéktől váltak meg, nem 
a tudománytól, melynek végső Lehelletökig szerelmesei maradtak. Az igaz-
ságnyomozás szent ösztöne nem engedi pihenni azt, aki e forrásból 
csak egyszer is csillapította lelke tudásszomját. Szlávik a bölcsészet és 
ethika tanára volt az ősi eperjesi kollégiumban, amelyhez akkor is hűség-
gel ragaszkodott, amikor vándorolnia kellett fedele alól. Amikor Eperjes 
megszállása után munkálkodása lehetetlenné vált, Budapesten kezdte ú j ra , 
a tudomány mellett a nevelés ügyét is szolgálva. Félszázados közéleti 
pá lyafutása alatt a német egyházi irodalomnak állandó tolmácsolója és 
ismertetője volt a magyar irodalmi életben. Az egyház életnyilvánulásá-
nak minden ága érdekelte. Taní tványainak s már meggyérült sorú kor-
társainak hálás kegyelete kísérte s ír jába. Dr. Payr Sándor az egyháztör-
ténetem munkása volt, fá radhata t lan adatgyűj tő és szorgalmas, szerencsés 
kezű feldolgozó egy személyben. A valóság iránt való eleven érzék és egy-
házának hű szeretete csodás harmóniába olvadt lelkében és munkáiban. 
Lelkiismeretessége oly fokú volt, for ráskr i t iká ja annyira biztos, hogy 
amit megállapított, az megtámadliatat lan megállapítása, elfogadott ered-
ménye volt a tudománynak. Nagyobb munkái befejezetlenül maradtak, 
mert a részletek érdekessége annyira elbűvölte és lebilincselte, hogy egyet-
len kis részletet sem tudott az egészért feláldozni. Kisebb monográfiái 
példaszerűek, nemcsak teljességüknél fogva, hanem művészi értékük és a 
bennök munkáló egyházias szellem révén is, amely azonban sohasem 
érvényesült annyira, hogy a valóságot és igazságot eltemette volna. Egy-
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házunknak és a tudománynak kegyeletes gyásza állt ravata la körül, ami-
dőn végső álomra hány ta le szemét. 

Nem volt egyházunknak hivatásszerű szolgája, de rendkívül nagy 
nemzeti érték Székács Elemér, gazdasági életünk kiváló munkása, aki a 
búzamagnemesítés terén szerzett hervadhata t lan érdemeket. A nagy Szé-
kács Józsefnek unokája, kiváló jogászunk, Székács Ferenc fia, aki a lel-
készlakból, a templom mellől indult el élete ú t j á r a s nemzeti ér tékgyara-
podásunknak egyik jelentékeny tényezője lett. Nevét ezer és ezer a j a k 
hordta szét a világban. Három nemzedékben három élethivatás, de meg-
van a három nemzedékben és három hivatásban az összekötő gerincvonal: 
az evangéliumi szellem nevelése, amelynek alaptétele, hogy minden munka-
mezőn csak a hivatásszeretettől ihletett kötelességérzet mívelhet csodát, de 
ez igazán csodát mivel. Annak fejére száll a siker babérja, aki Isten mun-
kásának és ka tonájának hiszi és érzi magát, akinek csak jót szabad mí-
velnie, mivel az Isten szeretet s nem lehet az életnek olyan prózai foglala-
tossága, amit költőivé és magasztossá ne avatna a szeretet, amivel végez-
zük s a magyar földnek kalásza is gazdagabb, ékesebb, ha gazdája nem 
a pénzsóvár kielégíthetetlen önzésével, vagy a béres munkás szolgalelkű-
ségével, hanem az örökbefogadott fiú áhítatos dajkáló szeretetével veti a 
magot és imádkozva nézi a sar jadó vetést. Székács Elemér, amidőn a búza 
nemesítésére törekedett, bizonyára azon szegényekre gondolt, akiknek 
nagya ty j a az evangéliumot prédikálta s akiknek ügyét a t y j a védte a földi 
törvénnyel. Székács Elemér nevét, mint értékünket t a r t j uk nyilván 
elhúnyta után is; é le tmunkája igazi v ívhata t lan sáncvonala egyházunk 
szellemi, erkölcsi és nemzetépítő értékének. Va jha méltó utódok támadná-
nak kihűlt nyomában! 

A református testvéregyház nagy halott járól , Makláry Károly 
tiszántúli püspökről elnöktársam emlékezett meg beszédében s méltat ta 
nemesvonahi egyéniségét. Ugyancsak a ref. testvéregyház vesztesége első-
sorban, de a miénk is, Balogh Elemér pozsonyi lelkésznek, a felvidék 
püspökének halála. Fá radha ta t l an egyháztörténelmi kutató, nagy kép-, 
kézirat- és könyvgyűj tő; gyűj teménye a tudományos ri tkaságoknak való-
ságos tárháza. E nagyértékű hagyaték a losonci ref. theológiai főiskolára 
szállt drága örökségképpen. A cseh megszállás idején Pozsonyból távoz-
tomig" szilárd hűségű bará t és támasz. Egyideig azon tanácskoztunk, hogy 
közös prot. theológiát nyi tunk Pozsonyban angol és amerikai védelem 
alatt . A szép tervet a magyar evang. theológiai akadémiának a csehekkel 
egyetértő tanára i gáncsolták el. Már a helyiség és az i f júság ellátása is 
biztosítva volt, de a hatalom ereje cs í rá jában foj tot ta meg a magyar pro-
testantizmusnak e jogos törekvését. Mint utolsó csatár állt a bástya fokán, 
viselve az ádáz gyűlölet nyilait . 

Gyászoljuk meg az elköltözetteket, emiéköket őrizzük meg szívünk-
ben, — viszont köszöntsük bizalommal és szeretettel ú j munkatársainkat* 
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akiket nem a világi érvényesülés vágya, hanem a szolgálat nemes ösztöne 
hozott dolgozó soraink közé. 

Üdvözöljük a nógrádi egyházmegye ú j r a választott elnökségét, Lasz-
káry Gyulát és Mihalovics Samut, Kardos Gyulát és Horváth Sándort, 
akiket általánosan elismert érdemeikért, áldásos munkásságukért szinte 
egyértelműleg emelt ú j r a a közbizalom régi székükbe. Üdvözöljük Salgó-
t a r j án ú j felügyelőit, i f j . dr. Heinrieh Antal t és Gólián Rezsőt, Esztergom 
felügyelőit, vitéz Pongrácz-Barta Edét és vitéz Molnár Gyulát; dr. Förster 
Kálmánt, Lucfalva felügyelőjét; Ziermann Lajost, a Gyámintézet egyházi 
elnökét a felső soproni esperesi székben. 

Üdvözöljük Torkos László költőnket, aki október 2-án lép a századik 
esztendőbe. Az ő tiszta költészetére tökéletesen illenek azok a szép sorok, 
amelyekkel Petőfi Arany Jánost jellemezte: 

Dalod, mint a puszták harangja , egyszerű, 
De oly tiszta is, mint a puszták harangja . 

Üdvözöljük báró Prónay Dezsői, egyetemes egyházunk örökös tisz-
teletbeli felügyelőjét, aki október hó folyamán tölti be 90-ik életévét. Egy-
házunk agg pa t r ia rchá já t , akit két egyetem avatott tiszteletbeli dokto-
rává, aki soha nem térdelt bálványok előtt és meggyőződését sem félelem-
ből, sem csábításokra meg nem tagadta, osztatlan köztisztelet környezi 
egyházunkban és hazánkban. 

A költő és a nemzeti közélet vezérférfiai egy letűnt szép kor utolsó 
két tiszteletreméltó emlékjele; oly korszaké, mely nemzeti reményeinknek 
jórészét megvalósította s ú j szép jövendővel kecsegtetett bennünket. 
I f júkoruk és aggkoruk egyaránt a megpróbáltatások kora volt, de e meg-
próbáltatásokat mind a ketten Istenbe vetett hittel s a keresztyén lélek 
alázatosságával viselték. Amint i f júkoruk aggodalmait verőfényes nap 
váltotta fel és dédelgetett hazafi álmaik valóra váltak, Isten kegyelméből 
érjék meg ú j r a a nagy boldogító v i r radás t ! 

Őszinte meleg testvéri üdvözletünk száll az ősi debreceni kollégium 
felé, mely október elején ünnepli fennállásának négyszázados örömünne-
pét. A kollégium, mely annyi evangélikus i f j ú t felnevelt sa já t gyermekei 
közt, mint igazi tápláló anya (alma mater), mely a tanulóif júságot a leg-
ridegebb önkényuralom idején is szabadságra, önkormányzatra nevelte, 
mely minden ízében élő és vívhatat lan bás tyá ja volt a magyarságnak, a 
protestantizmusnak, a legszigorúbb erkölcsnek, mely a földi szegényekből 
bölcsességével lelki gazdagokat tudott nevelni, amelynek Csokonai, Arany 
János, a két Tisza, Kálmán és István, végül hazánk kormányzója, Hor thy 
Miklós is növendéke volt s amely e nemzeti büszkeségünknek egy i rká já t 
máig kegyelettel őrzi, sokszorosan rászolgált arra , hogy nemzetünknek 
minden rétege kitüntesse figyelmével és az egész protestáns világ körül-
ölelje szeretetével. Indítványozom, hogy az egyházkerület az ünnep alkal-
mán külön üdvözlő i ra tban köszöntse az ősi kollégiumot s magát az ünne-
pen képviseltesse. 
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Végül szívem szerint csatlakozom azon meleg testvéri üdvözlethez, 
amellyel elnöktársam a ref. testvéregyház ú j püspökeit, dr. Révész Imrét 
és Sörös Bélát köszöntötte. 

Egyházunk életének örvendetes eseményei közt említem, hogy az 
alapítványok keletkezése ú j r a megindult, ami az életösztön pezsdülését s 
a vérkeringés megújulását jelenti. Özvegy D. Kiss Istvánné, elhalt püspö-
künk özvegye, az aszódi evang. gimnáziumban 1000 pengős alapí tványt 
tett boldogult fér je nevére. Az alapí tványt a bányakerület kezeli, de jöve-
delmét nógrádi lelkészek Aszódon tanuló gyermekei élvezik. Dr. Draskóczy 
Béla és neje Krupec Ilona 10.000 pengős alapí tványt tett korán elliúnyt 
leányuk emlékére, balassagyarmati iskolánknak javára, szegény gyerme-
kek felruházására. Péter János nyug. galgagutai evang. tanító két ala-
pí tványt is tett egyházközsége javára . Az egyik alapítólevél még 1925-ben 
kelt, 2 millió koronáról szól (160 P) s a IV—VI. osztály tanulóinak a leg-
szükségesebb tanszerrel való el látására szolgál. A második alapí tvány 
1937-ben keletkezett s Péter János és neje Pi t tner Karolin nevét viseli, 
tőkéje 2000 P (kettőezer pengő). Célja egyházi alap létesítése. Az egyház-
község mindkét a lapí tványt elfogadta. Mindezen alapítványok már életbe-
léptek és hirdetik az alapítványtevők egyházszeretetét, áldozatra kész buz-
góságát. A jövő 1939. évben szintén életbelép az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság a lapí tványa lelkész- és tanítóözvegyek és árvák javára . 
Alapí tványát a Társaság a folyó évben is 250 P-vel gyarapítot ta . Istennek 
gazdag áldása legyen az alapítványokon és adakozókon. 

Nem alapítványtevő, hanem állandó jótevő a Hangya-Szövetkezet, 
mely a közelmúltban ünnepelte munká ja 40 éves jubileumát. A Hangya 
jótékonyságát jórészt azon lelkészeknek köszönhetjük, akik szívvel-lélek-
kel résztvesznek a szövetkezeti munkában. A szövetkezet elhúnyt elnöke, 
Almási Balogh Elemér lelkes elismeréssel emlékezett meg lelkészeink szö-
vetkezeti munkájáról , amellyel népünk gazdasági felszabadulását és bol-
dogulását támogat ja . Kísér je őket a mi elismerésünk is és a megsegített 
gyülekezetek hálá ja . 

Munkaévünk utolsó szakaszának jellemző mozzanata Is tván kirá-
lyunk emlékének megünneplése s a hozzáfűződő eucharisztikus kongresz-
szus, amelynek jelentőségét az elnöki megnyitóbeszéd magyar nemzeti és 
protestáns szempontból találó jellemzéssel méltatta. A két protestáns egy-
ház püspöki és felügyelői kara közös szózatban fordult híveinkhez, hang-
súlyozva a meggyőződés tiszteletét, amely ősi protestáns jellemvonás, de 
egyszersmind hangsúlyozva a protestantizmus taní tásának az Isten örök 
igéjében gyökerező igazságát. Templomainkban felvilágosító beszédeket, 
tanításokat tar tot tunk, az Úr asztalához hívtuk híveinket. A kongresszus 
alkalmán egyházunkban valóságos alkalmi irodalom támadt, mely több 
értékes művet termett. A Szent Is tván év élő emléke marad a Belmissziói 
Munkaprogramul, amelyet D. Kapi Béla püspök szerkesztésében egye-
temes egyházunk tett közzé gyülekezeteink számára. 
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Jelentésemnek végéhez jutottam. Csupán a befejező végső hang 
hiányzik. E végső hang nem lehet más, mint nemzeti himnuszunk hangja . 
Egy hét múlva hatalmas küldöttség indul Csekére, Szatmár megyébe, 
hogy Kölcseynek, a Himnusz 100 év előtt elhányt költőjének síremlékét 
felavassa. A költő e megható éneket a magyar nemzet zivataros századai-
nak a jká ra adja, — de úgy érzem, hogy ezeréves történelmünk életérverése 
lüktet szövegében is, dallamában is. A kereszt klasszikus nemzetének méla-
bús zsolozsmája ez. A csupa kietlen sötétséget és csüggedést tükröző gon-
dolatsor sűrű fellegsátorának gyér résein mégis át-átcsillan a bátortalan, 
de lassan-lassan élénkülő, hívő reménység vigasztaló, napsugaras verő-
fénye. A magyar nemzet és magyar protestantizmus sorsközösségét törté-
nelmünk ezer példával bizonyítja. Jelentésemet nem fejezhetem be mél-
tóbban, mint nemzeti himnuszunk mélyérzésű, szívből szakadt soraival: 

Isten, áldd meg a magyar t ! 
S nyú j t s feléje védő kar t ! 

RÉSZLETES ADATOK. 

I. Adományok, segélyek. 
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság ez évben 250 P-t ado- Adományok, 

mányozott kerületünknek a szerződésszerű jutalékon felül. segélyek 

Az „Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egyesülete" a kerülettel 
kötött szerződés értelmében az 1937. július 1-től—1938. június 30-ig terjedő 
időre 971 P 50 fillért fizetett be az egyházkerület pénztárába részesedés 
címén. 

Rendkívüli államsegélyt kaptak: Nagy Lajos gyúrói lelkész 150 P, 
Gerhát Sándor galgagutai lelkész 159 P, Kertész Ferenc vanyarci lelkész 
160 P, Limbacher Zoltán kisterenyei lelkész 150 P, Görög Ernő nagyvelegi 
lelkész 200 P, a sámsonházai egyház 300 P, a felsőpetényi egyház 300 P, az 
oroszlányi egyház 100 P, a székesfehérvári egyház 600 P, a patvarci leány-
egyház 250 P, a szupataki leányegyház 200 P, a vanyarci egyház 200 P, a 
sziráki egyház 300 P, összesen: 2920 P. 

A Protestáns Tanítói Internátusi Alapból segélyt kaptak: 200 pen-
gőjével: K a j á n József legéndi, Kurz Konrád rajkai , Gál János patvarci, 
Gáspár Is tván bánki, Papp János nógrádi tanítók. 150 pengőjével: Král ik 
Aladár szügyi, Loós János ra jkai , Marschalkó G. Sándor tanítóárva, Miha-
lovics Pá l szécsényi, Ormos Lajos tordasi, Szügyi Géza egyházasdengelegi 
tanítók. 

II. Változások a hivatalos személyzetben. 
a) Változások az esperességekben: 

Megválasztattak: Mihalovics Samu és Laszkáry Gyula újból a nóg-
rádi egyházmegye főesperesének, illetve felügyelőjének, Kardos Gyula és 
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Horváth Sándor újból a nógrádi egyházmegye alesperesének, illetve má-
sodfelügyelőjének. 

Nyugalomba vonult: Zimmermann János mosoni esperes. 

b) Változások a lelkészi karban: 
Nyugalomba vonult: Zimmermann János r a jka i lelkész. 
Meghalt: Horváth Sándor csabdii lelkész. 
Megválasztatott Weltler Ödön, Ra jkán . 

c) Segédlelkészi alkalmazás: 
Amminger Ferenc Rajkán , Arányi József Érden, Gádor András Szé-

kesfehérváron, Mesterházy Ferenc Kisterenyén. 

d) Változások a felügyelői karban: 
Lemondtak: Thomka Lehel Lucfalván, Záborszky Jenő Il-od fel-

ügyelő Csákváron, Csanády László Esztergomban, dr. Hajicsek Gyula Szé-
kesfehérváron, dr. Thébusz Aladár Tordason. 

Megválasztattak: Záborszky Gyula tb. felügyelőnek Csákváron, Csa-
nády László tb. felügyelőnek Esztergomban, dr, Hajicsek Gyula tb. fel-
ügyelőnek Székesfehérváron, dr. Thébusz Aladár tb. felügyelőnek Torda-
son, vitéz Pongrácz Bar tha Ede felügyelőnek Eszetrgomban, vitéz Molnár 
Gyula másodfelügyelőnek Esztergomban, Lázár Ernő másodfelügyelőnek 
Érden, Gaál Is tván másodfelügyelőnek Bánhidán, nagyjókai Farkas Jenő 
másodfelügyelőnek Cszákváron, i f j . dr. Pleinrieh Antal felügyelőnek Sal-
gótar jánban, Gólián Rezső másodfelügyelőnek Salgótar jánban, P la t thy 
Károly felügyelőnek Bocsárlapujtőn, dr. Förster Kálmán felügyelőnek 
Lucfalván. 

e) Változások a tanítói karban: 
Nyugdíjba vonultak: Sebők Vilmos Hegyeshalmon. 
Meghalt: Hauptmann Mihály, Hegyeshalmon. 
Lemondott: Gabnai Ferenc Pusztavámon. 
Meg választattak: Pfandler Nándor Pusztavámon helyettes tanító-

nak, Rátz Teoíil segédtanítónak Hegyeshalmon. 

III. A Dunáninneni evang. egyházkerület püspökének munkarendje 
az 1937—38. évben : 

(1937. szept. 1.—1938. augusztus 31.) 

A) 1937. év. 
Szept. 1. (aug. 30—szept. 1.) Egyházkerület i bizottsági, gyámintézeti, lel-

készegyesületi ülések Tatatóvároson. 
Tatatóvároson emlékbeszéd Antal Géza dr. ref. püspök szülő-
házának emléktáblája előtt. 

Szept. 2. Egyházkerület i gyűlés Tatatóvároson. 
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Szept. 6—7. Részvétel Debrecenben dr. Doniján Elek tiszai püspök beikta-
tásán. Üdvözlőbeszéd, 

dolatsor sűrű fellegsátor gyér résein mégis át-átcsillan a bátortalan, de 
Szept. 8. Látogatás Szúpatak leányegyházban. Istentisztelet és igehirdetés. 

(Szept. 12—okt. 26-ig a I I . sz. sebészeti klinikán.) 
Nov. 6. Részvétel a Luther-Társaság új jáa lakuló közgyűlésén. A Luther-

Társaság küldöttségének vezetése Fabinyi Tihamér világi 
elnökhöz. 

Nov. 7. Részvétel az Országos Közművelődési Tanács ülésén. 
Nov. 8—11. Egyetemes egyházi bizottsági üléseken részvétel. 
Nov. 9. Részvétel a zsinat utolsó ülésén. 

Részvétel az Evang. Nőegyesiiletek ünnepén. 
Nov. 10—11. Részvétel az egyetemes egyházi bizottságokon. 
Nov. 12. Részvétel az egyetemes közgyűlésen. 

A Luther-Társaság emlékünnepe a Schmalkaldi-cikkek 400 éves 
és az eperjesi vér tanuk 250 éves fordulóján. Megnyitó beszéd. 

Dec. 2. Részvétel a zsinati törvények végrehaj tása ügyében tar tot t espe-
resi értekezleten. 

Dec. 11—12. Papava tás Hegyeshalmon. Az i f júság i kul túr terem felavatása. 
Dec. 13. Részvétel a Luther-Társaság irodalmi estéjén. 

Emlékbeszéd Maróthy Jenőről. 
Dec. 14—16. Előadások Sopronban. 
Dec. 19. Templomszentelés Bánhidán. 

B) 1938. év. 
Jan . 1. Részvétel D. R a f f a y Sándor püspök üdvözlésén Budapesten. 
Jan . 9. Felügyelőiktatás Esztergomban. Iktató beszéd. 
Jan . 17. Részvétel az Országos Luther-Szövetség választmányi ülésén. 
Jan . 18. Részvétel Budapesten a püspöki kar értekezletén. 
J an . 19. Előadás Kelenföldön az evangélikus szabadliceuniban: A refor-

máció hatása a magyar irodalomra. 
Jan . 21. Előadás a Madách-Társaságban Balassagyarmaton: Madách tör-

ténetszemlélete. 
Jan . 22. Az elemi iskola meglátogatása Balassagyarmaton. 
Jan . 25. Részvétel a Prot. Irodalmi Társaság ülésén. 
Febr. 1. Részvétel D. P a y r Sándor egyetemi tanár temetésén Sopronban. 

Búcsúztató beszéd a Luther-Társaság nevében. 
Febr. 3. Részvétel az elnökségi konferencián. 
Febr. 6—9. Részvétel a theol. szigorlaton és egyetemi előadások Sop-

ronban. 
Febr. 11. Részvétel a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság ünnepén, 

üdvözlőbeszéd az evang. egyház nevében. 
Febr. 14. Részvétel a Luther-Társaság finn estéjén. 

Elnöki megnyitóbeszéd. 
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Febr. 15. Részvétel az egyházegyetem és egyházkerület elnökségeinek 
értekezletén. 

Febr. 17. Részvétel a Magyar Történelmi Társulat ülésén. 
Márc. 3. Részvétel a közös protestáns bizottság ülésén Budapesten. 

Részvétel Bethlen Gábor-Szövetség ünnepi ülésén és díszvacso-
rá ján , Budapesten. 

Márc. 6. Előadás Sopronban a hi t tudományi kör vallásos estéjén: A pro-
testantizmus és a magyarság sorsközössége. 

Márc. 7—8. Előadások Sopronban. 
Márc. 10. Papi vizsgálat Budapesten. 
Márc. 13. Részvétel a Petőfi-Társaság nagygyűlésén. 
Márc. 14. Részvétel a Magyar Prot . Irodalmi Társaság ülésén. 
Márc. 19. Egyházi tanácskozás Komáromban. 
Márc. 20. Előadás Kőbányán a Luther-Szövetségben: Maróthy Jenő em-

lékezete. 
Márc. 21. Részvétel a Luther-Társaság estéjén: Elnöki megnyitóbeszéd. 
Márc. 25. Számadóközgyűlés Esztergomban. 
Márc. 27. Tanácskozás egyházi ügyekben Komáromban. 
Márc. 28—30. Előadások Sopronban. 
Apr. 2. Részvétel a budapesti Benka Gyula emlékünnepen a szarvasi 

diákszövetségben. 
Ápr. 3. Papava tás Komáromban. 
Ápr. 4. Részvétel Sándy Gyula „Luther-szobor" előadásán, Budapesten, 
Ápr. 6. Előadás az Óbudai Nőegyletben: Dévai Biró Mátyás. 
Ápr. 7. Az egyházkerületi pénztár átvétele Budapesten. 
Ápr. 10. Előadás Esztergomban a Nőegylet tízéves jubileumán: A nők 

Jézus lábainál. 
Ápr. 11. Előadás a Luther-Társaság estéjén Budapesten: Madách és a 

keresztyénség. 
Ápr. 18—21. Részvétel Sopronban a theológiai konferencián. 

Megnyitó istentiszteleten igehirdetés. 
Ápr. 23. Részvétel a Protestáns Irodalmi Társaság gyűlésén Budapesten. 
Ápr. 26. Részvétel a Baldácsy-alapítvány közgyűlésén Budapesten. 
Ápr, 29—máj. 1. Részvétel az egyetemi Luther-szövetségi konferencián 

Pécsett. Előadás a vallásos estén: Üj idők — ú j nemzedék. 
Máj . 2—4. Részvétel a Mele-konferencián Budapesten. 
Máj . 7—8. Az ú j felügyelők beiktatása Salgótar jánban. Beiktató beszéd. 
Máj . 13—14. Részvétel a tiszakerületi jogakadémia szimbolikus zsinatá-

nak ülésén Miskolcon. 
Máj . 15. Istentisztelet és igehirdetés Miskolcon. 

Részvétel Lichtenstein László negyedszázados felügyelői jubi-
leumán. 

Máj. 22. Előadás Balassagyarmaton: A nemzeti élet az evangélium fé-
nyében. 
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Máj. 23. A nógrádi lelkészek és tanítók együttes konferenciája Balassa-
gyarmaton. 

Máj. 25. Az egyházkerületi felügyelő üdvözlése Budapesten miniszterré 
való kinevezése alkalmán. 

Máj. 29. Előadás Győrött: A nemzeti élet az evangélium fényében. 
Máj. 31. Tatabányán az egyházközség vagyoni állapotának megvizs-

gálása. 
Jún . 4—5. Részvétel az Evangélikus Tanáregyesület soproni vándor-

gyűlésén. 
Üdvözlőbeszéd az egyetems egyház nevében. 

Jún. 8. Könyvtárátvétel Cegléden a Luther-Könyvtár és Múzeum részére. 
Jún. 9—11. Részvétel a soproni hi t tudományi szigorlaton. 
Jún. 12. Részvétel a liceumi Diákszövetség közgyűlésén Sopronban. 
Jún . 13. Tanácskozás Sopronban a jövő tanévi tanrendről, esetleges helyet-

tesítésről. 
Jún . 15. A fehér-komáromi és mosoni lelkészek, tanítók együttes konfe-

renciája Komáromban. 
Jún . 18. Előadás a kelenföldi Nőegyletben Budapesten: Luther szobra. 
Jún . 19. Részvétel az oroszlányi istentiszteleten, a kormányzó születése 

napján. 
Jún . 22. Részvétel az egyházkerületi elnökségnek konferenciáján Buda-

pesten. 
Jún. 23. Részvétel a Hangya 40 éves jubileumán Budapesten. 
Jún. 25. Részvétel a Szent Is tván ünnepélyek megnyitásán Budapesten. 
Jún . 29. Részvétel a fehérkomáromi egyházmegye évi közgyűlésén Bán-

hidán. 
Júl . 5—6. Részvétel a nógrádi egyházmegye közgyűlésén Balassagyarma-

ton. Az egyházmegyei elnökség beiktatása. 
Júl . 17. Istentisztelet és igehirdetés Bánkon; közgyűlés iskolai ügyben. 
Júl . 21. Értekezés Győrött a ra jkaiakkal . 
Júl . 22. Vargha Gyula könyveinek átvétele a Luther-Könyvtár számára. 
Júl . 23. Értekezés Sopronban P a y r Sándor történelmi műveinek ú j kiadása 

tárgyában. 
Júl . 30. Értekezés Győrött a Tanterv és a Torkos-kiadványok tárgyában. 
Júl . 31. Részvétel a ra jka i lelkésziktatáson. Beszéd a gyülekezethez. Dél-

után az oroszvári leányegyház meglátogatása; istentisztelet, 
igehirdetés. 

Aug. 1. Győrött a Baross-nyomda megtekintése, tárgyalások a Tanterv 
példányszáma tárgyában. 

Aug. 20. Ünnepi istentisztelet és igehirdetés Sámsonházán. (István király 
ünnepe.) 

Aug. 29. Részvétel az egyetemes és egyházkerületi elnökségek konferen-
ciáján. 

Aug. 30. Huszár Gál emléktáblájának felavatása Magyaróvárott . 
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IV. Az egyházmegyék egyházainak 
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P P P P P P 

1. Fejérkomárom 87.438 84.518 2.920 — 9.657 5.088 

2. Moson 39.644 36.148 3.496 — 914 1.005 

3. Nógrád-Hont 246.841 239.793 7.048 — 11.971 8.471 3. 

Összesen 373.923 360.459 13.464 — 22.542 14.564 

3. 

/ 

A mult évi kimutatással 
szemben 

+ 3.826 + 8.002 4.176 — 8.267 
+ 1 096 
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anyagi viszonyai az 1937. évről. 
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P P P P P P P • P q P 

81.553 11.645 5.802 5.000 1.772 — 10.237 — 335 — 

11.623 684 700 800 — 4.857 3.333 — — — 

81.093 15.161 8.873 13.384 994 12.193 15.548 — 47-68 — 

174.269 17.490 15.375 19.184 2.766 17.050 29.118 382-68 — 

16.683 12.375 
+ 1.243 13.584 3.586 14.942 12.296 244 62 362 

2 



V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai az 1937. évben. CO •f*. 
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Az egyházmegye neve 
Bevétel Kiadás Marad-

vány Vagyon 

pengő pengő pengő pengő 

Az esperességileg kezelt alapítványok neve, célja, összege 

3. 

Fejérkomárom 

Moson 

a) Közig, pót 
b) Birtokpénzt 

Összesen . . . . 

A m. évi kimutatással 
szemben 

1.860 

788 

10.733 
4.573 

17.954 

1.799 

765 

10.716 
4.570 

17.850 

61 2.701 

23 1.293 

17 
3 

11.475 
t 

104 15.369 

+ 3.578 + 3.620 42 

1. Fischer-alapítvány folyó kiadásokra 
2. Hering Lajos emlékalapítvány 
3. Br. Solymossy—Zichy alapítvány 
4. lándori Kéler Zoltán segítő-alap 
5. lándori Kéler Zoltán napidíj-alapítvány 
6. Itzés Zsigmond tanító képviseleti alapítvány . . . 
7. Egyházmegyei könyvtár alap 

35 
74 

209 
71 
19 
47 

158 

— P 

1. Gróf Zichy-féle iskolaalapítvány 

1. Monografia alap 431— P 
2. Missziói alap 4.055-81 ,, 
3. Lutheraneum alap 34-90 ,, 
4. Diakonissza alapítvány 5.639-89 ,, 
5. Szirákköri tanítók ösztöndíj alapítvány 92-— ,, 

10.867-60 P 

+ 70-12 P 



VI. Az egyházmegyék papi segélyző intézeteinek kimutatása az 1937. évről. 
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Segély 
egyenkint 

p e n g ő 

1. Fejérkomárom 1.390 107 9 
1 á : 40 P 
2 á : 32 P 
6 á : 16 P 

200 3 10 — 107 — 

2. Moson 223 —3 
V 

1 50 P 50 — 60 — — — 

3a. Nógrád-Hont 9.480 599 17 
2 á : 86 P 
1 á : 44 P 

13 á : 44 P 
1 á : 16 P 

804 200 — — 245 — 

3b. Bánóczy-alapítvány . . . . 591 229 — — — — — — — — 

3c. Beniczky alapítvány . . . 382 14 — — — — — — — — 3c. 

Összesen . . . . 12.066 949 
hiány : 3 27 — 1.054 203 70 - — 352 — 

3c. 

A mult évi kimutatással 
szemben 

+ 936 + 195 + 
1 — 

+ 395 — 
+ 28 — 91 — 
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Segélyezések 
I. Szórványgondozási és hitoktatási segélyek. 

1. Bokodi lelkésznek a dadi hi toktatásért 
2. Csabdii lelkésznek a felcsuthi hi toktatásért . . . . 
3. Csákvári lelkésznek szórványai hi toktatására és lelkipász 

tori gondozására 
4. Az esztergomi—dorogi hi toktatás és szórványgondozásért 
5. Gyúrói lelkésznek a váli hi toktatásért 
6. Komáromi lelkésznek szórványai hi toktatásáért és lelki 

pásztori gondozásáért 
7. Mátis I. nyug. tanítónak a dunaalmási hitoktatásért 
8. Nagyvelegi lelkésznek szórványai lelkipásztori gondozá 

sáért 
9. Pnsztavámi lelkésznek szórványai lelkipásztori gondozásáért 

.10. Száki lelkésznek szórvány hitoktatásért 
11. Szendi lelkésznek szórvány hitoktatásért 
12. Székesfehérvári lelkésznek szórványai gondozásáért . 
13. Tatabányai lelkésznek szórványgondozásért . . . . 
14. Tordasi lelkésznek szórványai lelkipásztori gondozásáért 
15. Nagy Tibor segédlelkésznek szórvány hitoktatásért . 
16. Aranyi József segédlelkésznek szórvány hitoktatásért . 
17. Bánki lelkésznek szórványai hi toktatása és lelkipásztori 

gondozásáért 
18. Pap János tanítónak szórvány hitoktatásért 
19. Milán János segédlelkésznek szórványok hitoktatásáért . 
20. Kindrusz András tanítónak szórványok hitoktatásáért . 
21. Egyházasdengelegi lelkésznek szórványai gondozásáért . 
22. Galgagutai lelkésznek szórványai hi toktatásáért és lelki 

pásztori gondozásáért 
23. P a p Klá ra tanítónőnek a becskei hi toktatásért . 
24. Kétbodonyi lelkésznek szórványai hi toktatása és lelkipász 

tori gondozásáért 
25. Kisterenyei lelkésznek szórványai hi toktatása és lelkipász 

tori gondozásáért 
26. Legéndi lelkésznek szórvány hitoktatásért . . . . 
27. Lucfalvai lelkésznek szórvány hitoktatásért . . . . 
28. Ösagárdi lelkésznek szórványok hitoktatásáért . 
29. Salgótar jáni leikésznek szórványai hi toktatása és lelkipász 

tori gondozásáért 
30. Lapuj tői tanítónak a kisgergei és karancskeszii hitokta 

tásért 
31. Szécsényi lelkésznek szórványai hi toktatása és lelkipász 

tori gondozásáért 

30 — P 
75'— P 

140'— P 
140 — P 
35 — P 

75'— P 
25'— P 

150'— P 
75'— P 
60'— P 

100'— P 
140 — P 
100 — P 
140'— P 
40'— P 
30'— P 

150— P 
70 — P 
50 — P 

140 — P 
130'— P 

110'— P 
25 — P 

120'— P 

220'— P 
50'— P 
50 — P 
50'— P 

200'— P 

40'— P 

240'— P 
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32. Varsányi Árpád tanítónak a sziráki szórványok hitoktatá-
sáért 100'— P 

33. Szügyi lelkésznek szórványai hi toktatása és lelkipásztori 
gondozásáért 100'— P 

34. Terényi lelkésznek szórványai hitoktatása és lelkipásztori 
gondozásáért 90'— P 

35. Nagybörzsönyi lelkésznek a vámosmikolai hitoktatásért s 
Márianosztra lelkipásztori gondozásáért 50'— P 

36. Szepessi Károly segédlelkésznek szórvány hitoktatásért . . 30'— P 
37. Kiss Kálmán lelkésznek szórvány hitoktatásért . . . . 30'— P 

Összesen: 3400'— P 

II. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1938. évi június hó 25-én 62.395/1938. 
VI. ü. o. számú, rendeletével az állami elemi népiskoláknál működő, vallástanítással 
megbízott lelkészek és tanítók díjazására rendelkezésre bocsájtott 1.100 pengőből 

segélyeztettek : 

1. Horváth S. lelkész mint csabdii vallástanító heti 4 óra után 60'— P 
2. Horváth S. lelkész mint vasztély-patai vallástanító havi 

1 óra után 30'— P 
3. Fadgyas A. lelkész mint tóvárosi vallástanító heti 2 óra után 40'— P 
4. Aranyi J . segédlelkész mint érdi vallástanító heti 5 óra után 75'— P 
5. Podhradszky J . lelkész mint martonvásári vallástanító havi 

1 óra után 30'— P 
6. Nagy T. s.-lelkész mint baracskai vallástanító heti 1 óra után 25'— P 
7. Pir i K. tanítónő mint szendi vallástanító heti 4 óra után . 60'— P 
8. Pir i K. lelkésznek mint szentmihálypusztai vallástanítónak 

heti 1 óra után 40'— P 
9. Weltler R. lelkésznek mint hegyeshalmi vallástanítónak 

heti 3 óra után . 45'— P 
10. Szűcs S. lelkésznek mint magyaróvár—mosoni vallástanító-

nak heti 7 óra után 105'— P 
11. Révész A. lelkésznek mint sziráki vallástanítónak heti 6 

óra után 75'— P 
12. Teszák J . tanítónak mint sziráki vallástanítónak heti 6 óra 

után 75'— P 
13. Lapuj tői vallástanítónak heti 5 óra után 75'— P 
14. Zagyvapálfalvai vallástanítónak 20'— P 
15. Somoskőú j falusi és zagyvai vallástanítónak heti 1—1 óra 

után 60— P 
16. Salgótar jáni I—III . körz. vallástanítónak heti 2—2 óra után 75'— P 
17. Limbacher Z. lelkésznek mint kisterenyei vallástanítónak 

heti 1 óra után 15— P 
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18. Limbacher Z. lelkésznek mint mátraszelei vallástanítónak 
heti 2 óra u tán 40'— P 

19. Kis Gy. ig.-tanítónak mint homokterenyei vallástanítónak 
heti 2 óra után 40'— P 

20. Kis J . tanítónak mint rétsági vallástanítónak heti 3 óra után 50'— P 
21. Kindrusz A. tanítónak mint ecsegi vallástanítónak havi 1 

óra után 35'— P 
22. Szepessi K. segédlelkésznek mint márkházai vallástanító-

nak havi 1 óra után 30'— P 

Összesen: 1100'— P 

III. Adóalapi 
I. F'jér—komáromi esperesség : 

1. Bokod 
2. Gyúró 
3. Oroszlány 
4. Pusztavám . 
5. (Szák) 

Vérteskéthely 

II. Nógrádi espsresség : 
1. Bánk . . 

Nógrád 
2. Bér . . . 

Bokor 
Kutassó 

65 — P 
85'— P 
85'— P 
60'— P 

355 — P 

Összesen: 650'— P 

405'-
8 5 -

555'-
355-
240-

P 
P 
P 
P 
P 

segélyek. 
3. Felsőpetény 
4. Kétbodony 
5. Legénd . 
6. Lucfalva 
7. Ösagárd . 
8. (Sámsonháza) 

Szúpatak 
9. Szirák 

10. Szügy 
Csesztve 
Ipolyszög 
Mohora . 
Pa tva rc . 

11. Terény . 

Összesen 

625'-
6 0 ' -

625'-
625'-
625'-

355'-
85'-

115'-
345'-
240'-
180'-
220-
520'-

P 
P 
P 
P 
P 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

6260' 

I. Fejérkomáromi esp.: 650'— P, I I . Nógrádi esp.: 6260'— P = 6910'— P. 

= 6.910.— pengo. 

IV. Gyermeknevelési segélyek : 

Fúr i a Zoltán 54'— P ; Görög Ernő 81'— P ; P i r i Károly 54'— P; Kertész 
Ferenc 50'— P ; Nagy Lajos 50'— P ; Podhradszky János 50'— P = 390'— P. 

Évi jelentésemet ezzel befejeztem; közgyűlési munkánkra Istennek 
szent áldását kérem s magamat a mélyen tisztelt közgyűlés további jó-
indulatába ajánlom. 

A közgyűlés a klasszikusan megfogalmazott, az egy-
házkerület egy évi egyházi életének minden mozzanatára tü-
zetes részletességgel kiterjeszkedő jelentést nagy figyelem-
mel hallgatta, az elnöklő egyházkerületi felügyelő indítvá-
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nyára egész terjedelmében jegyzőkönyvébe vétette, a benne 
foglalt indítványokat határozatokká tette s a püspöknek 
érte, különösképpen pedig a példás lelkiismeretességgel, fá-
radhata t lan ügybuzgósággal s áldott eredménnyel végzett fő-
pásztori munkálkodásáért hálás köszönetet mondott, az elhal-
tak emlékére pedig egy percre felállott. 

Az elnöki megnyitó kapcsán hozott harátozatok. 

6. (Dr. Z.) Az elnöki megnyitóbeszéddel kapcsolatban a közgyűlés a 
következő határozatokat hozta: 

1. Lelkes hódolatának, hűséges ragaszkodásának s 
mélységes tiszteletének ad kifejezést az ország főméltóságú 
Kormányzója előtt 70. születési évfordulója és külföldön a 
közelmúltban megtett s a nemzet jelen és jövepdő javát sike-
resen munkáló ú t j a alkalmából. Minden munkájára , egyéni 
és családi életére Istennek gazdag áldását kéri! Mindezt Ö 
Főméltóságának legmagasabb tudomására hódoló táviratban 
felterjeszti. 

2. Dr. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelőnket, aki tizenöt éve szolgálja a legmagasabb 
őrhelyen egyházunkat odaadó hűséggel, áldozatos készséggel, 
bölcsen és eredményesen s aki a folyó évben Székesfehérvá-
rott egybegyűlt történelmi jelentőségű országgyűlésen telje-
sített elnöki szereplésével is egyházunknak tiszteletet és meg 
becsülést szerzett, mély tisztelettel üdvözli s további működé-
sére a Mindenható áldását kéri. 

3. D. d. R a f f a y Sándor bányakerületi püspököt, az Is-
tennek különös kegyelméből való kiváló egyházi vezért s erős 
akara tú gerinces magyar t püspökségének 20. s budapesti lel-
készségének 30. évfordulója s a m. kir. titkos tanácsossá tör-
tént kineveztetése alkalmából őszinte nagyrabecsüléssel, hit-
testvéri szeretettel s áldáskívánással üdvözli. 

7. A püspöki jelentéssel kapcsolatban: 
1. A kerületi közgyűlés örömmel emlékezik meg a Lu-

ther-Társaság félszázados pályafutásáról , mely közegyhá-
zunknak hitvallási i ra ta inknak és Luther műveinek fordításá-
val, valamint énekeskönyvek, imádságoskönyvek és egyéb 
áhítatos művek kiadásával nagy szolgálatot tett. Örömmel 
üdvözli az ú j elnökséget, dr. Fabinyi Tihamért és D. Kovács 
Sándort s munkásságukra Isten áldását kívánja. 

2. A közgyűlés örvendetes tudomásul veszi, hogy a 
nagy reformátor, Luther Márton szobrára, egyházkerületünk 



közel hatezer pengőt gyűj tö t t s egyúttal elrendeli, hogy az 
adakozóívek összege, gyülekezetenkint, a jövő évi közgyűlés 
jegyzőkönyvében közzététessék. 

3. A közgyűlés köszönetet mond dr. Fabinyi Tihamér-
volt pénzügyminiszternek és dr. Hóman Bálint volt vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek, az állami tisztviselők özvegyei 
és árvái j avá ra biztosított kedvezményeknek az evangélikus 
lelkészek családjai számára való kiterjesztéséért. 

4. A közgyűlés köszönetet mond a vallás- és közoktatás-
ügyi minisztérium ál lamti tkár i székéből távozó dr. Tasnádi 
Nagy Andrásnak, hivataloskodása ideje alatt egyházunk 
i ránt tanúsított jóindulatáért . 

5. A közgyűlés örömmel és bizalommal üdvözli dr. 
Zsindely Ferencet, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
politikai á l lamti tkár i székében. Munkásságára Isten áldását 
kéri és egyházunk ügyeit jóindulatába a ján l ja . 

6. A közgyűlés köszönetét nyi lvání t ja a Magyar Álta-
lános Kőszénbánya R.-T. igazgatóságának s különösképpen 
Vida Jenő elnök-vezérigazgatónak, a Dunántúl i Villamossági 
R.-T. igazgatóságának, továbbá Bánhida nagyközség közön-
ségének, a bánhidai evangélikus templom felépítése alkalmán 
nyilvánítot t jóindulatáért és kegyes adományaikért . 

7. A közgyűlés örömmel á l lapí t ja meg, hogy az egyház-
községek a kerületi adókulcs megváltoztatásához hozzájárul-
tak s ennélfogva az egyházkerületnek 1939. évre szóló költ-
ségvetése már ennek figyelembevételével ál lapít tatot t meg. 

8. Az egyházkerületi közgyűlés, egyházépítő munkássá-
gának elismerésével bocsátja el Zimmermann János mosoni 
esperest és r a jka i lelkészt a megérdemelt nyugalomba és re-
méli, hogy tudományos munkássága, melyre a nyugalom esz-
tendei módot adnak, közegyházunknak nagy hasznára fog 
válni. 

9. Az egyházkerület meleg elismeréssel emlékezik meg 
dr. Kérészy Zoltán egyetemi professzor nyugalomba vonulá-
sáról, aki egyházjogi munkásságával a tudománynak és a 
protestáns testvéregyházaknak, — evangélikus egyházunk-
nak pedig a theológiai fakul tás megalakulásánál tett nagy 
szolgálatot. 

10. A közgyűlés kegyelettel emlékezett meg egyházunk 
és a testvéregyház halottairól. Horváth Sándor csabdii lel-
kész, Fabini Henrik salgótar jáni tb. egyházfelügyelő, dr. 
Glatz Lajos és Schütz Nándor, a magyaróvár i egyházközség 
jótevő tagjai , Maróthy Jenő dr. író, Kossatszky Arnold, 
az egyházkerület egykori ügyésze, továbbá dr. Szlávik Má-
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tyás és dr. P a y r Sándor, a theológiai tudomány halottairól. 
Végül Székács Elemérről, Balogh Elemér pozsonyi és Mak-
láry Károly tiszántúli ref. püspökökről, akiknek érdemeit 
jegyzőkönyvbe ikta t ta és helyeslőleg tudomásul veszi, hogy 
az elnökség az elhúnytak hozzátartozóinak és az egyházköz-
ségeiknek, intézeteiknek és kerületeiknek részvétét, a halál-
eset alkalmával kifejezte. 

11. A kerületi közgyűlés melegen üdvözli a nógrádi 
egyházmegye újonnan megválasztott elnökségét. Az ú j fel-
ügyelőket: i f j . dr. Heinrich Antalt , Gólián Rezsőt (Salgótar-
ján), vitéz Pongrácz-Barta Edét és vitéz Molnár Gyulát (Esz-
tergom), dr. Förster Kálmánt (Lucfalva) s végül Ziermann 
Lajost, az egyetemes gyámintézet egyházi elnökét, mint a 
soproni felsőegyházmegye megválasztott esperesét. 

12. A kerületi közgyűlés örömmel üdvözli Torkos Lász-
lót, egyházunk nagyérdemű költőjét 100. életéve küszöbén és 
báró Prónay Dezsőt, egyetemes egyházunk örökös tb. felügye-
lőjét, aki október hóban fogja betölteni 90. életévét és reájuk, 
életükre Istennek gazdag áldását és reményeiknek teljes 
megvalósulását kéri. 

13. Az egyházkerületi közgyűlés meleg testvéri szere-
tettel üdvözli 400 éves emlékünnep alkalmán a debreceni kol-
légiumot, mely a magyar protestantizmusnak és a magyar 
szabadságnak üldözések és elnyomás keresztjét viselve is 
mindig hű és erős bás tyá ja volt. Oktató és nevelő rendszeré-
vel, a földi javakban szegényekből, lelki gazdagokat tudott 
nevelni s nemzeti nagyságaink egész sorát, Csokonait, Arany 
Jánost , a két Tiszát (Kálmánt és Istvánt), végül hazánk kor-
mányzóját , vitéz Horthy Miklóst is nevelte a magyar nemzet 
számára. Hűségével és ki tar tásával méltónak bizonyult arra , 
hogy mi is körülöleljük szeretetünkkel. Isten áldását k ívánja 
a nagymultú és szerintünk nagy jövőjű kollégiumra. 

14. A közgyűlés meleg szeretettel köszönti a testvér ref. 
egyház ú j püspökeit: dr. Révész Imrét, a kiváló történettu-
dóst és Sörös Bélát, aki a felvidéken szívós küzdelemmel védi 
a magyar protestantizmus sáncait és megnyilvánulásait . 
Isten áldását k íván ja munkásságukra. 

15. Az egyházkerületi közgyűlés az elnöki előterjesztést 
magáévá téve elhatározta, hogy az egyházkerületi szabály-
rendeletek megalkotásával bevár ja az egyetemes-egyház sza-
bályrendeleteinek megalkotását és jogerőre emelkedését, hogy 
sa já t szabályrendeleteit ezekhez alkalmazza. Ugyan ezen ok-
ból az egyházmegyéket is felhívja, hogy szabályrendeletei-
ket készítsék elő, de végleges szövegét csak az egyetemes és 
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Választások. 

kerületi szabályrendeletek jogerőre emelkedáse után állapít-
sák meg. 

16. A kerületi közgyűlés köszönetét ny i lvání t ja az ösz-
szes adakozóknak és alapítványtevőknek. Nevezetesen D. 
Kiss Istvánnénak, dr. Draskóczy Bélának és nejének Krupecz 
Ilonának, Péter János nyugalmazott tanítónak és nejének 
Pi t tner Karóimnak, továbbá az Első Magyar Általános Biz-
tosító Társaságnak. 

8. (Dr. Z.) Az egyházkerületi közgyűlés az esedékessé vált választá-
sokat a következőképen ejtette meg: 

Megválasztotta pénztárossá: dr. Bellusi Baross József 
pénzügyi főtanácsost; ellenőrré és pénzügyi előadóvá: vitéz 
Pu rg ly Lajost ; az egyházkerületi számvevőszék világi elnö-
kévé: Hanzél Ferencet, helyettesévé: i f j dr. Heinrich An-
tal t ; egyházi elnökévé: Magyar Gézát. 

A törvényszék bírá ivá: az 1944. évi rendes közgyűlésig 
terjedő hatál lyal : 

a) a lelkészi karból: Podliradszky Jánost , Limbacher 
Zoltánt, dr. Jánossy Lajost ; 

b) a vi lágiak közül: dr. Kéler Bertalant, dr. Zelenka 
Fr igyest ; 

c) a tanítói karból: Bérces Lajost. 
Törvényszéki jegyzővé: dr. Pa tak i Ernőt és Szandai 

Sréter Jánost azzal, hogy a hivatal i esküt a legközelebbi tör-
vényszéki ülésen vagy egyházkerületi közgyűlésen az ú j egy-
házi törvények értelmében teszik le. 

A kerületi prezbitériumot a közgyűlés következőké-
pen alkotta meg: 

Elnökség: a kerületi elnökség. 
Helyetteseik: a hivatal i időrend szerint soros esperes, 

Mihalovics Samu és a soros egyházmegyei felügyelő, Lasz-
káry Gyula. 

a) Tagok hivatalból: a hivatal i időrend szerint soros 
esperes és egyházmegyei felügyelő; az egyházi .főjegyző: 
Kardos Gyula; a világi főjegyző: dr. Zelenka Frigyes; a ke-
rület ügyésze: dr. Händel Béla. 

b) Választott tagok (rendes tagok): Podhradszky Já-
nos, Jánossy Lajos dr., Csengődy Lajos dr., Kirchner Rezső, 
Szűcs Sándor, Bérces Lajos tanító, Csatáry Elek, Traeger 
Ernő dr., Nedeczky-Griebsch Viktor, vitéz Purg ly Lajos, Já-
nossy Károly, Prónay József; (póttagok): Schrődl Mátyás, 
Magyar Géza, Ottmár Béla, Székey Andor, Fadgyas Aladár. 
Karner Jenő tanító, Osztroluczky Pál, Heinrich Antal dr., 
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Farkas Béla dr., Rut tkay Endre, Stranszky János dr., Gre-
gersen Nils dr. 

A műszaki és középítési bizottságot a következő tagok-
ból alkotta meg: 

Elnökség: a kerületi elnökség; tagok: a kerület ügyé-
sze; Gaál Elemér, Ru t tkay Endre, Laurenszky Gusztáv, Gó-
lián Rezső; jegyzője: Kirchner Rezső ker. jegyző. 

A kerületi a lapí tványi bizottságot a következőképpen: 
Elnökség: az egyházkerület elnöksége; helyetteseik: a 

közgyűlési elnökségben megjelölt törvényszerű helyettesek, 
Tagok: a) hivatalból: a két kerületi főjegyző, szükség 

esetén a hivatal i időrendben következő jegyzők; a kerületi 
számvevőszék elnökei, illetőleg törvényszerű helyetteseik; az 
egyházkerület ügyésze, illetőleg helyettese; 

b) négy választott tag: dr. Richter Richárd, Horváth 
Sándor, Schrődl Mátyás, Magyar Géza. 

Póttagok: Belcsák Sándor dr., Fiedler Jenő, Szende 
Miklós, Kirchner Rezső. 

A missziói bizottságot a következőképpen: 
Elnöke a püspök; helyettese a ker. egyházi főjegyző; 

jegyzője a püspöki t i tkár ; tagok: hivatalból az esperesek s 
a ker. főjegyző; tagok: Csengődy Lajos dr., L'imbacher Zol-
tán, I rány i Kamill, Magyar Géza, Wiczián Dezső dr., Fábry 
Mihály, Pongrácz-Barta Ede, Gregersen Nils dr., Antal Ká-
roly, Ormosi Lajos. 

A birtokkezelő bizottságba megválasztja ú j tagnak: vi-
téz Purg ly Lajost s egyúttal megbízza a birtok pénzügyi el-
lenőrzésével, Nedeczky Griebsch Viktort pedig megbízza a 
birtok gazdasági ellenőrzésével. 

9. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a 
lelkészek és az egyházak, valamint az egyházkerület államsegélyeire vo-
natkozó rendeletei, számszerint 2-3, melyeknek kelte és száma a következő: 
1937. szeptember 7. 5.994. sz. Nagy Lajos lelkész 150'— P államsegélye. 
1937. szeptember 11. 6.178. sz. Pohánka Sándor lelkész családi pótléka. 
1937. október 20. 6.584. sz. Gerhát S. lelkész 150'— P államsegélye. 
1937. november 5. 6.171. sz. Kertész F. lelkész 160'— P államsegélye. 
1937. december 7. 7.474. sz. Weinberger G. lelkész családi pótléka. 
3938. január 14. 4.109. sz. Sámsonháza és Felsőpetény 300—300 P rendkí 

vüli államsegélye. 
1938. j anuár 14. 7.851. sz. Zimmermann J . lelkész államsegélyeinek be 

szüntetése. 
1938. j anuár 19. 7.641. sz. Harmat i B. lelkész korpótlék igénye. 
3938. január 19. 7.642. sz. Váczi János lelkész családi pótléka. 

i 

i 

L 

i Államsegélyre 
vonatkozó 
miniszteri 
rendeletek. 

\ / 



44 

1938. j anuár 19. 7.782. sz. Fábr i Mihály lelkész családi pótléka. 
1938. február 1. 4.380. sz. Oroszlány 100'— P rendkívüli államsegélye. 
1938. február 17. 4.474. sz. P i r i Károly lelkész illetményei. 
1938. március 9. 4.812. sz. Nagy Lajos lelkész perköltségei. 
1938. március 9. 7.643. sz. Limbacher Z. lelkész 150'— P államsegélye. 
1938. április 7. 80.765. sz. Vanyarci egyház iskolaépítési államsegélyének 

kiutalása. 
1938. április 9. 4.624. sz. Segédlelkészek családi pótléka 3 családtag után. 
1938. április 7. 5.110. sz. Székesfehérvár 500'— P államsegélye. 
1938. április 20. 5.332. sz. Matuz Pá l lelkész korpótlék igénye. 
1938. május 4. 5.577. sz. Harma t i Béla lelkész családi pótléka. 
1938. má jus 19. 76.325. sz. Szügyi egyház iskolaépítési államsegélye. 
1938. június 17. 6.018. sz. Pa tva rc 250'— P, Szúpatak 200'— P, Vanyarc 

200'— P és Görög E. lelkész 200'— P államsegélye. 
1938. június 17. 6.100. sz. Szirák 300'— P rendkívüli államsegélye. 
1937. augusztus 27.—1938. július 23. 6.204., 6.610., 7.004., 7.277., 7.618., 4.259., 

4.632., 4.981., 5.340., 5.762., 6.145., 6.662. szám alat t a lelkészek 
1937. szeptember—1938. augusztus havi államsegélyei. 
Tudomásul szolgál. 

Elemi nép-
iskolai 
miniszteri 
rendeletek. 

10. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az 
elemi népiskolára vonatkozó rendeletei, szám szerint tíz, melyeknek kelte 
és száma a következő: 
1937. július 22. 8.001. sz. Az első ízben alkalmazott tanerőkről kimutatás. 
1937. október 26. 82.312. sz. A hegyeshalmi tanítói választás nem hagyat ik 

jóvá. 
1938. j anuár 31. 83.417. sz. A hegyeshalmi tanító megválasztásának jóvá-

hagyása. 
1938. február 5. 42.196. sz. Tanítók illetményelőlegének visszatérítése. 
1938. ápril is 6. 60.157. sz. Autók megdobálása iskolásgyermekek által. 
1938. április 7. 1.021. sz. Komjá thy Elemér tanító végelbánás alá vonását 

megelőző el járás megindítása. 
1938. április 9. 109.070. sz. Népiskola VI. osztályának megszerzése. 
1938. ápril is 28. 75.900. sz. Iskolaszékek megalakulásának ellenőrzése. 
1938. má jus 19. 74.230. sz. Tanítóválasztásoknál az iratok felterjesztése. 
1938. június 8. 77.410. sz. A galgagutai I I . tanítói állás betöltése. 

Tudomásul szolgál. 

Vegyes 
tartalmú 
miniszteri 
rendeletek. 

11. (K.) Beterjesztetnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
vegyes tartalmú rendeletei, szám szerint 21, melyeknek kelte és száma a 
következő: 
1937. július 31. 6.119. sz. Oravecz Mihály születési anyakönyvi kivonata. 
1937. augusztus 11. 6.251. sz. Zsálik György születési anyakönyvi kivonata. 
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1937. október 7. 27.016. sz. Közszolgálati alkalmazottak gyermekeinek ösz-
töndíja. 

1937. november 18. 11.659. sz. Légvédelmi gyakorlatok Bpest környékén. 
1937. november 26. 278.500. sz. óvónők fizetése 1938. január 1-től. 
1938. január 17. 53.024.sz. Polgár i iskolai tanárok igazgatói pótléka. 
1938. január 27. 54.285. sz. Iskolai gyűjtések tilalma. 
1938. február 24. 4.332. sz. Štefánik Endre anyakönyvi kivonata. 
1938. február 26. 4.769. sz. Czirok Mária anyakönyvi születési kivonata. 
1938. március 18. 32.336. sz. Iskolák hajókirándulásai . 
1938. április 22. 269.851. sz. Óvónők szabadsága az esztergomi gyűlésre. 
1938. április 29. 3.771. sz. Fi lmoktatás a középfokú iskolákban. 
1938. május 11. 5.679. sz. Schmidt Erzsébet halotti levele. 
1938. május 11. 5.684. sz. Brandt János halotti levele. 
1938. május 11. 5.674. sz. Kiss László születési anyakönyvi kivonata. 
1938. má jus 21. 41.458. sz. Ideiglenes tanerők fogadalma. 
1938. június 20. 63.100. sz. Tanítók közreműködése a választói névjegyzé-

kek összeállításánál. 
1938. június 22. 271.111. sz. Óvódák helyiségeinek átengedése. 
1938. július 1. 109.844. sz. Leánygimnáziumi tanárok alkalmazása a leány-

liceumokban. 
1938. július 28. 110.749. sz. Trefort miniszterről megemlékezés. 
1938. július 30. 110.800. sz. A tizedik életévüket még be nem töltött tanulók 

felvétele a gimnázium I. osztályába. 
Tudomásul szolgál. 

12. (Dr. Z.) A Budapestre 1938. évi november hó 11. nap já ra egybe-
hívott egyetemes közgyűlésre az elnökség előterjesztésére a közgyűlés 
kiküldi: 

I. Megbízólevéllel: 
a) a világiak közül: dr. Händel Bélát, Laszkáry Gyulát, Csatáry 

Eleket, Neográdi Horváth Sándort, Hanzély Ferencet, Jánossy Károlyt 
Prónay Józsefet, vitéz Purg ly Lajost és dr. Zelenka Frigyest ; 

b) a lelkészek közül: Milialovics Samut, Podhradszky Jánost 
Schrődl Mátyást, Kardos Gyulát, Magyar Gézát, Kirchner Rezsőt, dr 
Csengődy Lajost, Fadgyas Aladár t és Révész Alfrédet. 

II. Jegyzőkönyvi kivonattal: 
a) a világiak közül: Osztroluczky Pált , dr. Farkass Bélát, dr. Gre 

gersen Nilst, i f j . dr. Heinrich Antalt , Blaskovich Gézát, dr. Kéler Berta 
lant, Gólián Rezsőt, Rut tkay Endrét , Antal Károlyt, Bérces Lajost, vités 
Pa taky Sándort, Kurz Konrádot, Utas Jánost, dr. Förster Kálmánt 
Schreiner Jenőt, dr. Stranszky Jánost, Fiedler Jenőt, Posch Dezsőt, Ne 
deczky Griebsch Viktort, Sclimickl Gergelyt és dr. Ra jkay Rumpeltess 
Mátyást ; 
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Az 1848. évi 
XX. t.-c. 

végrehajtása. 

b) a lelkészek közül: dr. Jánossy Lajost, dr. Wiczián Dezsőt, Szűcs 
Sándort, Pohánka Sándort, I rány i Kamillt , Weltler Rezsőt, Weinberger 
Gusztávot, Székej Andrást , Kiss Kálmánt , P i r i Károlyt , Weltler Ödönt, 
Görög Ernőt, Péter Henriket és Ottmár Bélát. 

13. (Dr. F.) A jogügyi bizottságnak dr. Händel Béla egyházkerületi 
ügyész által ismertetett ind í tványára : 

a közgyűlés kimondja, hogy az 1848. évi XX. t.-c. vég-
rehaj tásának kérdését továbbra is napirenden t a r t j a . 

14. (K.) Az egyetemes lelkészi nyugdíj intézeti pénztáros beterjeszti 
a dunáninneni egyházkerület nyugdí jasainak kimutatását az 1938. augusz-
tus 31-i állapot szerint. 

I. Lelkészek: 
1. Rut tkay Sándor, Szarvas 167'59 P 
2. Szimonidesz Lajos, Budapest, Mészáros-u. 66 233'32 P 
3. Balogh István, Tóváros 300'— P 
4. Szlancsik Pál, Pusztaföldvár 300'— P 
5. Wenk Károly, Győr, Vasút-utca 300'— P 
6. Zimmermann János, R a j k a 300'— P 

II. Lelkészözvegyek: 

1. Binder Adolfné, Felcsut 81'92 P 
2. Gaál Mihályné, Balassagyarmat 82'92 P 
3. Hering Lajosné, Körmend 75'85 P 
4. Jankó Dánielné, Tótkomlós 81'92 P 
5. Škrabák Gézáné, Veszprém 69'78 P 
6. Belicza Andrásné, Budapest, Tigris-utca 41 76'69 P 
7. Horváth Sándorné, Tokaj 83'12 P 
8. Bodnár Samuné, Kispest (Városi Árvaszék) 50'55 P 
9. Kótsch Mihályné, Rákospalota 77'39 P 

10. Maróthy Emiiné, Budapest, Szent László-tér 22 . . . . 832'6 P 
11. Baltik Pálné, Balassagyarmat 83'52 P 
12. Horeczky Aladárné, Budapest, Szentkirályi-utca 26 . 150'— P 
13. Lombos A. Jánosné, Balassagyarmat 150'— P 
14. Kossaczky Mihályné, Rákospalota 150'— P 
15. Meskó Károlyné, Alsópetény 150'— P 
16. D. Kiss Istvánné, Sámsonháza . 566'66 P 
17. Huszágh Gyuláné, Balassagyarmat 150'— P 
18. Csővári Sári, Kétbodony 150'— P 
19. Dedinszky Aladárné, Balassagyarmat 150'— P 
20. Král ik Ervinné, Vanyarc 150'— P 
21. Horváth Sándorné, Csabdi 150'— P 
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III. Kegydíjasok: 
1. Petényi Györgyné, Balassagyarmat 81'92 P 

IV. Lelkészárvák: 
1. Belicza András, Budapest 15'58 P 
2. Plachý Kálmán, Aszód 32'27 P 
3—4. Halmi árvák, Hódmezővásárhely 150'— P 
5. Lombos Katal in, Balassagyarmat 15'58 P 
6. Alexy Ilona, Diósgyőr, Prónay-utca 13 36'32 P 

7—8. Horváth Sándor árvái , Csabdi —'— P 
Tudomásul szolgál. 

15. (K.) Előadó beterjeszti a vallás- és közoktatásügyi miniszternek 
1938. évi január hó 7-én kelt 6.654/1937. I I . számú rendeletét, amely szerint 
1937. évi november hó 1-től kezdve az elhalt lelkészek özvegyei, illetőleg 
kiskorú árvái részére, a fér j , illetőleg az apa elhalálozása napjá t követő 
három hónapon át kiuta l ta tnak mindazok az illetménykiegészítő államse-
gélyek (kongrua, korpótlék, családi pótlék, vagy családi pótléksegély), 
amelyek az elhalt lelkész részére já rnának abban az esetben, ha az emlí-
tett időben az illető még életben lenne és tényleges szolgálatban állana, 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

16. (K. Gy.) Vitéz Purg ly Lajos helyettes pénzügyi előadó előter 
jeszti az egyházkerületi pénzügyi bizottság jelentését: 

a) Jelenti, hogy az egyházkerület elnöksége Magyar Géza előadó 
lemondása folytán a pénzügyi előadói tisztséggel ideiglenesen őt bízte 
meg s ezt a tisztséget a mostani kerületi gyűlésig el is vállalta. 

b) Jelenti továbbá, hogy1 a mult évi kerületi gyűlés határozata ér 
telmében az egyházkerület elnöksége vizsgálat tá rgyává tette a pénztár 
szolgálat mikénti ellátását, s megállapította, hogy az egyházkerület pénz 
tá ra nem volt elég pontosan és olcsón vezetve, pl. nem vezetett rendes ka 
matelszámolást, a kiutalásokat több alkalommal csak a költségvetés alap 
ján eszközölte s értesítést nem küldött a kifizetésekről. Ezen eljárások a5 
egyházkerületi pénzek nem kívánt kezelését vonták maguk után, mel j 
állapotot meg kellett változtatni már csak azért is, mert ezáltal kb. 40( 
pengő megtakarí tás érhető el. 

c) Bejelenti, hogy az egyházkerület pénzügyeinek és pénztárának át 
vétele 1938. április 7-én megtörtént, mely alkalommal az egyházkeriile 
1937. évi számadásai megvizsgáltattak és az egyházkerület értékei átvétet 
tek. A pénztár kezelésével, a bevételek és kiadások eszközlésével az Orszá 
gos Földhitelintézet bizatott meg, ahol az egyházkerület pénzeinek keze 
lésére három számla nyit tatot t és pedig Közigazgatási számla, Baldácsy 
számla és a sárosdi földbirtok számlája s ugyancsak a m. kir. postataka 
rékpénztárnál is nyi t tatot t egy számla a különböző kifizetések céljaira. A. 
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« 

Következnek 
a pénzügyi 
bizottság 
további elő-
terjesztései. 

( 

pénztárnoki teendők ellátására ideiglenesen dr. Bellusi Baross József pénz-
ügyi főtanácsos kéretett fel. 

Az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyta a kerületi el-
nökségnek azon intézkedését, hogy az eddigi rendszer meg-
változtatásával 1938. j anuár 1-től a kerület pénzeit az Orszá-
gos Földhitelintézet három folyószámlán kezelje s a m. kir. 
postatakarékpénztárnál különböző kifizetések céljaira nyit-
tassék egy számla. Egyházkerület i pénztárosnak megvá-
lasztja dr. Bellusi Baross József pénzügyi főtanácsost, pénz-
ügyi előadónak és pénztári ellenőrnek vitéz Purg ly Lajost. 

17. Pénzügyi előadó jelenti, hogy 
a) az egyetemes egyház vagyonmérlege 1936. december 31-én tőké-

bep és alapítványokban 694.770*14 P vagyont mutat ki. E vagyon az előző 
évi 680.712*41 P-vel szemben 14.057*73 P vagyonszaporodást jelent; 

b) az egyházkerület 1936. évi zárszámadásait a mult évi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyvének 71. pont jában jóváhagyta ; 

c) az egyházkerület közigazgatási államsegélyei az 1937. évre az 
egyházkerület pénztárába a költségvetéssel egyező összegben 12.449*32 P 
összegben befolytak, melyekből az egyetemes egyháztól 9139*32 P, míg köz-
vetlenül a minisztériumtól 3300'— P fizettetett be. A segélyeken kívül 
rendkívüli , segély sem a mult, sem a jelen közigazgatási évben nem érke-
zett a minisztériumtól, de elmaradt a püspöki hivatal postaportó-állam-
segélye már két esztendő óta. Jövőben a rendkívüli segély a költségvetésbe 
addig ne vétessék fel, míg a postaportóval együtt meg nem térí t tet ik; 

d) a közalapból a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 
76. pont ja szerint egyházkerületünknek vallásoktatás céljaira 600'— P-t, 
a kerületi missziói lelkész dí jazására 250*— P, az új-komáromi egyháznak 
állandó segély címén 600'— P, a ta tabányai egyháznak 200'— P, a székes-
fehérvári egyháznak 200'— P, az egyházasdengelegi egyháznak 100'— P 
és az oroszvári leányegyháznak 100'— P rendkívüli segély, mint a mult 
évben; 

e) az egyházkerületre az 1937. évre lelkenkint 2—2 fillér közalapi 
adó lett kivetve, amely össezsen 724 P-t tett ki, amit a kerületi pénztár 
mult évi december hó 31-ével az egyetemes pénztárral szemben kiegyen-
lített. Az 1938. évre szóló járulék az ú j Egyházi Törvények VII . t.-c. 36. 
§-a a lapján lesz: lelkenkint 2—2 fillér és a hívek állami adójának V2°/o-a, 

mely a lélekszám utáni járulékkal együtt az egyházközségek költségveté-
sébe beillesztendő. A kerület egyházközségeit terhelni fogja tehát 724 P, 
plusz az ú j magasabb egyházkerületi adó, amely 1726'51 P-t tesz ki; 

f ) a pénzügyi bizottság megvizsgálta az egyházkerület 1937. évi 
számadásait, melyek 49.308'54 P bevételt, 45.875'96 P kiadást és 3432'58 P 
pénztári maradványt tüntetnek fel. A bizottság megállapítása szerint a 
bevétel változatlan, de a kiadás 200 P-vel kevesebb (a K. I. E. t i tkárnak 
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szóló 100 P és a szarvasi árvaháznak elnöki uta lvány nélkül ugyancsak 
100 P kifizetési többletek miatt , melyek meg fognak térülni és így a ma-
radvány is 200 P-vel több, vagyis tényleg 3632'58 P. 

A jövedelem és költség számláján a „Jövedelem": 15.724*87 P, a 
„Költség": 16.559*92 P, az 1937. évi számadási év „Hiánya": 835*35 P (és 
nem 1702*21 P). A bizottság az így helyesbített hiány fedezésére a Bal-
dácsy-alap 405 P maradványát és a Rádió igehirdetési alap 225*68 P össze-
gét jelöli meg. A mérlegszámlán a „Vagyon" rovatban az előbbiek szerint 
a hiány 835*35 P, a pénztár ál tal előlegezett összegek 666*86 P, viszont a 
„Teher" oldalon a 200 P tar ta lékalap kiesik. A bizottság örömmel á l lapí t ja 
meg, hogy a törvénykezési költségelőleg Nagy Lajos 509*52 P visszafize-
tésével 2823*09 P-re csökkent s felkéri a kerületi közgyűlést, hogy a költ-
ségelőlegek további visszafizetését szorgalmazni szíveskedjék. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottságnak az 1937. évi egy-
házkerületi számadásra vonatkozó jelentését tudomásul veszi 
és az egyházkerület 1937. évi számadását a közölt észrevéte-
lek, illetőleg helyesbítések mellett jóváhagyja , s a pénztáros-
nak az 1937. évre a szokásos fenntartással a felmentést meg-
adja . A zárszámadási hiánynak a megjelölt forrásokból való 
kiegyenlítését, illetve csökkentését a ker. Baldácsy-alapnak 
előlegezett 405 P visszatérítésével, továbbá egyes nyi lvántar-
tott kisebb gyűj tö t t alapok összegének, úgymint rádió-igehir-
detési alap 225*63 P, a ref. emlék-alap 20*07 P, az ágostai hit-
vallás jub. alap 10 P, a kerületi f iúárvaház-alap 225*36 P 
összegének, összesen 511*06 P felhasználásával elrendeli. 

18. (K. Gy.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyházkerület 1939. 
évi költségvetését: 

KÖLTSÉGVETÉS. 

I. fedezet. 
A) Saját bevételekből : 

1. Folyószámla kamatjövedelme . . . 180'— P 
2. Egyházközségek közigazgatási fenntartói 

járuléka 1000'— P 
3. Adományok s egyéb rendk. bevételek . 230*68 P 

1410*68 P 

B) Egyetemes egyházi közalapból : 

1. Missziói segélyekre 600'— P 
2. Missziói lelkésznek 250'— P 

850'— P 
4 
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C) Államsegélyből : 
1. Közigazgatási államsegély az 1848. XX. 

t.-c. a lapján 9139'32 P 
2. Ker. vegyes államsegély (12 275 P) . 3300'— P 

12.439'32 P 

Összes fedezet: 14.700'— P 

Szükséglet. 
A) Személyi járandóság : 

1. Püspök tiszteletdíja: 1 drb 10 koronás 
aranyérem 20'— P 

2. Püspöki t i tkár fizetése és lakásbére 
X ( P 3000+600) 3600'— P 
3. Püspöki segédlelkész 720'— P 
4. Főjegyző tiszteletdíja és i rodaáta lánya 50'— P 
5. Jegyzők i rodaátalánya (2 25 P) . . 50'— P 
6. Ügyész tiszteletdíja 100'— P 
7. Számvevőszéki egyházi elnök tisztelet-

d í ja 30'— P 
8. Pénzügyi biz. előadó tiszteletdíja . . 30'— P 
9. Tanügyi biz. előadó tiszteletdíja. . . 30'— P 

10. Pénztáros tiszteletdíja 120'— P 
11. Missziói lelkésznek az egyet, egyház 

határozata szerint 250'— P 

B) Közigazgatási terhek : 
12. Napidí jak és útiköltségek . . . . 500'— P 
13. Püspöki hivatal dologi szükséglete . 320'— P 
14. Pénztári hivatal dologi kiadásai . . 40'— P 
15. Nyomtatványok és írószerek . . . 400'— P 

C) Nyugdíjintézet i terhek : 
16. Évi járulék a püspök 10.000 P nyugdí j -

igénye u tán 400'— P 
17. Évi járulék a püspöki t i tkár 3600 P 

nyugdíj igénye után 150'— P 

5000.— P 

6260'— P 

550'-
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D) Missziói célokra : 
18. Szórványgondozásra és val lástaní tásra 3300'— P 
19. Kisterenye egyházközség évi segélye . 400'— P 

3700'— P 

E) Egyházmegyéknek közigazgatási segély : 
20. Fehér-Komáromnak 845'— P 
21. Mosonnak 250'— P 
22. Nógrád-Hontnak 1300'— P 

2405'— P 

F) Egyházi intézmények segélyezése : 
23. Árvák segélyezése (árvaházak) . . 100'— P 
24. Luther-Társaságnak tagdí jhátrá lékok 

leírására 100'— P 
25. „Kie" i f j . t i tkár fizetéséhez hozzá-

járulás 200'— P 
400'— P 

G) Vegyes kiadások : 
26. Prot , sajtótudósítónak . . . . 220'— P 
27. Előre nem látható kiadások . . . 165'— P 
28. Költségvetési hiány törlesztésére . . 1000'— P 

1385'— P 

Összes szükséglet: 14.700'— P 

A közgyűlés a beterjesztett költségvetést elfogadja, 
egyszersmind a megválasztott pénztárosnak a megállapított 
t iszteletdíjat — 120 P-t — a folyó 1938. évre is megszavazza. 

19. (K. Gy.) A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a mult évi kerületi 
gyűlés határozata szerint az egyházkerületi járulék a hívek állami adó-
jának 0'40°/o-os kulcs alapján volt kivetendő. E határozat az E. A/299. §-a 
értelmében hozzájárulás céljából megküldetett az összes egyházközségek-
nek. Majd a püspök folyó év tavaszán körlevélben fordult az összes egy-
házközségekhez és kérte a 0'40°/o-os kulcs felemelését 0'50°/o-ra. Az egyház-
községek — a béri egyház kivételével — a püspök kérelméhez hozzá-
járul tak. 

A kerületi közgyűlés határozati lag kimondja, hogy 
1939. évtől kezdve az egyházkerületi járulékot a hívek állami 
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adója a lapján 0'50°/o-ban á l lapí t ja meg s ezen kulcs szerint 
1939-re és a következő évekre egyenkint a következő kerületi 
adókat veti ki. 

Kerületi adókivetés. 
(Adóalap az állami adó 0'50 százaléka.) 

I. Fejjérkomá-
romi egyház-
megye. 

I. Mosoni 
egyházmegye. 

III. Nógrádi 
egyházmegye. 

I. Fejérkomáromi egyházmegye : 
1. Bokod 3621*37 P állami adó után 18*10 P 
2. Csabdi 3909*98 P állami adó után 19*50 P 
3. Csákvár 1767*05 P állami adó után 8*84 P 
4. Gyúró 3332*— P állami adó után 16*66 P 
5. Komárom-Tatatóváros 13.558*47 P állami adó után . . . 67*79 P 
6. Nagyveleg 4957'— P állami adó után 24*78 P 
7. Oroszlány 5644*61 P állami adó után 28*22 P 
8. Pusztavám 6242*79 P állami adó után 31*21 P 
9. Szák 5258*26 P állami adó után . . ^ 26*29 P 

10. Szend 2540*— P állami adó után 12*70 P 
11. Székesfehérvár 21.241*07 P állami adó után 106*20 P 
12. Tordas 5142*58 P állami adó után 25*71 P 
13. Tatabánya-Felsögalla 28.500*— P állami adó után . . . 142*50 P 

Összesen 105.715*18 P állami adó u tán 528*50 P 

ÍI. Mosoni egyházmegye : 
1. Hegyeshalom 23.879*52 P állami adó után 119*39 P 
2. Levél 14.270*— P állami adó után 71*35 P 
3. Magyaróvár 37.244*— P állami adó után 186*22 P 
4. Rajka-Oroszvár 20.880'— P állami adó után . . . . 104*40 P 

Összesen 96.273*52 P állami adó után 481*36 P 

I l i . Nógrádi egyházmegye : 
1. Balassagyarmat 22.502*90 P állami adó után . . . . 112*51 P 
2. Bánk 4894*— P állami adó után 24*47 P 
3. Bér 5994 P állami adó után 29*97 P 
4. Egyházasdengeleg 8999*61 P állami adó után . . . . 45*— P 
5. Felsőpetény 1820*— P állami adó után 9*10 P 
6. Galgaguta 5295'— P állami adó után 26*48 P 
7. Kétbodony 4314'— P állami adó után 21*57 P 
8. Kisterenye 8650*09 P állami adó után 43*25 P 
9. Legénd 2130*90 P állami adó után 10*65 P 

L0. Lucfalva 2260*98 P állami adó után 11*30 P 
LI. Ösagárd 2300"— P állami adó után 11*50 P 
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12. Salgótar ján 27.200'— P állami adó után 
13. Sámsonháza 3087*11 P állami adó után 
14. Szécsény 4667'90 P állami adó után . 
15. Szirák 7288'60 P állami adó után 
16. Szügy 9636 P állami adó után 
17. Terény 3012'40 P állami adó után 
18. Vanyarc 9974'— P állami adó után . 
19. Ipolyvece 3245 P állami adó után 
20. Nagybörzsöny 6051'89 P állami adó után 

136'— 
15'44 
23*34 
36'44 
48'23 
15'06 
49'87 
16'22 
30*25 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

Összesen 14.333*98 P állami adó után 716 65 P 

Összesítés : 
L Fejérkomáromi egyházmegye 105.715 P állami adó után 528*50 P 

II . Mosoni egyházmegye 96.273 P állami adó után. . . . 481*36 P 
I I I . Nógrádi egyházmegye 143.334 P állami adó után . . . 716*65 P 

Összesen 345.323 P állami adó után 1726*51 P 

20. (K. Gy.) A pénzügyi bizottság előterjeszti a közalapi segélyért 
beérkezett folyamodványokat: 

A kerületi gyűlés a kérvényeket az egyházmegyei köz-
gyűlések által javasolt sorrendben pártoló a jánla t ta l ter-
jeszti fel az egyetemes közgyűléshez, még pedig a fejér-
komáromi egyházmegyéből Bánhida, Tatabánya, Érd, Szé-
kesfehérvár, Esztergom, Tordas, Nagyveleg, — a mosoni egy-
házmegyéből Oroszvár, — a nógrádi egyházmegyéből Szirák, 
Szécsény, Egyházasdengeleg és Ipolyvece egyházközségek 
kérvényét, összesen 12 kérvényt, Komáromot pedig állandó 
segélyre a ján l ja . 

21. (K. Gy.) Pénzügyi előadó bemuta t ja a kisterenye missziói egy-
ház fenntartási segélyért benyújtot t kérvényét. 

A közgyűlés a költségvetés keretében biztosított és 
eddigi ju t ta tot t 400 P segélyt továbbra is megszavazza. 

Közalapi 
segélyek. 

Kisterenye 
fentartási 
segélye. 

22. (Ka.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Álta-
lános Biztosító Társaság az 1937. évre 497 P tűzkárbiztosítási jutalékot, 
fizetett be egyházkerületünk pénztárába, melyből 25°/o, azaz 124*24 P az 
egyházkerületet illeti s a missz. tartalékalaphoz csatolandó, a fejérkomá-
romi esperességet 103*44 P, a mosonit 34*37 P és a nógrádit 234*95 P illeti 
meg, amely összegeket az egyházmegyei pénztárak meg is kapták. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elrendeli, 
hogy a kerületet illető 124 P 24 fillér a missziói tartalékalap-
hoz csatoltassék. 

Tűzkárbiz-
tosítási 
jutalék. 
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Napidíjak. 23. (Ka.) A pénzügyi bizottság beterjeszti a napid í jakra vonatkozó 
javaslatát . 

A közgyűlés az előterjesztett javaslatot elfogadva, ki-
mondja, hogy napidí j címén az egyházkerületi közgyűlés 
igényjogosult t ag ja i t 5 P, az egyetemes közgyűlésre az első 
két helyen kiküldött tagokat pedig 8 P napidí j illeti meg. 

24. (Ka.) A pénzügyi bizottság bejelenti, hogy a m. é. egyet, köz-
gyűlés jegyzőkönyvének 82. pont jában foglalt határozat szerint az egy-
házkerület a hadikölcsönkötvények után járó valorizációs segélyben nem 
részesült. 

A közgyűlés újból sa jná la t ta l veszi tudomásul ezt a 
határozatot s megismétli a mult évben tett felterjesztését. 

Hadikölcsön 
utáni 
segélyek. 

i 

25. (Ka.) A pénzügyi bizottság benyú j t j a jelentését az egyházkerü-
let alapítványairól . Ez a jelentés a következő képet m u t a t j a : 

I. Gyorsseyélyalapílvány : 
Tőke 1937. j anuár 1-én 86679 P 
Évi kamat 24'20 P 
Alapí tványi tőke 1937. december 31-én 891*09 P 

II. Lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő alapítványa : 
Tőke 1937. j anuár 1-én 208 50 P 
Évi kamat 9'— P 
Alapí tványi tőke 1937. december 31-én 217'50 P 

III. Első Magyar Általános Biztosító Társaság alapítványa : 
Tőke 1937. j anuár 1-én 234P27 P 
Évi kamat 59'51 P 
Adomány 250 — P 
Alapí tványi tőke 1937. december 21-én . ~ ľ ľ ľ ľ ľ 265078 P 

Laszkáry Gyula Kerületi Gyámintézeti alapítványa az egyházkerület felügyelete 
alatt : 

Tőke 1937. j anuár 1-én 191370 P 
Évi kamat 50'20 P 
Érdnek segély 53 P 
Alapí tványi tőke 1937. december 31-én ľ ľ ľ ľ ľ 1910'90 P 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 



55 

27. (Ka.) A kerületi közgyűlés t á rgya l ja a fejér-komáromi egyház-
megye felterjesztését a kérvények és kérelmek benyúj tására és elintézésére 
vonatkozólag a rendes szolgálati ú tnak szigorú megtartása tárgyában. 

A közgyűlés a felterjesztésnek teljes egészében helyt ad 
s felkéri a Püspököt, hogy jövőben csak olyan kérvényeket 
fogadjon el, amelyek rendes egyházhatósági (szolgálati) úton 
terjesztettek fel s egyben a r r a is kéri, hogy a kérvények el-
intézésének eredményét nyi lvántar tás végett az egyházme-
gyei hatóság révén kegyeskedjék az érdekeltekkel közölni. 

28. (K. Gy.) Pénzügyi előadó előterjeszti az Országos Protestáns Ár-
vaház és a szegedi egyetemi Luther-Szövetség' segélykérvényét. 

A kerületi közgyűlés — sajnos — ez évben folyamodók-
nak segélyt nem nyúj tha t , azonban ezt a jövőben kilátásba 
helyezi. 

29. (K.) A Baldácsj -a lapí tvány igazgatóságának 1937. évi jelentése 
szerint haszonbérből befolyt az 1937. évben 112.606'66P, amely 2695'34 P-vel 
kevesebb az előirányzottnál, mert az előirányzott hátralékokból ez elő-
irányzottnál kevesebb folyt be. 

A folyó 1938. évi költségvetés 18 pengős búzaár alapon 126.572"55 P 
bevételt, 126.155'94 P kiadást és 416'61 P maradványt irányoz elő s az igaz-
gatóság az egyházkerületek osztalékát 7000 P-ben állapította meg. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság eme jelentése a lapján 
a) a folyó évi segélyek kiosztásánál 5500 P-t vesz ala-

pul s a többletből 1000 P-t a Püspök ú t iá ta lányára szavaz 
meg, 500 P-t a kerületi elnökség rendelkezésére bocsát rend-
kívüli segélyezésekre; 

b) a segélyeket a segélyosztó bizottság javaslata alap-
ján a következőkép osztja szét: 

I. Pusztuló, Ínséges és építkező egyházak kapnak : 
300 pengőt: Felsőpetény. 
200 pengőjével: Bánhida és Oroszvár. 
100 pengőjével: Érd, Esztergom, Kisbágyon, Zagyvapálfalva, 

Dorogháza és Szirák. Összesen: 1300 P. 

II. Betegeskedő, gyermekeiket házon kívül nevelő és szórvány hit-
oktatást végző lelkészek közül kapnak : 

250 pengőjével: Limbacher Zoltán, Görög Ernő, Szende Mik-
lós és Pi r i Károly. 

200 pengőjével: Podhradszky János, Révész Alfréd, Ottmár 
Béla, Kertész Ferenc és Fúr ia Zoltán. 

Kérvények 
beadása 
szolgálati 
úton. 

Segély-
kérvények. 

Baldácsy 
alapítvány 
segélyei. 
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Adóalapi 
segélyek. 

Számvevő-
széki 
jelentés. 

Tanügyi 
jelentés. 

150 pengőjével: Kalavszky Kálmán és Kiss Kálmán. 
100 pengőt: Schultz Aladár. 

III. Lelkészözvegyek közül kapnak : 

200 pengőt: Horvá th Sándorné. 
100 pengőt: Binder Adolfné. 

75 pengőjével: Gál Mihályné, Hering Lajosné, Jankó Dá-
nielné, Škrabák Gézáné, Bodnár Samuné, 

Petényi Györgyné, Kossaczky Mihályné, 
Belicza Andrásné, Maróthy Emiiné, Balt ik 
Pálné és Kótsch Mihályné. Összesen: 1125 P . 

IV. Lelkészárvák közül egyenkint 75 pengőt kapnak : 
Kótsch Mihály 1, Belicza András 1, Plachy János 1, 

Alexy János 1, Horeczky Aladár 1, dr. Halmi Béla 2 és Hor-
váth Sándor 2 á rvá ja . Összesen: 675 P. 

29. (K) Adóalapi segélyben részesült egyházkerületünk 23 egyháza 
6910 pengőben, s ezen felül a közgyűlés a következő egyházakat részesíti 
rendkívüli segélyekben: 

200 pengőt kap: Kisterenye. 
200 pengőjével: Tatabánya, Székesfehérvár, Nagyveleg, Tor-

das, Ipolyvece, Zagyvapálfalva, Szécsény, 
Dorogháza és Magyaróvár . 

100 pengőjével: Bánhida, Érd, Esztergom és Légénd. Össze-
sen: 2450 P. 

31. (Cs.) Magyar Géza beterjeszti az egyházkerületi számvevőszék 
jelentését, mely szerint az esedékes számadások felülvizsgáltattak s úgy 
az egyházmegyei, mint az a lapí tványi számadások jóváhagyat tak. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a jegyző-
könyvet függelékként kinyomatja . 

32. (Ka.) Kardos Gyula egyházkerületi tanügyi előadó beterjeszti a 
következő tanügyi jelentését: 

Ha egyházkerületünk tanügyének mult évi eredményeit értékelni 
akar juk , akkor nem lehet más mérték, mint az, hogy a taní tás és nevelés 
terén az egyes iskolák és intézetek mennyiben közelítették meg azt az 
örök Eszményt, mely a szentírásban a legtökéletesebb Mesternek a taní tá-
sából tükröződik vissza s mennyiben feleltek meg iskoláink annak a kitű-
zött célnak, melyet az ú j Zsinati Alkotmány úgy jelöl meg, hogy evangé-
likus öntudatukban erős, hazafias érzésekben gazdag i f júságot nevelje-
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iiek s az eddig érvényben lévő Tanterv pedig úgy jelöl meg, hogy értelmes 
és öntudatos hazafias polgárokká neveljék az if júságot , akik az általános 
műveltség alapelemeit b í r ják s vallásos ismereteikkel a gyakorlati élet-
ben igaz keresztyének tudnak lenni. Ügy az állami, mint az egyházi ható-
ságok teljes összhangban a r r a törekszenek, hogy a vallásos kul túra kis vá-
rait , az iskolákat úgy rendezzék be, hogy alkalmasak legyenek az annyira 
fontos népművelés mennél eredményesebb végzésére, s viszont oly tanítói 
kat r igyekeznek munkába állítani, amely kellő fegyverzetben ál l ja a har-
cot és megfelelő tantervi i rányítással széphivatását mennél tökéleteseb-
ben tud ja elvégezni. Az elmúlt esztendőben Egyetemes Egyházunk jelen-
tős lépést tett ebben az i rányban azáltal, hogy ú j Zsinati Törvényeket al-
kotott, melyeknek V. cikke „az egyházi iskolákról szól" s nemcsak ponto-
san meghatározza tanügyi céljainkat, hanem azokat — hogy úgy mond-
juk — belterjesebbé teszi, s intézkedik, hogy a rohanó időkben miként ad-
jon lendületet nagy és dicső múlt tal bíró iskoláinknak. Első gyümölcsként 
jelentkezik e téren az ú j Evangélikus Tanterv, melyet mult évi Egyetemes 
Közgyűlésünk már elvben elfogadott és 1939. szeptember 1-én kötelezővé 
válik. Ez a lépés tanügyi téren nagy fejlődést és haladást jelent, főképpen, 
ha figyelembe vesszük, hogy az ú j Tantervvel kapcsolatban megoldást 
nyert a vallástanítási t ananyag régen vár t reviziója is. Remény van arra , 
hogy ezek nyomán evangélikus iskoláinkat még intenzívebb vallásos szel-
lem fogja áthatni . Az ú j Evangélikus Tanterv kötelező bevezetése magával 
hozza az ú j tananyagbeosztások, órarendek kidolgozását s egyházhatósági 
megerősítését. Mult évi Egyetemes Közgyűlésünk már elhatározta, hogy 
átmenetileg a már megerősített tananyagbeosztások maradnak érvényben 
s csak azután fogja két-két példányban az egyházi tanügyi hatóság 3—3 
évre jóváhagyni. 

De ki kelle emelni a mult év tanügyi eseményeiből az államkormány-
zatnak azt a nagyfontosságú tényét, hogy az eddigi tanító- és tanítónő-
képző intézetek fokozatos megszüntetésével, azokat lyceumokká, illetve 
akadémiákká fejlesztette. Ez az intézkedés is mérföldjelző követ jelent a 
magyar tanügy történetében. Egyrészt a tanítói kar régi óhaja teljesült, 
másrészt a tanítói kar akadémiai képzettsége által, magasabb szintre 
emelkedik. Bár Egyházkerületünknek tanítóképezdéje nincs, mégis nagy 
örömmel üdvözöljük a kormánynak ezt az intézkedését abban a remény-
ben, hogy Evangélikus Egyetemes Egyházunk részére engedélyezett egy 
tanítóképző és egy tanítónőképző áldásosán fog közrehatni evangélikus 
tanügyünk fejlődésében. 

A benyújtot t esperességi jelentéseket gondosan áttanulmányozva, 
örömmel jelenthetem, hogy egyházkerületünk iskoláiban az elmúlt eszten-
dőben áldásos és zavartalan tanítói munka folyt. A tanítói kar a mai idők 
és nehéz körülmények fokozottabb követelményeinek megfelelően úgy a 
vallásos nevelés mélyítésében, mint az áldozatos hazaszeretet fejlesztésé-
ben jó munkát végzett. Tanítóink ismerik a tantervi utasításokat, szem-
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előtt t a r t j ák a modern pedagógia alapelveit, szeretettel bánnak növendé-
keikkel, gondot fordí tanak a tanulók értelmes nevelésére s a tananyagot 
helyesen dolgozzák fel. Ehhez képest az iskolai bizottságok nagyrészben 
„kiváló" eredményekről számolnak be, s csak itt-ott akadt egy-egy iskola, 
ahol a tanítási eredmény gyengébb. Egyházkerületünk iskoláiban az 
1937/38. esztendőben 4102 gyermeket oktattunk. Ezek közül 2948 volt min-
dennapos növendék, 1154 ismétlő iskolás. Vallás szerint 3629 evangélikus és 
473 más vallású (83 ref., 346 róm. kath., 54 egyéb). Az egyházkerület 58 
iskolája közül 53-ban magyar volt a tanítási nyelv, egy iskolában magyar 
és német, s négyben teljesen német. Az utóbbiak a mosoni egyházmegye 
iskolái, ahol azonban a lépések megtétettek a r ra nézve, hogy a miniszteri 
rendeletek értelmében bizonyos tan tá rgyak magyar nyelven tanít tassanak. 
A tanulók anyanyelv szerinti megoszlása a következő: magyar 1764 min-
dennapos, 525 tót, 656 német, 3 egyéb; továbbképzős 640 magyar , 514 más. 
Egyházkerületünkben 58 tanító működött, kik közül: 53 rendes, 2 segéd-
tanító s 3 helyettes. Ezek közül nőtanító 11. A taní tás a kerület összes isko-
láiban rendes időben, szeptember 3-án kezdődött meg és — két járványos 
esetet kivéve — zavartalanul folyt az egész esztendőben s július első két 
hetében záróünnepélyekkel fejeződött be. A munkanapok száma: 10.636. 
Igen nagy az iskolai mulasztások száma, az összesített kimutatások sze-
r int 35.025 a mindennapi iskolában és 4959 az ismétlőben. Az iskolai könyv-
tá rak mindenütt örvendetes gyarapodást mutatnak. Az összes kötetek 
száma: 6439, a tankönyvek kölcsönkönyvtára 1391-re emelkedett, ami any-
nyi t jelent, hogy az összes tanulók negyedrésze ingyen tankönyvet kapha-
tott. Az iskolák felszerelése még sok helyen elég hiányos. Iskoláink nem 
tudták a hiányokat pótolni sem bútorzatban, sem felszerelésben. Az iskola-
fenntar tó egyházak évi költségvetéseikbe illeszthetnének be bizonyos ösz-
szeget az iskolák felszerelésére. Ami iskoláink anyagi helyzetét illeti, a 
mult évi fenntar tás i összeg 139.542 pengőt tett ki, mely összeghez az állam 
68.867 pengővel, a politikai községek 16.595 pengővel já ru l tak hozzá, s a 
fennmaradó részt, a fenntar tási költségeknek mintegy 40%-át az iskola-
fenntar tó egyházak fedezték. Az egyetemes egyház által kibocsátott adat-
gyűj tői v az iratok között csatolva van. 

Meg kell emlékeznem egy nemes szívből fakadó iskolai alapítványról, 
melyet Draskóczy Béla és neje a balassagyarmati iskolánknál létesítettek. 
Az alapí tvány értéke 10.000 pengő, kamatai szegény gyermekek felsegélye-
zésére, te jakciójára fordítandók. Egyházkerületünk is há lá já t fejezi ki a 
nemes alapítóknak szépcélú a lapí tványukért s életükre Isten gazdag áldá-
sát és kegyelmét kéri. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium egyházkerületünkben több 
iskolafenntartó egyháznak tetemes iskolaépítési segélyt utalványozott. Így 
Szügy részére 8000 pengőt, Vanyarcnak két tanterem átépítésére 750 pen-
gőt, Nagybörzsönynek renoválásra 750 pengőt. A fehérkomáromi és mosoni 
egyházmegyékből erre vonatkozó jelentések nem érkeztek. 
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A kerületi közgyűlés az elemi népiskolák 1937/38% tan-
évi jelentését megnyugvással veszi tudomásul és az egyház-
kerület buzgó tanítói karának hűséges munkájáér t elismeré-
sát fejezi ki. Az ú j Evengélikus Tanterv bevezetésével kap-
csolatban — a tananyagbeosztások és órarendek egyházható-
sági jóváhagyását — a mult évi egyetemes gyűlés határozata 
értelmében elrendeli. A kir. tanfelügyelőség által három évre 
jóváhagyott tananyagbeosztások — átmenetileg — érvény-
ben maradnak s ezentúl az egyházi hatóság is három évre 
fogja jóváhagyni azokat. A mosoni egyházmegye iskoláit fel-
hívja , hogy — a miniszteri rendeletek értelmében — egyes 
tan tá rgyaknak magyar nyelvű taní tását a beálló iskolaévben 
vezesse be s arról jelentést tegyen. Draskóczy Bélának és ne-
jének 10.000 pengős iskolai a lapí tványukért hálás elismerését 
nyi lvání t ja . 

33. (Ka.) Az 1937/38. évi konfirmációi oktatásról örömmel jelentem, 
hogy az minden egyházban a legnagyobb gonddal, az egyetemes egyház 
által előírt módon folyt. A lelkészek mindenütt odaadó buzgósággal és lel-
kesedéssel végezték a gyermekeknek hitükben való megerősítését, annak 
biztos tudatában, hogy ez a munka egyházunk jövendője és építése szem-
pontjából döntő jelentőséggel bír. Megkonfirmáltunk a mult évben 308 fiú-
és 314 leánykonfirmánst , összesen 622 növendéket. Ezek közül 12—14 éves: 
603, 14 éven felüli: 19. A konfirmációi oktatást túlnyomó részben lelkészek 
végezték, összesen 34-en, akiknek 7 segédlelkész és 9 tanító volt segítsé 
gükre. Az egyetemes egyház által előírt nyolc heti napi egy órás oktatáí 
a legtöbb helyen pontosan be lett tar tva, ahol hosszabb ideig tar tot t az 
oktatás, ott a heti óraszám volt kisebb. Tatabányán két évig ta r t a konfir 
máció, heti kétórás oktatással. Ezt a beosztást sem pedagógiai, sem psycho 
lógiai szempontból helyeselni nem lehet. Dorogon kevés volt a kon f i nná 
ció órák száma és rövid az időtartam. Növendékhiány miatt nem volt kon 
firmáció Ipolyvecén és Terényben. Az oktatás nyelve túlnyomó részber 
magyar , német nyelven folyik a mosoni egyházmegye négy egyházrábar 
és a fejérkomáromi egyházmegyében Pusztavámon német-magyar nyel 
ven. A használt tankönyvek mind engedélyezettek s ál talában a következe 
tankönyvek vannak használatban: D. Raffay-féle, Rutkay-féle, D. Geduly 
tele, Blázy-Törteli, D. Szeberényi, dr. Csengődy, Kiss Samu, Mesterházy 
Kovácsics A. és a soproni lelkészek német tannyelvű konfirmációi kátéja 
A konfirmáció ünnepély különböző időpontokban, de mindig kiváló iinne 
peken megfelelő ünnepélyes formában folyik. (Húsvét I I . napja, Fehér 
vasárnap, Áldozócsütörtök, Pünkösd ünnepe, Szentháromság vasárnapja 
stb.). A konfirmációi vizsga a legtöbb helyen együtt van az ünnepéllyel t 
mosoni egyházak mindegyikében, külön t a r t j ák a fejérkomáromi egyház 
megyében három helyen és a nógrádi egyházmegyében csak Balassagyar 

Jelentés a 
: konfirmációi 

oktatásról. 

I 

L 
1 

) 

•t 

1 



60 

Nem cvaiHj. 
iskolák és 
szórványok 
hitoktatása x — 

maton. A szép konfirmációi ünnepélyek úgy a hitvalló növendékekre, vala-
mint a jelenlévő nagy gyülekezetekre valóban áldásos és hiterősítő hatást 
gyakorolnak. 

A kerületi közgyűlés örömmel vette tudomásul a kon-
firmációi oktatásról szóló jelentést, az oktatóknak és konfir-
máló lelkészeknek hálás elismeréssel köszönetét nyi lvání t ja . 
A lelkészeket újból felhívja, igyekezzenek a konfirmációi 
korhatár későbbi áttételére, hogy az éretteb korú gyermekek 
jobban megértsék az oktatás anyagát . Az egyetemes egyház 
által megállapított nyolc heti, napi egy órai oktatási idő be-
tartandó. 

A lelkészek felhivandók a r ra is, hogy a konfirmációi 
vizsgát lehetőleg elkülönítve tar tsák és ne a konfirmációi 
ünnepéllyel kapcsolatban. 

33. (Ka. Gy.) Egyházkerületünk 1929. évi jegyzőkönyvének 87. pont-
jában hozott határozatával ál lapította azt meg, hogy a nem evangélikus 
iskolákban és szórványokban a különböző kisebb-nagyobb növendékszám 
mellett hogyan kell a hi toktatást berendezni. Pontosan körvonalazta a heti-
kétheti és a havi hi t tanórák rendszerét. Megállapította azt is, hogyan kell 
az elszórtan élő evangelikus növendékeket a más vallásúak tengerében fel-
kutatni . Közel tíz esztendő óta ez a munka már rendes mederbe terelődött 
és szabályszerűen folyik. A lelkészek és hitoktatók hűséggel és sokszor ön-
feláldozással teljesítik ezt a nehéz munkát és az elszórtan élő kis nyá j a t 
jó pásztorként terelgetik össze s okta tga t ják szent hi tünk igazságaira. A 
jelentések nagy elismeréssel szólnak az elért kiváló eredményekről. Ahol 
a hitoktatók helyben laknak, ott az idegen iskolákban lévő evangélikus 
gyermekek hi toktatása rendszeres, az egyetemes egyház által előírt heti 
óraszámban a megjelölt t ananyag feldolgozásával és a növendékek lelki 
életének megfelelő ápolásával folyik a hitoktatás. Ahol pedig a hitoktatók 
közelebbről, vagy távolabbról já rnak szórványaikba hitoktatást végezni, 
ott a növendékek számához mérten rendezik be a hitoktatást , hogy leg-
alább a tananyag minimumát dolgozzák fel. Nagyon kívánatos volna a 
szórvány hitoktatók részére összevont tananyaggal megfelelő kis tan-
könyvnek kiadása. A beérkezett kimutatások szerint az elmúlt tanévben 
idegen intézetekben 2067 növendék jár t . Ezek intézetek szerint a követke-
zőképpen oszlanak meg: gimnáziumba és reáliskolába j á r t 161, polgári fiú-
és leányiskolába j á r t 359, mindennapos elemi iskolába já r t 1303, ismétlő-
és gazdasági iskolába 247, iparostanonciskolába 87, tanító- és tanítónőkép-
zőbe 3, felsőkereskedelmi iskolába 7. Ezeket 257 csoportban 37 lelkész, 7 se-
gédlelkész, 1 önálló hitoktató, 14 tanító 272 heti órában oktatta. Kevés volt 
a hi t tanórák száma ismét Alsó-Felsőtoldon, Cserhátszentivánon és Felcsu-
ton. A taní tás menete zavartalan volt az első félévben. A Szent Is tván év 
és ennek ünnepségeire való előkészület a második félévi hitokta.tást erősen 
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megzavarták, má jus 1-től pedig több helyütt lehetetlenné tették. Ez a pa-
nasz azonban nemcsak a hitoktatással szemben alapos, hanem az egész 
tanítás szempontjából is, úgyhogy a tanulók a második félévben többet 
szüneteltek, próbáltak és ünnepeltek, mint tanultak. Az állami iskolák hit-
oktatóinak óradí ja i ra a múlt évben is a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium 1100 pengő államsegélyt utal t ki. Korábbi felterjesztésünk a hit tan-
órák jobb dotálására eredményre nem vezetett. Egyházkerületünk a mult 
évben is meghozta a maga nagy áldozatát és 3400 pengőt utalt ki a hitok-
tatók fuvard í j a i r a (300 pengővel kevesebbet, mint tavaly). Mivel ezek a 
dí jak későn érkeztek a lelkészek kezeihez, azok sokszor nagy összegeket elő-
legezni voltak kénytelenek, ami a hi toktatás há t r ányá ra szolgál. Kívána-
tos volna ezen dí jaknak korábbi, karácsony előtti esetleg két összegben 
való utalványozása. 

A beérkezett egyházmegyei vizsgabiztosi jelentések alapján külön is 
meg kell emlékeznem a következő központi helyek evangélikus hitoktatá-
sáról: 

Balassagyarmaton Szilárd Gyula önálló hitoktató a város különböző 
intézeteiben 187 evangélikus növendéket oktatott, heti 23 óra számban, 17 
csoportban. Az előírt tananyagot mindenütt elvégezték, a gimnáziumban 
nehézségek voltak a hi t tanórák összevonása és az órarendbe való beillesz-
tése körül. Az évzáró vizsgák kerületi határozatainkkal ellentétben csak 
mint összefoglalások ta r ta tnak meg. A tanulók nemcsak a vallásos ismere-
tekben tettek bizonyságot készültségükről, hanem vasárnaponkint és hét-
köznap háromszor i f júsági istentiszteleten vettek részt. Ürvacsoravétel al-
kalmával a tanulókkal csendes napot tar tot tak. 

Salgótarjánban dr. Csengődy Lajos és Németh Géza oktatók 179 nö-
vendéket heti 32 óraszámban 22 csoportban oktatott. A körlelkész jelentése 
szerint a tanítási eredmény teljesen megnyugtató és kielégítő. Az évzáró 
vizsgával kapcsolatban az ottani evangélikus Nőegylet 160 pengő értékű 
jutalomkönyvet osztott ki s uzsonnával vendégelte meg a növendékeket. 

Székesfehérvárott I r ány i Kamil l és Gádor András 149 növendéket 
oktatott 30 csoportban és heti 41 órában. Szabó János nyugalmazott lelkész, 
vizsgabiztos kiváló eredményről számol be. Az evangélikus Leányegyesü-
let, Akots János és Resánszky Károlyné ju ta lmakat adtak kiváló növen-
dékeinknek. A Szent Is tván év és az eucharisztikus kongresszus nagyon 
megzavarták a második félévi hitoktatást . 

Komáromban és Tatatóvároson Fadgyas Aladár lelkész oktatott 68 
növendéket heti 12 órában, 15 csoportban. A tanítás rendszeresen folyt 
minden zavaró körülmény nélkül. A különböző vallásos ünnepeket a nö-
vendékekkel megtartották, melyeken azok szavaltak. Havonta volt egy kü-
vendékekkel megtartották, melyeken azok szaavltak. Havonta volt egy kü-
lön i f júsági l i turgikus istentisztelet. A tanítás anyagát mindenütt elvé-
gezték, vizsgaeredmény kiváló. 
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Tatabányán és Felsőgallán Kalavszky Kálmán és Garai Is tván 300 
növendéket oktatott 22 csoportban, heti 23 órában. A taní tás az egész esz-
tendőben zavartalan mederben folyt. Februárban volt egy heti járvány-
szünet. Évközben a Püspök úr meglátogatta a gyülekezetet s résztvett egy-
egy hi t tanórán s végighallgat ta a taní tás menetét. Eredmény elismerésre-
méltó. 

Esztergomban, valamint a hozzátartozó Dorog, Tokod fil iákban Mol-
nár Gyula segédlelkész oktatott 65 növendéket (46 elemi iskolai, 4 tovább-
képzős, 6 iparostanonc, 5 polgári, 2 tanítóképző, 12 gimnázium) heti 16 órá-
ban, 27 csoportban. Vizsgabiztosi jelentést az iratok között nem találtam. 

Magyaróvárt Szűcs Sándor lelkész 139 növendéket heti 18 órászám-
ban, 16 csoportban oktatott lankadatlan szorgalommal. Az óraszám min-
denütt megfelelő volt, a csoportok és a tananyag feldolgozása szabályos. 
A vizsgabiztosok jelentése szerint a lelkész minden tekintetben szorgalmas 
és elismerésreméltó munkát végez. Nagy súlyt helyez nemcsak a vallásta-
nítási anyag elvégzésére, de a növendékek vallásos nevelésére is. Kívána-
tos volna az összes intézetek vizsgáira egy vizsgabiztosnak a kiküldése. 

Bicskén—Csapdin Horváth Sándor lelkész oktatott 32 növendéket 
heti 7 órában. Csákváron Fú r i a Zoltán 56 növendéket, heti 9 órában, Mó-
rott Weinberger Gusztáv 22 növendéket, heti 3 órában, Szenden Pi r i Mar-
git tanítónő 41 növendéket, heti 5 órában, Tordos szórványaiban Érden, 
Tárnokon, stb. Aranyi József és Nagy Tibor segédlelkészek oktattak 78 
evangélikus növendéket heti 9 órában és 15 csoportban. Utóbbi helyekről 
igen kiváló eredményekről tettek jelentést. 

Hegyeshalmon az ottani állami elemi iskolában, valamint társulat i 
polgári iskolában Weltler Rezső lelkész heti 4 órában oktatott 27 növendé-
ket 4 csoportban. A vizsgabiztos jelenti, hogy a hitoktató az imák és éne-
kek taní tására különös súlyt helyez. A németajkú gyermekek a biblia nyel-
vezetével küzdenek, egyébként a bibliai történeteket és kátét, valamint 
az egyháztörténetet szépen elsaját í tot ták. 

Ezenkívül még nagyobb csoportokban a következő helyeken volt 
szabályszerű hi toktatás: Szirákon Révész Alfréd lelkész és Teszák János 
tanító 152 növendéket oktatott 6 csoportban heti 14 órában, Kisterenyén 
Limbacher Zoltán lelkész, illetve Mesterházy Ferenc segédlelkész oktat-
tak 34 növendéket heti 4 órában 5 csoportban. Lapuj tőn Dani Is tván áll. 
tanító 42 növendéket, Rétságon Kiss József áll. tanító 33 növendéket okta-
tott kiváló eredménnyel. 

A kerületi közgyűlés elismerését és há lá j á t nyi lvání t ja 
a nem evangélikus iskolák szorgalmas hitoktatóinak és lelké-
szeinek. Kívánatosnak ta r taná a szórványhitoktatás cél jaira 
egy összevont tananyagnak a kidolgozását és tankönyvnek 
kiadását. Kéri a statisztikai ivek és jelentések pontos kitöl-
tését. Ahol kevés a hi t tanóraszám (Alső-Felsőtold, Cserhát-
szentiván, Felcsut), ennek megszaporítását. 
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32. (K. a.) Egyházkerületünk közgyűlése 1933. évi jegyzőkönyvében 
határozati lag kimondotta, hogy a reformáció ünnepe, — magának az ün-
nepnek a napján, tehát október 31-én, a nagy napnak emlékéhez méltóan 
ünnepélyes istentiszteletekkel és vallásos estélyekkel ünnepeltessék meg. 
Ezen határozatával gátat akar vetni annak a sok helyen dívó szokásnak, 
hogy az evangélikus egyház e nagy emlékünnepét ne az október 31-éhez 
eső vasárnapon ünnepeljék. Az egyházmegyékből beérkezett jelentések 
alapján örömmel jelentem a közgyűlésnek, hogy egyházkerületünkben ez 
a határozat teljes mértékben megvalósult, mert a kerület összes gyüleke-
zeteiben, úgy az egyházak, mint a filiák október 31-én mindenütt kiemel-
kedő ünnepélyességgel t a r t j á k a reformáció ünnepét, legtöbb helyen az 
ünnepi istentiszteleteken kívül műsoros vallásos estélyeket ta r tanak s az 
ünneplés rendjébe teljes mértékben és akadály nélkül belekapcsolódik a 
tanulóif júság is. Kiemelendő, hogy a Székesfővárosban lévő evangélikusok 
és reformátusok impozáns közös ünnepélyének példáján egyházkerületünk 
több gyülekezetében is az evangélikusok és reformátusok közös ünnepélye-
ket tar tanak. Ez a protestantizmus egységes fellépése szempontjából a 
mostani nehéz viszonyok között igen áldásosnak bizonyult. A nagy emlék-
nap ünnepélyességének fokozásához kívánatos volna egyházkerületünkben 
általános intézkedéssel a reformáció ünnepén az Ür szent vacsorájának 
kiszolgáltatását kötelezőleg elrendelni. 

Akeríileti közgyűlés örömmel és megnyugvással veszi 
tudomásul a reformáció ünnepélyes megtartásáról szóló je-
lentést, helyesli, hogy ott, ahol lehet, evangélikusok és refor-
mátusok közösen ünnepeljenek és határozati lag kimondja 
egyházkerületünk gyülekezeteire nézve reformáció ünnepén 
az Úrvacsora kötelező kiszolgáltatását. 

a) Elemi iskolai tanulók tanévközi iskolaváltoztatása. 

36. (Ka.) Tanügyi előadó bemuta t ja a vallás- és közoktatásügyi mi-
niszternek rendeletét az elemi népiskolák tanköteleseinek tanévközben való 
iskolaváltoztatása, illetve annak szabályozása tárgyában. E rendelet sze-
rint a szülő, vagy gondviselő jogosult a gondozása alatt álló tankötelest 
akár lakóhelyén, akár más községben levő bármily jellegű nyilvános elemi 
népiskolába beiratni. Ez a joga a gondviselőnek azonban kizárólag a beira-
tás megtörténtéig áll fenn. Tanévközben csak a lakóhely változása esetén 
i ratható át a gyermek más iskolába. Ez esetben a szülő lakóhelyének vál-
toztatását községi bizonyítvánnyal tartozik igazolni, as iskola igazgatója 
pedig, melynek kötelékéből a tanköteles eltávozni óhaj t — ha az elköltö-
zést igazoltnak l á t j a —, elbocsájtó levelet köteles kiállítani. A szülő csak 
ennek az elbocsájtó levélnek a birtokában i r a tha t j a be gyermekét más is-
kolába. Az elbocsájtásról az igazgató a törzskönyvvezetőt azonnal értesí-
teni köteles. 

Jelentés 
a reformáció 
napjának 
meg-
ünnepléséről. 

Miniszteri 
rendeletek. 
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A közgyűlés a rendeletet tudomásul veszi s azt ezúton 
is publikálja. 

b) Népiskolai helyettes és kisegítő tanítók fogadalomtétele. 
37. (Ka.) Tanügyi előadó bemuta t ja a vallás- és közoktatásügyi mi-

niszternek 75.598/1938. sz. rendeletét, mely szerint a jövőben a fizetéskiegé-
szítő államsegélyt élvező nem állami elemi népiskolánál alkalmazott he-
lyettes és kisegítő tanerőktől is ki kell venni a fogadalmat. 

Tudomásul szolgál. 

c) Kisegítő tanerők helyi javadalma a nyári hónapokban. 
38. (Ka.) Tárgyalás alá kerül a vallás- és közoktatásügyi miniszter-

nek 78.500/1938. sz. rendelete a kisegítő tanerők fizetéskiegészítő államsegé-
lyének 100 pengőre való felemelése tárgyában. E rendelet szerint a nem ál-
lami népiskoláknál működő s a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
kiküldött kisegítő tanítók illetménye 1938. évi július hó 1-től kezdődően 
havi 100 pengő, évi 1200 pengőben ál lapít tatot t meg úgy, hogy ezen idő-
ponttól kezdve a havi 100 pengő javadalom az egész évben, tehát július és 
augusztus hónapokban is kifizetendő, illetve a helyi javadalom 100 pen-
gőre kiegészítendő. Felh ív ja a miniszter úr az egyházi főhatóságok révén 
az iskolafenntartó egyházakat, hogy méltányolva az államkincstár áldo-
zatkészségét, mellyel a nem állami kezdő tanítóság szociális helyzetének 
jav í tására törekszik, az ál taluk biztosított helyi javadalmat július és 
augusztus hónapokban a maguk részéről is csonkítatlanul kiszolgáltassák. 

A közgyűlés a rendeletet tudomásul veszi és az érde-
kelt egyházközségeket felhívja a szóbanlévő helyi javada-
lomnak július és augusztus hónapokra való kifizetésére. 

d) Első ízben alkalmazott tanítók választása és állami segélye. 
39. (Ka.) Olvastatott a vallás- és közoktatásügy miniszternek a fize-

téskiegészítő állami segély élvezetével egybekötött nem állami elemi nép-
iskolai tanítói állásnak szabályszerű választás ú t j án segéd-, vagy rendes 
tanítóval való betöltése tárgyában. A rendelet szerint az augusztus hónap-
ban megválasztott tanítók állami segélye csak a rákövetkező szeptember 
1-től utalható ki. A szeptember hónapban megválasztott tanítók állami 
segélye azonban a működés megkezdésének napjától fog kiutaltatni . A 
szabályszerű tanítóválasztások tehát oly időben tar tandók meg, hogy a ta-
nítás — a választási jegyzőkönyvek egyházfőhatósági és törvényhatósági 
jóváhagyás után — szeptember hónapban feltétlenül megkezdődhessék. 
Evégből a tanítóválasztások a jövőben már július hó folyamán is megejt-
hetek. Sőt a már állásban működő segéd-, vagy rendes tanítókkal a meg-
üresedett állások szabályszerű választás ú t j á n tanévközben bármikor is 
betölthetők. 

Tudomásul szolgál. 
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40. (Ka.) Tárgyal ta tot t a mosoni egyházmegye Tanító Egyesületének 
felterjesztése az elemi iskolai tankönyvek árának leszállítása tárgyában. 

Tekintettel arra , hogy az evangélikus iskolákban hasz-
nált Kapi—Somogyi-féle tankönyvek a Frankl in Társulat tal 
kötött szerződés a lapján már olcsóbb alakban jelentek meg, 
e tekintetben az egyházkerület ú jabb lépések megtételét cél-
ta lannak lá t ja . Német elemi iskolai olcsó tankönyvek kiadá-
sáról a Luther-Társaság megállapodás szerint az Egyetemi 
Nyomdával egyetértésben gondoskodik. 

Mosoni iel-
terjesztés a 
tankönyvek 
árának 
leszállítása 
iránt. 

41. (Dr. F.) Dr. Händel Béla kerületi ügyész ismerteti a jogügyi bi-
zottság jelentését arról, hogy az 1934/37. években Budapesten tar tot t orszá-
gos zsinaton alkotott egyházi törvényeket (II.—X. törvénycikkek) az or-
szág kormányzója az 1937. évi október bó 31-én jóváhagyta és megerősí-
tette s azok a zsinat 1937. évi november bó 9-én tar tot t zárt ülésén kihirdet-
tettek; valamint arról, hogy 

a) a m. kir. honvédséghez tartozó egyháztagok lelkigondozásáról 
szóló I I I . t.-c. s az egyetemi evangélikus bi t tudományi kar létesítéséről és 
működéséről szóló VI. t.-c. a kihirdetéssel léptek hatályba az 1937. évi no-
vember hó 9. nap ján ; 

b) a magyarországi evangélikus és a magyarországi református egy-
ház közigazgatási és vagyoni vitás kérdéseinek eldöntésére külön bíróság 
szervezéséről szóló IX. t.-c. akkor lép hatályba, amikor és amennyiben a 
református egyház e törvénycikkel teljesen egyértelmű törvénycikket al-
kot, amely esetben a hatálybalépés időpontját az egyetemes közgyűlés 
fogja megállapítani; 

c) az egyházi alkotmány szervezeti és kormányzati részének kiegé-
c) az egyházi alkotmány szervezeti és kormánybat i részének kiegé-

szóló IV. t.-c., az egyház iskoláiról szóló V. t.-c. és az egyház törvénykezé-
szóló IV. t.-c., az egyház iskoláiról szóló V. t.-v. és az egyház törvénykezé-
séről szóló VII I . t.-c. 1938. évi j anuár bó 1. nap ján léptek hatályba; 

d) az egyházi alkotmány háztar tási részének kiegészítéséről és módo-
sításáról szóló VII . t.-c. és a magyarországi evangélikus egyházegyetem 
nyugdíjintézetéről szóló X. t.-c. az 1939. évi január hó 1. napján lépnek 
hatályba. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

Az 1934., 
1937. évi 
II—X. egy 
liázi 
törvények 
hatályba-
lépése. 

42. (Dr. F.) Dr. Händel Béla kerületi ügyész ismerteti Mihalovics 
Samu nógrádi esperesnek a mult évi egyházkerületi közgyűlés jegyző-
könyvének 40. pont já ra hivatkozó jelentését, amely szerint a nógrádi egy-
házmegyei törvényszék elnöksége a végrehaj tás t Nagy Lajos ellen elren-
delte, annak foganatosításával a bíróság egyik tag já t megbízta, aki a le-
ti l tási rendelvényt kibocsátotta s ezt az esperes megküldte a végrehaj tást 

Nagy Lajos 
lelkész per-

költségeinek 
ügye. 
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szenvedőnek, a gyúrói egyház felügyelőjének s erről értesítette a fejér-
komáromi egyházmegye esperesét A jogügyi bizottság javas la tára : 

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a nógrádi egyház-
megyei törvényszék elnöksége a végrehaj tás t Nagy Lajos el-
len elrendelte, de felhívja figyelmét arra , hogy Nagy La jos 
kongruás lelkész s így a végrehaj tás elrendelése csak abban 
az esetben j á rha t sikerrel, ha a törvényszék elnökségének 
végrehaj tás t rendelő határozata foganatosítása végett meg-
kiildetik a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium ille-
tékes ügyosztályának, amely az évi 2000 pengőt meghaladó 
jövedelemből fogja a megfelelő összegeket visszatartani. 

Szimonidesz 
Lajos per-

költségéinél 
ügye. 

43. (Dr. F.) Tárgyal ta to t t dr. Händel Béla kerületi ügyész előadásá-
b a n a mult évi egyházkerületi közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 40. pont-
jának b) a lpont ja : Szimonidesz Lajos volt nagybörzsönyi lelkész ú j í to t t 
perében felmerült és az egyházkerület által előlegezett perköltség vissza-
téríttetésének ügye. A jogügyi bizottság javas la tára 

a közgyűlés a mult évi közgyűlésről felvett jegyző-
könyv 40. P . b) a lpontjában foglalt határozatát ezúttal is 
f enn ta r t j a és felkéri az egyházkerületi elnökséget a költségek 
visszatérítésének alkalmas időben való kieszközlésére. 

A szabály-
rendeleti 
bizottság 
jelentése. 

44. (Dr. F.) Dr. Händel Béla ügyész előadásában tárgyal ta tot t a mult 
évi kerületi közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 36. pont jával kapcsolatosan 
a szabályrendeleti bizottság jelentése, amely szerint: 

a bizottság kiküldettetett ; a püspök a szabályrendele-
tek átszövegezése tá rgyában eszmecserét folytatott az egy-
házegyetem elnökségével, amelynek során az a vélemény ala-
kult ki, hogy meg kell várni az ú j egyházi törvények a lapján 
megalkotandó egyetemes szabályrendeletek meghozatalát, 
mert kívánatos, hogy egyházkerületi szabályrendeleteink az 
egyetemes szabályrendeletekkel harmonikusak legyenek; ezt 
az álláspontot osztja a jogügyi bizottság is; utóbbi javas-
la tára 

a közgyűlés a jelentésben foglaltakat jóváhagyólag tu-
domásul veszi. 

Tűzkárbizto-
sítási szer-
ződés újabb 
megkötése. 

45. (Dr. F.) Dr. Fa rkas Béla kerületi másodügyész — utalással a 
mult évi kerületi közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 39. pont jában foglalt 
határozatra , amely a kerületi elnökséget bízta meg az egyházkerületet ér-
deklő tűzkárbiztosításokra vonatkozó szerződés megkötésével — jelenti, 
hogy a kerületi elnökség, minthogy tárgyalásai t az ajánlat tevő intézetek-
kel nem fejezte be, az eddigi szerződés érvényét az Első Magyar Általános 
Biztosító Társasággal további egy év t a r t amára meghosszabbította s ezzel, 
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a kerületi elnökség ál láspontja szerint, elesett annak az indoka, hogy a 
szerződés megkötése kérdésében — annak sürgőssége miatt — a kerületi 
elnökség a közgyűlés felhatalmazása alapján önállóan döntsön; a kerületi 
elnökség éppen ezért szükségesnek tar to t ta ebben a kérdésben az egyház-
megyék újabb meghallgatását, s az egyházmegyék határozatainak figye-
lembe vétele mellett a kerületi közgyűlés ú jabb határozatának kikérését. 
Minthogy az egyházmegyék kivétel nélkül a biztosítási szerződéseknek az 
Első Magyar Általános Biztosító Társasággal leendő megkötése mellett 
foglaltak állást, a jogügyi bizottság javas la tára a közgyűlés kimondja, 
hogy a kerület biztosítási szerződéseit az Első Magyar Általános Bizto-
sító Társasággal t a r t j a megkötendőknek, Ehhez képest megbízza és felha-
talmazza az elnökséget arra , hogy a szerződést a nevezett biztosító társa-
sággal — az utóbbi írásbeli a ján la tában foglalt feltételek mellett — ú jabb 
10 év t a r t amára kösse meg. 

46. (Dr. F.) Kerületi másodügyész jelenti, hogy a mult évi kerületi 
közgyűlés jegyzőkönyvének 37. pont jában tárgyal t miniszteri á t i ra t ta l és 
határozattal kapcsolatban a püspök szükségesnek tar to t ta a miniszteri át-
i rat megválaszolása előtt egyrészt a testvéregyházkerületek, másrészt a 
református egyház kerületeinek meghallgatását s ehhez képest a jagügyi 
bizottság külön javaslat nélkül nyi lvántar tásba kívánta venni ennek a 
kérdésnek rendezését. Elnöklő kerületi felügyelő javas la tára : 

a közgyűlés hozzájárul a szükségesnek látszó tájékozó-
dások és adatok beszerzéséhez, a mult évi kerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvének 37. pont ja a) és b) bekezdéseiben foglalt ha-
tározatai t azonban ezúttal is fenntar t ja . 

47. (Dr. F.) Hanzély Ferenc, a birtokkezelő bizottság előadója — a 
mult évi kerületi közgyűlésről felvett jegyzőkönyv 41. pont ja kapcsán — 
jelenti, hogy Nedeczky Griebsch Viktor, a bizottság tagja , aki egyúttal 
szomszéd birtokos is, a birtokon eszközölt építkezést megtekintette és jelen-
tette, hogy az építkezés az elnökség által ellenőrzött, elfogadott és a kerü-
leti közgyűlésnek is bemutatott tervek szerint befejezést nyert : indítvá-
nyára : 

a) a közgyűlés felkéri és u tas í t ja az elnökséget és a bii-
tokkezelő bizottságot, hogy az építkezéseket a helyszínen te-
kintse meg és vizsgálja felül: váj jon azok az építkezési ter-
veknek megfelelnek-e és tegye meg esetleges észrevételeit, 
vagy kifogásait ; amennyiben pedig az épületeket megfele-
lőeknek talál ja, azokról részletes leltár felvétele és bemuta-
tása mellett, tegyen a jövő évi közgyűlésnek jelentést; 

b) Nedeczky Griebsch Viktor, egyházközségi felügye-
lőt, a kerületi birtokkezelő bizottság tagját , a püspöki java-
dalmi földek birtokkezelőjévé egyhangúlag megválasztja; 

5* 
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c) Hanzély Ferenc előadónak a birtokkezelés és az épít-
kezésekkel kapcsolatos eddigi munkásságáért elismerő köszö-
netét fejezi ki. 

48. (Cs.) Kardos Gyula és Magyar Géza előadók a következő misz-
sziói jelentést terjesztik a közgyűlés elé: 

m 

Fejér-
komáromi 
egyház-
megye. 

Fejér—komáromi egyházmegye. 
Bicske. Szépen halad a fejlődés ú t ján . A havonkint kétszer tar tot t 

istentiszteletek elég látogatottak. A hivek lelkében lobog az áldozatkészség 
tüze. Leleményes női szívek háziperselyeikben közel 300 pengőt gyűjtöt tek 
egyházi célokra. A templomépítésből fennmaradt adósság 400 pengőre 
csökkent. Legközelebbi tervünk a templom körülkerítése, melynek költsé-
geit a jó Isten segítségével a sa já t erőnkből akar juk előteremteni. Jólte-
vőink sorából ki kell emelnünk Senft Henrik uradalmi főintézőt, aki szí-
vóink sorából ki kell emelnünk Senft Henrik uradalmi főintézőt, aki szí-
vének indí tására kétszeresét küldte be a reá kivetett egyházi járuléknak 
és Zathureczky Dezső árvaházi igazgatót, aki egy nemzeti és egy gyász-
lobogóval ajándékozott meg bennünket. Szent szolgálatot végzett a gyüle-
kezetben nagypénteken Sólyom Jenő dr. főgimnáziumi vallástanár. Szol-
gálatáért és az adakozóknak adományaikért ez úton is hálás köszönetet 
mondunk. 

Felcsut. A hivek gondozását megnehezíti a 11 km-es távolság és ez-
zel járó költség. Ennek ellenére a lelkész 12-szer kiszállt, amikor is taní-
tást, igehirdetést, látogatást végzett. 

Esztergom. Az elmúlt esztendő a munka éve volt. Istennek legyen 
hála, sikerült a missziói körzetnek most már majdnem minden szórványát 
megkeresni. Az esztergomi és dorogi havi 2—2 istentiszteletek mellett ha-
vonta egyszer van Tokodon is, időközönkint és minden nagyobb ünnep al-
kalmával két szórványhelyen is istentisztelet. A heti bibliaórák mellett 
március óta havonta vallásos délutánaink vannak, melyek a nőegyletünk 
rendezései és amelyeknek a célja a hitélet mélyítése, a testvéri szeretet 
ápolása s a szétszórva élő hivek találkozása. Ezen vallásos műsorú össze-
jöveteleink sorából kiemelkedett a reformáció, a karácsonyi s a Gyóni 
Géza emlékére tartot t , melyeken az előadásokat a gyülekezet elöljárói tar-
tották, a gyermekek pedig énekkel és szavalatokkal szerepeltek. 

Felejthetetlen esemény nőegyletünk 10 éves jubileumi ünnepélye. 
1938. ápril is hó 10-én volt, amikoris 10 esztendő nehéz, de áldásos munká-
jáér t adtunk hálát az Istennek, kérve továbbra is kegyelmét. Ünnepélyün-
kön ismét körünkben köszönthettük d. Kovács Sándor püspök úr ő méltó-
ságát, nőegyletünk megalkotóját, ki ünnepélyünk lélekemelő előadását 
tar tot ta . Ez alkalommal üdvözölhettük először gyülekezetünkben Magyar 
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Géza alesperes urat, aki délelőtt az istentiszteleti szolgálatot végezte, dél-
után pedig az ünnepélyünket kezdő imát mondta. Ünnepélyünk fényét még 
emelték Dullien Klára hegedű-, Jeney Klára ének-, dr. Rieger Tibor zon-
goraművészek hangversenye és Szentmiklósy Vilma nőegyleti t i tkár sza-
valata. Az ünnepély végén vitéz Pongrácz Bar tha Ede ny. tábornok, egy-
házközségi felügyelő köszöntötte a vendégeket, majd a jubiláló nőegyletet, 
kérve a további lelkes munkát . 

Ünnepélyeink offertóriumát, valamint minden adományt a templom-
alapunk j avára fordítottuk, mert minden vágyunk az, hogy sa já t ott-
honhoz jussunk. Csekély számunk ellenére is immár majdnem 6000 pen-
gőnk van, részben készpénzben, részben felajánlásban. Tudjuk, hogy ez na-
gyon kevés, de hiszünk Istenben, bízunk evangélikus testvéreink támogató 
szeretetében, meghozva magunk részéről minden áldozatot. 

Gyülekezetünk 1937. október 4-én fá jó szívvel vette volt felügyelő-
jének, megalkotójának, Karcsay Miklós ny. vármegyei főjegyző úrnak ha-
lálhírét. Emlékét jegyzőkönyvileg örökítettük meg. 1938. január 9-én 
ugyancsak fá jó szívvel búcsúztunk gyülekezetünk önállósulásáért, ú tnak 
indulásáért oly odaadással dolgozó felügyelőnktől, Csanády László m. kir. 
bányaügyi főtanácsos úrtól, akit a hivatás elszólított körünkből. Érdemeit 
az e napon D. Kovács Sándor püspök úr Ő Méltósága méltatta, akinek sza-
vai után szeretett felügyelőnket örökös tiszteletbeli felügyelőnkké válasz-
tottuk. Helyét a felügyelői tisztségben vitéz Pongrácz Bar tha Ede ny. tá-
bornok úr foglalta el, másodfelügyelővé pedig a gyülekezet egyhangúlag 
vitéz Molnár Gyula számvevőségi tanácsos ura t választotta meg. 

A reformáció ünnepét és a lehetőséghez képest az összes előírt ünne-
peket megtartottuk. A hitoktatás a missziói körzetben három helyen folyt, 
mindenütt a lelkész végezte. 

Az évet a templom utáni vággyal kezdtük és azzal az imádsággal 
fejeztük be, hogy bárcsak mielőbb valóra vál taná a jóságos Isten 
vágyunkat . 

Dorog. Az elmúlt esztendő a munka jegyében telt el. A bányatelepi 
hivek felkeresése mellett sikerült a szórványhivek megkeresése is úgy, 
hogy a missziói körzet megszervezése immár elvégezettnek mondható. A 
közös református és evangélikus templomban havonta kétszer vau át lag 
istentisztelet, amelyekre egyre többen gyűlnek össze. A hitélet elmélyítése 
céljából novembertől májusig hetenkint bibliaóra volt, adventben és böjt-
ben vallásos est, karácsonykor a gyermekek számára karácsonyfa ünne-
pély. Vendégelőadóink voltak Fadgyas Aladár komáromi lelkész és dr. 
Szuchovszky Lajos budapesti val lástanár urak, istentiszteleti szolgálatot 
végzett Ferdinánd Is tván lelkész úr. 

A szórványhelyeken időközönkint szintén volt istentisztelet. A hit-
oktatás a missziói körzetben három helyen folyt; mint az esztergomi kör-
zetben, úgy itt is a lelkész végezte. 

Istenbe vetett hittel, bizalommal nézünk a további munka elé. 
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Érd. Október elején szervező segédlelkész került a hatalmas kiterje-
désű fiókegyház élére. Az eddig különböző kezekben lévő hitoktatás, isten-
tisztelettartás és szervező munka egységes és ezzel határozott vezetés alá 
került. A hitoktatást a hét különböző elemi és a két polgári (fiú és leány) 
iskola 42 beiratkozott tanulója számára egységesen vezettük. A segédlel-
kész az eddigi szórványosan tar tot t istentiszteletek helyett, a reformátu-
sok ú jonnan épült és az evangélikus testvérek használatára felajánlott 
templomában rendesen szolgált istentiszteleten minden vasárnap. A távo-
labb fekvő telepek (Parkváros, Tárnokliget, Érd-Diósliget) számára vasár-
nap délutánonkint rendszeresen tar to t tunk istentiszteletet, illetve biblia-
órát. A lelkigondozás leghathatósabb eszközének, az itteni viszonyok kö-
zött, a házi bibliaórákat ismertük fel. Egy-egy testvérnek házában össze-
gyűj tö t tük a közelben lakókat és együtt épültünk éneklésben, imádságban, 
az ige magyarázatában. Októbertől húsvétig 43 ilyen házi áhítatot tartot-
tunk különböző testvéreknél, ál talában 10—15 résztvevővel, kik között nem 
egyszer más vallásúakat, sőt szektásokat is lát tunk. A heti bibliaórákon 
kívül komoly lelkipásztori látogatásokat is tettünk. Lassan úgyszólván e 
gyülekezetnek minden felkutatható t ag já t felkerestük, megismertük és a 
hűségre buzdítottuk. A szervezés, az egyházi élet anyagi megalapozásá 
ezen az úton is könnyebbé vált. Ebben a munkában nagy segítségünkre 
voltak ügyszerető buzgóságukkal Szentágotay Vilmos szeretett felügye-
lőnk és Csaba György presbitertestvériink. A hála és köszönet szava jusson 
nekik az egész gyülekezettől. 

Nem kevesebb hűséggel szolgált a gyülekezetnek a megszervezett 
Nőegylet élén fá radhata t lan szeretetével: Ács Gézáné elnöknő. Nőegyle-
tünk három szépsikerű vallásestét és teadélutánt rendezett. Mikuláskor, 
karácsonykor szeretetcsomagokat osztottunk szét gyermekeink között; ez 
utóbbi alkalommal e gyülekezet szegényei számára 100 pengő értékben 
élelmiszert és ruhaneműeket ju t ta t tunk. Hit tanvizsgán jutalomkönyveket 
kaptak gyermekeink nőegyletiinktől, míg vitéz Sima Károly malomtulaj-
donos testvérünk konfi rmandusainkat ajándékozta meg egy-egy díszes 
emlékbibliával. R u f f y Margi t a gyülekezeti oltár számára készített gyö-
nyörű oltárterítőt. 

Isten láthatóan megáldja a szívós igyekezetet, mellyel e gyülekezet 
vezetői a testvéreket közelebb hozni, a hitet és a lelkeket megtar tani igye-
keznek. Az istentiszteleteket látogatók száma állandóan gyarapodik, az úr-
vacsorázók elérik a százat a mintegy 300 lelkes szétszórt fiókegyházban. 
A testvér református egyházzal karöltve igyekszünk tar tani a frontot 
ellenséges áramlatokkal szemben. Ahol lehet, együtt haladunk. A refor-
máció ünnepét és a nagyheti lamentációkat együtt tar tot tuk. Ezen az 
úton haladunk tovább, Isten áldásáért könyörögve, benne bízva a jövő-
ben is. 

Martonvásár. A folyó évben is zavartalanul tar tot tuk meg a minden 
hónap valamelyik vasárnap já ra kitűzött istentiszteleteinket a református 
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testvéregyház hiveivel együtt. A nagy ünnepek második napján éltek 
hiveink az Ür Szent Vacsorájával . A buzgóság kielégítő. 

Pusztaszabolcs. Havonkint egyszer végeztünk templomi szolgálatot 
a református testvérek által felajánlot t templomban, amikor a református 
testvérek is megjelentek s viszont a reformátusok istentiszteletén a mi hi-
veink is megjelentek. A hitoktatást magunk végeztük. Ez sok nehézséggel 
jár , amennyiben a környékbeli pusztákon élő evangélikus családok gyer-
mekeit, különösen télvíz idején, felette bajos összehozni vagy felkeresni. 
Istennek hála a buzgó, s gyermekeik lelki javát kereső szülők sietnek mun-
kánkban támogatni. 

II. Nógrádi egyházmegye. 

A nógrádi egyházmegyének két jellegzetes missziói gócpontja van: 
Salgótarján és Kisterenye. Ez utóbbi is két évtized előtt még Salgótarján-
hoz tartozott ki ter jedt szórványterületeivel, amikor Salgótar ján anya-
egyháznak északon Losonc, keleten Miskolc, délen Aszód és nyugaton Szé-
csény volt a szomszéd egyháza. Kisterenye önálló missziói egyházzá alakí-
tásával a missziói kör határvonalai szűkültek: Salgótar ján 20 kilométeres 
körzetben, Kisterenye pedig 40 kilométeres körzetben végzi missziói mun-
kájá t . 

Salgótar jánban és a körzetébe tartozó szórványokban céltudatos 
missziói munka folyt az elmúlt esztendőben is. A lelkész a segédlelkésszel 
együtt s egyes tanítók és a diakonissza segítségével mindent elkövetnek 
a r ra nézve, hogy a helyi gyülekezet túlhalmozott teendői mellett a körzet-
ben lévő elszórtan élő hiveink lelki ellátása megfelelő legyen. Ez annál 
inkább fontos teendő, mert hiveink egyharmad része a szórványokban 
lakik. A salgótar jáni helyi istentiszteleteken kívül egész éven át 9 fii iában 
és a szórványhelyen tar tot tak vasárnaponkint istentiszteleteket és szol-
gál ta t ták ki az Úr szent vacsoráját , ami csak úgy lehetséges, hogy minden 
lelkész vasárnaponkint két-három, sőt négy istentiszteletet tar t egymás-
után. Az egész évben végzett istentiszteletek száma meghaladta a 35-öt, 
viszont az Ürvacsoraosztások száma egész évben 65 volt. Az egész missziói 
kör vidéki központja Lapujtő, ahova a lekész kéthetenkint jár istentiszte-
letet tar tani . A hitoktatást az ottani levita tanító, Dani István lá t ja el, aki 
megalakította az evangélikus énekkart s ezenkívül a mult évben létesült 
az evangélikus nőegylet is, amely igen áldásos missziói tevékenységet fej t 
ki. A lapujtői missziónk oly szépen fejlődik, hogy idővel alkalmas lesz 
arra, hogy külön missziói egyházzá alakuljon. Karancsságon, a báró 
Prónay Róza által alapított imaházban a lelkész havonkint ta r t istentisz-
teleteket, s okta t ja evangélikus gyermekeinket. A nemes alapító a mult 
évben elhalálozván, végrendeletileg gondoskodott az imaháznak további 
fenntartásáról s ezzel lehetővé tette az ottani misszió megfelelő gondozá-

Nógrádi 
egyház-
megye . 
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sát. A lelkész mindent elkövet, hogy szépszámú szórványaiban a lelki éle-
tet elmélyítse s híveiben az evangélikus öntudatot megerősítse. Ennek a 
munkának az eredménye abban is megnyilvánul, hogy az egyik fi l iában, 
Zagyvapálfalván, a hivek buzgósága és áldozatkészsége lehetővé tette egy 
szép kis templom felépítését. 

Kisterenyén talán még nehezebb missziói feladatok végzése vár a 
lelkészre, ki ebben az esztendőben betegeskedése miat t segítséget kapott 
Mesterházy Ferenc segédlelkész személyében. A legnagyobb elismeréssel 
kell a beérkezett jelentés a lapján a kisterenyei missziói munkáról meg-
emlékeznem. Fáradságot nem kímélve, nagy áldozatok árán igyekszik a 
lelkipásztor kicsiny és elszórtan élő nyá j á t összeterelgetni s ellensúlyozni 
azt az agresszivitást, amely híveinket a szemben álló hatalmas tábor részé-
ről nap-nap mellett éri. A kis gyermekek körében havonta kétszer l i tur-
gikus istentiszteletet tar tot t . Karácsonykor részükre szép karácsonyfa-
ünnepélyt rendezett, megajándékozással. A pásztói polgári és kereskedelmi 
iskolai növendékek részére Dubraviczky Erzsébet, tanárnő vasárnaponkint 
az internátusban áhí tatokat tar tot t . A lelkész minden istentiszteleti alka-
lommal külön foglalkozott az i f júsággal , akik nagy fogékonyságot muta t -
tak és érdeklődést az evangélium tanításai iránt. Élénken érdeklődnek az 
egyházi ügyek iránt , többen j á r a t j á k a Harangszót. 

A felnőttek között a lelkész a segédlelkész támogatásával a követ-
kező missziói munkát végezte: Tar tot tak egy szép kíilmissziói estélyt, ren-
deztek egy szeretetvendégséget, amelynek jövedelme 227 P volt. A böjt-
ben Kisterenyén és Pásztón hetenkint hiterősítő előadások voltak. A nagy-
hét minden estéjén áhí ta t í rásmagyarázat ta l . Nagycsütörtökön este Ür-
vacsoraosztás. A vallásos összejöveteleken a lelkész mindig bemutat ta a 
legújabban megjelent evang. könyveket és folyóiratokat. A salgótar jáni 
i f júság i konferencián csoportosan jelentek meg hívei Kisterenyéről, 
Kazárról, Dorogházáról, Vizslásról, Nagybátonyból. Résztvettek a kistere-
nyei cserkész-bányász hősi emlékmű felavatásán. Nagy súlyt helyez a 
lelkész az irat terjesztésre s a híveknek ezirányú áldozatkészsége elismerést 
érdemel. Megemlítésre méltó szép elismerés, hogy a betegeskedő lelkész 
olaszországi gyógykezelésére a hívek 660 pengővel já ru l tak hozzá. A lel-
kész sok családot látogatott meg az év folyamán és ügyes-bajos dolgaikban 
segítségükre volt. A felnőttek részére 114 istentisztelet volt, 10 i f júsági 
istentisztelet, 33 könyörgés í rásmagyarázat ta l , 24 előadás, 18 bibliaóra. 
A misszió területén erősen ter jed a zsidóellenes hangulat . Különösen az 
i f júság szélsőséges irányzatok rabja . A katolikus tábor nagy nyomást 
gyakorol híveinkre, akik házasságkötésnél legtöbbször ellenünk adnak 
reverzálist. A vegyesházasok alig mernek nálunk esküdni, mert attól tar-
tanak, hogy egyes túlbuzgó bányaaltisztek, vagy tisztek elbocsátják őket, 
vagy rossz munkahelyre osztják be. A hívek gazdasági helyzete nagyon 
nehéz, a munkások körében nagy az elégületlenség. Az egyházi adóhát rá-
lékok nőnek, ami nagyon megnehezíti az egyház fenntartását . 
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Kisterenyén kíviil istentiszteletek voltak havonta egyszer Selypen, 
Mizsérfa bányatelepen, Dorogházán, Mátranovákon, Apcon, Mátraszelén, 
Horthytelepen kéthavonta egyszer és alkalmilag a kat. ünnepeken. A temp-
lomlátogatás Pásztó kivételével megfelelő. Családi áhítatot kevés család 
tar t , aminek oka a sok reverzális. A kisterenyei misszió lelkiismeretes gon-
dozás mellett szépen fejlődik. Híveink tömörülnek s Dorogházán már 
templomépítés előtt állnak. Az egyházkerület anyagi támogatását 
továbbra is fenn kell tar tani , mert anélkül még küzdelmesebb volna a 
missziói munka. Ad ja a kegyelem Istene, hogy a hosszabb idő óta beteges-
kedő lelkész ismét megerősödve, állhasson a misszió területéhez és végez-
hesse továbbá áldott munkájá t . 

Szécsény is nagy szórványterületen fekszik, amely 10—15 km kör-
zetben fogja össze híveinket. A lelkész istentiszteleteket ta r t Bencúrfalván 
és Pilinyben. Ezeknek a száma szaporítandó volna. A szórványhitoktatás 
a lelkésznek minden idejét leköti. A misszióegyház nagy anyagi gonddal 
küzd, 37.000 P adósság terheli, melytől csak akkor fog szabadulni, ha a 
Szigyártó-birtok tényleg az egyház kezébe került. A belmissziói munka 
nagy akadálya, hogy a hívek a környékbeli falvakban és pusztákon elszór-
tan élnek. A reverzálisok révén állandó veszteségeink vannak, a helyben 
lakó hívek között a ránylag sok a gyermektelen házaspár, az iskolai növen-
dékek száma ezért apad. 

Egyházasdengeleg két szórványában, Erdőtarcsán és Nagykökénye-
sen a lelkész a rendes istentiszteleten kívül gyakran tar tot t bibliaórákat 
és evangélizáló összejöveteleket. A hívek állandóan meleg érdeklődést 
tanúsí tanak az egyház dolgai iránt, evangélikus hitük és öntudatuk erő-
södik és mélyül. A kis n y á j hűségesen ragaszkodik az evangéliumhoz, az 
apák hitében hű. 

Bérnek filiáiban és szórványaiban ez évben is szorgalmas missziói 
munka folyt. Tekintettel Bokornak és Kutasónak, valamint a többi filiák-
nak az anyaegyháztól való távolságára, megindult a mozgalom, hogy ezek 
a filiák önálló missziói körré tömörülnek és egyházzá alakulnak, amihez 
a mult évi kerületi közgyűlés az engedélyt megadta. Addig is, míg az 
anyásítás megvalósul, az anyaegyház lelkésze a segédlelkész segítségével 
külön istentiszteleteket és áhítatokat, valamint bibliaórákat tar tot t Alsó-
Felsőtoldon, Cserhátszentivánon és Ecsegen. 

Szirákon, illetve a hozzá tartozó két misziói ponton, Palotáson és 
Szarvasgedén a lelkész csak r i tkán tud kimenni istentiszteletet tar tani . 
Ezeknek a száma feltétlenül szaporítandó. A kisbányai leányegyház, 
amióta iskoláját és taní tójá t elvesztette, csak ri tkábban részesül lelkipász-
tori gondozásban. A kántorhitoktatói teendőket ott Varsányi Árpád okle-
veles tanító végzi. Szirákot eddig a szektaveszedelem elkerülte, bár min-
denütt a környező gyülekezetekben felbukkant. 
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Bánkon nehéz missziói munkát végez a lelkész. Az anyaegyházon 
kívül a nógrádi leányegyházban ta r t gyakran istentiszteletet és ezenkívül 
Nagyorosziban, Horpáeson, Tereskén vannak misziói istentiszteletek, me-
lyekkel kapcsolatban az Úr szent vacsoráját is kiszolgáltatja a lelkész. 
Beleszámítva a szórvány hitoktatás gondjai t is, a lelkész az esztendő egy-
harmadrészét filiákban, kiszállásokon tölti el. 

Mindezekből megállapítható, hogy a nógrádi egyházmegyében az 
elmúlt esztendőben is szorgalmas missziói munka folyt, mely áldott gyü-
mölcseit a lelkek megtar tásában s az apák hitének sértetlen fenntartásá-
ban s elszórtan élő híveink hitének megerősítésében és elmélyítésében 
hozta meg. Az ú j Zsinati Alkotmány rendelkezései s főképpen az ú j köz-
alap jövedelmének missziói célokra leendő fordítása módot és lehetőséget 
nyú j t arra , hogy a missziói munka az egész vonalon és minden vonatko-
zásban kiépüljön és céltudatos és szisztematikus legyen. Az ú j Zs. A. 3. §-a 
szerint „a missziói munka i rányí tása és ellenőrzése a püspök joga és köte-
lessége". Az 5. §. pedig kimondja, hogy az egyházi tisztviselő a felsőbb 
egyházi hatóság részéről elrendelt missziói munka teljesítéséért fegyelmi-
leg felelős. Egyházkerületünk 1935. évi jegyzőkönyvének 81. lapján foglalt 
határozatában pontosan körvonalazta a missziói munka kereteit s mikénti 
végzését. Ezen határozatoknak és imperativ rendelkezéseknek megvalósí-
tásával lehet intenzív, céltudatos és teljesen eredményes missziói munkát 
végezni. 

III. Mosoni egyházmegye. 
Mosoni 

egyház-
megye. 

A mosoni egyházmegyének missziói gondjai nincsenek. Kis terüle-
ten négy anyaegyház fekszik, ahol evang. híveink tömörülnek. A közbeeső 
kat. fa lvakban élő egy-két evang. családot az anyaegyház lelkészei láto-
gat ják. Egyetlen szórványa Mosonszentjános, ahol körülbelül 30 evang. 
lélek él, eddig Magyaróvár gondozása alat t állott, azonban a nagy távol-
ság miatt Hegyeshalomhoz csatoltatott s onnan nyer lelki ellátást. 

A kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul a misz-
sziói munkáról szóló kerületi jelentéseket. A kisterenyei 
missziói egyházközségnek a fenntar tási segélyt újból meg-
szavazza. Felh ív ja a lelkészek és missziói munkások figyel-
mét kerületünknek 1935. évben hozott határozataira s felkéri 
a missziói tevékenységnek az ú j Zsin. Alk. értelmében való 
megszervezésére, melyről minden missziói pont a püspöknek 
évente jelentést tenni tartozik. 

Bér filiáink missziói egyházközséggé való alakulását é» 
megszervezését továbbra is szorgalmazandónak ta r t j a . 
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A karancssági szórvány nagylelkű jótevője, Istenben 
elpihent báró Prónay Róza emlékét, aki egy kápolnát és 
ennek fenntar tására 4000 P-t hagyományozott egyházunk-
nak, nagyrabecsiilő és hálás kegyelettel örökíti meg jegyző-
könyvében. 

49. (Cs.) Podhradszky János bemuta t ja a kerületi G. A. Gyámintézet 
szept. 1-én megtartot t közgyűlése jegyzőkönyvét, 

melyet a közgyűlés tudomásul vesz és függelékként ki-
nyomat. 

Gyámintézeti 
jelentés. 

50. (Cs.) Az Országos Lutlier-Szövetség a helyi Luther-Szövetséghez 
felhívást intézett, hogy munkásságukról a kerületi elnökségekhez jelentést 
küldjenek, minek a lapján Salgótarjánból jött jelentés szerint az ottani 
Luther-Szövetség hetenkinti összejöveteleit folytatta, amiken írásmagya-
rázattal összekapcsolt ismeretterjesztés folyt kielégítő érdeklődés mellett, 
rendezett egy kíilön teaestélyt, amelyen megünnepelte a lelkész működé-
sének 20 éves fordulóját, résztvett a többi egyesületek estélyeinek a rende-
zésében és az énekkarban, évi bevétele 221 P volt. Oroszlányból a helyi 
Szövetség azt jelentette, hogy tagdí já t 20 fillérben állapította meg éven-
kint, számvizsgálóbizottságot választott, évi bevétele 6'20 P volt. Több 
jelentés nem érkezett sem helyi szövetség megalakulásáról, sem pedig 
kifej tet t működésről. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, felhívja az 
egyházközségeket a helyi Luther-Szövetségnek megalakítá-
sára és felkéri, hogy működésük vezérfonalául az egyetemes 
egyház által kiadott belmissziói ú tmuta tás t alkalmazzák. 

Luther-
Szövetség 
jelentése. 

i 

51. (Cs.) Beterjesztetik a kerületi lelkészértekezlet jegyzőkönyve, 
melyet a 

közgyűlés tudomásul vesz és jegyzőkönyvi mellékletként ki-
nyomat. 

•Jelentés 
a lelkészi 
értekezletről. 

52. (B.) Bérezés Lajos jelentést tesz az egyházkerületi tanítóegyesü-
let f. é. szeptember hó 1-én tar tot t évi rendes közgyűlésének lefolyásáról, 
melyen Szűcs Sándor magyaróvár i lelkész és vitéz Pa taky Sándor bokodi 
tanító tar tot t igen értékes előadást. Előbbi: „Mire taní tanak minket (peda-
gógusokat) gyermekeink!" Utóbbi: „Melyik a legnehezebb szellemi 
munka!" címen. Jelenti továbbá, hogy a közgyűlés a következő hat évre 
megválasztotta a tisztikart. Elnökké ú j r a Bérezés Lajos balassagyarmati 
igazgató-tanítót választotta meg. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

Jelentés 
a tanító-
egyesület 
közgyűlé-
séről. 
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Kórházi 
és fogház! 
lelkipásztori 
gondozásról 
szóló 
jelentés. 

53. (Ka.) Kardos Gyula előadó ismerteti a kórházi és fogházi lelki-
. pásztori gondozásról szóló jelentéseket: 

Egyházkerületünk mindig nagy súlyt helyezett arra, hogy szomorú 
sorsban élő, kórházi betegágyakon sínylődő és fogházban letartóztatott 
hívei kellő lelkipásztori gondozásban részesüljenek s hozzájuk az Ige 
vigasza és az Úrvacsora bűnbocsátó kegyelme eljusson. Ebben a mun-
kában magának a Mesternek parancsát követi, aki azért jött, hogy „meg-
vigasztal ja a törtszívűeket" és megkeresse az elveszetteket". Az erre vonat-
kozó missziói parancs pedig Máté 25. r. 36. v.-ben van. 

Az egyházkerületnek két nagy kórháza van: a balassagyarmati 
„Mária Valéria"-közkórház és a székesfehérvári vármegyei „Szent 
György"-kórház. Ezenkívül a magyaróvár i „Karolina"-kórházban is van-
nak evangélikus betegek. A balassagyarmati kórházban lévő evangélikus 
betegeinket a lelkész, segédlelkész és a diakonissza testvér rendszeresen 
lá togat ja . Közöttük vigasztaló iratokat, kis imakönyvecskéket osztogat 
szét. Segítségére van a lelkészi hivatalnak ebben a munkában a Nőegylet 
tagjaiból alakult „Kórházi misszió", mely hetenkint minden evangélikus 
beteget meglátogat. Adventben és böjtben az összes evangélikus betegek 
az Úr szent asztalához járulnak, melyet a lelkész időnkint egyes betegek-
nek is kiszolgáltat, ha azt k ívánják. A szülészeti osztályon született kisde-
dek a keresztség szentségében részesülnek. Hálás elismerés illeti a nógrádi 
evang. egyházmegyét, hogy ebben az évben is lehetővé tette a „Gyógyíts 
meg engem, Uram" című kis imakönyv ingyenes jut ta tását , melyből az év 
folyamán 200 példány fogyott el. Ugyanígy hálás elismeréssel említem 
meg a „Harangszó" szerkesztőségének nemes áldozatkészségét és a balassa-
gyarmat i Evang. Nőegylet szeretetét, amely lehetővé tette, hogy a „Ha-
rangszó" 10 példányban járha to t t a kórházi betegek számára, öt példányt 
a Nőegylet fizetett elő, öt példányt a szerkesztőség ingyen jut tatot t . Lélek-
emelő volt ez évben a kórházi betegek részére rendezett szép karácsonyfa-
ünnepély. 

A székesfehérvári Szent György-kórházban szintén rendszeres lelki-
pásztori gondozásban részesültek evangélikus betegeink. Nőegylet, illetve 
a diakonissza testvér hetenkint kétszer rendszeresen lá togat ja kórházi 
híveinket. Őket vallásos, egyházias vigasztaló olvasmányokkal l á t j a el, 
munkájáró l esetenkint beszámol a lelkésznek, aki gondoskodik a betegek-
nek az Úr szent vacsorájában való részesítéséről . . . 

A magyaróvári „Karolina"-közkórházban az ottani lelkész látogat ta 
és gondozta lelkipásztorilag híveinket. Részükre szükség esetén az Úr szent 
vacsoráját mindenkor kiszolgáltatta. 

A fogházi lelkipásztori gondozás az egyházkerület területén lévő 
három nagyobb fogházban az eddigi kipróbált rendszer szerint, szokott 
mederben folyt az elmúlt évben is. Balassagyarmaton a kir. törvényszéki 
fogházban a református lelkésszel egyetértően hetenkint van igehirdetés. 
A Nőegylet tagjaiból alakult „Fogházmisszió" havonta kétszer lá togat ja 
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meg evang. rabja inkat és a „Harangszó" kiadásában megjelent és ingyen 
jut tatot t , rabok részére készült „Szabadíts meg engem, Uram" című ima-
könyvet 50 példányban osztották ki a letartóztatottaknak. Adventben és 
böjtben az összes rabok az IJr szent vacsorájához járul tak. A szabaduló 
rabok támogatásban részesülnek, a lelkészi hivatal igyekszik őket vissza-
vezetni a társadalom munkás tag ja i közé. Karácsonykor szép karácsonyfa-
ünnepély volt a fogházban. Minden rab új testamentumot és szeretetcsoma-
got kapott. 

A székesfehérvári ügyészségi fogházban a lelkész szintén a refor-
mátus lelkésszel felváltva t a r t j a az istentiszteleteket. Ezenkívül a Fébe 
diakonissza-egylet t ag ja i hetenkint egyszer bibliaórát ta r tanak közöttük. 

A Márianosztrai országos kir. büntetőintézetben az evangélikus val-
lású letartóztatottakat Bálint Ambrus bünt.-int. ref. lelkész gondozza, ren-
des istentiszteletek és heti egy-egy hi t tanóra keretében. Ez évben Pál apos-
tolnak a római fogságból ír t leveleit magyarázta a raboknak. A ref. lel-
készt szabadsága alatt a nagybörzsönyi evang. lelkész helyettesítette, aki 
nagy ünnepek előtt az evang. rabok részére evangélikus Ürvacsorát 
osztott. 

Kívánatos volna a kórházakban és a fogházakban az e célra meg-
jelent vigasztaló imakönyvecskéket rendszeresen osztogatni, melyeknek 
költségét vagy az illető egyházmegye, vagy az egyházkerület vállalja. 

A közgyűlés megnyugvással veszi tudomásul a kór-
házakban és fogházakban folyó gondos és céltudatos lelki-
pásztori munkáról szóló jelentéseket. Az illetékes lelkészek-
nek hálás elismerését nyi lvání t ja s felkéri további áldozatos 
munkásságra. Köszönetet mond a nógrádi egyházmegyének 
és a „Harangszó"-nak a kis imakönyvecskék jut tatásáért , 
melynek általánossá tételét melegen a j án l j a a kerület főpász-
torának kegyes pártfogásába. 

54. (Ka.) Kerületi levéltáros örömmel jelenti, hogy a kerületi fel-
ügyelő úr Ő Excellenciájának áldozatkészségéből 140 P árér t az ú j levél-
tár i szekrény elkészült s abban a levéltár eddigi anyaga, amely Trianon 
után átmenthető volt, biztos és célszerű elhelyezést nyert . A levéltári anyag 
a folyó évben egy csomaggal bővült, melyet a püspöki hivatal küldött be. 

A kerületi közgyűlés a levéltári jelentést tudomásul 
veszi és a kerületi felügyelő úr Ő Excellenciájának áldozat-
készségeért há lá j á t nyi lvání t ja . 

55. (Ka.) Tárgyal ta tot t Mihalovics Samu nógrádi esperes indít-
ványa az „egyke" leküzdése tárgyában. Indítványozó ar ra kéri a kerületi 
közgyűlést: 1. Intézzen az egyetemes közgyűlés ú t j án felterjesztést a ma-
gas kormányhoz, hogy a nemzetpusztító egygyermek-rendszer megakadá-
lyozására tervbe vett rendkívüli intézkedéseit mielőbb léptesse életbe. 

Levéltárosi 
jelentés. 

Mihalovics 
Samu 
esperes 
indítvány a. 
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2. H ív j a fel a közgyűlés a felterjesztéshez való csatlakozásra a testvér egy-
házkerületeket is. Az indítványban részletes statisztikai adatok foglaltat-
nak éppen az egyházkerület három esperességében tapasztalható nagy 
veszteségekről, melyek a mi rendelkezésünkre álló valláserkölcsi eszközök-
kel le nem küzdhetők, mert a bűnözőkből teljesen kiveszett az erkölcsi 
érzék. Azért az ál lamhatalomnak kell megindítania az eredményes harcot 
a fenyegető veszély leküzdésére. 

Az egyházkerületi közgyűlés az „egyke" pusztító hatá-
sának teljes tudatában felterjesztést intéz az egyetemes köz-
gyűléshez. A kormány az „egyke" elleni intézkedések egész 
sorát k íván ja foganatosítani. Erről örömmel szerzett tudo-
mást. Kéri az egyetemes közgyűlést, hogy maga is foglalkoz-
zék a kérdéssel s egyúttal h ív ja fel a kormány figyelmét az 
ú jabban felmerült veszélyekre s minden vonalon a rend-
kívüli intézkedések megtételére. A testvér egyházkerületeket 
csatlakozásra felhívni a kerületi közgyűlés nem kívánja. 

A balassa-
gyarmati 
egyházközség 
meghívása ; 
a jövö évi 
közgyűlés 
helye. 

56. (Dr. F.) Kardos Gyula alesperes kér szót és tolmácsolja a balassa-
gyarmat i egyházközségnek azt a szíves és szeretetteljes kérelmét, hogy az 
egyházkerület jövőévi közgyűlését Balassagyarmaton tartsa meg. 

A közgyűlés a meghívást köszönettel tudomásul veszi, 
de — az eddigi szokásnak megfelelően — a közgyűlés helyé-
nek meghatározását elnöki hatáskörben ezúttal is a kerületi 
elnökségre bízza. 

A közgyűlés 
befejezése. 

56. (Dr. Z.) Minthogy a közgyűlés tárgysorozata kimerült, s felszó-
lalni többé senki sem kívánt, az elnöklő egyházkerületi felügyelő megkö-
szöni a vendéglátó hegyeshalmi evang. egyházközségnek a hittestvéri sze-
retetet, amelyben a közgyűlés t ag ja i t részesítette, a figyelmet, amelyet a 
közgyűlés i ránt tanúsított s a megértést, amellyel a közgyűlésnek itt a 
határszélen történt ülésezését értékelte. Reményli, hogy a közgyűlés tár-
gyalásai s a vele kapcsolatos felszólalások és megnyilatkozások számos 
olyan magot vetettek el, amelyek sudárba szökve s gyümölcsöző fává növe-
kedve, értékes és hasznos javakat fognak teremni a haza, a nemzet és az 
egyház üdvére egyaránt . 

Köszönetet mondott Weinberger Gusztáv pusztavámi lelkésznek a 
gyámintézeti istentiszteleten nagy szónoki felkészültséggel végzett ige-
hirdetéséért; az előadóknak a közgyűlés zavartalan és gördülékeny mene-
tét s eredményes munká já t előkészítő és biztosító, lelkiismeretes fáradozá-
sukért s végül a közgyűlés tagja inak ki tar tó érdeklődésükért. A közgyű-
lést, munkára szóló áldáskívánattal berekeszti. 
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A püspök hálaadó imájával s a magyar Hiszekegy eléneklésével a 
közgyűlés véget ért. 

Kelt mint fent. 

D. Kovács Sándor s. k. 
püspök. 

Kardos Gyula s. k. 
egyházkerület i egyházi főjegyző. 

Kirchner Rezső s. k. 
egyházkerület i egyházi jegyző. 

Dr. Csengődy Lajos s. k. 
egyházkerület i egyházi jegyző. 

Dr. Sztranyavszky Sándor s. k. 

egyházkerület i felügyelő. 

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

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

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

Bérces Lajos s. k. 
egyházkerület i tb. vi lági jegyző. 

Hitelesí t jük: 

Budapesten, 1938. évi október hó 7-ik napján. 

Dr. Bellusi Baross József s. k. 

Osztroluczky Pál s. k. 

vitéz Purgly Lajos s. k. 

Horváth Sándor s. k. 

Dr. Händel Béla s. k. 

Laszkáry Gyula s. k. 

Dr. Gregersen Nils s. k. 

Dr. Pataky Ernő s. k. 

Dr. Jánossy Lajos s. k. 

Prónay József s. k. 

Podhradszky János s. k. 

Gólián Rezső s. k. 

Révész Alf réd s. k. 
a hitelesítőbizottság t ag ja i . 
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III. FÜGGELÉK. 

A) 

URAY ISTVÁN Ő Excellenciájának, 
a kormányzó úr kabinet i rodája főnökének 

Budapest. 
Vár. 

Ké r jük Nagyméltóságodat, méltóztassék a Főméltóságú Kormányzó 
Ür elé terjeszteni a dunáninneni evang. egyházkerületnek Hegyeshalmon 
ma tar tot t közgyűlésén hozott egyhangú határozatához képest az egyház-
kerület hódolatteljes tiszteletét és ragaszkodását s a Kormányzó Ür éle-
téért Istenhez küldött imádságos érzését a hetvenedik évforduló betöltése 
éš a közelmúltban a nemzet jobb jövője érdekében tett eredményes kül-
földi ú t j a alkalmából. 

Sztranyavszky Sándor Kovács Sándor 
felügyelő. püspök. 

B) 

Nagyméltóságú 

DR. SZTRANYAVSZKY SÁNDOR úrnak, 
m. kir. t. t., földmívelésügyi miniszter, 

a dunáninneni evangélikus egyházkerület felügyelője 

Budapest. 

Magyarország kormányzójának kabine t i rodája . A kabinet i roda főnöke. 

12.853/1938. szám. 

A Kormányzó Úr Ö Főméltósága a dunáninneni evang. egyházkerü-
let hegyeshalmi közgyűléséből előterjesztett hódoló üdvözletet meleg 
köszönettel fogadni méltóztatott. 

Van szerencsém erről Nagyméltóságodat értesíteni. 

Budapest, 1938. évi szeptember hó 9. napján. 

Uray. 
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IL FÜGGELÉK. 

Az egyházkerület közgyűlési jegyzőkönyvét hitelesítő bizottság ülé< 
sén dr. Sztranyavszky Sándor m. kir. titkos tanácsos, egyházkerületi fel« 
ügyelő megemlékezett a Csonkaországtól annakidején Csehország javára 
lehasított magyar területek visszacsatolásáról. Minthogy ez a kérdés 
országos és nemzeti vonatkozásain kívül a magyarhoni evangélikus egy-
ház dunáninneni kerületének vitális érdekeit is mélyen érinti, az egyház-
kerületi felügyelő javas la tára elhatározta a bizottság, hogy a kérdést 
javas la t formájában az egyházkerületi presbitérium elé terjeszti. 

A zsinati törvények a lap ján megalakított ú j egyházkerületi presbi-
tér ium a jegyzőkönyvhitelesítő bizottság tanácskozásainak befejezése után 
nyomban összeült és a bizottság javasla tá t első határozatává emelte. 

A határozat a következőkép szól: 

„A dunáninneni evangélikus egyházkerület presbitériuma a Hegyes-
halmon, 1938. évi szeptember hó 2-án tar tot t közgyűlés jegyzőkönyvének 
hitelesítésére kiküldött bizottság javas la tára 1938. évi október hó 7-én dél-
előtt 11 órakor az egyházkerületi felügyelő, dr. Sztranyavszky Sándor m. 
ldr. titkos tanácsos és D. Kovács Sándor püspök elnöklete alatt megtar-
tott ülésén foglalkozott azokkal az eseményekkel, amelyek a nemzet jogos 
vágyainak, igazságainak valóraváltásával kapcsolatban eléje tárul tak. 
Örömmel üdvözölte a presbitérium a nemzet nagy és igaz céljai érdekében 
tett kormányintézkedéseket. Minek megállapítása után a presbitérium ki-
fejezésre ju t t a t j a azt a reményét, hogy a dunáninneni evangélikus egyház-
kerület a magyar nemzet igazságával egyidőben a maga évszázados igaz-
sága felé is erőteljes lépést tehet. 

Bízik a magyar kormányban és e lvár ja a magyar kormánytól, hogy 
hölcsen mérlegelt, de elszántan végrehaj tot t intézkedései és cselekedetei 
ú t j á n biztosítja a magyar nemzet egyetemes érdekein belül a magyarhoni 
evangélikus egyház, ezen belül pedig a dunáninneni evangélikus egyház-
kerület történelmi jogon nyugvó igényeit. Ezek között elsősorban és min-
denekelőtt az egyházkerület régi székhelyének, az ősi magyar koronázó vá-
rosnak az anyaországhoz, továbbá a húsz éves megszállás alatt volt ma-
gyar- és vegyesajkú egyházközségeknek a magyarhoni egyetemes evangé-
likus egyházhoz s ezen belül a hozzá tartozottaknak a dunáninneni evangé-
likus egyházkerülethez való visszacsatolását. 

Kimondja a presbitérium, hogy az egyházkerület érdekeinek eleve 
való megóvása céljából határozatát fel iratban a m. kir. miniszterelnök út-
j á n a m. kir. kormányhoz terjeszti fel." 

D. Kovács Sándor s. k. Dr. Sztranyavszky Sándor s. k. 

6 
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I I I . FÜGGELÉK. 

Sztraiiyavszky Sándor üdvözlése 1938 május 25*én, földmívelésügyi miniszterré 
kinevezése alkalmán. 

(D. Kovács Sándor püspök üdvözlő beszéde.) 

Nem a hatalom osztályos birtokosát jöt tünk köszönteni, hanem a fér-
fit, aki az élet munkamezején évtizedek bizonysága szerint mindig a leg-
nehezebb és legsúlyosabb feladatokat kereste. A gyenge és beteg lélek az 
életnek csak sugaras oldalát l á t j a és keresi, a ligetek árnyékos hűsét, ahol 
veríték és gond nélkül élvezheti a tűnő percek illatos rózsáit; az erős lélek 
és igazi férf i a munkát és harcot, mert fényt és erőt, életet visz a mezőre, 
ahová Isten akara ta szólította. Érzi és tudja , hogy nem önmagáért jött e 
bujdosás völgyébe, hanem Isten akara tának végrehaj tójául , a sötétségben 
világosságnak, a csiiggedésben bátorságnak, a hangulatok hullámzása 
közt a felelősség hirdetőjének és képviselőjének. Jö t t bizonyságot tenni 
arról az igazi magyar közéleti vezéreket jellemző tulajdonságról, aminek 
Deák Ferenc adott legtisztább hangot : „Önsorsunkról magunk rendelkez-
hetünk, ha kockára vet jük, magunk szenvedjük kárát , de a haza sorsát, 
amit a bizalom bízott hitünkre, mely drágább előttünk mindennél, kockára 
vetni nem szabad: érte mindent, de a hazát semmiért". Ezt a felelősség-
érzetet ismerjük évtizedek óta Nagyméltóságod pá lyafu tása során, ezért 
tiszteljük és ezért szerettük meg, ezért foglaljuk nevét, lelkét abba a szent 
láncba, mely az egy eszményhívőket összefűzi. 

Evangélikus egyházunk a maga közéleti erkölcsének megtestesülését 
l á t j a Nagyméltóságodban. Az a mi egyházunk charismája, égből kapott 
oltóága, hogy szenvedések, gyötrelmek és keresztek zápora közt is tudunk 
küzdeni, fá radni nagy célokért, a közjóért. Lábunkat nem vérezheti annyi 
göröngy, sem tövis fejünket, hogy szívünkből el tudnánk veszteni hivatá-
sunk tudatá t és győzelmünk hitét. 

Nagyméltóságod neve mindenütt , ahol csak megjelenik, a törhetet-
len bizalmat és a diadal biztos reménységét jelenti. Isten adjon e hitnek 
és munkának sikert, a magvetésnek áldást és gazdag aratást . 

1 Szeretettel köszöntjük Nagyméltóságodat egyházkerületünk mun-
kásai, lelkészei, felügyelői, tanítói s a nőegyesiiletek nevében, de megjele-
nésünk nem pusztán köszöntés, hanem egyszersmind fogadalomtétel, hogy 
ha még csonka az oltár, a nemzeti egység oltára, mely édes mindnyájunké, 
akkor lázas igyekezettel és szent törekvéssel munkál juk annak felépítését, 
a téglát kézről-kézre adva, porszemeket gyűjtve, hogy minél előbb készen 
legyen a szent áldozásra. Fel is épül, mert a mi kezeink csak rakják , de 
voltaképpen Isten maga építi. Az ő áldása szálljon minden építőre, száll-
jon elsősorban Nagyméltóságodra, hogy minden tégladarab életet jelent-
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sen és minden aszú barázda, amerre jár , zöldbe boruljon. Lankadat lan hű-
séggel követjük, mert tudjuk, hogy a mai időkben az építés a szent munka, 
viszont a rombolás az átok munkája . Építeni akarunk és nem rombolni 
Nagyméltóságod példájának ú tmuta tása szerint. 

Isten áldása legyen munká ján és egész életén! 

A kerületi felügyelő válasza: 

Hívő lélekkel és az isteni Gondviselés i ránt rendíthetetlen bizalom-
mal jöttem ebbe az épületbe is, hogy az Isten által adott képesség mérté-
kével a magyar földnek és a magyar föld munkásainak a sorsát segítsem 
előbbre vinni s számukra a jövendőt biztosabbá tenni. Kötelesség és fele-
lősség hozott tehát ide, nem az ambíció vágya. Miután pedig teljes lelki 
egyensúlyban, önmagammal számotvetve, viszont Isten iránt törhetetlen 
hittel határoztam el magamat e lépésre, azt hiszem, előbbre tudom-vinni 
az ügyet, amelyet nemzetemért vállal tam. Aki a magyar föld sorsát, jövő-
jét biztosabbá tud ja tenni, az a nemzet egyetemes érdekeinek tette a leg-
nagyobb szolgálatot. Ügy vélem, hogy mostani feladatköröm összefüggés-
ben van a nemzet minden életnyilvánulásával, mert a magyar földre, 
mint a lapra épül fel itt minden, amit nemzeti sorsnak, nemzeti érdeknek, 
nemzeti jövendőnek nevezhetünk. Ahhoz, hogy itteni munkámat a legjobb 
tudással végezhessem el, szükségem van eddigi jóakaróim s mindazok tá-
mogatására, akik e nemzet sorsának jobbrafordításáért önfeláldozóan dol-
gozni haj landók: tehát az egész magyar társadalom összhangzatos együtt-
működésére. Bízzunk egymás jóhiszeműségében, szeressük és ne bántsuk 
egymást! A magyar jövő érdekében nemcsak beszélnünk, hanem cseleked-
nünk s egymást megértéssel segítenünk kell. Meghasonlott, egymással 
gyűlölködő lelkekre ma nincs szükség a magyar közéletben, az ilyenek 
ál l janak félre, csak azokra van szükség, akikben a szeretetnek, az egymás 
i ránt i megbecsülésnek és odaadó támogatásnak az átlagosnál sokkal na-
gyobb értéke él s hat. 

5* 
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III. FÜGGELÉK. 

A dunáninneni evangélikus egyházkerület számvevőszékének He-
gyeshalmon, 1938. szeptember hó 1-én Magyar Géza egyházi elnök és Antal 
Károly helyettes világi elnök elnöklésével tar tot t üléséről. 

Egyházi elnök az ülést megnyi t ja , a világi elnök helyettesítésére 
Antal Károlyt , a jegyzőkönyv szerkesztésére Szűcs Sándor tagokat kéri fel. 

1. Szíics Sándor előterjeszti a fejérkomáromi egyházmegye 1937. évi 
számadási i ra ta inak felülvizsgálati jegyzőkönyvét, melyben úgy a közigaz-
gatási pénztár, valamint a lelkészi segélyző intézet 1937. évi zárszámadá-
sát, vagyonlel tárát s 1938. évi előirányzatát elfogadásra a ján l ja . 

2. Magyar Géza a nógrádi egyházmegye számadásairól terjeszti be 
jelentését, melynek a lapján a nógrádi egyházmegyei közigazgatási pénz-
tár , Bánóczy és Bénicky alapítványok, egyházmegyei lelkészi nyugdíj inté-
zet és az esperességi birtok pénztárának 1937. évi zárszámadását, vagyon-
lel tárát és 1938. évi költségelőirányzatát jóváhagyandónak t a r t j a . 

3. Antal Károly jelentése szerint a mosoni egyházmegyei lelkészi 
nyugdíj intézet számadásai jóváhagyhatok. A közigazgatási pénztár 1937. 
évi bevételei között nem szerepel az 1936. X I I . 31-én 801 P tőkeösszegnek 
1937. évi kamatjövedelme, ezért e pénztár zárszámadásának jóváhagyása 
mellett az 1938. évi költségelőirányzatba felveendőnek t a r t j a a fenti tőke 
1937. évi kamatjövedelmét is. Kifogásolja, hogy a vagyonleltár nem tünteti 
fel a tőke elhelyezését. 

A számvevőszék a jelentéseket tudomásul véve jóvá-
hagyta a fejérkomáromi egyházmegyei közigazgatási pénz-

% 

tár , lelkészi segélyző intézet; a nógrádi egyházmegyei pénz-
tár , lelkészi nyugdíjintézet, Bánóczy alapítvány, Benitzky 
alapítvány, esperességi birtok; a mosoni egyházmegyei lel-
készi nyugdíj intézet és a közigazgatási pénztár 1937. évi zár-
számadását és vagyonleltárát , valamint az 1938. évi költség-
előirányzatot, ez utóbbit a mosoni közigazgatási pénztárra 
nézve azzal, hogy abban a 801 pengő tőke 1937. évi kamata 
előirányzatot nyerjen. 

Antal Károly s. k. Szűcs Sándor s. k. 
vi lági elnökh. ,'egyző. 

Magyar Géza s. k. 
elnök. 



85 

III. FÜGGELÉK. 

Az Egyházkerületi Gyámintézet jegyzőkönyve. 

Felvétetett a dunáninneni egyházkerület G. A. Gyámintézetének 
1938. évi szeptember 1-én Hegyeshalmon Laszkáry Gyula világi elnök és 
Podhradszky János egyházi elnök vezetése alatt megtartot t közgyűlésén. 

Jelen vannak: Az egyházkerületi G. A. Gyámintézet elnöksége, dr. 
Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő, D. Kovács Sándor püs-
pök, az egyházkerület t isztikara és a gyámintézeti istentiszteleten nagy 
számban egybesereglett hivek. 

1. Weinberger Gusztáv pusztavámi lelkész Ján . 13 : 34. a lapján tar-
tott mélyreható igehirdetése után közvetlenül, Laszkáry Gyula világi 
elnök a hittestvéri szeretet meleg és őszinte érzelmeivel köszönti a megje-
lenteket, a gyámintézet szent ügye i ránt érdeklődő hittestvéreket, ezek so-
rában a kerületi elnökséget, különösen a mélységes tisztelet és osztatlan 
nagyrabecsülés hang ján üdvözli a kerület felügyelőjét, Ö Nagyméltóságát 
m. kir. földmívelésügyi miniszterré történt kineveztetése alkalmából. Jegy-
zőkönyv vezetésére felkéri Weinberger Gusztáv pusztavámi lelkészt, hite-
lesítésére pedig dr. Horváth Kornél gyúrói felügyelőt és Révész Alfréd 
sziráki lelkészt, ma jd a közgyűlést megnyi t ja s felszólítja az egyházi elnö-
köt évi jelentésének beterjesztésére. 

2. Egyházi elnök évi jelentését a következőkben t á r j a a közgyűlés elé: 
A nagy apostol életformáló, életcélt ragyogtató bizonyságtételével 

lépek a kerületi gyámintézeti közgyűlés elé s vezetem be évi jelentésemet: 
„Ha egész hitem van is, úgyannyira , hogy hegyeket mozdíthatok ki he-
lyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok". E bizonyság-
ad nekem erőt, hogy a felsegítő szeretet évi munkájáró l adhassak számot, 
hogy i rányí tsam mindnyájunk figyelmét, legalább ebben az órában, a mi 
áldottcélú G. A. Gyámintézetünkre, mely a különböző világnézetek tom-
boló harcában egyensúlyban igyekszik ta r tan i és megőrizni a lelkeket s 
célegyenest vezetni azon az úton, melyet isteni örök Mesterünk jelölt ki 
számunkra: „Szeressétek egymást, amiképpen én is szeretlek ti teket!" 
„Arról ismerik meg, hogy az én taní tványaim vagytok, ha szeretitek egy-
mást." 

Jézus taní tványa lenni, ál tala a szívekbe oltott i rgalmas és könyö-
rületes, építő és mentő szeretetben élni és munkálkodni, a legnagyobb ál-
dást hozó hivatás itt e földön, melyre lekötelezi magát minden ember a 
Jézussal való közösségben. I t t érvényesülnek a hit által fakasztott legszebb 
keresztyén erények, melyek mindegyikének éltető forrása a krisztusi sze-
retet. 

Erről tesz bizonyságot a mi Magyarhoni G. A. Gyámintézetünk, ami-
kor évről-évre számot ad az áldozatos szeretet készséges támogatása mel-
leit végzett munkájáról s rámuta t az ezer, meg ezer szükségben éreztetett 
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felsegítő szeretetének könnyet szárító, sebet gyógyító erejére, mert „a sze-
retet soha el nem fogy". 

Ezen magasztos rendeltetését csak úgy tud ja betölteni, szeretetének 
segítő jobbját csak akkor képes a segítségre szorulók felé k inyúj tan i és 
éreztetni annak mindeneket felemelő hatalmát, ha mi nem csak vá r juk 
szeretetének áldását, hanem azt a mi áldozatunk készségével, fokozódó 
egyházszeretetünk külső jeleivel elősegítjük és lehetővé tesszük. 

Senki ne áltassa magát azzal a gondolattal, nyugtassa meg magát 
azzal a hittel, hogy pil lanatnyi felbuzdulásában eleget tett az apostol kö-
vetelményének: „Egymás terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisz-
tus törvényét!", — hanem kell, hogy egész életünk tanúskodjék amellett, 
hogy az „egymás terhét" szüntelen hordozzuk, mert csak így tud ja a 
Gyámintézet áldásos munká já t sikerrel végezni. 

Hogy mily nagy a szükség és mily kicsiny a segélyforrás, hogy mily 
nagy a teher és mily kevés a hordozóképesség, semmi sem bizonyítja job-
ban, minthogy ez évben egyházkerületünk Gyámintézetéhez 19 szegény 
gyülekezet kopogtat segítségért, 22 pedig az egyetemes G. A. Gyámintézet-
hez. Ezreket tesz ki az igénylés, amely feltárul az előttünk fekvő kérvé-
nyekben s ezzel szemben parányi — mindössze 450 P —, amit segélyként 
nyu j tha tunk . 

Amikor mindezt feltárom, egy hő fohász száll lelkem mélyéből az ir-
galmasság és könyörületesség Istenéhez: ihlesse meg ez órában is Szent 
Lelkének erejével a szíveket, mindnyájunk szívét, hogy felkarolni tud juk 
a Gyámintézet szent ügyét és szeretetben szolgálni szegény és elhagyatott 
hittestvéreink lelki j avá t és boldogságát. 

3. Mielőtt évi jelentésem részleteire áttérnék, engedtessék meg ne-
kem, hogy kerületi G. A. Gyámintézetünk nevében egyszerű, keresetlen, de 
annál őszintébb szavakban ad jak kifejezést a mi mindnyá junk lelki örö-
mének és ama soha nem szűnő nagyrabecsülésének, amellyel bizalommal 
és szeretettel feltekintünk mindenkor egyházkerületünk egyik bölcs vezé-
rére, a mi szeretve tisztelt egyházkerületi Urunk Ő Nagyméltóságára, 
akiért nem adhatunk eléggé hálát a jóságos Istennek azért a meg nem 
érdemelt kegyért, amelyet őbenne és ő ál tala oly gazdag mértékben reánk 
árasztott, akit a magunkénak vallhatunk, aki világító tüzoszlopként áll 
egyházkerületünk élén megingathatat lan honfiúi hűséggel és lángoló haza-
szeretettel, törhetetlen hithűséggel és megalkuvást nem ismerő egyház-
szeretettel. Ezen keresztyéni és honfiúi erényeknek hódolt az a küldöttség, 
mely folyó évi augusztus hó 25-én egyházkerületünk felügyelőjét földmíve-
lésügyi miniszterré történt kinevezése alkalmából melegen köszöntötte. 
Abban a meleg köszöntésben benne volt a mi kerületi Gyámintézetünk há-
lás megemlékezése is, de el nem mulasztható kedves kötelességteljesítés 
nekem, hogy e közgyűlésen is tolmácsoljam mindnyájunk hő kívánságát, 
hogy a kegyelem Istene, aki őt nekünk adta, tar tsa meg számunkra tovább 
is követésre méltó nemes életével. 
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4. Az örömre hangoló esemény mellett két szomorú gyászesetről is 
meg kell emlékeznem. A mi fenkölt gondolkozású, nemesen érző Elnök 
Urunk Ő Méltóságának áldottemlékű édesanyját szólította magához az 
élet és halál Ura, mindnyájunk mennyei Atyja . E sötét és lesújtó gyászban 
tolmácsoltam Ő Méltósága előtt a mi igaz részvétünket. Ma pedig helyez-
zük a csendesen pihenő édesanya s í rhalmára a kegyeletes megemlékezés 
soha nem hervadó virágait , a hálás fiúi szív számára pedig kér jük a min-
den végzésében bölcs Istennek vigasztalást és megnyugvást adó erejét. 

A fejérkomáromi egyházmegyei G. A. Gyámintézet hűséges sáfár-
j á t gyászolja, elvesztvén várat lanul , t ragikus körülmények közepette, 
pénztárosát, Horváth Sándor csabdii lelkészt. Adjunk a mi őszinte részvé-
tünknek kifejezést jegyzőkönyvünkben s gyászolóit a j án l juk Isten őrző és 
megtartó kegyelmébe. 

5. A nógrádmegyei G. A. Gyámintézet ügy buzgó elnökségének meg-
bízatása lejárván, az egyházközségi Gyámintézetek teljes bizalmukkal a 
volt elnökséget, Kardos Gyula balassagyarmati lelkész, alesperes Ő Méltó-
ságát és Horváth Sándor balassagyarmati polgármester ura t tisztelték 
meg; Péter Henrik nagybörzsönyi lelkész, egyházmegyei gyámintézeti 
pénztáros lemondott s pénztárossá Fábr i Mihály szügyi lelkész választa-
tott meg. 

A testvéri szeretet bensőséges érzelmeivel köszöntöm munkatársain-
kat s kívánom, hogy legyen sikerekben gazdag az Isten országát szolgáló, 
egyházépítő s lelkeket mentő minden elgondolásuk és cselekedetük. A tiszt-
ségről lemondott munkatársunk pedig fogadja a Gyámintézet hálás köszö-
netét. 

6. Az egyházkerületi G. A. Gyámintézetektől beérkezett számadások 
alapján az áldozatos szeretet munkájáró l vagyok hivatva világos, szívet 
megillető, tettre serkentő, a krisztusi evangélium szellemétől át i tatott hit-
élet megnyilatkozását híven visszatükröztető képet adni. Ezt csak úgy 
tehetem, ha annak főbb vonásait ragyogtatom meg a mélyen tisztelt köz-
gyűlés előtt, r ámuta tva a Gyámintézet minden fokozatán végzett áldást-
hintő munkára, amely kezdetét veszi az egyházközségi Gyámintézeteknél 
és befejezést nyer — egy évre — az egyetemes Gyámintézetnél. Ezt a mun-
kát nem célom teljes részletességgel a mélyen tisztelt közgyűlés elé tárni, 
de úgy érzem, hogy nagy szolgálatot teszek a Gyámintézet szent ügyének, 
ha röviden számot adok azoknak a filléreknek mikénti felhasználásáról, 
hovafordításáról, melyeket evangélikus hittestvéreink, evangélikus hittest-
véreinknek felsegítésére készséggel nyúj tot tak . Ezt igazolják az ál talam 
itt felsorolt számadatok. 

A fejérkomáromi egyházmegyében a Gyámintézet céljára befolyt 
összesen: 764'29 P, melyből az egyházközségi Gyámintézetek 108'38 P-t, az 
egyházmegyei 249'55 P-t használtak fel segélyezésre és tőkésítésre, 
406'36 P-t pedig a kerületi, illetve az egyetemes Gyámintézet rendelkezé-
sére bocsátották. 
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A mosoni egyházmegye 243'42 P-vel számol el, melyből az egyház-
megyei Gyámintézet 68'03 P-t Oroszvár leányegyházának adott s 174*39 P-t 
a kerületi, illetve az egyetemes Gyámintézet pénztárába küldött be, 1 P-t 
pedig költségekre fordított . 

A nógrádmegyei G. A. Gyámintézet 1185*65 P-ről ad számot. Ezen 
összegből az egyházközségi Gyámintézetek 63*74 P-t, az egyházmegyei 
Gyámintézet 454*28 P-t használt fel segélyezésre, költségekre és tőkésítésre, 
a kerületi, illetve egyetemes Gyámintézethez szabad rendelkezésre és nagy-
szeretet adományra 667*63 P-t szolgáltatott be. 

A három egyházmegye 2193*36 P-vel sietett a Gyámintézet szolgála-
tába állani szeretettel és buzgósággal, miért legyen hála a szeretet és ir-
galmasság örök Istenének. 

Ezen adatok felsorolása u tán teljes elismeréssel és dicsérettel adó-
zom úgy az egyházközségi, mint az egyházmegyei Gyámintézetnek az 
zom úgy az egyházközségi, mint a zegyházmegyei Gyámintézetnek az 
elért szép eredményért, mely annak bizonysága, hogy örök igazság a nagy 
apostolnak ama taní tása: „a szeretet soha el nem fogy", — de csak a hitben 
gazdag és munkás szeretet, melynek boldogsága „letörölni fá jó könnyet , 
felemelni aki görnyed". Különösen dicsérettel kell jelentésembe foglalnom, 
hogy minden kínálkozó alkalmat, minden lehetőséget felhasználtak a gyűj-
tés eredményének növelésére s ezáltal a segélynyújtás biztosítására. Öröm-
mel emelem ki, hogy mindenütt szép eredménnyel folyt az iskolai gyűjtés. 
Ennek nevelő hatása bizonyára mutatkozni fog abban, hogy a gyermekek 
mindjobban megismerik a Gyámintézet nagyhorderejű feladatát és célját. 
A számadások nagy ügybuzgalommal és pontossággal ál l í t ta t tak össze, 
amiért e helyütt köszönetet mondok a Gyámintézet serény munkásainak, 
az elnökségnek és a pénztárosoknak. 

8. A kerületi Gyámintézetre vonatkozó adatokat a következőkben 
sorolom fel és ismertetem: 

Fejérkomárom gyűjtött : 
Szabadrendelkezésre 339*11 P 
Nagyszeretet adományra . . . . 62*25 P 
Némethoni G. A. Egyletre . . . . 5'— P 

Összesen: 406*36 P 
Mosoni egyházmegye gyűjtött : 

Szabadrendelkezésre 137*06 P 
Nagyszeretet adományra . . . . 37*33 P 

Összesen: 174*39 P 
Nógrádi egyházmegye gyűjtött : 

Szabadrendelkezésre 510*53 P 
Nagyszeretet adományra . . . . 157*10 P 

Összesen: 667*63 P 
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Összesítés : 

Szabadrendelkezésre 
Nagyszeretet adományra 
Nagyszeretet adományra 
Némethoni G. A. Egyletre . 

98670 P 
256'68 P 
256*68 P 

5 — P 

Főösszeg: 1248*38 P 

A szabadrendelkezésre befolyt 986*70 P fele részét, 493*35 P-t az egy-
házkerületi gyámintézeti közgyűlés a hozzá segélyért folyamodó gyüleke-
zetek segélyezésére fordí that ja , a másik fele részét az egyetemes Gyáminté-
zet pénztárába tartozik beutalni. A rendelkezésünkre álló összegre vonat-
kozó javaslatom: fordíttassék a 493*35 P összegből segélyre 450 P, a felme-
rül t kiadások fedezésére pedig a fennmaradt 43*35 P. 

9. A „Laszkáry Gyula kerületi gyámintézeti a lapí tvány" tőkéje 1937. 
január 1-én 1913*70 P, évi kamata 59*20 P. Az alapítólevél rendelkezése sze-
r int az évi kamatjövedelem 10°/o-a, tehát ez esetben 5*92 P a tőkéhez csato-
landó s kiadható segélyezésre 54'— P. 

A közgyűlés a kerületi G. A. Gyámintézet évi munká-
ját híven feltáró, gondosan összeállított, részletes jelentést 
örömmel veszi tudomásul, annak a jegyzőkönyvbe való felvé-
telét határozza el s az egyházi elnöknek buzgó és szeretettel-
jes fáradozását hálás köszönettel jutalmazza. Hódoló tiszte-
lettel üdvözli dr. Sztranyavszky Sándor kerületi felügyelő 
Úr Ő Nagyméltóságát, kerületi Gyámintézetünk megértő és 
melegszívű ba rá t j á t és támogatójá t ; szeretettel és bizalmas 
reménységgel köszönti a nógrádi egyházmegyei Gyámintézet 
elnökségét és pénztárosát; őszinte részvéttel osztozik világi 
elnökének, Laszkáry Gyula Ő Méltóságának, valamint az élők 
sorából elköltözött Horváth Sándor családjának megmérhe-
tetlen bánatában. 

10. Egyházi elnök jelenti, hogy beérkezett a kerületi Gyámintézethez 
19 kérvény, melyeknek mindegyike a segélytkérő egyházközség, illetve 
fiókegyház gondterhes és nehéz helyzetéről, küzdelmes jelenéről beszá-
molva, v á r j a a felsegítő szeretet filléreit. Anyagi helyzetünkkel számot-
vetve s mérlegelve az égető szükségét, mely hozzánk kiált a folyamodók 
részéről, kéri a mélyen tisztelt közgyűlést, hogy a 450 pengő összegből 
adassék 50—50 pengő segély Bánhida, Tatabánya, Dorogháza, Ipolyvece, 
Szirák, Oroszvár, Esztergom, Érd egyházaknak és a szarvasi „Luther Ár-
vaház"-nak. 
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A „Laszkáry Gyula kerületi gyámintézeti a lapí tvány" segélyében 
részesítse a Szügyhöz tartozó Érsekvadkert szórványhelyet. 

A közgyűlés a javaslatot magáévá teszi s határozat tá 
emeli. 

11. Ugyancsak javasolja, hogy a Magyarhoni G. A. Gyámintézethez 
folyamodók a következő sorrendben terjesztessenek fel: 1. Tatabánya, 2. 
Székesfehérvár, 3. Bánhida, 4. Esztergom, 5. Érd, 6. Dorogháza, 7. Ipoly-
vece, 8. Zagyvapálfalva, 9. Komárom, 10. Tordas, 11. Felsőpetény, 12. Luc-
falva, 13. Tatatóváros, 14. Oroszvár, 15. Kétbodony, 16. Nagyveleg, 17. Szé-
csény, 18. Gyúró, 19. Legénd és 20. Galgaguta (szarvasi énekeskönyvet kér), 
21. Vanyarc (Tranosciust) és Bicske (Úrvacsorai készletet). 

A közgyűlés a felterjesztés sorrendjét elfogadja. 

12. A némethoni G. A. Egylethez a segélyezettek sorába már felvett: 
1. Kisterenye—Pásztó, 2. Székesfehérvár, 3. Tatatóváros és ú j folyamodó 4. 
Tatabánya kérvénye terjesztetik fel. 

Tudomásul vétetik. 

13. Egyházi elnök a hálás köszönet és őszinte elismerés szavaival 
fordul azon nemes lelkekhez és áldozatos szívekhez, akik a letűnt évben is 
megszívlelték Jézusnak a törvénytudóhoz intézett azon utasí tását : ..eredj 
el s te is aképpen cselekedjél!" Hálás köszönetet mond a Gyámintézet meg-
értő szívű munkásainak, akik bizonyságát adták annak, hogy a krisztusi 
szeretetben végzett munka mily gazdag áldással jutalmazza a fáradhata t -
lan készséget. Hálás köszönetet mond Weinberger Gusztáv pusztavámi lel-
késznek épületes és szíveket áldozatra serkentő igehirdetéséért. Va jha az 
elhintett mag gazdag aratás t érlelne a Gyámintézet mezején. 

14. Laszkáry Gyula elnök hálás köszönettel adózik a hegyeshalmi 
nemes gyülekezetnek szíves vendégszeretetéért, mellyel lehetővé tette, 
hogy e szomorú, tr ianoni határon is bizonyságot tegyen Gyámintézetünk 
a szeretet élő és éltető erejéről. Megköszöni a megjelentek meleg érdeklő-
dését és a közgyűlést bezárja, ma jd egyházi elnök oltári szolgálata után a 
közgyűlés a Himnusz eléneklésével véget ér. A gyámintézeti istentisztelet 
offer tóriuma, mely a nagyszeretet-adomány növelésére fordíttatik, 70 pen-
gőt tet t ki. 

Kmf. 
Laszkáry Gyula s. k. Podhradszky János s. k. 

világi elnök. egyházi elnök. 

Weinberger Gusztáv s. k. 
jegyző. 

Hitelesítik: 
Révész Alfréd s. k. Dr. Horváth Kornél s k. 
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VI. FÜGGELÉK. 

Jegyzőkönyv 
a dunáninneni evangélikus keresztyén egyházkerületi lelkészek értekezle-

tének 19.38. évi szeptember 1-én Hegyeshalmon tartott üléséről. 

Jelen vannak: Dr. Kovács Sándor püspök elnöklete mellett az egy-
házkerület lelkészei, továbbá az egyházfelügyelők közül számosan, mint 
vendégek. Jegyző: Dr. Csengődy Lajos. 

1. D. Kovács Sándor püspök imádság után rövid megnyitójában utal 
a napirendre tűzött t á rgyak fontosságára és melegen üdvözölve a megje-
lenteket, az ülést megnyit ja . 

2. Dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár „Az állam és az egyház" cím-
mel tar tot t mélyenszántó előadást, amelyben ismertette az egyház sprituá-
lis, dogmatikai értelemben vett mivoltát, rámuta tva , hogy az ál lam Krisz-
tus teste és a regnum gratiae, amelynek az államtól, mint kizárólag e vi-
lágba tartozó közülettől eltérő rendeltetése és hivatása van, az Isten ke-
gyelmi eszközeinek, az evangélium hirdetésének, a bűnbocsánat hirdetésé-
nek és a hivők fegyelmezésének a gyakorlásával. Míg az állam rendelte-
tése a rend fenntartása, az ezzel kapcsolatos többi tennivalókkal a regnum 
naturae körében. Ezután behatóan ismertette az evangélikus államokban 
megvalósult viszonyát az egyház és államnak, amely a legteljesebb mér-
tékben Norvégiában figyelhető meg, ahol az egyház és állam szinte egybe-
olvadtnak látszik, a neve is Staatskirche, Dániában Volkskirche nevet vi-
sel, Svédországban az egyház külön tényező jellege az állami élet kereté-
ben még mindig szépen érvényesül, Finnországban már módosult az egy-
ház és áilani szoros kapcsolata, míg Amerikában teljesen elkülönült a 
kettő egymástól, bár itt sem közömbös egészen az állam szempontjából az 
evangélikus hitélet, pl. a katonaság lelki gondozását nem mellőzi az állam-
hatalom. Általában az evangélikus egyház nálunk Magyarországon is az 
államtest egésze egy részének tekintetik s csak néhány állam az, ahol az 
egyesületek szintjén fej t i ki tevékenységét, mint pl. Csehszlovákiában. Az 
egyháznak mindenesetre akármely formában, még ha üldözötté válik is, 
fenntar tás és mindenre való tekintet nélkül kell kifejtenie tevékenységét, 
az emberi életmegnyilvánulások chrisztianizálását, Isten országának e 
földön megvalósítását. 

A nagy figyelemmel hallgatott előadás nagyértékű fejtegetéseit há-
lás köszönettel fogadta a lelkészértekezlet, amit az elnöklő püspök tolmá-
csolt. 

3. Dr. Csengődy Lajos a lelkészi becsületszéktervezetet ismertette, 
amelyet az értekezlet általánosságban elfogadott, azonban a következő 
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módosítások figyelembevételével, miknek az alapszabályokban való érvé-
nyesítését kéri : 1. a 39. §. kiegészítendő ezzel: „mely tagokkal kapcsolatban 
az érdekelt felek elfogultsági kifogást nem emelnek". Továbbá a 48. §. d) 
pontja elhagyandó, annál is inkább, mert az egyesületből való kizárással 
kapcsolatba hozható állásvesztés kimondása úgyis a fegyelmi el járás ke-
retébe tartozik. 

Ezután a lelkészi egyenruhára vonatkozó rendelkezéseket ismertette. 

4. Mátis Is tván segédlelkész Észtországban folytatott tanulmányai 
keretében szerzett tapasztalatairól számol be s ismerteti az eszt egyházi 
berendezéseket. Az egyház ú jonnan csak a kommunizmus leverése u tán 
alakult, minden egyházközség a lapja 50 hektár föld, az egyháztagoktól 
szedhető kb. 2 pengőnyi egyházi adó és a stóla, a lelkész állami tisztviselő-
ként tekintetik, a val lástanítás fakultat ív, az egyház hosszú ideig egyesü-
leti szinten működött, de a legújabban -megjelent államfői rendelet való-
ban egyházi nívóra emelte. 

Tolmácsolta az eszt lelkészi kar és Rahamagi püspök üdvözletét, 
amit a lelkészértekezlet hálás köszönettel vett tudomásul, és őszinte meleg 
érzésekkel viszonzott. 

5. Az elnöklést közben átvett Podhradszky János esperes az előadók-
nak köszönetét tolmácsolva, az idő előrehaladottsága miat t a kitűzött többi 

% 

t á rgy ismertetését a legközelebbi ülésre halasztva s a megjelentek érdek-
lődését megköszönve, az ülést bensőséges imával zár ta be. 

Kmf. 

Dr. Kovács Sándor 
püspök-elnök. 

Dr. Csengődy Lajos 
ért. jegyző. 

Podhradszky János 
esperes, h.-elnök. 
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III. FÜGGELÉK. 

A) Tisztviselők : 

Elnökség: Dr. Sztranyavszky Sándor m. kir. titkos tanácsos, egyház-
kerületi felügyelő (Budapest, XI., Szüret-u. 19. és Nógrádmarcal) ; D. Ko-
vács Sándor püspök (Budapest, V., gróf Klebelsberg Kunó-u. 29., VIII . , 
"Üllői-út 24. és Sámsonháza). 

Jegyzők: Kardos Gyula egyházi főjegyző (Balassagyarmat); dr. Ze-
lenka Frigyes világi főjegyző (Budapest, XI., Eszék-u. 13—15.); Kirchner 
Rezső (Sámsonháza) és dr. Csengődy Lajos (Salgótarján) egyházi; dr. Ké-
ler Bertalan (Budapest, IV., Veres Pálné-u. 15.); dr. Farkass Béla (Buda-
pest, IX., Ráday-u. 5.) világi jegyzők és Bérces Lajos (Balassagyarmat) 
tb. világi jegyző. 

Pénztáros: Dr. Bellusi Baross József (Budapest, V., Visegrádi-u. 32.). 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas). 
Ellenőr és pénzügyi előadó: vitéz Purg ly Lajos (Keszeg, Nógrád 

megye). 
Ügyész: Dr. Händel Béla (Budapest, IX., Ráday-u. 15.). 
Másodügyész: Dr. Farkass Béla (Budapest, IV., Ráday-u. 5.). 
Levéltáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső (Sámsonháza, 

Nógrád megye). 

B) Egyházkerületi presbitérium. 

Elnöksége az egyházkerület elnöksége. 
Helyetteseik: a hivatal i időrend szerint soros esperes: Mihalovics 

Samu és a soros egyházmegyei felügyelő: Laszkáry Gyula. 
Tagok: a) hivatalból: a hivatal i időrend szerint soros esperes és egy-

házmegyei felügyelő; az egyházi főjegyző: Kardos Gyula; a világi fő-
jegyző: dr. Zelenka Fr igyes és a kerület ügyésze: dr. Händel Béla. 

b) választott tagok (rendes tagok): Podhradszky János, dr. Jánossy 
Lajos, dr. Csengődy Lajos, Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, Bérces Lajos 
tanító, Csatáry Elek, dr. Traeger Ernő, Nedeczky-Griebsch Viktor, vitéz 
Purg ly Lajos, Jánossy Károly és Prónay József; (póttagok): Schrődl Má-
tyás, Magyar Géza, Ottmár Béla, Saékej Andor, Fadgyas Aladár, Karner 
Jenő tanító, Osztroluczky Pál, dr. Heinrich Antal, dr. Farkass Béla, Rutt-
kay Endre, dr. Stranszky János és dr. Gregersen Nils. 

C) Bizottságok. 

1. Tanügyi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Előadó: Kar-
dos Gyula. Tagok: Bérces Lajos, Csatáry Elek, Laszkáry Gyula, dr. Wi-
czián Dezső és dr. Zelenka Frigyes. 
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2. Jog- és alkotmányügyi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. 
Előadó: Dr. Händel Béla ügyész. Tagok: Csatáry Elek, Horváth Sándor, 
Kardos Gyula, Laszkáry Gyula, Mihalovics Samu, Podhradszky János, 
vitéz Purg ly Lajos és Szűcs Sándor. 

3. Pénzügyi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Előadó: vitéz 
Purg ly Lajos. Tagok: Csatáry Elek, Hanzély Ferenc, dr. Händel Béla, 
Horváth Sándor, Kardos Gyula, Laszkáry Gyula, Mihalovics Samu, Podh-
radszky János és Szűcs Sándor. 

í. Műszaki és középítési bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. 
Tagok: Dr. Händel Béla ügyész, Gaál Elemér, Gólián Rezső, Laurenszky 
Gusztáv és Ru t tkay Endre. Jegyzője: Kirchner Rezső kerületi jegyző. 

5. Alapítványi Bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Helyette-
seik a közgyűlési elsökségben megjelölt törvényszerű helyettesek. Tagok: 
a) hivatalból: a két kerületi főjegyző, szükség esetén a hivatal i időrendben 
következő jegyzők; a kerületi számvevőszék elnökei, illetőleg törvényszerű 
helyetteseik; az egyházkerület ügyésze, illetőleg helyettese; b) négy vá-
lasztott tag : dr. Richter Richárd, Horvá th Sándor, Schrődl Mátyás és 
Magyar Géza. Pót tagok: Belcsák Sándor, Fiedler Jenő, Kirchner Rezső 
és Szende Miklós. 

6. Missziói bizottság: Elnök: a püspök, helyettese a kerületi egyházi 
főjegyző; jegyzője a püspöki t i tkár . Tagok: hivatalból az esperesek s a ke-
rületi egyházi főjegyző; választottak: dr. Csengődy Lajos, I rányi Kamill , 
Limbacher Zoltán, Magyar Géza, dr. Wiczián Dezső, Fáb ry Mihály, Pon-
grácz-Barta Ede, dr. Gregersen Nils, Antal Károly és Ormosi Lajos. 

7. Birtokkezelő bizottság: Elnöke: az egyházkerületi felügyelő. Elő-
adó s a birtok gazdasági ellenőre: Nedeczky-Griebsch Viktor. Ügyész: dr. 
Händel Béla. Tagok: I r ány i Kamill, Podhradszky János és vitéz Purg ly 
Lajos, megbízva a birtok pénzügyi ellenőrzésével. 

8. Állandó lelkészválasztási bizottság: Elnökség: Laszkáry Gyula és 
Kardos Gyula. Tagok: Csatáry Elek, dr. Händel Béla és Kirchner Rezső. 

9. Számvevőszék: Elnökség: Hanzély Ferenc és Magyar Géza. A vi-
lági elnök helyettese: i f j . dr. Heinrich Antal. Tagok: Antal Károly, Kirch-
ner Rezső, dr. Sztranyavszky-Madách Sándor és Szűcs Sándor. 

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

11. Levéltári bizottság: Elnöksége: az egyházkerületi elnökség. Ta-
gok: Horváth Sándor, Kardos Gyula, Kondor Vilmos és Váczi János. 
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D) Egyházkerületi törvényszék. 

Elnökség: Az egyházkerületi felügyelő és a püspök. 

Bírák: a) az 1941. évi egyházkerületi rendes közgyűlésig: Csatáry 
Elek, I rányi Kamill, Karner Jenő, Laszkáry Gyula, Szües Sándor és Ze-
lenka Ottó; 

b) az 1944. évi rendes közgyűlésig: Bérces Lajos, dr. Jánossy Lajos, 
dr. Kéler Bertalan, Limbacher Zoltán, Podhradszky János és dr. Zelenka 
Frigyes. 

Törvényszéki jegyzők: Dr. Pa tak i Ernő és Szandai Sréter János. 
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A dunáninneni ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházkerület 1939. évi 
augusztus hó 31. napján Losoneon dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerü-
leti felügyelő és D. Kovács Sándor püspök, — közben Laszkáry Gyula, 
a nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegye felügyelője és 
Podhradszky János fejér-komáromi esperes együttes elnöklete alatt tartott 

évi rendes közgyűlésének 

J e g y z ő k ö n y v e . 

Jelen voltak: 

I. Hivataluk alapján, mint egyházkerületi tisztviselők: 

1. Jegyzők: Kardos Gyula egyházi és dr. Zelenka Frigyes világi fő-
jegyzők; Kirchner Rezső és dr. Csengődv Lajos egyházi, dr. Kéler Bertalan 
világi és Bérces Lajos tb. világi jegyzők. 

2. Számvevő: Podhradszky János. 
2. Ellenőr: Vitéz Purgly Lajos. 
3. Levéltáros: Kardos Gyula. 

II. Hivataluk alapján, mint az egyházkerületi presbitérium tagjai: 

Bérces Lajos, Csatáry Elek, dr. Csengődv Lajos, Fadgyas Aladár, dr. 
Gregersen Nils, ifj . dr. Heinrich Antal, dr. Jánossy Lajos, Kardos Gyula. 
Kirchner Rezső, Laszkáry Gyula, Magyar Géza, Mihalovics Samu, Nedeczky-
Griebsch Viktor, Ottmár Béla, Podhradszky János, Prónay József, vitéz 
Purgly Lajos, Szekej Andor, Szűcs Sándor, dr. Zelenka Frigyes. 

III. Hivataluk alapján, mint az egyházkerületi törvényszék bírái: 

Bérces Lajos, Csatáry Elek, Irányi Kamill, dr. Jánossy Lajos, dr. 
Kéler Bertalan, Laszkáry Gyula, Limbacher Zoltán, Podhradszky János, 
Szűcs Sándor, Zelenka Ottó és dr. Zelenka Frigyes. 

IV. Hivataluk alapján, mint egyházmegyei és iskolai képviselők: 

1. Az egyházmegyék elnökei: 
a) a fejér-komáromi egyházmegyéből Podhradszky János esperes; 
b) a moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből Csatáry 

Elek egyházmegyei felügyelő; 
c) a nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből Lasz-

káry Gyula egyházmegyei felügyelő, Horváth Sándor egyházmegyei másod-
felügyelő és Mihalovics Samu esperes; 

2. az egyházkerületi tanítóegyesület elnöke: Bérces Lajos. 
1* 
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V. Választás alapján, mint az egyházkerülethez tartozó egyházmegyék 
küldöttei és négy népiskolai tanító: 

1. a fejér-komáromi egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Fúria Zoltán és Piri Károly; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Fadgyas Aladár, Németh Géza, Molnár 

Gyula, Nedeczky-Griebsch Viktor és Gyurátz László; 
2. a moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Stadtrucker Gyula; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal; Szűcs Sándor, Boros Béla; 
3. a nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből: 
a) megbízólevéllel: Bándv Endre, Szekej András, vitéz Purgly Lajos 

és Prónay József; 
b) jegyzőkönyvi kivonattal: Szende Miklós, Ottmár Béla, Matuz Pál, 

Révész Alfréd, Wiesinger Károly, Fenyves János, Biszkup Lajos, dr. Gre-
gersen Nils, dr. Szuchovszky Sándor, dr. Sztranyavszky-Madách Sándor, 
ifj . dr. Heinrich Antal, dr. Förster Kálmán, Eiler József, dr. Gyapay Ede, 
dr. Sréter János és Váczi János; 

4. az egyházkerületi népiskolai tanítók négy képviselője: Benyik 
Béla, Boros Béla, Mihalovics Pál és vitéz Tanády András tanítók. 

VI. Mint vendégek: 

Sörös Béla a dunáninneni református egyházkerület püspöke, Koltay 
ErnŐ losonci polgármester, Fúria Károly, Gartai István, dr. Kirschner 
János, Mátis István, Pásztor Mihály, dr. Reimann Ernő, Scherer Lajos, 
dr. Sólyom Jenő, Scholtz Andor, Szlancsik Bogyoszló, Vargha Imre, 
Wiczián Jenő, Zorkóczy Ede, özv. Fest Ernőné, Kunszy Emiiné, Németh 
Gézáné, özv. Szolkovy Jánosné, Vladár Miksáné, Wolf Józsefné, Zolnayné 
Kercsis Vilma, Kirner Józsefné, özv. Szathmáry Béláné, Váczi Jánosné, 
Margócsy Lenke, Szlávv Aranka, Virág Gizella, Weinberger Lenke s még 
többen a losonci hittestvérek közül. 

VII. Távolmaradásukat kimentették: 

Blaskovich Géza, dr. Bolemann János, Csanády László, id. Gregersen 
Nils, dr. Händel Béla, Jánossy Károly, Kern Gyula, dr. Pataky Ernő, 
Saskó Gyula és Törs Tibor. 

A közgyűlésre érkező egyházkerületi elnökséget a losonci pálya-
udvaron az ideiglenesen egyesített nógrád-hont-barsi egyházmegye nevé-
ben népes küldöttség élén Mihalovics Samu esperes s a losonci evang. egy-
házközség képviseletében Kuszy Emil helybeli lelkész üdvözölték. Úgy az 
üdvözlésekben, valamint a püspök válaszában megható s a szíveket köny-
nyekig megindító közvetlenséggel nyilatkozott meg a sírva-vigadó magyar 
öröm, hogy üdvözölje s egyben ünnepelje a húsz esztendős rabság alól 
felszabadult s a csonka hazába visszatért országrészt. Mindhárman benső-
séges hálaadással köszönték a Mindenhatónak, hogy töredelmes bűnbána-
tunkat s esdő imánkat jóságosan meghallgatta, ingyen kegyelméből hoz-
zánk könyörületes volt s hosszú két évtizeden át fájdalommal nélkülözött 
magyar testvéreinket a meleg családi otthonba hazahozta. 

A közgyűlés tagjai a közgyűlést megelőző estén hálaadó istentiszte-
letre gyűltek egybe. Egyrészt, hogy megköszönjék a jóságos Istennek azt 



5 

a gazdag áldást, amellyel az egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyámintézet 
szamaritánus munkáját az elmúlt esztendőben is eredményessé tette, — 
másrészt, hogy felavassák a boldogan egymásra talált hittestvérek egyesü-
lésének losonci templomunkban elhelyezett emléktábláját. 

A szent szolgálatot az oltár előtt Kuszy Emil helybeli lelkész és D. 
Kovács Sándor püspök végezték; igét Jelenések könyve 3. részének 2—3. 
és 5—6. verse alapján a hívekre gyakorolt mély hatással dr. Jánossy Lajos, 
fakultásunk egyetemi nyilvános rendes tanára hirdetett. 

A felavató beszédet a hallgatóságot magával ragadó szónoki hévvel, 
gyújtó hazafias tűzzel s vallásos lelkesedéssel az egyházkerületi felügyelő 
mondta. ,,Imára kulcsolt kézzel, mélyen megilletődött szívvel s áhítatosan 
ünneplő lélekkel állok meg — úgymond — azok alatt a magasztos bolt-
ívek alatt, ahol 38 esztendővel ezelőtt, serdülő if jú korban állottam, hogy 
lanulótársaim nevében üdvözöljem teljes épségében hatalmasan kiterjedt 
dunáninneni egyházkerületünknek közöttünk itt megjelent nagynevű püs-
pökét, dr. Baltik Frigyest. Azóta nagyot és tragikusai fordult a történe-
lem kereke. Derűs, napsütéses napokra vérzivataros esztendők következ-
tek s a kegyetlen próbatétel nem egy hazafiúi kebelben már-már a lét és 
nem lét kérdését vetette fel. Pedig mindvégig, szünetlenül velünk volt és 
ma is velünk van az Isten! S midőn én most, a harmincnyolc év határ-
mesgyéjéről visszatekintek, boldog meghatódottsággal adok hálát a Min-
denhatónak a közel négy évtized során vett minden ö jótéteményéért és 
áldásáért, de felfokozott boldogsággal azért a kegyéért, amellyel megen-
gedte, hogy egyházkerületünk és hazatért egyházközségeink egyesülésének 
emlékét megörökíteni hivatott ezt az emléktáblát felavassam. Hirdesse ez 
az emléktábla időtlen időkig a megértő és hálás utódok minél számosabb 
nemzedékének a losonci evangélikus egyházközség töretlen hűségét egy-
házához, egyházkerületéhez és kifosztott, kegyetlenül és igazságtalanul 
megcsonkított hazájához! Hirdesse ezen egyházközség vezetőségének 
kemény megpróbáltatások nehéz és huzamos idején kifejtett példás köte-
lességtelejesítését s hivatottságát arra, hogy az egyházközséget további 
boldogulásának út ján vezesse! Hirdesse az egyházközség buzgó nőegyesü-
letének hithűségét s áldozatos szeretetét szűkölködő embertársaihoz! Hir-
desse az egyházkerületnek a losonci egyházközség iránt érzett azt a szere-
tetét, amellyel a visszatérése után tartott első közgyűlése alkalmából hit-
testvéri s hazafias ölelkezésre hozzá sietett! Hirdesse a megpróbáltatásban 
rejlő isteni kegyelmet, amelyről tudjuk, valljuk és hirdetjük, hogy csak 
azokat teszi az igaz érték mérlegére, akiket szeret! Hirdessen reményt 
egy szebb, egy boldogabb magyar jövendő iránt, férfias elszántságot, tör-
hetetlen kitartást s gerinces helytállást annak munkálásához, ha kell, 
kiküzdéséhez! Végül hirdessen rendületlen hitet az Istennek örök igazság-
szolgáltatásában! Isten óvja nemzetünket s hozza meg a várva-várt boldo-
gabb magyar jövendőt!" — A templomot zsúfolásig megtöltő hívek nagy 
részének szemében a meghatottság könnye csillogott s annak tükréből 
verődött vissza a fekete márványtábla aranybetűkkel vésett következő 
emlékeztető: „Ezen, Istennek szentelt hajlékban 1939. évi augusztus hó 
30-án este hét órakor egyesült buzgó áhítatban és kegyeletes emlékezés-
ben a csonka dunáninneni evang. egyházkerület elszakított és hazatért 
gyülekezeteivel közös építő munkára. Dicsőség a Mindenható Istennek a 
magasságban! Áldása szálljon evangéliumi egyházunkra! Áldása sokat 
szenvedett hazánkra! Áldása ősi, isteni rendeltetését ezredéven át híven 
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szolgáló, érte vérző nemzetünkre! Erős vár a mi Istenünk! Az idegenben 
élő s közös hazánkért dobogó hű testvéri szíveket még haza várjuk. Amen!" 

A felavató ünnep az: „Erős vár a mi Istenünk" s a püspök oltári 
szolgálata után a Himnusz eléneklésével ért véget. 

A gyűlés. 

1. (Dr. Z.) A közgyűlés megnyitása. 

A közgyűlés napjának reggelén a közgyűlés tagjai s a losonci hit-
testvérek közül számosan a losonci evangélikus egyházközség tanácster-
mében gyűltek egybe s ott a közgyűlés munkája a püspök áhítatos imájá-
val vette kezdetét. 

Az ima végeztével az egyházkerületi felügyelő a közgyűlés által csak-
nem mondatról-mondatra élénken helyeselt következő beszéddel nyitotta 
meg a közgyűlést: 

MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐTISZTELENDŐ PÜSPÖK ÚR! 
MÉLYEN TISZTELT EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS! 

Gondterhes, viharos és vészes időkben ültünk ma össze, hogy híven 
kötelességünkhöz, nyugodt idegekkel és tiszta elmével végezzük egyház-
kerületünknek egy közigazgatási évben előfordult hivatalos ügyeit. 

Nyugodt, békés időkben ünnepszámba megy közgyűlésünknek és az 
az előkészítő munkának napja. 

Ma nem ünnepelünk, de mégis emlékezünk arról, hogy két évtized 
után ismét együtt van velünk Komárom, Léva, 13 régi evangélikus magyar 
egyházunk és köztük Losonc, az ősi, mindig magyar, magyarok alapította 
egyház, amelynek nincs és nem volt soha külön lelkülete, szellemisége, 
mint ahogy egy a lelkülete a Kárpátok övezte, Duna-Tisza szelte magyar 
földön élő, minden hű magyarnak. 

Magyarnak — kinek nincs a tudatában egy külön Felvidék, Nagv-
vagy Kis-Alföld, Erdély vagy Dunántúl, csak egy — Isten által egybe 
teremtett és ember által tartósan szét nem darabolható, egységes Nagy-
Magyarország, melyen belül életlehetőség, nyugodt munka és béke jut és 
jutott ki mindig osztályrészül annak, aki ide jött, a magyar nap alatt, a 
magyar földön fedelet és kenyeret keresni. A miénk volt és miénk lesz ez 
az egy darabban Istentől formált magyar föld, melyen egy a sorsa min-
denkinek, aki hű és igaz, csak annak más, aki elfelejti, hogy az elhomá-
lyosult emlékezet, hálátlanság és korlátolt elbizakodottság nem változtat-
hat ja át az évszázados vendégjogot, évezredes tulajdonjoggá. 

A magyar protestantizmus mindig egy volt a magyar függetlenség 
gondolatával és cselekvő valóságával és a hazafiasságban nem ismert foko-
zatot, abban nem érdemet látott, hanem szent kötelességet tudott. 

Az eddig is hűséggel teljesített kötelesség tudata vértezi fel lelkeinket 
a jövendőre, amely biztonságos akkor lesz, ha hű és önzetlen, bátor és 
elszánt, önmagában bízó és egymást megbecsülő lesz a magyar. 

A protestantizmus mindig nyilt és őszintén színtvalló, a más kijelen-
téseiben és tetteiben nem keres hamis értelmet azért, hogy így és abból 
kovácsoljon tőkét a maga számára. 
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Nem lát csodát abban, hogy egy szeletje az ideiglenesen elszakított 
magyar földnek, visszaítéltetett jogos birtokosának, mert bízik Isten igaz-
ságosságában és hisz Szent István Birodalma teljes feltámadásában, ami-
nek előre vetett sugara az a darab magyar föld és a magyar Kárpátoknak 
azok a bércei, amelyeket maguk szereztünk vissza, a magunk erejével és 
hű népével. 

Hálát érzünk mindenért, amit tészen velünk Isten iránt és hálát min-
denekelőtt azért, hogy a nemzet élére a nemzet fiai közül Horthy Miklóst 
állította, aki kemény kézzel, bátor és áldott szívvel, világosan látó szem-
mel és tiszta elmével vezeti, annyi vész és veszély között is, a biztos jövendő 
felé nemzetét és a nemzet rendíthetetlen bizalommal, elhivatottsága iránti 
hittel, kiirtva maga közül minden ármányt, levetkőzve magáról az ősi 
átkot, kövesse őt a feltámadás útján. 

Indítványozom, hogy a mindannyiunk érzését kifejező hálánkról, 
hűségünkről, tiszteletünkről és szeretetünkről bizonyságot tévő hódolatun-
kat hozzuk távirat formájában feliratilag. az ország Főméltóságú Kor-
mányzójának tudomására. 

* 

Mondottam, nem ünnepelünk! De emlékezünk! És emlékezünk a mi 
szeretett és őszintén nagyrabecsült Püspökünkről is, aki mint egyetemi 
tanár is büszkesége volt egyeteipes Egyházunknak, nevelő atyja sok érde-
mes és kiváló magyar papnak, ma egyházkerületünk bölcs és erélyes egy-
házi vezetője, szerény magamnak őszintén nagyrabecsült és szeretett, érté-
kes és hűséges munkatársa. 

Ebben az évben töltötte be hetvenedik évét, teljes birtokában szel-
lemi erejének, munkakedvének és munkabírásának. 

Ezekben a fordulatos és sorsdöntő időkben, Isten adománya Ő 
nekünk. Mert mindig, de főként akkor, amikor viharfelleges az ég, elöl-
járónak olyan férfi kell az élre, aki vezetni tud, nem akit vezetnek, aki 
szeretni tud, de elsőként nem az egyes embert, az egyént, hanem azt az 
egyetemes magyar érdeket, amelyet mindenekfelett szolgálni első köte-
lesség. 

A hetven esztendős, elhívatott Főpásztort, a tudós magyar profesz-
szort, az öntudatos, meg nem alkuvó, keménykötésű, de mégsem elbizako-
dott okos magyart köszöntöm én benne és kérem Reá mindannyiunk nevé-
ben Isten áldását. 

Álljon jegyzők» nyvünkben, minden idők számára Róla való meg-
emlékezésünk, bizonyságtételeként annak, hogy a dunáninneni egyház-
kerületnek józan ítéletét, hívatott egyházi vezére iránti bizalmát, szerete-
tét és hűségét megingatni nem képes, sem a közérdekkel szembenálló 
elfogult egyéni érdek, sem a tájékozatlan távolállók hivatlan beavatkozása. 

Légy az, akinek Isten szerencsés kézzel teremtett és olyan, amilyen 
eddig voltál, amilyen Főpásztorra ma szükségünk van. 

Indítványozom, a jegyzőkönyvünkben való megemlékezést Főpászto-
runk 70 éves születése napjáról és arról az Egek Urához küldött fohászunk-
ról, hogy áldja Őt és tartsa Őt továbbra, még sok éven át töretlen erővel 
a Hazának, Egyetemes Evangélikus Egyházunknak és a Dunáninneni Egy-
házkerületnek. 

A velünk sorsközösségben élő, másik csonka egyházkerületet, a 
Tiszait egy, a mi lelkűnkön is mély sebet ejtő, megrendítő csapás érte. 



Most egy éve üdvözöltük innen, püspökké történt megválasztása 
alkalmából az ideális lelkű,- lángoló hazaszeretettől áthatott Dómján Elek 
Főpásztort, aki biztoskezü kormányosa volt egyházkerületének, nekünk, 
a csonka Dunáninneni Egyházkerületnek megértő, segítő bajtársunk. Most 
egy év multán őszintén siratjuk őt, kit időnek előtte, éppen akkor raga-
dott el a halál, amikor egy jobb sorsban hívő, bízó, rajongó magyar lelke 
itt a földön is megtalálta volna azt a reménysugarat, melyet tán keresni 
ment a messzi túlvilági mezőkre. Áldott legyen emlékezete, amelyet iránta 
érzett igaz megbecsülésünk jeléül örökítsünk meg jegyzőkönyvünkben. 

A gyászbaborult Tiszai Kerület élére tehát ú j Főpásztor került. Turóczy 
Zoltán nyíregyházi lelkészt emelte püspöki székbe a testvér-egyházkerület 
bizalma. 

Működése, elhivatottsága iránt bízó reménységgel tekint nemcsak 
egyházkerülete, de mi is, kik a Tiszai Kerület ú j püspökében nemcsak az 
éles tekintetű és biztos kezű kormányost üdvözöljük, hanem a megértő, a 
haza szolgálatában és az egyház építésében bátor kiállású, önzetlen munka-
társat is becsüljük. 

Indítványozom, hogy érzéseinket juttassuk kifejezésre előtte mai 
közgyűlésünkről és jegyzőkönyvünkben emlékezzünk meg róla. 

A tavalyi közgyűlésünk óta bekövetkezett második kormányválto-
záskor az ország Főméltóságú Kormányzójának a bizalma ismét Hóman 
Bálintot emelte a vallás- és közoktatásügyi miniszteri székbe. Kinevezése 
osztatlan megnyugvást váltott ki, mert bár egyházának hű fia, a mások 
vallási meggyőződését elfogulatlanul tiszteletben tartani tudó olyan poli-
tikus, aki egyazon mérleget tart ja a kezében, amikor igazságot keres és 
oszt a gondozására bízottak között. 

Bizalommal köszöntjük őt a régi őrhelyén, hol a hit és nemzetneve-
lés szolgálata, szeretettel betöltött hivatásköre. 

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 

Mielőtt a közgyűlést megnyitó szavaimat zárnám, köszöntöm a min-
ket megjelenésükkel megtisztelő vendégeinket, ezek között elsősorban és 
különösképpen Sörös Béla református püspök úr Őfőméltóságát, akit 
kiválóan nagyrabecsiilünk s raj ta keresztül üdvözöljük a református egy-
házat, amellyel az őszinte testvéri viszonyt ápolni elsőrendű kötelessé-
günknek tart juk, köszöntöm a viszontaságos idők dacára szép számmal 
megjelent hittestvéreimet, a közgyűlés törvény szerinti tagjait és azok 
között elsőként a hazatérteket, akik ismét itt vannak közöttünk, hogy 
velünk együtt a régi testvéri közösségben, a régi egyetértésben, egymás 
iránti őszinte szeretetben és megbecsülésben szolgálják Egyházunkat és 
azon át is Krisztussal magyar Hazánkat. 

Köszöntöm a vendéglátó Egyházközség áldozatos és példát mutató 
helytállását, önzetlen készségét. 

A közgyűlést megnyitom és kérem Istent, legyen velünk és áldja 
meg a munkát , mit nevében kezdünk és dicsőségre végezzünk. 

ÓH ISTEN! ÓVD HAZÁNKAT ÉS ÁLDJAD NEMZETÜNKET! 

Az elnöki megnyitót a közgyűlés mindvégig élénk érdeklődéssel és 
feszült figyelemmel, a Kormányzó Űr Öfőméltóságáról szóló részét állva 
hallgatta, igen gyakran megújuló helyesléssel, tapssal és éljenzéssel kísérte 
s a püspök indítványára egész terjedelmében jegyzőkönyvben vétette. 
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A püspök a neki szóló üdvözlést s a róla történt megemlékezést meg-
illetődve, keresetlen és közvetlen szavakkal köszönte meg s többek között 
a következőket mondotta: ,Nagyon jól tudom, hogy az élet esztendeit két-
féleképpen lehet eltölteni. Kényelemben, életgyönyörök hajszolásában, 
sokak által édesnek hirdetett semmitevésben, — vagy szorgos és veríté-
tékező munkában, nagy és nemes célok hűséges szolgálatában. Áldom 
Teremtőmet, amiért az eszmékért lelkesen küzdők sorába állított s egy-
házam szolgájává avatott. Hálát adok a Mindenhatónak, amiért megáldott 
hűséggel eszméimhez, egyházamhoz, nemzetemhez és hazámhoz. Köszö-
nöm a jó Istennek, hogy a kicsiny magyar nemzet fiává rendelt, mert meg-
győződésem, hogy valamely nemzetet naggyá nem fiainak nagy száma, 
hanem azok lelkének nemessége 'és fennköltsége teszi. Boldog vagyok, 
hogy szívből zenghetem a költővel: „Ha nem születtem volna is magyar-
nak, e néphez állanék ezennel én, mert elhagyott, mert legelhagyottab 
minden népek közt a földkerekén". Keresztyéni megnyugvással s áldott 
lelki békével látom, hogy történelmünk s nemzeti életünk szünetlen 
kereszthordozás, de hála legyen ezért is Istenünknek, aki ezzel is tisztítani 
és tökéletesíteni akar bennünket s aki előtt nem a babérlomb, hanem a 
jóra törekvő s becsületes munka verítéke s a keresztyéni megadással elviselt 
szenvedés barázdája az ember homlokának legméltóbb dísze. 

A közgyűlés a püspök megnyilatkozását nagy figyelemmel hallgatta 
s élénken helyeselte. 

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

A világi főjegyző elnöki felhívásra jelenti, hogy az egyházmegyék 
a közgyűlésen alkotmányszerűen képviselve vannak, hogy kiküldötteik 
megbízóleveleiket s jegyzőkönyvi kivonataikat benyújtották, azokat a 
jegyzői kar átvizsgálta és rendben találta s hogy mindezek alapján a köz-
gyűlés szabályszerűen s határozatképes erővel megalakulhat. 

A világi elnök ezen jelentésre a közgyűlést alkotmányszerűen meg-
alakultnak és határozatképesnek jelenti ki. 

3. (Dr. Z.) A közgyűlés üdvözlése. 

A megalakult közgyűlést a következők üdvözölték: 
Sörös Béla a dunáninneni református egyházkerület püspöke, egy-

házkerülete és saját nevében szólt s többi között a következőket mondotta: 
„Mi, ennek a vidéknek lakosai nagy örömöt találunk abban, hogy magyar 
testvéreinkhez visszatérhettünk. Elnyomatásunk két évtizedes szenvedésé-
nek idején nagy kegyelmi tény volt az a hazaszeretet, amelyik állandó kap-
csolatban tartotta a trianoni határon innen és túl lakó magyar testvére-
ket. Ez a hazaszeretet azokon a magasztos eszményeken épült fel, amelyek 
hazánk egyik legkiválóbb fiának, gr. Tisza Istvánnak lelkében éltek, az 
őt követő jeles hazafiak gárdáját lelkesítették és a haza önzetlen szolgála-
tára sarkalták. Nagyon jól tudjuk és soha nem feledjük, hogy ezen köz-
gyűlés világi elnöke Őexcellenciája is gr. Tisza István hűséges követőihez 
tartozott s éppen azért tudjuk róla azt is. hogy a haza lángoló szeretetétől 
s odaadó, becsületes szolgálatától elpártolni soha nem fog. Mint ilyen esz-
ményi magyart köszöntöm őt mély tisztelettel s hazafias lelkesedéssel. 
A közgyűlés egyházi elnökét, püspökszolgatársamat elsősorban, mint az 
ifjúság nevelőjét üdvözlöm! Áldott kegyelmi ajándéka a Mindenhatónak 
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egy, zavartalanul munkás életen át nevelni, irányítani s Isten szolgálatára 
elhívatott pásztorkodásra előkészíteni a kiválasztottakat, lelki ajándékok 
átszármaztatásával építeni a boldogabb s Istennek tetszőbb magyar jöven-
dőt! Tudjuk, hogy mostani nagyjelentőségű őrhelyén is, mint egy egyház-
kerületnek lelki vezére, ugyanezt a nemes célt szolgálja s azért kívánok 
munkájára istenáldást! De köszöntöm az egész közgyűlést, amelyik Isten 
országának építésére ebben a teremben egybegyűlt. A magyar lelkeket 
kegyeletes emlékek fűzik ehhez a helyhez. Ez az a terem, amelyben az 
átszenvedett elnyomatás esztendeiben felekezeti különbség nélkül szerető ott-
hont talált kezdetben a hazafias felbuzdulású ifjúság, majd a város egész 
közönsége, hogy testvéri összefogásból bíztatást, vigasztalást és reményke-
dést merítsen. Az evangélium egyesítette az itteni magyarokat akkor s az 
evangélium lelke hat át mindnyájunkat ma. Testvéri kézfogásunkban s a 
haza javát szolgáló minden munkánkban haladjunk hűségesen mindig együtt 
az isteni kegyelem jegyében!" 

, A közgyűlés a testvéries üdvözlést nagy figyelemmel hallgatta s 
együttérzését és meleg rokonszenvét hosszas tapssal s lelkes éljenzéssel 
nyilvánította, majd szólásra emelkedett a közgyűlés egyházi elnöke, hogy 
megköszönje püspöktársának a közgyűlésen való megjelenését s szívhez 
szóló üdvözlő szavait. 

„Megértettük s szívünkbe fogadtuk azokat — úgymond — annál 
inkább, mert szenvedéses sorsunk mindig közös volt. Együtt szenvedtük 
nemcsak mindazt, amit protestáns testvéreink másutt elszenvedni kény-
szerültek, hanem reánk még az idegen dinasztia és ellenséges kamarilla 
üldözése is nehezedett. Fokozta ennek súlyát és kegyetlenségét nemzet-
hüségiink és hazaszeretünk. Hiszen reformátoraink: Szegedi Kis István, 
Sztáray Mihály és társaik már a XVI. században magyar hűséggel hir-
dették a magyar öncélúságot. Reformátoraink, igehirdetőink egymáshoz 
láncolva szenvedtek hitünkért a nápolyi gályákon. A közös szenvedés és 
üldöztetés megtanított mindkettőnket arra, hogy együvé tartozunk, hogy 
testvérek vagyunk. Érezzük ezt most is, mert a jelen is komolyan figyel-
meztet erre. Éppen azért kiváló püspöktársammal teljes lelki egységben 
én is azt hirdetem: értsük meg a figyelmeztetést, szeressük egymást s halad-
junk testvéri összefogásban Istentől elénk szabott rendeltetésünk útján!" 

Losonc város s Nógrád vármegye közönsége nevében Koltay Ernő 
losonci polgármester üdvözli a közgyűlést. Elfogódottság vesz rajta erőt — 
mondja — amikor hivatalos minőségben életében először jelenik meg a 
dunáninneni evangélikus egyházkerület színe előtt. Elfogódottságát fokozza 
kegyeletes visszaemlékezése Istenben boldogult nagybátyjára, az egyházkerü-
let volt püspökére, Kiss Istvánra. Főképpen töle tanulta meg és tudja, hogy 
az egyházkerület közgyűlése, amidőn közvetlenül egyházi ügyeket intéz, 
követve a nemzet és a haza javán munkálkodik s Istennek tetsző munkát 
végez. Ebben a tudatban s ezeknek az érzelmeknek hatása alatt üdvözli 
mély tisztelettel és meleg szeretettel a közgyűlést s Losonc város közön-
sége nevében hálásan köszöni, hogy ide jött s itten való megjelenésével is, 
igehirdetéssel is igyekszik feledtetni a fájó emlékeket. Isten áldását kívánja 
a közgyűlés munkájára! 

Az üdvözlést a világi elnök köszönte meg s hangoztatta, hogy: 
„Az egyházkerületi közgj'űlés szíves örömest ragadta meg az első alkalmat 
arra, hogy ide jöjjön. Ide sietett nemcsak azért, mert a hazatért egyházköz-
ségek közül Losonc volt a legelső, amelyik a közgyűlést itteni ülésezésre 
meghívta, de ide sietett különösképpen azért, mert úgy érzi, hogy Losonc 
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megkülönböztetett szeretetet érdemel. Reászolgált erre azzal a sok szen-
vedéssel, amelyet zivataros múltja folyamán gerinces magyarságáért dacos 
férfiassággal elviselt; reászolgált minden viszontagságok és megpróbálta-
tások között töretlenül megőrzött nemzethűségével, amelyben soha meg 
nem ingott s reászolgált azzal a példaadással, miként kell felekezeti és tár-
sadalmi különbség nélkül minden magyarnak testvérként összefognia ott 
és akkor, ahol és amikor a haza veszélvben van s annak megmentésére 

I 
sietni s azt hűséggel és önzetlenül szolgálni minden becsületes magyarnak 
szent kötelessége s Istentől elébe szabott élethivatása." 

A losonci evangélikus egyházközség üdvözletét lelkésze: Kuszy Emil 
tolmácsolta. Találó hasonlattal szemléltette annak a természeti törvény-
nek érvényesülését, hogy minden egyesülés nemcsak ölelkezés, hanem harc 
is. Harca az egyesülő egyedeknek saját tulajdonságaik és jellegük érvénye-
sítéséért és megtartásáért. 

„Nézzük — úgymond — a mi megyénk kedves folyóját, az Ipolyt. 
Milyen szívesen, milyen sietve igyekszik egyesülni a Dunával, hogy annak 
erejét növelje, szintjét emelje. De minden egyesülési készség mellett sajátos-
ságát, vizének zavaros színét megőrizni törekszik s hullámainak Budapestig 
kell hömpölyögniök, amíg külön színük teljesen eltűnik s az erősebb, a hatal-
masabb Duna végleg elnyeli a gyengébb, az erőtlenebb Ipolyt. így vagyunk 
mi, hazatért evangélikus egyházközségek is. Mi is szíves-örömest sietünk 
egyesülni a csonkaságában is erősebb és hatalmasabb dunáninneni egyház-
kerülettel s benne és általa a magyarhoni evangélikus egyetemes egyház-
zal. De nekünk is vannak sajátosságaink, nálunk is találhatók hatások, 
amelyeket a húsz esztendős különélés, a kétévtizedes elnyomatás bennünk 
kifejlesztett, amelyeket megszoktunk s amelyeket egyesülésünkben is érvé-
nyesíteni szeretnénk. Innen az elvi harc. De ennek heve napról-napra, 
lépésről-lépésre enyhül, s mire egyesülten Budapestre, az egyetemes egy-
ház kebelére érünk, az erősebb, a hatalmasabb tökéletesen magába 
olvasztja a gyengébbet s mindkét fél bensőséges testvéri szeretetben forr 
össze Istennek tetsző, áldott közös munkára". 

Az egyházi elnök megköszönve az üdvözlést, ennek a vidéknek köl-
tőjére, Tompa Mihályra emlékezik, akinek megállapítása szerint: ,, . . . a 
boldogságra kevés csak a jelen, a múlton épül az s az emlékezeten". 
„Nekünk is vannak közös emlékeink, nekünk is van közös multunk, ame-
lyeket elfelejtenünk nem szabad s amelyekre emlékeznünk öröm és boldog-
ság számunkra. De emlékeznünk kell a közösen s emlékeznünk kell a leg-
utóbbi húsz esztendőben külön-külön elviselt szenvedéseinkre is. Hiszen 
az átélt szenvedés a legértékesebb anyag a boldogabb jövendő építéséhez. 
S amikor emlékezünk a múltra, egyben vessük tekintetünket előre, a jöven-
dőre is, mert a múltból érték csak az, ami a jövendő alakításánál felhasz-
nálható. Ilyen érték a hazatért s itt meleg szeretettel testvéri keblekre ölelt 
egyházközségek. Oltóág azok a szüntelenül alkotó Kertésznek, a minden-
ható Istennek kezében. Visszaoltja azt az elárvult alanyba, hogy többé ne 
külön-külön, hanem az Ő szent akarata és rendelése szerint közös életet 
éljenek s az Ö áldott atyai kezével egybefogott erejük gazdagon teremjen 
nemes gyümölcsöket az egyház javára, a nemzet és a haza üdvére s Isten-
nek dicsőségére. Legyen ez a testvéri egyesülés mindörökre áldott!" 
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A. (Dr. Z.) Jegyzőkönyvhitelesítők. 
v 

A világi elnök indítványára 
a közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére az elnökségen 
és a jegyzői karon kívül dr. Gregersen Nils, ifj . dr. Hein-
rich Antal, Horváth Sándor, dr. Jánossy Lajos, Kuszy Emil, 
Laszkáry Gyula, Nedeczky Griebsch Viktor, Podhradszky 
János, vitéz Purgly Lajos és Zorkóczy Ede közgyűlési tago-
kat küldte ki. 

5. (Dr. Z.) Tanítókiküldöttek. 

Az egyházi elnök bejelenti, hogy az egyházkerület tanítóit a közgyű-
lésen a II. egyházi törvénycikk 62. §-ának megfelelően négy tanító kép-
viseli, névszerinti Benyik Béla losonci, Boros Béla alsószelii, Mihalovics 
Pál szécsényi és vitéz Tanády András béri tanító. 

Tudomásul szolgál. 

6. (Dr. Z.) Püspöki jelentés. 

A püspök felolvassa a legutóbbi közigazgatási évről szóló következő 
jelentését: 

Püspöki jelentés 1939. 
Máté 7, 24—27. Aki hallgatja az én beszédemet 

és megtartja, hasonló a bölcs emberhez, aki kőszik-
lára építette házát. Megeredt az eső, kiöntött az ár-
víz, dühöngött a szél is, nekivágott a háznak, még-
sem omlott össze, mert kősziklán épült. Viszont, aki 
hallgatja beszédemet, de nem tartja meg, hasonló 
a balgatag emberhez, aki fövényre építette házát. 
Megeredt az eső, kiöntött az árvíz, dühöngött a szél 
is, nekivágott a háznak és összeomlott, rom lett, 
mert fövényen épült. 

Az építésnek örök szent törvénye ez, amit minden építőnek, aki nem 
játéknak épít, szem előtt kell tartania. Szikla és nem fövény, ha még úgy 
csillogna is a napsugár rászakadt verőfényében. Sugárözöntől sem válik 
a fövény idő- és viharálló fundamentummá. A kősziklát viszont a száguldó 
fergeteg sem ingathatja meg, sem nem őrölheti homokká. 

Mindnyájan építők vagyunk, vagy legalább építők akarunk lenni. 
Ezzel a szándékkal indultunk el az élet út jára. Hogy építünk? Mire épí-
tünk? Kinek építünk? Istennek-e, vagy a világnak? Nemzedékek sorsára, 
vagy muló történelmi pillanatoknak? Nem mi ítéljük meg, hanem megítéli 
Isten már az alapvetés pillanatában és megítéli a történelem, amelynek 
sodra enyészetbe söpri a fövény törekvéseket és fövény jellemeket, de 
hódolva áll meg minden törekvés, alkotás és lélek előtt, mely Isten akara-
tát és törvényét hirdette és a krisztusi oltóág diadalát munkálta a vad 
alanyfa akaratoskodó, porra ütő ereje felett. 

Építők vagyunk, egyház- és nemzetépítők. Nem építhetjük nemzetün-
ket az evangélium életteremtő ereje nélkül, de egyházunkat sem építhet-
jük, ha elvagdossuk nemzetünk életfájának gyökereivel egybeágazott gyö-
kérzetét, mert ez annyi volna, mint elszakadni attól az anyaföldtől, amely-
nek nedve táplálja. A magyar nemzet volt a történelem tanítása szerint a 
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vallásszabadság tükörtiszta földje Európában, még pedig nemcsak erő, 
vagy a jog és törvény parancsszavára, hanem lelkének alaptermészete sze-
rint, amitől a vallási gyűlölködés idegen volt. 

Ezt a vészes palántát ellenséges kezek ültették át a magyar földre 
és öntözgették, dajkálgatták bűnös igyekezettel, nem saját vallásuk iránt 
való szeretetből, hanem, hogy nemzetünk egységét megbontsák, erejét 
megbénítsák. E nemzetbontó törekvésnek, ha a jövendőben élni akarunk, 
akármilyen mézes-mázos szavakba öltözzék, teljes erővel ellene kell sze-
gülnünk. ,,őrizkedjetek a hamis prófétáktól! A szó Jákob szava, de a kezek 
Ezsau kezei." 

Az építésről szólva, tisztelettel köszöntöm e helyről Losonc városát, 
az építés klasszikus fészkét. Hányszor elhamvadt századok folytán! A pol-
gári hajlékok tüzében azonban soha nem hamvadt el lakosainak akarat-
ereje és Istenben vetett bizalma. Az utolsó nagy vész 1849-ben érte, amikor 
az orosz hadvezér a magyar ügyhöz való hűségéért porig égette és minden 
lakósát hajléktalanná tette. Losonc igazi magyar polgári város volt az 
idegen környezetben. Aki más fajbeli volt, rövid időn tősgyökeres magyarrá 
lett a város színtiszta magyar levegőjében. A hit, munka és szeretet hatal-
mas háromsága nevelte a várost igazi várossá, naggyá, mustármagnyi kez-
detből. Polgárságának egyik jellemző kristályosodott alakja Busbak Ádám 
kereskedő, egyházunk hű tagja, aki kereskedő tudott lenni kalmár lélek 
nélkül s aki életútjának első küzdelmes szakaszát élemedett korában igazi 
történelmi érzékkel s a vérbeli író stílusának szemléltető elevenségével 
írta meg. 

Közgyűlésünk, mely mint minden megmozdulás, a kor hullámveré-
sének tükörképe, kettős feladat súlyát érzi lelkén. Nemzetünk is, egy-
házunk is a világtörténelemben páratlan világválság perzselő kereszttüzé-
ben áll. Éreznie kell a jövendő biztosításának nagy gondját. Nem szállít-
hatunk kisebb és értéktelenebb hagyatékot gyermekeinkre, mint amit mi 
örököltünk apáinktól. E sorsdöntő küzdelemben különböző forrásból eredő 
és különböző oldalról támadó, eddig szinte szunnyadt erők támadnak egy-
másra, nem csupán győzelemre éhes ideglázzal, de az ellenség tökéletes 
kiirtásának szándékával is. A haladás és hagyomány elvének mérkőzése 
meg-megújuló jelenség. Nyilvánvaló, ha egy történelmi gondolat elvesztette 
termő erejét és nem tud már semmit adni az emberiségnek, ami gazdagodást, 
értékgyarapodást jelentene és öncéllá lesz, amelynek törekvése pusztán 
fennmaradásának biztosítása, halálra van ítélve és helyet kell adnia egy 
új eszmének, amiben nemcsak életerő van, hanem éltető erő is, amiben a 
népmilliók hisznek, mint boldogító hatalomban. Régente az egyházak 
harca inkább a dogmák, hitvallások harca volt, ma mindinkább a szeretet-
intézmények és szeretetmunka versenyévé válik. Az a kérdés, mennyi sze-
retetet tud az egyház híveire s az emberiségre szétárasztani. Ez minden 
egyháznak valóságos vízválasztója; láthatatlanul mozognak e mérkőzésben 
előre, vagy hátra a harcvonalak s a győztes az lesz, amelyikben több és 
sikeresebb a szeretet munkája. Semmi kétség, hogy az egyenlőség nem 
csupán a levegőszívás, mozgás és az elmúlás egyenlősége. A bölcső és 
koporsó közét a jézusi szeretetnek kell megtöltenie boldogító élettartalom-
mal; de a rideg önzés, akár a nagy eszménvek alacsony megtagadásában, 
akár vívmányok erőszakolásában nyilatkozik, egyaránt ellenkezik az isteni 
törvénnyel és krisztusi igazsággal. A fajok harca, — amivé a nemzetek 
harca átalakult — és amely áttöri a nemzeti országhatárokat, — volta-
képpen hatalmi éhség az egyenlőségnek elvét hátra szorítva: nem meghódí-



14 

tásra, lelki győzelemre törekszik, hanem leigázásra, egyközzé alacsonyí-
tásra. A népvándorlás kora támadt fel egész lelkiségével, intézményeivel, 
harci eszközeivel, — de amint a népvándorlás korának rémeit végre is 
legyőzte Krisztus szelleme, sőt a kérlelhetetlen gyilkos harc közepette cso-
dálatos nagy, szinte szertelen vallási idealizmus világáramlatát indította 
meg, ami korunknak félelmes kísérteteit is a krisztusi szellem szorítja 
vissza odúiba. Megmarad az, amit az élet próbarostája értéknek állapít 
meg és értéknek nyilvánít. 

A protestantizmus a renaissance kora óta a nyugati eszméli apostola 
volt hazánkban. Még pedig a lutheri irány volt rendszerint az úttörő és mag-
vető, a kálvini irány pedig a továbbfejlesztő és alkalmazó. A nemzet ház-
tartásában mindegyik nélkülözhetetlen tényező volt, mert lassan megérlel-
ték a reformokat, a haladás eszméit, hogy vérnélküli csendes lelki forra-
dalommal valósulhattak meg. Ezen hivatását a protestantizmus a tartalmi 
értékelés elvének alkalmazásával töltötte be: semmit sem vetett el pusztán 
a régiség okán, viszont semmit sem fogadott el és plántált tovább azért, 
mert új és divatos volt. Ennek az elvnek alkalmazásával győzelmesen fogja 
megvívni a jövendő harcát is. Míg minden eszme előtt kitárta lelkét, ami-
ben megérezte az életteremtő erőt, a „nyugati eszmék ' tetszetős csomago-
lásában nem fogadta be, most sem fogadja be azon eszméket, amelyekben 
nemcsak alkotó erő nincsen, de az igazi élet és az életteremtés ösztönszerű 
gyűlöletéből mindent irtanak, ami szép és magasztos, akár szoborremek, 
akár erkölcsi ideál, mert útjában áll a rombolás szellemének. A kultúra nem 
pusztán az élet kényelmét szolgáló technikai vívmányok sora. Közművelt-
ségről, kultúráról csak ott beszélhetünk, ahol megvan az erkölcsi tartalom s 
a léleknemesítésnek öntudatosan és odaadással szolgált felsőbbrendű célja. 
De a vészes jelenségek közt is teljesítjük őrálló kötelességünket, ami a múlt-
ból szállt reánk eltékozolhatatlan hagyaték gyanánt. Nem engedjük, hogy 
az élet és emberi lélek sivár sivataggá, tikkasztó Szaharává váljék. Építeni 
és plántálni jöttünk, nem pusztítani, vagy a pusztítást tétlenül nézni. 

Amint a protestantizmusnak, azonképpen a magyarságnak is meg 
vannak saját külön lelkiségétől lelkezett, nemzeti géniuszához illő fegy-
verei s ez a nagy történelmi korszakokban jelentkező önfegyelmezés ritka 
erénye. Az egyén és a kisebbség önként alárendelte magát a nemzet köz-
érdekének; nem egyes, bármily kiváló egyéniség akaratának, hanem a nem-
zet közérdekének s annál örömestebb, mennél kiválóbb volt azon egyén, 
akire jövőjét erős hittel reábízta. E jelenségek ismétlődnek a mondai jel-
lemű etelközi vérszerződéstől Kossuth Lajosig. Ez őrizte meg létét Ber-
zsenyivel szólva „nyolc századoknak vérzivatarja közt". Ösztönszerűen 
érezte, hogy a nemzet egységes vérkeringése a nemzeti élet alapja. Vala-
mint nem lehet külön vérkeringése a test szervezetben a végtagoknak, kéz-
nek, lábnak, akár a fejnek és törzsnek, valamint idegrendszere sem, úgy 
nem lehet külön vérkeringése, életrendszere egy állam területén sem egyes 
vidékeknek, sem egyes néprétegeknek. Ezt vitatta Széchenyi is a Hitel-
ben. Kölcsey, aki a Himnuszban örökszép imádságot ajándékozott nem-
zetünknek, megigéző remek mondatban fejezte ki a nemzetrészek önkén-
tes szabad és boldog hódolatát a szent koronában megtestesített nemzeti 
egység és gondolat eszméje előtt: „őseink szentnek tartották a koronát, 
mert a legszentebbnek gondolatát kapcsolták hozzá: gondolatát a szabad 
nemzet egy testbe foglalásának, gondolatát az egyesült néperőnek, mely 
bonthatatlan gátat emeljen nemcsak a külső ellenség, hanem egyes hon-
fiak békétlensége és önzése elé is". A történelem példaözönnel szolgál 
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arra. hogy akkor voltunk nagyok és hatalmasok, amikor ez a fenséges 
gondolat töltötte el a közlelket és az önfegyelmezés akkor lazult meg, ami-
kor idegen hatalmak saját érdekük szolgálatába szegődtették a nemzetből 
a Biberach-jellemeket, akiknek jelszava: Ahol a haszon, ott a haza! A mi 
nemzetünknek is szól Kossuth intő szózata: ,.Ha van valahol e hazában 
egy sajgó kebel, mely orvoslásra, ha van egy kívánság, mely kielégítésre 
vár, szenvedjen még egy kissé a sajgó kebel, várjon még egy kissé a kíván-
ság, ne függesszük fel miattuk azt, hogy a hazát megmentsük". 

E gondolatok szolgálnak irányadóul tanácskozásainknak. Ha valóság-
gal építeni akarunk, nem szabad felejtenünk azt, hogy nem magunkért jöt-
tünk a világra, Isten választott eszközeiül bennünket szent országa ter-
jesztésére. Isten országának munkásai vagyunk és nem saját egyéni cél-
jainknak kell építenünk, hanem Isten országának, amelynek eljöveteléért 
naponta imádkozunk. 

Egyházkerületünk életének legfontosabb eseménye, hogy Isten jóvol-
tából visszatért a hazai kötelékbe 13 anyaegyházközségünk,' 10 leány-
egyházközségünk, csonka törzsek lemetélt ágai, hogy beoltassanak a 
hazai egyházi életbe. A nagy boldog öröm, mely a hazatérteket s a haza-
várókat a visszacsatolás ünnepnapjaiban eltöltötte, nem szoríthatta hát-
térbe azt a feladatot, mely az egyetemes egyházra s legfőkép a két érde-
kelt kerületre nehezült, hogy a hazatérő gyülekezetek beillesztését egyházi 
életünkbe minél kevesebb zökkenővel hajtsa végre. Ezt célozta a dunán-
inneni és tiszai egyházkerületnek 1938 november hó 23-án tartott közös 
értekezlete, mely az élet minden ágára kiterjedő figyelemmel állapította 
meg a követendő irányelveket, amelyeket természetesen minden egyház-
kerület a maga sajátos életviszonyai és történelmi hagyományai szerint 
alkalmazott. 

Kiinduló pontul az egyetemes közgyűlés ünnepi határozata szolgált. 
Az 1938. évi december 28-án tartott egyházkerületi presbitériumi ülés e 
pontok alapján részletes javaslatot terjesztett az 1939. évi január 11-iki 
rendkívüli kerületi közgyűlés elé, mely a javaslatokat jogerőre emelte. 
Elsősorban a visszacsatolt gyülekezetek egyházmegyékbe osztása képezte 
főgondját. Komárom balparti része, Érsekújvár visszatért a törvény értel-
mében a fejér-komáromi egyházmegyébe, ahová az elszakítás előtt tarto-
zott, hasonlóképpen Losonc, Fülek Nógrádba, szintúgy az Ipolyon túl eső 
leány- és fiókegyházközségek. A Barsból, Nagy-Hontból visszakerült Százd, 
Csánk. Léva és Fakóvezekény községeket ideiglenesen a Nógrád-Honti egy-
házmegye igazgatása alá helyezte. Ezen két alakulás teljes rendben ment 
végbe és szabályos medrében megkezdődött az ú j élet a régi nyomokon. 
Nógrádnak, Hontnak, Barsnak százados egyházi életben gyökerező élő 
erös hagyománya, mint a törzsnek ereje áthatja a beoltott oltóág sarjadó 
életét és megkönnyíti az egybeolvadást. 

A kerületi közgyűlésnek a pozsonv-megyei gyülekezetek beosztására 
vonatkozó határozata nem bizonyult szerencsésnek. Meg kell jegyeznünk,, 
hogy e vidéken a határvonal megvonása sok csalódással sújtott bennünket. 
Több gyülekezet és pedig magyar vagy vegyes nyelvű, túl maradt a hatá-
ron és a visszatért négy gyülekezet nem volt elég erős arra, hogy a régi 
pozsonyi egyházmegye felélesztésére kellő alapul szolgáljon. Ezen körül-
mény latravetésével határozta el. természetesen a jobb jövendő reményé-
ben és ideiglenes hatállyal a mosoni és pozsony-megyei gyülekezeteknek 
egy egyházmegyébe való egyesítését. Azonban a közlekedési nehézségek,. 
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nyelvi, faji, hagyománybeli különbözőségek miatt nem remélhetjük, hogy 
az ú j egyházmegyében az élet a hívek teljes részvételével induljon meg. 
Mivel tudomásom szerint mozgalom támadt a két rész különválasztása 
érdekében, bár a felterjesztés még nem érkezett be és mivel a várható 
határkiigazítás esetleg más téren is tesz újabb intézkedéseket szükségessé, 
javaslom, hogy ezen kérdések tüzetes megvizsgálása végett bízza meg a 
közgyűlés az egyházkerületi presbitériumot, válasszon e célra külön bi- • 
zottságot, mely az érdekelt gyülekezetek és egyházmegyék meghallgatá-
sával terjesszen javaslatot a jövö évi rendes közgyűlés elé: egyúttal hatal-
mazza fel a közgyűlés a presbitériumot, hogy szükség esetén ideiglenes 
hatállyal intézkedjék. 

Az egyházközségi tisztviselők igazoltatása, amelyet szintén a rendkí-
vüli közgyűlés rendelt el, a miniszteri leirat szerint két bizottság előtt 
folyt le, közvetlen befejezés előtt áll és remélhetőleg, rövid időn belül befejező-
dik. Ezzel kapcsolatban szükséges az egyházközségi tisztviselők (lelkészek, 
tanítók kivételével), presbitériumok részben választása, újjáalakítása és 
eskütétele, illetőleg beiktatása, — már a régebbi határozat értelmében is. 

Külön gondoskodást igényel azon fiatal lelkészek képesítésének ki-
egészítése, akik 1919 január l-e után 1938. évi november hó 2-ig a cseh-
szlovák egyházben képesíttettek és avattattak lelkészekké! Azoknak, akik 
\a laha a magyar akadémiákat végezték s akiket magyar püspökök avat-
tak fel, elegendő lehet a magántanulmány és egy pár napos konferencia, 
a fiatalabb nemzedék számára azonban hosszabb ideig tartó átképző tan-
folyam volna szükséges a hittudományi karon. Az állam 5—6 hetes tan-
folyamot tartott a tanárok és tanítók számára. Ez voltaképpen egyetemes 
egyházi feladat volna, vagy legalább is közös teher a tiszai egyházkerület-
tel, szükség esetén azonban kerületünk módot talál arra is, hogy a felada-
tot saját hatáskörében intézze el. 

Az elmúlt évben meglátogattam Losoncot, mely kerületünk leg-
nagyobb s igazán lelki életet élő egyházközsége; Érsekújvárt két ízben; 
remélni lehet, hogy e gyülekezet most megválasztott lelkészének vezeté-
sével megkezdheti nyugodt életét; meglátogattam Alsó-Szelit két ízben 
(egy ízben az országzászlója avatásakor) Felső-Szelit az ú j lelkész beikta-
tása végett. Ez utóbbi alkalmat felhasználtam arra, hogy a galántavidéki 
missziói egyházközség szervezését elősegítsem. Dunaszerdahelyen tornyot 
és harangot avattam. Balassagyarmaton három új munkást avattam lelki 
szolgálatra: Kajos Jánost, aki jelenleg Észtországban tanulmányúton van, 
Makovinyi Pált és Molnár Pált. 

Meglátogattam az ősagárdi és oroszlányi egyházat, ahol az ú j iskola 
építéséről s a gyülekezet gazdasági helyzetéről tárgyaltam. Résztvettem 
Vanyarcon a Maróthv-emléktábla felavatásán és Veres Pálné emlékének 
felújításán; a Bethlen-Szövetség csurgói és kaposvári ünnepén; a szarvasi 
evang. egyház Tessedik emlék ünnepén előadással, a Missziói Egyesület 
30 éves jubileumán, Kunos Jenő első misszionárius kibocsátásán a kínai 
munkamezőre. Tudományos és lelki felkészültséggel indult útnak, — mint 
első öntudatos magyar harcosa a pogány térítésnek. Mivel az ő ritka ér-
tékű egyéniségére és bensőséges, hívő erős lelkére hazai egyházunknak is 
szüksége lett volna, úgy tekintjük az ő munkavállalását, mint vérünkből 
és lelkünkből hozott áldozatot egy fenséges oltáron. 

A mult esztendőn két ú j templommal több szolgál kerületünkben 
Isten dicsőségére s a hit. szeretet élesztésére. Az egyik Tatabánya-Felső-
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galla, mely hosszas, küzdelmes munka után eljutott végre oda, hogy saját 
templomában szolgálhat Istennek. E templomnak felépítésében a hívek 
adakozó készségén kívül oroszlánrész jut a Magyar Általános Kőszén-
bánya Rt. áldozatkészségének s különösen Vida Jenő elnök-vezérigazgató 
nagylelkűségének, aki megérezte, hogy a vallásosság ápolása a nyugodt, 
egyenletes életnek elsőrendű feltétele és hogy nem csupán a testről, ha-
nem a lélekről is kell gondoskodni. A templomszentelés a bányatársulat 
képviseletének nagy részvételével emelkedett hangulatban folyt le. Ez 
ünnepnek emelkedett hangulata talán közreműködött abban is, hogy a 
bányatársulat folyó évi január elsejétől fogva megváltotta a bánya alkal-
mazottainak évi egyházi adóját és annak részleteit hónapról-hónapra fizeti 
az egyházközségnek egyéb formákban megnyilvánuló támogatásán kívül. 
A zagyvapálfalvi templomot, amely Salgótarjánhoz tartozik, május havá-
ban adtam át szent rendeltetésének. Ezen templom létrehozatalában vi-
szont a salgótarjáni bányatársulat és a zagyvapálfalvi üveggyár tüntették 
ki magukat áldozatkészségükkel. Egész templomsorozat az, mely a Salgó 
védelme alatt létesült s a templom árnyékában mindenütt ott van a hívő 
gyülekezet imádkozó erejével. Mind a két társulat tisztviselői és munká-
sai élő tagok gyanánt munkálkodnak gyülekezeteinkben. Javaslom, hogy 
az egyházkerület a jótékony bányatársulatoknak és kiváltképpen elnö-
keinek, Vida Jenőnek és Chorin Ferencnek fejezze ki hálás köszönetét. 

Az esztendőnek azonban nemcsupán örvendetes eseményei vannak, 
hanem szomorú emlékei is. Az élet és halál urának úgy tetszett, hogy el-
szólítsa hűséges szolgái és munkásai közül dr. Dómján Elek tiszai püspö-
köt, nagy feladatok megvalósítása küszöbén. Kora ifjúságomtól fogva 
nemcsupán a pályatársak köteles ragaszkodása fűzött hozzá, hanem a 
mindig megértő, felhőtlen barátság érzelme is. Elmúlt, amidőn a nagyobb 
hatáskör sorompói felcsapódtak előtte. Isten utai kifürkészhetetlenek s 
nékünk meg kell nyugodnunk az Ö akaratában, aminek mélyére nem 
pillanthat korlátok közé zárt gyarló földi szem. 

Az egész hazai protestáns világ halottja dr. ScAneller István volt po-
zsonyi theológiai, utóbb kolozsvári egyetemi professzor. Nagy pedagógus-
nemzedék tekintett fel reá, mint nevelő mesterére. Magam is ott ültem 
lábainál és áhitattal, a lélek égő szomjúságával hallgattam vallástörténeti 
és neveléstudományi fejtegetéseit. Az ő mélyhitű és szabad szellemű egyé-
nisége tartott meg a theológiai pályán, amelytől más pályák csillogó re-
mények kecsegtetésével igyekeztek elszédíteni. 92 éves korában tért nyu-
govóra, mint Mózes a Nébó hegyéről egy messze pillantást vetve az Ígéret 
földje felé, ahonnan nemzetét egyidőre kiüldözte a népgyűlölet sátáni érzelme. 

Mult évi közgyűlésünk szeretettel üdvözölte a 100-ik életévébe lépő 
Torkos Lászlót, szinte utolsó sugarát a mult század nagy költői nemze-
dékének. Ma, egy év multával azt kell jelentenem, hogy elköltözött so-
raink közül. Öt is, mint Schnellert Kőszeg városa szülte nemzetünk és 
egyházunk számára értékes gazdag ajándékul. Ősei közt volt a bibliafor-
dító Torkos András, több superintendens; a messze elágazó ároni család-
nak néha ugyanazon időben három-négy tagja is szolgált az Űr oltáránál. 
Mély részvéttel álltuk körül sírját. Utolsó költeményei most az őszön je-
lennek meg ú j kiadásban. Utolsó évtizedeiben az ősz költö, akinek min-
den szívdobbanása egyházáé és nemzetéé volt, legszebb magyar versein-
ket, amelyekben nemzetünk lelkisége legtisztábban tükröződik, németre 
fordította, hogy ilyen módon résztvegyen a nemzetünktől elforduló hazai 
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németség visszahódításában. íme, egy százados élő fa, mely a halálos vég 
pillanatáig hullatja nemzete ölébe termő erejének ízes gyümölcsét. 

Kerületünk halottja Jánossy Lajos nyug. komáromi lelkész és érde-
mült fehér-komáromi esperes. Az elmúlt 20 esztendőn át a bilincsek közé 
zárt szenvedő magyarságnak dr. Halmi Bélával együtt meghajlíthatatlan 
harcosa és bizonyságtevő vértanuja volt, aki inkább választotta a rodos-
tói számkivetés keserű magányosságát, mintsem a földiekben termékeny 
függés verőfényes, változatos életét. Sohasem kereste a kényelmes élet 
megalkuvást jelentő formuláit, hanem elfogadta és viselte a szolgálat ke-
resztjét, ahogy a legfőbb pásztor vállára helyezte. Néki is megengedte az 
ő élete zarándokút ját ínséges pusztákon át igazgató Istene, hogy egy pillan-
tást vethessen előre és azzal a hittel hunyhassa le szemét, hogy áldozata 
és kereszthozása nem történt hiába. 

Elvesztettük Nógrád s egyházkerületünk nagy asszonyát, özv. gróf 
Dégenfeld Schomburg Lajosnét, szül. DessewfTy Ilonát, aki egy régi, tör-
zsökös magyar evangélikus család sarjaként élt közöttünk s mint Krisztus 
igazi szolgálóleánya, eszménnyé tisztult diakonissza, mint őseihez méltó 
magyar honleány példát adott erényeivel nemzedékének. 17 évi özvegy-
ség után 95 éves korában költözött e bujdosás völgyéből, áldott emléket 
hagyva maga után családja, gyülekezete és a magyar társadalom lelkében, 
ö alapította a sziráki kisdedóvó otthont, megemlékezve Üdvözítőnk mon-
dásáról: „Aki egy gyermeket befogad az én nevemben, engemet fogad be." 
1938 szeptember 6-án és szeptember 8-án közrészvét kísérte utolsó földi 
útjára. Testi alakja eltűnt szemünk elől, de lelkének sugárzása, mint a 
lenyugvó nap fénye ittmaradt velünk és szinte beleégeti lelkünkbe a bibliai 
ígéretet: Légy hív mindhalálig és néked adom az élet koronáját. 

Nem régen temették nagy részvét mellett Tótkomlóson néhai Jankó 
Dániel, volt tordasi lelkész és fejér-komáromi esperes özvegyét, szül. Vo-
zarik Etelkát 87 éves korában, évtizedekre terjedő özvegysége után. Az 
evangélikus papné mintaképe volt, aki átérezte az ároni családok nagy 
történelmi jelentőségét az egyházi életben. Nem csupán gondos őre volt 
a tiszta lángú házi tűzhelynek, amely jóságos melegével magaköré gyűj-
tötte az egész gyülekezetet; nem csupán fáradhatat lan élesztője a protes-
táns paróchia áldásos szellemének (négy kiváló papnét nevelt fel), hanem 
férjének hü munkatársa, maga is munkása az egyházi irodalomnak; le-
fordította Funke német vallásbölcseleti munkáit és bibliamagyarázatait. 
Férje megtalálta benne a bethániai két testvért, Máriát és Mártát egy alak-
ban egyesülve. A külső egyszerűség lelki mélységet rejtegetett, — amely 
csak meghitt lelkek előtt tárult fel teljes szépségében. 

Végül emlékezzünk meg a róm. kath. egyház nagy halottjáról, dr. 
Tóth Tihamér veszprémi püspökről, aki Prohászka Ottokár óta legegye-
temesebb hatást tett széleskörű hallgatóságára a róm. kath. egyház ki-
válóságai közül. Mint egyetemi theol. tanár, mint író és szónok egyaránt 
lélek-vonzó és közfigyelmet keltő személyiség; a magyarság és keresz-
ténység bástyájául szánta el magát; harci erejét a szükségparancsolta kö-
vetelmények szerint fordította hite és nemzete legnagyobb ellenségei felé. 

Az Űrban elhunytak emlékének hódoljunk néma felállással! 
Tisztelettel és bizalommal köszöntjük az ú j munkásokat, elsősorban 

a tiszai kerület püspökét, Turóczy Zoltánt, akit nem pusztán kerületének, 
hanem szinte az egész hazai evangélikus közvéleménynek bizalma hivott 
el székébe. Rég ideje küzd egyházunkban a közszellem elvilágiasodása 
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ellen s a német hatásszülte eredmények kiegyenlítéséül északi néproko-
naink nyugodt, bensőséges lelki életét igyekezett hazai életünkbe átplán-
tálni. Isten áldását kérjük munkájára! 

Isten áldását kérjük azon ú j munkásokra is, akikről jelentésem füg-
gelékében emlékezem meg. Sorukból ki kell emelnem dr. Reimann Ernőt 
a dorogi, Törs Tibort a kisterenyei, vitéz dr. Laidenfrost Pált az eszter-
gomi^ dr. Laidenfrost Gyulát a csánki egyházközség felügyelőjét, akiknek 
működéséhez joggal fűzünk nagy reményeket. Örömmel vállalták az egy-
házi szolgálatot; azok közé tartoznak, akik az oltárra visznek ajándékot, 
nem az oltárról saját kincseskamrájukba. 

A személyi változások kapcsán említem meg, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium élére gróf Teleki Pál távozása után ismét dr. 
Hóman Bálint került, — az államtitkári széket pedig dr. Zsindely Ferenc 
távoztával dr. .Jalsoviczky Károly foglalta el. A távozóknak köszönetet mon-
dunk szolgálatukért, az ú j munkásokat bizalommal üdvözöljük abban a 
hitben, hogy egyházunk jogos igényei pártfogókat találnak bennük. 

Az egyházkerületi presbitérium az elmúlt esztendőben két ülést tar-
tott. Az egyiket októberben, amelynek egyetlen tárgya volt egy memoran-
dum elfogadása, Pozsonynak, a kerület egykori és jövendőbeli székhelyé-
nek minél előbbi visszacsatolása tárgyában. A másodikat pedig december 
28-án tartottuk a visszacsatolt gyülekezetek ügyének tárgyalása végett. 
Ehelyütt említem, pusztán nyilvántartás végett, hogy az egyetemes egyház 
szabályrendeletei a jövő közgyűlésig elkészülnek és ekkor mód nyílik egy-
házkerületi szabályrendeleteink megalkotására is. 

Az egyház életerejének elevenségét az alapítványok bizonyítják; olyan 
jelenség ez, mint a friss hajtás az östörzs ágain. Az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság ismét gyarapította régi alapítványát 250 P-vel s 1939. 
év végére az alapítvány átlaga nemcsak eléri, de meg is haladja a 3000 P-t, 
úgyhogy elérkezett az alapítvány megnyitásának ideje. A másik alapít-
vány báró Prónay Róza örökösei, báró Prónay György, báró Prónay Gá-
bor, báró Prónay Jozefin és Patav Tiborné, szül. báró Prónay Ifigénia 
által a boldogult végrendeletének végrehajtásaképpen és emlékére tett 
4000 P értékű alapítvány a karancssági evang. kápolna javára. Az alapít-
vánv céljának megjelölése egy sugárt vet az elmúlt sötét századokba, ami-
kor az acsai Prónay-kastély termében gyűltek össze az evangélium hívei 
buzgó áhítatra és igehallgatásra, mivel a templom építését gátolta a hata-
lom. Emberöltök sora esik a két időpont közé, a családi hagyomány most 
is ugyanazt a gyümölcsöt termi egyházunk számára. Hova lenne a nép 
lelki táplálék, az élet kenyere s az élet vize nélkül, csupán pusztai manna 
testi eledelével? Nemde nem nagyobb-e a lélek, hogy nem az eledel? Kö-
szönetünk illeti az adakozókat s dicsőség Istennek, aki az emberi szíveket 
adakozásra felindította. 

A felekezeti viszony a mult év óta változatlan; a sebek nyílt sebek 
maradtak, a gyógyulás még egyre késik. Újólag hangsúlyoznunk kell, 
hogy a tövis eltávolítása a nemzet testéből elsősorban nemzeti közérdek, 
mert békételen, bizalmatlanságban élő nemzet csak fél erővel küzdhet 
nemzeti céljaiért. A reformáció egyházai közt teljes az összhang. A régi 
egyesületek mellett újabban a Bethlen-Szövetség munkálja hathatósan a 
testvéri összefogás szent ügyét: nem csupán évről-évre rendezett reformá-
ció ünnepeivel, amelyek rég a közérdeklődés homlokterébe kerültek; ha-
nem otthont, közös gyülekezőhelyet is nyitott, ahol találkozhatunk. Az 
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idei évben egy protestáns hét rendezését tervezi előadásokkal, a protes-
táns sajtó- és háziipar szép és tanulságos kiállításaival. E protestáns hét 
nem tüntetésnek készül, hogy létezünk, hanem bizonyságtevésnek a né-
pek és egyházak legfőbb pásztoráról, — számadásnak a talentumokkal 
való sáfárkodásról, a múltról, a végzett munkáról a számadás ura előtt. 
Ha Zrinyi Miklós boldog büszkeséggel elmondhatta nemzetéről, hogy „Egy 
nemzetnél sem vagyunk alább valók", bizalommal állhatunk mi is Iste-
nünk elé, hogy bár vele szemben alázatosság illet meg bennünket, — az 
egyházaknak földi versenyében nyugodtan állhatunk meg és annyit még 
a reánk bocsátott keresztek alatt is, kisebb számmal is, rövidebb idő alatt 
is végeztünk hazánkért, a keresztyénségért, mint a keresztyénség régebbi 
történelmi alakulatai. 

Melegen ajánlom gyülekezeteinknek és híveinknek a tömeges rész-
vételt. 

A Bethlen-Szövetségről szólva, nem hagyhatom említetlenül, hogy a 
mult őszön emlékünnepet tartott Ikladon gróf Ráday Gedeonnak, a Szö-
vetség első elnökének s egyik alapítójának emlékére, Ikladon, ahol sírja 
domborul, fent a park kiemelkedő pontján. Az evang. templomban tartott 
ünnepen dr. Traeger Ernő méltatta az apáihoz tért magyar lelkű protes-
táns főúr személyiségét, kerületünk püspöke pedig a Ráday-nemzetségről 
tartott történelmi előadást. Az elhunyt családjának, törzsének utolsó férfi 
sar ja volt, izig-vérig református, de minden időben hű védője a közös 
protestáns életjognak, őseihez méltóan, akik atyai szívvel viseltek gondot 
evang. jobbágyaikról, költők és írók voltak, könyvtárt alapítottak. E vá-
ros ref. temetőjében nyugszik Ráday Pál, Rákóczi Ferenc fejedelmünk 
titkára, aki a híres „Recrudescurit vulnera" kiáltvány szerzője, kiváló dip-
lomatája, a jeles énekköltő és imádságíró, akit ludányi udvarházából 
Losoncra hoztak végső pihenőre. Vele emelkedett fel a család a köz-
nemesség rendjéből az ország sorsintéző tényezői közé. 1733-ban halt meg 
s kétszáz év múlva, 1937-ben már az utolsó férfi sarjra borult a sírnak 
hantja, Kötelességemnek tartom, hogy e helyütt, éppen Losoncon tisztelet-
tel és kegyelettel adózzam nemcsak Ráday Pál, nemcsak Ráday Gedeon, 
hanem az egész Ráday-nemzetség emlékének. 

Egyházunk, ha igazán Krisztus egyháza akar lenni, nem érheti be a 
jelen viszonyaink pontos megmérésével, hanem jövendőjének is szilárd 
alapot kell vetnie. Ez alapvetés hazai egyházunk szórványjellegénél fogva 
inkább védelmi jellegű, mivel híveinknek jórésze inkább elszórva, tanyá-
kon és pusztákon, vagy más vallásúak közé vegyülve él, ahol felszívódás 
a sorsuk. Erőnk gyenge, a feladat pedig nagy^ szinte erőnk felett való. 
Azonban tétlenül mégsem nézhetünk a jövő elé, egykedvűen várva a mécs-
láng lassú kialvását. Egyik fegyverünk volna a szórványgondozásnak hat-
hatósabbá tétele, missziói központok létesítése, missziói munkások szapo-
rítása, ami természetesen áldozatokba kerül, mert az államtól nem várha-
tunk mindent. Szükséges volna egy külön egyházkerületi missziói alap 
létesítése. Ami volt, azt a kerület kénytelenségből más, elodázhatatlan 
célra fordította. Ez alapot helyre keli állítanunk. Másik fegyverünket a bir-
tokreform adja kezünkbe. A telepítéseknél ügyeljünk arra, hogy egyrészt 
az elvándorolt telepesek üres helyére a szórványhelyekről evangélikus 
családokat telepítsünk, hogy őket megtarthassuk egyházunk számára. 
Szükség esetén haza kell hívni az amerikai, brazíliai magyarságot, mold-
vai, oláhországi elvándorolt s pusztulásra ítélt véreinket. Nagy cél, de 
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gyáva és kishitű nép az, mely a nagy céloktól, próbát jelentő feladatoktól 
megijed, vagy az áldozatok elől kitér. A Lélek jelenléte azonban erőt ád 
hozzá. Erre a feladatra a Luther-Szövetséget tartanám legalkalmasabb 
eszköznek; hozzáillő cél volna és az aratás sem maradna el. A szövetség 
mozgékonyabb, ügyvitele egyszerűbb, mint az egyházi szervezeté. Igaz, 
hogy a munka jórészt láthatatlan, zajtalan, csendes munka, azonban az 
ilyen munkának van igazi sikere, a közügy feltétlenül hasznát látja s a 
névtelen megsegített ezrek hálája jár nyomában. Mert a protestáns egy-
házak a magyar állam és nemzet fenntartó oszlopai voltak akkor is, ami-
kor az államhatalom tényleges birtokosa ellenük fordult. E szomorú, tra-
gikus emlék természetesen nem változott most sem hazafiságunk és nem-
zethűségünk mértékén. 

A másik tér, ahol a munkát teljes erővel meg kell kezdenünk, az 
evangélikus öntudat nevelése, elsősorban a családban a bölcsen irányított 
családvédelemmel és gyermekneveléssel; folytatni az iskolákban, az if jú-
sági egyesületekben, gondos kertészmunka módján gyomlálni a gyomot, 
dédelgetni a hasznos csemetéket, hogy az avarnak látszó terület lassan-
lassan szem- és lélekigéző tündérkertté váljék. Elismeréssel adózunk a 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületnek, mely töretlen utakon indult el és ki-
tartása máris, szép gyümölcsöt termett. Idegen mintának köszönheti meg-
születését, de lassanként leveti magáról az idegen mezt és szemhatára tá-
gultával egyre nemzetibbé válik anélkül, hogy ősforrását, az evangéliumot 
megtagadná. Ügyelnünk kell arra, hogy a könyörtelen önzésű üzleti szel-
lem kártékony olvasmányokat ne csempésszen a családok, ifjúsági egye-
sületeink asztalára s ilymódon alattomban, órák alatt ne rombolja le 
azt, amit az if jú lelkekben esztendők során nagy gonddal, fáradtsággal fel-
építettünk. Sajátságos jelenség egyes iskolai olvasókönyvekben az a törek-
vés, hogy Ady nevével homályosítsák el Petőfi, Arany, Tompa, Vörösmarty 
nevét, verseivel szorítsák ki a XIX. század nagy költőinek nemcsak világ-
szép, de erkölcsnevelő, a lelket az élet magasabb szintjére emelő költemé-
nyeit. Ady lehetett költő, de lélek- és nemzetépítő hatalom nem volt. 
A csüggedést prédikálta, nem az élő bizakodó munkás hitet. A csüggedés 
nem teremt ú j világot, hanem vagy rombol, vagy nemtörődömséggel szét-
mállani hagyja, amit jobb elődök szent hittel építettek. 

Ha építeni akarunk, nekünk építő hitre és nem csüggedésre, építő-
kövekre és nem feszítővasra van szükségünk. Sok ezer szív dobbanása 
váljék egy nagy szív közös dobbanásává, sok ezer akarat ereje egyetlen, 
Istenre mutató akarat erejévé, hogy a jövendő felépülhessen. Aki az épí-
tés áldozatos szent kötelességét vállalni nem akarja és szeme inkább az 
élet muló javait böngészi, távozzék az oltártól, amint a félénkek és önzők 
távoztak Gideon seregéből, amidőn Midián ellen indult. 

Építeni akarunk, mert Isten építeni rendelt a templomok és iskolák 
falaira, munkára és nem tétlen merengésre; diadalmas élethitet kíván tő-
lünk s nem az enyészet örvényébe taszító kishitű csüggedést. 

Következnek a részletes kimutatások. 
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I. Változások a tisztviselők sorában. 

a) Az egyházmegyékben: 

Lemondott Csatáry Elek mosoni felügyelő, Mihalovics Samu nógrád-
honti esperes. 

Megválasztatott felügyelővé: a moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített 
egyházmegyében Csatáry Elek; esperessé a nógrád-hont-barsi ideiglenesen 
egyesített egyházmegyében Kardos Gyula. 

» 

b) Változások a lelkészi karban: 

Hazatértek: Kuszy Emil losonci. Balogh Gyula fülek-várgedei, Rozs-
nyay János százdi, Fenyves Pál fakóvezekényi, Bándy Endre lévai, lic. 
Fizély Ödön somorjai, Szalontay Oszkár alsószeli, Stadtrucker Gyula 
dunaszerdahelyi, Baltazár János révkomáromi lelkészek és Fenyves János 
csánki h. lelkész, Révész László és Kirner Lajos segédlelkészek. 

Távoztak: Baltazár János Jolsvára. 
Megválasztattak: Mátis István Felsőszeliben, Németh Géza Csabdin, 

Jakobi Viktor Róbert Érsekújváron. 

c) Segédlelkészi alkalmazás. 

Benczúr Zoltán Tatabánva-Felsőgallán, Mesterházv Ferenc Érden, 
Szepessi Károly Oroszlányban, Teke Zsigmond Székesfehérváron, Aranyi 
József Balassagyarmaton, Gartai István Salgótarjánban, Molnár Pál Sám-
sonházán, Makovinyi Pál Szügvben, Kirner Lajos az Ipolyvidéki misszió-
ban, Révész László Losoncon. 

d) Változások a felügyelői karban: 

Lemondtak: Rógriin Jenő dr. Dorogon, Hanzély Gyula Szügyben, 
Golián Rezső Kisterenyén, dr. Soltész Zoltán Ipolyvecén. 

Megválasztatott felügyelővé: Dr. Reimann Ernő Dorogon, dr. Törs 
Tibor Kisterenyén, Hanzély Ferenc Szügyben, dr. Leidenfrost Gyula Csán-
kon, Vidovszky Lajos Tatabányán; másodfelügyelővé Wiesinger Károly 
Salgótarjánba, Nemes Károly Kisterenyén; tb. felügyelővé Csanády László 
Tatabányán. 

e) Változások a tanítói karban: 

Távozott: Aradi István oroszlányi tanító Csővárra; továbbá a vissza-
ítélt terület evang. tanítói közül a csánki, fakóvezekényi, erdőmegi, kis-
csalomjai tanítók. 

Megválasztatott: Pfandler Nándor Pusztavámon, Bartos László Orosz-
lányon, Palócs Géza Csánkon, Jakus Lajos Farnadon, ifj . Varga Géza 
Ipolyszakálloson és Halmai Zoltán Csesztvén hely. tanítónak. 
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2 Moson-Pozsony 5 1 4 — 5 5 — 5 — — 
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V. Az egyházmegyék anyagi viszonyai 1938. évben. 
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alapítvány 212"— „ 

4. lándori dr. Kéler Zoltán 
segítő-alap 73"— „ 

5. lándori dr. Kéler Zoltán 
papidíj alapítvány . 19'— „ 

6. Itzés Zsigmond-féle tani-
tóképviseleti alapít-
vány 49 — „ 

7. Egyházmegye i könyv-
tár-alap 163'— , 

1. gróf Zichy-féle alapít-
vány 1.— P 

1. Monografia-alap . . . . 448 38 P 
2. Missziói-alap 3788 59 „ 
3. Diakonissza-alap . . . 5864 52 „ 
4. Szirákköri tanítók ösz-

töndíj-alap 94 60 „ 

Összesen . 

A mult évi ki-
mutatással 
szemben . . 

19.634 
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19.071 

+1.221 
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+ 4 5 9 
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+5 .234 

10.825 09 P 

— 4 2 5 1 P 



VI. Az egyházmegyék egyházainak anyagi viszonyai az 1938. évről. 
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1. Fejérkomárom 88.877 84.996 3.881 — 13.813 5.076 115.102 11.357 2.909 — 17.600 3.683 — 349 — 
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3.421 37 
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3. Nógrád-Hont Bars . . . 258.825 253.152 5.673 — 13.777 16.648 81.476 14.007 12.013 11.200 — 3.971 13.729 — 69 — 3. 

Üss esen . . . 428.010 411.943 16.104 37 31.582 31.343 20.998 42.506 17.882 16.308 — 29.117 28.073 — 533 — 

— 
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szemben . . . • . . 
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VIL Az egyházmegyék papi segélyző intézeteinek kimutatása az 1Ô38. évről 
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1. Fejérkomárom 1.504 114 8 1 á 40 „ 

5 á 16 „ 

184 3 10 103 

2. Moson-Pozsony vármegye . . 
t 

121 50 1 á 50 P 50 — 14 — — — 

3a Nógrád-Hont-Bars 10.137 657 16 2 á : 140 898 —200 — — 234 — 

3b Bánóczy-alapí vány  476 114 — 12 á : 52 — — — — — — 

3c Bánóczy-alapítvány  399 17 1 á : 18 

1 á : 48 

Összesen: . . . . 12.637 952 25 — 1.132 — — — 337 — 
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VIII. Adományok az egyházkerület részére. 

Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság adománya a szerződés-
szerű jutalékon felül alapítványa gyarapítására 250 P. A püspök adománya 
420 pengő. 

IX. Segélyek. 

a) Kivételes és rendkívüli államsegélyben részesültek: 
Lelkészek: Wenk Károly ny. lelkész 150 P, Nagy Lajos gyúrói lel-

kész 100 P, Kertész Ferenc vanyarci lelkész 200 P, Pohánka Sándor bö-
ködi lelkész 180 P. 

Egyházközségek: Szirák 400 P (templomtatarozásra), Esztergom 
1.000 P (templomra); iskolára: Vanyarc 5.600 P, Sámsonháza 1.100 P, He-
réd 400 P, Egyházas-Dengeleg 984 P, lelkészlakra Vanyarc 300 P, végül a 
dunaszerdahelyi egyházközség 2.688 P, összesen 13.102 P. 

b) Szórványgondozás és vallástanítás címén kiutalt segélyek: 
1. A bokodi lelkésznek a dadi vallástanítás címén . . . . 30.— P 
2. A csabdi lelkésznek a bicskei és szórványbeli vallás-

tanításért 40.— , 
3. A csákvári lelkésznek szórványbeli vallástanítás címén . . 100.— , 
4. Az esztergom-dorogi vallástanításért 100.— , 
5. A gyúrói lelkésznek a váli vallástanításért 30.— , 
6. A komáromi lelkésznek a szórványbeli vallástanításért . . 50.— , 
7. Mátis István nyug. tanítónak a dunaalmási vallástanításért 125.— , 
8. Halom Józsefnénak a nagyigmándi vallástanításért . . . 25.— , 
9. A nagyvelegi lelkésznek szórványai gondozása címén . . . 100.— , 

10. A pusztavámi lelkésznek a móri és árkipusztai vallástaní-
tásért 75.— , 

11. A száki lelkésznek a császári vallástanításért 60.— , 
12. A szendi lelkésznek szórványbeli vallástanításért és lelki-

pásztori gondozásáért 100.— , 
13. A székesfehérvári lelkésznek a szórványbeli vallástanítás 

és lelkipásztori gondozás címén 120.— , 
14. A tatabányai lelkésznek a bánhidai vallástanításért . . . . 50.— , 
15. A tordasi lelkésznek szórványai gondozásáért 100.— , 
16. Nagy Tibor segédlelkésznek szórványbeli vallástanításért . 40.— , 
17. Mesterházv Ferencnek szórványbeli vallástanításért . . . 40.— , 
18. Nagysuránvi polg. iskolai vallástanítás címén —.— , 
19. Az ipolyvecei lelkésznek az ipolysági és drégelypalánki val-

lástanításért 40.— , 
20. A bánki lelkésznek szórványbeli vallástanítás és lelkipász-

tori gondozás címén 130. , 
21. Pap János nógrádi tanítónak a szokolyai és diósjenői val-

lástanításért ' 
22. Milán János segédlelkésznek a bujáki vallástanításért . . . 50.— , 
23. Kindrusz András kutassói tanítónak a szórványbeli vallás-

tanításért . . . , . . , 130.— , 
24. Az egyházasdengelegi lelkésznek az erdőtarcsai vallástaní-

tás és szórványgondozás címén 120.— , 
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25. A galgagutai lelkésznek a berceli és sápi vallástanításért . 100.— P 
26. Dr. Pap Jánosnénak a becskei vallástanításért 25.— „ 
27. A kétbodonyi lelkésznek szórványbeli vallástanításért . . 120.— „ 
28. A kisterenyei lelkésznek szórványbeli vallástanításért és 

lelkipásztori gondozás címén 200.— „ 
29. A legéndi lelkésznek a nézsai vallástanításért 50.— ,, 
30. A lucfalvai lelkésznek a nógrádmegyeri vallástanításért . . 50.— „ 
31. Az ösagárdi lelkésznek szórványbeli vallástanításért . . . 60.— „ 
32. A salgótarjáni lelkészi hivatalnak szórványgondozás és 

vallástanítás címén 200.— „ 
33. Dani István bocsárlapujtői tanítónak szórványbeli vallás-

tanítás címén 60.— ,, 
34. A szécsényi lelkésznek szórványbeli vallástanítás és lelki-

pásztori gondozás címén 220.— ,, 
35. Varsányi Árpád bágyoni tanítónak szórványbeli vallás-

tanításáért , . . . , , . 100.— „ 
36. A szügyi lelkésznek szórványbeli vallástanításért . . . . 80.— „ 
37. A terényi lelkésznek szórványbeli vallástanításért . . . . 75.— „ 
38. Molnár Pál segédlelkésznek a nagybárkánvi vallástanításért 25.— „ 
39. Kiss Kálmán lelkésznek az alsópetényi vallástanításért . . 20.— „ 
40. Révész László segédlelkésznek a vilkei és gácsi vallástaní-

tásért 50.— „ 
41. A kiscsalomjai lelkésznek a nagycsalomjai vallástanításért 30— „ 
42. Kirner Lajos missziói segédlelkésznek szórványbeli vallás-

tanításért 190. ,, 
43. A dunaszerdahelyi lelkésznek a dunatökési vallástanításért 50.— „ 
44. A nagybörzsönyi lelkésznek Mária Nostra gondozásáért . . 60.— „ 

Összesen: 3.300.— P 

c) Állami elemi iskolai vallástanításért utalványozott segélyek. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszternek 1939. évi június hó -én 
számú rendeletével az állami elemi népiskoláknál müködö val-

lástanítással megbízott lelkészek és tanítók díjazására rendelkezésre bo-
csátott 1.370 pengőből segélyeztettek: 

1. Németh Géza lelkész mint csabdii vallástaníló heti 4 óra után 50.— P 
2. Németh Géza lelkész mint vasztélypusztai vallástanító 

havi 2 óra után 30—. „ 
3. Fadgyas Aladár lelkész mint tóvárosi vallástanító 

heti 2 óra után 40.— „ 
4. Molnár Gy. s. lelkész csévi vallástanító heti 1 óra után . . 20.— „ 
5. Mesterházy Ferenc s. lelkész, mint érdi, ercsii és diósdi 

vallástanító heti 4 óra után 50.— ,. 
6. Mesterházy Ferenc s. lelkész, mint ráckereszturi és tárnoki 

vallástanító heti 2 óra után 40.— ,, 
7. Podhradszky J. lelkész mint martonvásári vallástanító 

heti 1 óra után 20,— „ 
8. Piri Katalin tanítónő mint szenvdi vallástanító 

heti 7 óra után 85.— „ 
9. Piri K. lelkész mint szentmihálypusztai vallástanító 

heti 1 óra után 30.— ,, 
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10. Weltler R. lelkész, mint vallástanító 
heti 4 óra után 50.— P 

11. Szűcs Sándor lelkész, mint magyaróvár—mosoni vallás-
tanító heti 7 óra után 90.— „ 

12. Révész Alfréd lelkész, mint sziráki vallástanító heti 6 óra után 75.— ,, 
13. Teszák János tanító, mint sziráki vallástanító heti 6 óra után 75.— ,, 
14. Dani István tanító, mint bocsárlapujtői vallástanító 

heti 5 óra után , , 65.— ,, 
15. A zagyvapálfalvi vallástanítónak heti 2 óra után . . . . 20.— ,, 
16. A somoskőujfalusi és zagvvai vallástanítónak 

heti 1—1 óra után 40.— ,, 
17. Salgótarjáni I—III. körz. vallástanítónak heti 2—2 óra után 75.— „ 
18. Limbacher Zoltán kisterenyei vallástanítónak heti 1 óra után 15.— ,, 
19. Limbacher Zoltán lelkész, mátraverebélyi és vizslási vallás-

tanítónak havi 1—1 óra után 25.— „ 
20. Limbacher Zoltán lelkész, mátraszelei valástanítónak havi 

1—1 óra után 25.— ,, 
21. Kiss Gy. igazgató-tanítónak, mint homokterenyei vallás-

tanítónak heti 2 óra után 25.— „ 
22. Kiss Gy. igazgatótanítónak, mint jánosaknai vallástanítónak 

heti 2 óra után 25.— „ 
23. Kiss József tanítónak, mint vallástanítónak 

heti 4 óra után 50.— „ 
24. Kindrusz András tanítónak, mint ecsegi vallástanítónak 

havi 2 óra után 30.— „ 
25. Wurm G. tanárnak, mint galántai vallástanítónak 

heti 2 óra után 25.— „ 
26. Révész László segédlelkésznek, mint losonci vallástanító-

nak heti 4 óra után 50.— ,, 
27. Révész László segédlelkésznek, mint apátfalvi vallás-

tanítónak heti 4 óra után 50.— ,, 
28. A rapmucsinyi vallástanítónak havi 2 óra után 25.— „ 
29. Vieszt Márton lelkésznek, mint ipolyharaszti vallástanítónak 40.— 
30. Kirner Lajos s. lelkésznek, mint bátorfalui vallástanítónak 

heti 2 óra után , , , , 40.— ,, 
31. Kirner Lajos s. lelkésznek, mint gyarmatújfalusi vallás-

tanítónak heti 2 óra után 40.— „ 
32. A szelestyéni vallástanítónak heti 2V2 óra után 25.— „ 
33. Bándy Endre lévai lelkésznek, mint lévai vallástanítónak 

heti 2 óra után , , . . 25. ., 
Összesen: 1,370.— P 
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d) Adóalapi segélyek: 

I. Fejérkomáromi esperesség: 
1. Bokod . . . . 65.— P 
2. Gyúró 85.— ,, 
3. Oroszlány . . . . 85.— „ 
4. Pusztavám . . . . 60.— ,, 
5. (Szák) Vérteskéthely 355.— 

650.— P 

II. Nógrád—hont—barsi ideiglene-
sen egyesített esperesség: 

1. Bánk 405.— P 
2. Nógrád 85.— „ 

Bér 555.— ,, 
Bokor 355.— ,. 
Kutassó 240.— „ 

I. Fejérkomáromi esperesség . 
II. Nógrádi esperesség . . 

3. Felsöpetény . 625.— „ 
4. Kétbodony . . . 60.— „ 
5. Legénd . . . . 625.— „ 
6. Lucfalva . . 625.— „ 
7. ösagárd . . 625.— „ 
8. (Sámsonháza) Szu-

patak . . , . 355.— „ 
9. Szirák . . 85.— „ 

10. Szügy . . 115.— „ 
Csesztve . . 345.— „ 
Ipolyság . . . 240.— „ 
Mohora . . 180.— „ 
Patvarc . . 220.— „ 

11. Terény . . . 520.— „ 
6,260.— P 

650.— P 
. . . . . 6,260.— „ 
Összesen: 6.910.— P 

e) Közalapi segélyek 1938-ban.-

Komárom 600.— P, Tatabánya 200.— P, Székesfehérvár 200.— P, 
Egyházasdengeleg 100.— P, összesen: 1.200 P. 

f) Gyermeknevelési segélyek: 

a) Lelkészek: Fúria Zoltán 80.— P, Görög Ernő 60.— P, .Nagy Lajos 
30.— P, Piri Károly. 60.— P, összesen: 210.— P. 

b) Tanítók a Protestáns tanítói internátusi alapból: Polcz Lajos, 
Gyúró 170.— P, Kaján József, Legénd 170.— P, Gál János, Patvarc 170.— P, 
Gáspár István, Bánk 170.— P, Grosz Károly, Hegyeshalom 130.— P, 
Kurz Konrád, Rajka 130.— P, Thomka Károly, Vanyarc 130.— P, Soós 
János, Rajka 130.— P, Ormosi Lajos, Tordas 130— P, Szügyi Géza, Egy-
házasdengeleg 130.— P, Mihalovics Pál, Szécsény 130.— P, összesen: 
1.591.— P. 

X. A püspök munkarendje 1938/39. 

I. 1938. évben: 
Szeptember. 

1. Egyházkerületi gyűlés Hegyeshalmon. 
4. Keresztyén Ifjúsági Egyesület konferenciáján előadás Celldömöl-

kön. („Magyar i f jak idegenben"). 
6. Részvétel D. Raffay Sándor bányakerületi püspök 20 éves püs-

pöki, 30 éves budapesti lelkészi jubileumán. 
25. Előadás Ikladon a Bethlen-Szövetség Ráday Gedeon-emlékünne-

pén a Ráday-nemzetségről. 
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Október. 
7. Egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése. 
8. Előadás Szarvason „Tessedik kora" címen a szarvasi Tessedik 

ünnepen. 
9. Részvétel a szarvasi ótemplom 150 éves jubileumán. Üdvözlő 

beszéd és imádság. 
16—18. Sopronban előadások a hittudományi karon. 
20. Püspöki értekezlet Budapesten. 
22. Tanácskozás Szügyön a segédlelkészség ügyében. 
23. Lelkészavatás Balassagyarmaton. 
24. Tanácskozás Balassagyarmaton a pénzügyigazgatóval és tan-

felügyelővel. 
25—26. Részvétel Nyíregyházán dr. Dómján Elek püspök temetésén. 
30. Pekár Gyula síremlékének felavatása Budapesten, a Kerepesi 

temetőben. Beszéd, imádság. 
30. Délután tanácskozás a tatabányai templomszentelés ügyében. 
31. Kelenföldön reformáció-ünnepi beszéd d. e., — d. u. imádság a 

Szilágyi Dezső-téri templomban. 

November. 

5. Részvétel a zsinat szabályrendeleti bizottság ülésén. Tanácskozás 
az ú j theol. tanulmányi rend ügyében. 

6. Szabolcska Mihály síremlékének felavatása Budapesten. 
7—9. Egyetemes egyházi bizottságok ülései Budapesten. 

10. A MELE gyűlése. A Luther-Szövetség serlegavatása Budapesten. 
11. Lelkészképesítő bizottság ülése. 
12. Egyetemes közgyűlés. 
23. A dunáninneni és tiszai kerület értekezlete a felvidék visszacsato-

lása tárgyában Budapesten. 
24. Egyetemi Luther-Szövetség megnyitó estéje. 
25. Tárgyalás Komáromban. 
27. Templomszentelés Tatabányán. 

December. 
3. Szarvasi Öregdiákok Szövetségének revíziós ünnepén részvétel, 

előadás. 
8. Püspöki konferencia. 
9. Egyházker. elnökségek értekezlete felvidékiekkel. 

14. A Luther-Társaság felvidéki ünnepe. Beszéd. 
15. A Történelmi Társulat ünnepi ülése. 
16. A „Hangya" szövetkezet közgyűlése a tordasi mintatelep ügyében. 
27. A Bethlen Gábor Szövetség otthonavatása imádsággal. 
28. Egyházker. presbitérium ülése Budapesten. 

1939. év. 
Január. 

1. Érsekújváron Jacobi Viktor hely. lelkész bevezetése. 
6. Dorogon dr. Reimann Ernő felügyelő beiktatása. 

11. Rendkívüli egyházkerületi gyűlés Budapesten. 
2 
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Január. ' 

21. Utazás Losoncra. 
22. Az Istentiszteleten beszéd; üdvözlések a tanácsteremben. D. u. 

előadás: Nemzeti élet és evangélium. 
23. Iskolák látogatása Losoncon, visszautazás. 
26. Dr. Schneller István temetése Budapesten. 
29—31. Theol. szigorlat Sopronban. 
31. Tanácskozás Komáromban egyházi ügyekben. 

Február. 
1. Előadás a budai ref. körben: A magyar nőeszmény vándorútja. 
2. A misszió egyesület 30 éves jubileumi közgyűlése. (Kunos Jenő 

misszionárius kibocsátása.) Missziói konferencia. A Luther szo-
bizottság ülése. 

3. Nyugdíj-államsegélybizottság ülése. 
4. Egyházkerületi elnökségek értekezlete. A lelkészképesítő bizott-

ság teljes ülése a nosztrifikálás ügyében. 
17. Értekezés az Enosz. elnökségével a felvidék bekapcsolása ügyében. 
22. A kerületi közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése Budapesten. 
23. Előadás a Dávid Ferenc egyletben Budapesten: Nemzetek múltja 

— nemzetek jövője. 
24. A Luther-Társaság „szarvasi" estje; felolvasás Zsilinszky 

Mihályról. 

Március. 
7. Lelkészképesítő vizsgálat. 
8. Előadás a hegyvidéki ref. egyházban: Nemzeti élet és evangélium. 

12. A Petőfi-Társaság nagygyűlése. 
15. Jánossy Lajos esperes temetése Komáromban. (Beszéd.) 
18. Torkos László költő temetése Budapesten. Búcsúbeszéd a Luther-

Társaság nevében. 
20. Tárgyalás a komáromiakkal Budapesten. 
25—26. Egyetemi Luther-Szövetség konferenciája Budapesten. 
30. Részvétel Komárom megye alakuló gyűlésén. Istentisztelet. 

Április. 
1. A Szarvasi öregdiák összejövetelen dísztagsági oklevél átadása 

Budapesten. 
2. Oroszlány gyülekezet meglátogatása. 
8—9. Alsó-Szeli gyülekezet meglátogatása. 

10. Felsö-Szeli gyülekezet meglátogatása. D. e. Az új lelkész beiktatása. 
D. u. Előadás: A magyar nemzet szomorú húsvétjai. 

11—12. Nemes-Kajal, Taksony, Galánta meglátogatása. 
14. Bethlen Gábor Szövetség közgyűlése. 
20. Baldácsy-alapítványi közgyűlés. Közös prot. bizottság ülése. 
29—30. Dunaszerdahely meglátogatása. Torony- és harangavatás. 
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Május. 

2. Kelenföldön díszgyűlés a felügyelők tiszteletére. 
7. Zagyvapálfalván templom- és harangszentelés. 

14. Az ősagárdi gyülekezet meglátogatása. 
15—16. Nyíregyházán Turóczv Zoltán püspök beiktatása. 
21. Aszódon a Petőfi-szobor felavatásán beszéd a Petőfi- és Luther-

Társaság nevében. 
25. Értekezlet a moson-pozsonyi gyülekezetekkel Komáromban. 
26—27. Sopronban theol. szigorlat. 
28. Esztergomban közgyűlés. 
29. Alsó-Szeliben országzászlóavatás. 

Június. 

1. Balogh Elemér síremlékének avatása (Hangya). 
2. Egyházker. elnökségek értekezlete. 
3. Somogy-Csurgón a Berzsenyi—Baksay—Kozma—Tisza emlékmű-

vek avatásán a Petőfi és Luther-Társaság képviselete. 
4. Kaposvárt a Bethlen Szövetség ünnepe. 
7. Érsekújvárt részvétel a törvényhatóság alakulásán. Istentisztelet. 
8. Előadás Kelenföldön a háztartási alkalmazottak szeretetvendég-

ségén: Az otthon és a családi tűzhely. 
14—15. Sopronban theol. szigorlat. 
17. Moson-pozsonyi szavazatbontás Komáromban. 
18. Törs Tibor felügyelő beiktatása Kisterenyén. 
21. Ker. törvényszék ülése Budapesten. 

Lelkészképesítő vizsgálat Budapesten. 
25. Vanyarcon a Maróthy-emléktábla felavatása. 

Veres Pálné emlékünnepe. 

Július. 

6. A sárosdi birtok és épületek megtekintése a bizottsággal. 
7. Értekezés a magyaróvári elnökséggel Keszthely-hévizen. 

15. Moson-pozsonyi szavazatok felbontása Komáromban. 
19. A nógrád-hont-barsi egyházmegye gyűlése Balassagyarmaton. 
20. Értekezés Losoncon a ker. gyűlés ügyében. 
30. Kiszállás Szákra a lelkészlak megvizsgálása ügyében. 

Augusztus. 

1. Komáromi főispán beiktatásán s Komárom törvényhatósági város 
alakulásán részvétel. 

10. Az igazoló bizottság ülése Komáromban. 
Értekezés a komáromi egyházközség elnökségével. 

21. Értekezés Komáromban a moson-pozsonyi egyházmegyével. 
A kerületi közgyűlés a püspök évi jelentését tudomásul 

veszi s egész terjedelmében jegyzőkönyvbe iktatja. 

7. (Dr. Z.) Elnöki előterjesztések. 

Az egyházkerületi felügyelő elnöki megnyitóbeszédével kapcsolatban 
a közgyűlés a következő határozatot hozta: 

3* 
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a) Hálájáról, hűségéről, tiszteletéről és szeretetéről bizonyságot tevő 
hódolatát távirat út ján terjeszti a Kormányzó Ür őfőméltósága elé s további 
életére Istennek gazdag áldását kéri. 

b) Dr. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi minisztert, akit a 
Főméltóságú Kormányzó Űr a hitélet és a nemzetnevelés őrhelyére vissza-
helyezett, bizalommal köszönti s a nemzet javára kifejtendő működéséhez 
áldott sikert és gazdag eredményt kíván! 

ej Dr. Dómján Elek, a tiszai testvér egyházkerület korán elhúnyt 
püspökének elmúlásán mély részvétét fejezi ki és emlékét kegyelettel jegyző-
könyvébe véteti. 

d) Tisztelettel és bizalommal köszönti a tiszakerület új püspökét, 
Turóczy Zoltánt, akit Isten akaratán kívül a közvélemény bizalma hívott el 
őrálló helyére; munkásságára és életére Istennek gazdag áldását kéri. 

e) Példásan munkás és közhasznú élete hetvenedik esztendejét ez évben 
betöltött püspökéről való megemlékezését jegyzökönyvében megörökíti, hogy 
bizonyságot tegyen egyházi vezére iránt érzett bizalmáról, ragaszkodásáról 
és szeretetéről. További életét és munkáját kísérje Istennek áldása! 

8. (Dr. Z.) A püspöki jelentéssel kapcsolatban hozott határozatok: 

a Az egyházkerületi közgyűlés azon esetre, ha az ú j egyházmegyei 
beosztásra vonatkozó indítvány, vagy felterjesztés érkeznék az egyházkerü-
leti elnökséghez, megbízza az egyházkerületi presbitériumot, hogy a felter-
jesztés érdemi megvizsgálására válasszon külön bizottságot, mely az érdekelt 
egyházmegyék és gyülekezetek meghallgatásával terjesszen javaslatot a jövő 
évi rendes közgyűlés elé; egyúttal felhatalmazza a közgyűlés a presbitériumot, 
hogy előre nem látható szükség esetén ideiglenes hatállyal intézkedjék. 

b) A püspöki jelentés alapján az egyházkerületi közgyűlés tudomásul 
veszi, hogy az igazoló bizottságok munkájukat két eset kivételével befejezték 
és semmi akadálya nincsen annak, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
kívánatára a jelentés az igazoló eljárásról kellő formában felterjesztessék. 
Az egyházmegyéket megbízza, hogy a nem élethosszig választott egyházköz-
ségi tisztviselők és presbitériumok választása, újjáalakítása és eskütétele 
ügyében intézkedjék. 

c) Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi, hogy az átvett segéd-
lelkészek és fiatalabb lelkészek fokozatos átképzéséről, illetőleg tanulmányaik 
kiegészítéséről a püspök saját hatáskörében gondoskodik. 

d) A közgyűlés örömmel veszi tudomásúl, 
hogv Kimos Jenő első magyar misszionárus a kínai munka-
mezőre kibocsáttatott és ezzel hazai egyházunk a pogánytérítés 
munkamezejének hivatalos és öntudatos munkásává lett. Kunos 
Jenő munkásságára Istennek áldását kérjük. 

e) A kerületi közgyűlés 
mély részvéttel veszi tudomásul dr. Schneller István volt pozso-
nyi theol. akadémiai, utóbb kolozsvári egyetemi professzor, 
élete 92-ik évében, Torkos László kiváló költőnk 100-ik életévé-
ben történt elköltözését, Jánossy La jos nyugalmazott komáromi 
lelkész, érdemült esperesnek küzdelmes életharcok után történt 
testi elmúlását; maradandó érdemeiket jegyzőkönyvében meg-
örökíti s határozatáról az elhúnytak családját értesíti. 
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Ugyancsak részvétét nyilvánítja özv. gróf Degenfeld 
Lajosné, Nógrád nagyasszonya, a köz jótékonyságáért és emel-
kedett szelleméért köztiszteletben álló úrnő 96 éves, továbbá 
özv. Jankó Dánielné, az evang. papnék e kiváló alakjának 87 
éves korában történt elhúnyta felett s részvétét közli az elhuny-
tak családjával. 

/ ) A közgyűlés 
kegyelettel emlékezik meg dr. Tóth Tihamér veszprémi róm. 
kath. püspök elhunytáról, akinek írói és szónoki kiválósága, 
igaz magvar érzése előtt tisztelettel hajol meg. 

g) Az egyházkerületi közgvűlés örömmel üdvözli 
a felügyelői karban dr. Reimann Ernő dorogi, dr. Törs 
Tibor kisterenyei, dr. vitéz barsi Laidenfrost Pál eszter-
gomi, dr. barsi Laidenfrost Gyula csánki, Vidovszky Lajos 
tatabányai, egyházközségi felügyelőket és melléjük választott 
munkatársaikat. 

h) A püspöki jelentés alapján a közgyűlés köszönetet mond a Magyar 
Általános Kőszénbánya Rt. áldozatkészségéért és Vida Jenő elnök-vezérigaz-
gató nagylelkűségéért, amelyet a tatabánya-felsőgallai templom felépítésénél 
tanúsított. Ugyancsak köszönetet mond a Salgótarjáni Kőszénbánya Társu-
latnak. a Zagyvapálfalvai Üveggyárnak és Chorin Ferenc elnök-vezérigaz-
gatónak a zagyvapálfalvi templom felépítésekor tanúsított megértő áldo-
zatkészségéért. 

i) A püspöki jelentéssel kapcsolatban a közgyűlés 
köszönetet mond az Első Magyar Általános Biztosító Társaság-
nak 250 P-s adományáért, mellyel az alapítvány a 3.000 P-t 
meghaladja és így elérkezett az alapítvány-megnyitás ideje. Az 
alapítvány adományozásának módjáról a közgyűlés külön 
szabályrendelettel gondoskodik. 

j) A közgyűlés 
hálás kegyelettel emlékezik meg Istenben boldogult báró Prónay 
Róza úrnőről, aki a karancssági evang. kápolna fenntartására 
4.000 P alapítványt tett, egyszersmind köszönetét nyilvá-
nítja az elhúnyt végrendelkező örököseinek, báró Prónay 
Györgynek, báró Prónay Gábornak, báró Prónay Jozefinnek 
és Patay Tiborné, született báró Prónay Ifigéniának az örök-
hagyó akaratának az ő szellemében való végrehajtásáért. 

k) A közgyűlés örömmel emlékezik meg a Bethlen Gábor Szövetség 
által rendezett Prot. Napokról, mint a prot. bizonvságtevés élő tanújeléről. 
A budapesti Prot Napok rendezése alkalmával a Bethlen Gábor Szövetséget 
üdvözli és a prot. héten való tömeges részvételt a gyülekezeteknek figyel-
mébe ajánlja. 

9. (Dr. Z.) Választások. 

1. A kerület püspöke jelenti, hogy a törvényszék bírái közül azon meg-
okolással, hogy a visszacsatolt gyülekezeteknek az egyházkerületi törvény-
székben kellő képviseletük legyen és a többszörös jogcímek megszüntetésével 
a kerületi közgyűlések kerete megfelelően bővíttessék, lemondott Szűcs Sán-
dor. Podhradszky János, Laszkáry Gyula, Csatáry Elek. dr. Zelenka Frigyes; 
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az ú j egyházi törvény értelmében megválasztandó még* egy lelkészi és- egy 
világi bíró, úgyhogy összesen három lelkészi és négy világi bíró választandó. 

A közgyűlés a lemondott bírák érdemeinek elismerésével 
a lemondást elfogadja és bírákul megválasztja Szalontay Osz-
kár, Fadgyas Aladár és Bándy Endre lelkészeket, neográdi 
Horváth Sándor, dr. Nagy Vilmos, dr. Kovács János és dr. 
Draskócz;y Béla világiakat. A közgyűlés egyúttal a törvényszék 
tagjainak rangsorát a következőképpen állapítja meg: 1941-ig 
szóló megbízással Bándy Endre, Irányi Kamill, Szalontay Osz-
kár lelkészek, neográdi Horváth Sándor, Zelenka Ottó, dr. 
Nagy Vilmos világiak, Karner Jenő tanító. 1944-ig szóló meg-
bízással dr. Jánossy Lajos, Limbacher Zoltán, Fadgyas Aladár 
lelkészek, dr. lándori Kéler Bertalan, dr. Kovács János, dr. 
Draskóczy Béla világiak, Bérces Lajos tanító. Jegyzők: dr. Pa-
taky Ernő 1941-ig, Sréter János 1944-ig. A közgyűlés színe előtt 
az esküt letették: Bándy Endre, Fadgyas Aladár, Szalontay 
Oszkár, neográdi Horváth Sándor bírák, Sréter János törvény-
széki jegyző. A következő közgyűlésre, vagy a legelső törvény-
széki ülésre marad dr. Nagy Vilmos, dr. Kovács János és dr. 
Draskóczy Béla eskütétele. 

10. (Dr. Z.) A kerület püspöke jelenti, hogv Gsatáry Elek és Mihalovics 
Samu egyházkerületi presbiteri megbízásukról lemondtak. 

A közgyűlés a lemondást sajnálattal veszi tudomásul és 
helyükbe egyházkerületi presbiterekké megválasztja dr. Bole-
man János lévai egyházfelügyelőt és Kuszy Emil losonci 
lelkészt. 

11. (Dr. Z.) A közgyűlés a bizottságokat a következő tagokkal egé-
szítette ki: 

a) a tanügyi bizottságba helyettes bizottsági elnökökké 
megválasztotta Kardos Gyula esperest és Zorkóczy Edét; ú j 
tagokul: Mátis István és Jacobi Viktor lelkészeket, dr. Boleman 
János orvost, Benyik Béla és Boros Béla igazgató-tanítókat; 

b) a jogügyi bizottságba ú j tagokul dr. Gyapay Edét, dr. 
Lehoczky Brúnót, dr. Kubinyi Györgyöt, dr. Farkass Bélát, 
dr. Halasy Tibort; 

c) a pénzügyi bizottságba ú j tagokul dr. Zoltay Róbertet, 
Kuszy Emilt, Stadtrucker Gyulát, dr. Priviczky Ernőt; 

d) a műszaki bizottságba ú j tagul Kilczer Bélát; 
e) a missziói bizottságba ú j tagul Bándy Endrét; 
f) az állandó lelkészválasztási bizottságba ú j tagokul 

Szalontay Oszkárt, Prónay Józsefet és dr. Farkass Bélát; 
g) a számvevőszék ú j tagjává Révész Alfrédet. 

12. (Dr. Z.) A közgyűlés a jegyzői kar kiegészítéséül 

jegyzővé megválasztotta dr. Gyapay Edét, aki a törvény-
szabta esküt a közgyűlés színe előtt letette. 
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13. (K. R.) Államsegélyekre vonatkozó miniszteri rendeletek: 

Beterjesztettnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a lelkészek 
és az egyházak, valamint az egyházkerület államsegélyeire vonatkozó ren-
deletei számszerint 36, melyeknek kelte és száma a következő: 

aug 

1938. 

31. 

szept. 15. 
okt. 7. 
dec. 10. 

7133. sz. 

7150. sz. 
6597. sz. 

8004 sz. 

Horváth Sándorné államsegélyei a kegyeleti félév 
3 hónapjában. 
Wenk Károly 150 P rendkívüli segélye. 
Sziráki egyház 400 P rendkívüli segélye. 

Nagy Lajos lelkész 100 P rendkívüli államsegélye. 

jan. 
>5 
J> 

febr. 

márc. 
ápr. 

maj. 

jun. 

júl. 
9) 

aug. 
szept. 

1939. 
13. 6109. sz. 
28. 79052. sz. 
30. 6006. sz. 
4. 8003. sz. 

11. 8093. sz. 
9. 6744. sz. 

15. 7215, sz. 
15. 7267. sz. 
15. 7276. sz. 
17. 7428. sz. 
26. 7403. sz. 
19. 7089. sz. 
19. 7826. sz. 

6. 8463. sz. 

17. 8271. sz. 
21. 98363. sz. 

21. 8582. sz. 
28. 98642. sz. 

4. 8716. 
27. 9058. 
8. 9230. 
21. 1939 

sz. 
sz. 
sz. 

Lelkészek felemelt családi pótléka. 
Vanvarci iskola 5600 P építési segélye. 
Gerhát Sándor lelkész családi pótléka. 
Esztergom 500 P rendk. államsegélye. 
Sámsonházi egyház 300 P államsegélye. 
Görög Ernő lelkész államsegélyei. 
Németh Géza lelkész kongruája utalványozva. 
Pohánka Sándor lelkész államsegélyei. 
Weinberger Gusztáv lelkész családi pótléka. 
Dunaszerdahelyi egyház 2688 P rendkívüli segélye. 
Kalavszky Kálmán lelkész családi pótléka. 
Kertész Ferenc lelkész 200 P rendkívüli segélye. 
Csővári Dezső lelkész családi pótléka. 
Esztergom 500 P, Vanvarc 300 P és Pohánka Sándor 
lelkész 180 P rendkívüli államsegélye. 
Pohánka Sándor lelkész 1-ső korpótléka. 
Sámsonházai egyház 800 P iskolatatarozási állam-
segélye. 
Herédi leányegyház 400 P államsegélye. 
Egvházasdengelegi egyház 984 P iskolatatarozási 
államsegélye. 
Schrődl Mátyás lelkész családi pótléka. 
Németh Géza lelkész családi pótléka. 
Csővári Dezső lelkész családi pótléka. 

július 25. 7406, 7838, 8088. 8426, 6186, 6628, 7019 7446, 
7816, 8795, 9178. szám alatt a lelkészek 1938 október 
— 1939 augusztus havi államsegélyei. 

Tudomásul szolgál. 

14. (K. R.) Elemi népiskolai miniszteri rendeletek. 

Beterjesztettnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek a népiskolákra 
vonatkozó rendeleti számszerint 5, melyeknek kelte és száma a következő: 
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1938. 
szept. 19. 78644. sz. 

nov. 12. 
dec. 5 

„ 14. 

82306. sz. 
82493. sz. 
83531. sz. 

Pfandler Ferdinánd pusztavámi h. tanító állam-
segélye. 
Thomka Károly vanvarci tanító családi pótléka. 
Halmi István tanító megválasztása Csesztvén. 
Pap Edit h. tanítónő államsegélye. 

1939. 
jan. 28. 84836. sz. Góri Ernő tanító megválasztása Oroszváron. 

Tudomásul vétetiki. 

15. (K. R.) Vegyes tartalmú miniszteri rendeletek. 

Beterjesztettnek a vallás- és közoktatásügyi miniszternek vegyes tar-
talmú rendeletei, számszerint 30, melyeknek kelte és száma a következő: 

1938. 

szept. 3. 
„ 14. 
„ 26. 
okt. 19. 
„ 29. 

274400. sz. 
37444. sz. 
36915. sz. 

111625. sz. 
4696. sz. 

nov. 22. 115425. sz. 

29. 
„ 30. 

dec. 17. 
„ 27. 

1939. 
jan. 2. 

„ 17. 

febr. 25. 

márc. 7. 

„ 22. 
„ 22. 
„ 29. 
„ 30. 

ápr. 6. 
„ 24. 

„ 26. 
máj. 3. 

112205. sz. 
115472. sz. 

8487. sz. 
69400. sz. 

132020. sz. 

132243. sz. 

140163. sz. 

140331. sz. 

133141. sz. 
133140. sz. 
140277. sz. 
133317. sz. 

7125. sz. 
96510. sz. 

218296. sz. 
7628. sz. 

Óvodai ünnepélyek tartása. 
Légoltalmi Liga kiállításának megtekintése. 
„Magyarok bejövetele" körkép megtekintése. 
Légvédelmi oktatás a középiskolákban. 
Lelkészek kereseti adóalapjának megállapítása 
segédlelkész tartás esetén. 
A pozsonyi magyar kisebbségi tanítóképezdei nö-
vendékek tanulmányainak folytatása. 
„Észak felé" c. film bemutatása az iskolákban. 
A felszabadult területről jelentkező tanulók fel-
vétele. 
Seydl Károly halotti levele. 
A népiskolai tanítóknak az ingyentej akciónál való 
közreműködésük. 

Felvidéki gyermekek felvétele a gimnázium 1-ső 
osztályába. 
A gimn. Rendtartásban előforduló nyomtatási hi-
bák javítása. 
Felvidéki tanulók bizonyítványai a felvételnél az 
eredeti nyelven is elfogadhatók. 
Németnyelvű pótlótanfolyamok a felvidéki tanító-

képezdei tanulók részére. 
Polgári iskolák évközi statisztikai adatai. 
Polgári iskolák által elért fásítási eredmények. 
Tanítóképezdei növendékek tanulmányi segélye. 
Középiskolai diáklevelezés megszervezése. 
Horlik-féle anyakönyvkiigazítás. 
A nem állami népiskolákhoz beosztott áll. kisegítő 
tanítók fogadalomtétele. 
Kisdedóvók Egyesületének gyűlése. 
Nagybörzsönyi gondnok a katonai szolgálat alól 
fel nem menthető. 
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Jeszenszky-féle anyakönyvi kivonatok. 
Tanítók továbbképző tanfolyama Baján. 
Vitézi igazolás céljára anyakönyvi kivonatok bé-
lyeg- és díjmentesen állítandók ki. 
Polgári iskolai különbözeti vizsgák. 
Felekezeti főiskolák tanárainak távbeszélő díjked-
vezmények. 

Tanerőkről kimutatás a zsidó törvénnyel kapcso-
latosan. 
Iskolák igénybevétele katonai beszállásokra. 
Franck-féle anyakönyvkiigazítás. 

Tudomásul szolgál. 
r 

16. (Dr. Z.) A Budapesten 1939. évi november hó 10. napján tartandó 
egyetemes közgyűlésre az elnökség előterjesztésére a közgyűlés, mellőzve 
azokat, akik az egyetemes közgyűlésnek hivatalból tagjai, kiküldte: 

ÍJ 5. 7662. sz. 
J J 12. 133799. sz. 

24. 6666. sz. 

? 5 30. 134131. sz. 
jún. 9. 8623. sz. 

j» 13. 4300. sz. 

júl. 13. 135135. sz. 
>> 19. 9136. sz. 

I. Megbízólevéllel: 

AJ A világiak közül: Laszkáry Gyulát, Gsatáry Eleket, Horváth Sán-
dort, vitéz Purgly Lajost, Zorkóczy Edét, Jánossv Károlyt, Osztroluczky 
Pált, dr. Bolemann Jánost és dr. Zelenka Frigyest. 

B) A lelkészek közül: Podhradszkv Jánost, Kuszy Emilt, Bándy End-
rét, Kirchner Rezsőt, dr. Gsengődy Lajost, Szűcs Sándort, Fadgyas Aladárt, 
dr. Jánossy Lajost és dr. Wiczián Dezsőt. 

II. Jegyzőkönyvi kivonattal: 

A) A világiak közül: dr. Gregersen Nilst, Prónay Józsefet, ifj. dr. Hein-
rich Antalt, dr. Reimann Ernőt, dr. Farkass Bélát, dr. Kéler Bertalant, Antal 
Károlyt. Nedeczky-Griebsch Viktort, Lehoczky Brúnót, Törs Tibort, Förster 
Kálmánt, Kubinyi Györgyöt, dr. Draskóczy Bélát, Szkok Pált, Göllner 
Aurélt, dr. Sólyom Lajost, dr. Gyapay Edét, Frenyó Győzőt, Bérces Lajost, 
Boros Bélát, Benyik Bélát, dr. Kirschner Jánost, dr. Wiczián Károlyt és 
Eiler Józsefet. 

B) A lelkészek közül: Szekej Andrást, Révész Alfrédet, Szalontay Osz-
kárt, Schrődl Mátyást, Fúria Zoltánt, Stadrucker Gyulát, Piri Károlyt, 
Szende Miklóst. Kovács Gyulát és Mátis Istvánt. 

17. (Dr. Z.) A jogügyi bizottság indítványára 

a közgyűlés határozatilag kimondja, hogy az 1848. évi XX. tc. 
végrehajtásának kérdését továbbra is napirenden tartja. 

18. (K. R.) Egyházkerületi nyugdíjasok: 

Az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet pénztárosa beterjeszti a dunán-
inneni egyházkerület nyugdíjasainak kimutatását az 1939 szeptember 1-ei 
állapotnak megfelelően: 
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A) A régi nyugdíjintézet ellátottjai: 
I. Lelkészek: 

Ruttkay Sándor, Szarvas 186.77 P 

II. Lelkészözvegyek: 

Baltik Pálné, Balassagyarmat, Rákóczi-u. 84. . . 93.40 
Belicza Andrásné, Bp. I., Hegyalja-út 5 83.73 
Binder Adolfné, Felcsut 92.43 
Bodnár Samuné, Kispest (Városi gyámpénztár) . 57.29 
Gaál Mihályné, Balassagyarmat, István-u. . . . 93.43 
Hering Lajosné, Körmend 98.81 
Horváth Sándorné, Tokaj 93.42 
Kossaczky Mihályné, Rákospalota, Iskola-u. 58. . 93.42 
Kótsch Mihályné, Rákospalota, Andrássy-u. 23. . 85.99 
Maróthy Emiiné, Bpest, X., Szt. László-tér 22. . . 93.42 
Škrabák Gézáné, Veszprém, Ányos-út . . . . 78.62 
Petényi Györgyné, Bánk 91.41 

III. Lelkészárvák: 

Belicza András 15.29 P 
Alexy Ilona, Diósgvőr, Görgev Artur-u 36.15 „ 
Belák Emma, Csót* 18.08 „ 
Plachy Kálmán, Aszód 36.15 ,, 

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

Balogh István, Tóváros 300.— P 
Szimonidesz Lajos, Budapest, Mészáros-u. 66. . . 223.33 ,, 
Wenk Károly, Győr, Vasut-u 300.— „ 
Zimmermann János, Rajka 291.48 „ 

II. Lelkészözvegyek és lelkészleányok: 
Csővári Sarolta, Kétbodony 150.— P 
Dedinszky Aladárné, Balassagyarmat 150.— „ 
Horeczky Aladárné, Bp., Szentkirályi-u. 26. . . 150.— „ 
Horváth Sándorné, Csabdi 150.— „ 
Huszágh Gyuláné, Balassagyarmat 150.— ,, 
Jánossy Lajosné, Sopron 150.— „ 
D. Kiss Istvánné, Sámsonháza 566.66 „ 
Králik Ervinné, Vanyarc 150.— „ 
Lombos A. Jánosné, Balassagyarmat 150.— „ 
Meskó Károlyné, Alsópetény 150.— „ 

III. Lelkészárvák: 
Horváth Sándor két árvája, Csabdi 25.— P 
Lombos A. János árvája, Balassagyarmat . . . 12.50 „ 
Halmi Béla dr. árvája (Halmi Márta) 41.66 

Tudomásul szolgál. 
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19. Vitéz Purgly Lajos pénzügyi előadó előterjeszti az egyházkerületi 
pénzügyi bizottság jelentését, mely szerint 

a) a mult évi kerületi gyűlés határozatának megfelelően a kerület 
pénzügyeinek kezelése az Országos Földhitelintézet által történik. Ez a keze-
lési mód addig tartható fenn sikeresen, amíg a Püspök úr sokirányú elfog-
laltsága mellett továbbra is behatóan tudja a pénzügyek kezelését irányítani; 

b J az egyetemes egyház vagyonmérlege 1937 december 31-én tőkében 
és alapítványokban 721.413 P 17 f vagyont mutat ki, az előző évi 694.770 P 
14 f-rel szemben, ami 26.643 P 03 f vagyongyarapodást jelent; 

c) az egyházkerület 1937. évi számadásait a mult évi egyetemes köz-
gyűlés jegyzőkönyve 64. pontjában jóváhagyta; 

d) az egyházkerület közigazgatási államsegélyei az 1938. évre az egy-
házkerület pénztárába 12.439 P 31 f összegben befolytak, melyekből az 
egyetemes egyháztól 9.139 P 32 f, míg közvetlenül a minisztériumtól 3.299 P 
99 f fizettetett be. E rendes államsegélyeken kívül rendkívüli államsegély sem 
a mult, sem a jelen közigazgatási évben nem érkezett a minisztériumtól, de 
ismét elmaradt a püspöki hivatal postaportó államsegélye is; 

e) a közalapból a mult évi egyetemes közgyűlés jegyzökönyve 68. pont ja 
szerint egyházkerületünknek vallásoktatás céljaira 600 P, a kerületi missziói 
lelkész díjazására 250 P, az ujkomáromi egyháznak állandó segély címén 
600 P, a tatabánya-felsögallai, a székesfehérvári, a bánhidai, az esztergomi 
missziói, a nagyvelegi és a sziráki egyházközségek részére 200—200 P, az 
egyházasdengelegi és az oroszvári egyházközségek részére 100—100 P, össze-
sen 1.400 P egyszeri rendkívüli segély folyósíttatott; 

f ) az egyházkerület egyházközségeire az egyet, közgyűlés jegyzőkönyve 
67. pontja szerint az 1938. évre lelkenként 2—2 f, összesen 734 P közalapadó 
lett kivetve; 

g) a számvizsgáló bizottság megvizsgálta az egyházkerület évi szám-
adásait, mely szerint a bevétel 31.733 P 15 f, a kiadás pedig 21.873 P 58 f, 
tehát a pénztári maradvány 9.859 P 57 f. E számadási maradványon kívül 
az egyházkerület követelése az egyházmegyéktől az 1938. évre még járó 
724 P közalapadó, továbbá ugyancsak hozzászámítva az 1938. évi közgyűlés 
jegyzökönyvének 17. pontjában a költségvetési hiány csökkentésére rendelt 
kisebb alapokat, nevezetesen a fiúárvaház alapja címén nyilvántartott 255 P 
36 f, a rádió-istentiszteletek alapja címén nyilvántartott 225 P 63 f, a refor-
máció emléknap címén nyilvántartott 20 P 07 f, az Aug. Confessio 
alapjaként nyilvántartott 10 P. összesen 1.235 P 06 f — marad-
vány 11.094 P 63 fillérre emelkedik. Viszont levonva az ezen összeget terhelő 
tételeket, nevezetesen az adóalapi segélyek címén 9.150 P, özv. Horváth 
Sándorné lelkészözvegy (családi) biztosító intézeti segély címén 1.000 P, az 
egyházmegyék közigazgatási segélye címén 1.203 P, közalapi segélyek címén 
400 P, összesen 11.753 P, úgyhogy végeredményképen 658 P 37 f mutatkozik. 

h) Az 1938. évi számadásokban mutatkozó 658 P 37 f hiány magya-
rázatául szolgál első sorban az állami beruházási hozzájárulás címén a kerü-
leti gyűlés után kirótt és fizetett 562 P 58 f, aminek fedezetéről az egyház-
kerületi közgyűlés már nem gondoskodhatott, tvovábbá a lelkészképesítő 
bizottság költségei címén az egyetemes egyházi pénztár helyett fizetett 172 P 
40 f, összesen tehát 734 P 98 f; e két váratlan kiadási tétel nélkül az évi 
számadás 76 P 61 f pénztári maradványt tüntetne fel. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerület 1938. évi számadására 
vonatkozó jelentéseket tudomásul veszi, a számadást jóvá hagyja, a pénztá-
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rosnak az 1938. évre a szokásos fenntartással a felmentést megadja, az 1938. 
évi számadásnak és vagyonleltárnak az egyetemes egyházhoz való felterjesz-
tését elrendeli. 

20. (K. R.) A pénzügyi előadó előterjeszti, hogy az állami beruházási 
hozzájárulás címén a sárosdi földbirtok 13.550 P összeggel terheltetett meg, 
mely a minisztertanácsi rendelet szerint a tulajdonost terheli és a haszon-
élvezőre át nem hárítható. Mivel a kirótt összeg megfelel a minisztertanácsi 
rendeletben megállapított kivetési arányszámnak, a kerület püspöke azt kérte 
kedvezményül a kerület számára, hogy a pénzügyminiszter sorozza egyház-
kerületünket azon egyházi jellegű s iskolafenntartó testületek közé, amelyek a 
kirótt hozzájárulást 25 negyedév helyett 40 negyedévi részletben fizethetik 
E kedvezmény a kerület évi terhét mintegy 800 pengővel apasztaná. Az ügy 
még elintézés alatt van. E tétel fedezéséül szolgálhat az 1939. évi költség-
vetésbe a hiány törlesztésére felvett 1.000 P, az 1940. évi költségvetés pedig 
már a beruházási hozzájárulás tekintetbevételével állíttatott össze. A közgyű-
lés megnyugvással veszi tudomásul, hogy az 1940. évi költségvetés a beruhá-
zási hozzájárulás beillesztésével is egyensúlyban van; elrendeli, hogy az 
1939. évi költségvetésbe a hiány törlesztésére felvett 1.000 P az 1938. évi 
hiány és ezen váratlan kiadási tétel fedezésére fordíttassék. 

Egyben felkéri a közgyűlés a kerület püspökét arra, hogy az általa 
választott tagokból álló bizottsággal igyekezzék odahatni, hogy a beruhá-
zási terhek mérsékeltessenek. 

21. (K. R.) A pénzügyi előadó beterjeszti a sárosdi földbirtoknak a szám-
vizsgáló bizottság által átvizsgált 1938. évi számadását, amely szerint a bevétel 
az 1937. évről áthozott 805 P 71 f maradvánnyal együtt 11.966 P 27 f, a ki-
adás 11.096 P s így a pénztári maradvány 1938 december 31-én 870 P 27 f. 

A közgyűlés a számadást jóváhagyja s a pénztárosnak az 1938. szám-
adási évre a felmentvényt megadja. Egyben elrendeli, hogy a küszöbön 
álló gazdasági évtől, vagyis 1939 október hó 1-től kezdődően a haszonbér 
5%-a tartalékoltassék a szükségessé váló ú j építkezésekre azon esetre, 
hogyha a birtok a bérletidő lejártával házi kezelésbe vétetnék. 

22. (K. R.) A pénzügyi előadó előterjeszti, hogy a mult 1938. évi kerületi 
gyűlés határozata (jzkv. 18.) az egyházkerületi járulékot a hívek egyenes 
állami adójának fél százalékában (0.50%) állapította meg. A megállapítás 
ellen csupán a magyaróvári egyházközségtől érkezett felterjesztés, amelyben 
adóalapjának megállapítását sérelmezi s annak helyesbítését kéri. 

A közgyűlés a magyaróvári egyházközség felterjesztését az ügy meg-
vizsgálása végett kiadja a ker. pénztárosnak. 

23. (K. R.) A pénzügyi előadó előterjeszti az egyetemes egyház azon 
kérelmét, hogy a kerület járuljon hozzá az Orsz. Luther-Szövetségnél állandó 
lelkészi állás szervezéséhez. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság véleménye s javaslata alapján elvi 
és anyagi okoknál fogva az állás szervezéséhez a maga részéről ezidőszerint 
hozzá nem járulhat. 

24. (K. R.) A pénzügyi előadó bemutatja a kisterenyei egyházközségnek 
fenntartói segélyért benyújtott folyamodványát. 

A közgyűlés a költségvetés keretében biztosított s eddig juttatott 400 
pengő segélyt az 1940. évre is megszavazza. 

25. (K. R.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy az Első Magyar Általános 
Biztosító Társaság az 1938. évre 466 P 50 f tűzkárbiztosítási jutalékot fizetett 
be az egyházkerület pénztárába, amelyből a fejérkomáromi egyházmegyét 
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87 P 52 f, a moson-pozsonyi id. egyesített egyházmegyét 49 P 20 f, a nógrád-
hont-barsi id. egyesített egyházmegyét 213 P 15 f, az egyházkerületet pedig 
116 P 63 fillér illeti. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és elrendeli, hogy a kerületet 
illető 116 P 63 f a missziói alaphoz csatoltassék. 

26. (K. R.) A pénzügyi előadó jelenti, hogy közalapi segélyért a kővetkező 
egyházközségek folyamodtak: a) a fejérkomáromi egyházmegyéből Eszter-
gom, Érd, Érsekújvár, Bánhida, Tordas, Székesfehérvár, Nagyveleg, Eszter-
gom, Oroszlány. 

b) a moson-pozsonyi ideiglenesen egyesített egyházmegyéből Duna-
szerdahely és Oroszvár; c) a nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesitett egy-
házmegyéből Ipolyvecze, Szécsény, Szúpatak, Kisterenye, Egyházasdenge-
leg, Bánk. 

A közgyűlés a kérvényeket az egyházmegyei közgyűlés által javasolt 
sorrendben pártoló ajánlással terjeszti fel az egyetemes közgyűléshez s 
állandó segélyre továbbra is Új-Komáromot ajánlja. 

27. (K. R.) A pénzügyi bizottság benyújt ja jelentését az egyházkerület 
alapítványairól. Ez a jelentés a következő képet mutat ja: 

I. Gyorssegélyalapítvány: 
Töke 1938 január 1-én 891.09 P 
Évi kamat 25.91 „ 
Alapítványi töke 1938 december 31-én . 917.— P 

II. Lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő alapítványa: 
Tőke 1938 január 1-én 207.50 P 
Évi kamat 9.50 „ 
A tőke állaga 1938 december 31-én . . 217.— P 

III. Első Magyar Ált. Bizt. Intézet alapítványa: 
Tőke 1938 január 1-én 2650.78 P 
Évi kamat 79.22 „ 
Adománv 250.— ,, 
Alapítványi töke 1938 december 31-én . 2980.— P 

IV. Laszkáry Gyula gyámintézeti alapítványa: 
Tőke 1938 január 1-ére 1910.90 P 
Évi kamat 58.90 
Érsekvadkertnek segély 54.— 
Alapítványi tőke 1938 december 31-én . 1924.80 P 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s felügyeleti jogánál fogva el-
rendeli, hogy a Laszkáry Gvula-gyámintézeti alapítvány a Hangyá-nál he-
lyeztessék el. 

28. (K. R.) A pénzügyi bizottság beterjeszti jelentését a napidíjakra 
vonatkozólag. 

A közgyűlés az előterjesztett jelentést elfogadva kimondja, hogy napi-
díj címén az egyházkerületi közgyűlés igényjogosult tagjait 5 — ILM.egye-
temes közgyűlésre az első három helyen kiküldött tagokat pedig 8*— P napi-
díj illeti meg. 

5» 
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29. (K. R.) A pénzügyi bizottság jelenti, hogy a hadikölcsönök utáni 
segélyek az elmúlt évben sem kerültek kiosztásra s az egyetemes közgyű-
lés m. évi jkve 74. pontjában a kerület felterjesztését nyilvántartásba vette. 

A közgyűlés e bejelentést sajnálattal veszi tudomásul s mult évi felter-
jesztését ez évben is megismétli. 

30. (K. R.) A pénzügyi bizottság javaslatára a közgyűlés kimondja, 
hogy a kerületi presbitérium világi tagjainak költségtérítési kérdése ugyan-
olyan elbírálásban részesítendő, mint a közgyűlési és bizottsági tagok költ-
ségtérítése. 

31. K. R.) A pénzügyi előadó jelenti, hogy a pénzügyi bizottság foglal-
kozott az ú j egyházi törvényekben megállapított és egyházközségi adórend-
szer bevezetésével s tüzetes megvitatás után szükségesnek találta, hogy az 
új szabályrendelet megalkotásáig az egyházközségek tájékoztató útbaigazí-
tást kapjanak az egyházkerülettől. E közszükségnek megfelelően a követ-
kező javaslatot terjeszti a közgyűlés elé elfogadás végett: 

a) az ú j egyházi törvényben megállapított adórendszer életbeléptetése 
-az egyházkerület területén 1940 január hó 1-től fogva minden egyház-
községre kötelező. 

b) az adó kivetése csakis a tényleges szükséglet arányában történhetik. 
(E. A. 244—249. §.) 

c) Aki egynél több egyházközségnek köteles adófizető tagja, ha méltá-
nyos egyesség kötése nem sikerülne, arra a VII. t.-c. 18. §-a alkalmazandó; 

d) az adózási kulcs alkalmazásánál különösen figyelembe veendő az 
adózó egyháztag állandó lakhelye, mert külön és alacsonyabb adókulcs sze-
rint adóztatandó az, aki az egyházközség gondozásában a nagy távolság miatt 
nem részesülhet. 

e) A visszacsatolt egyházközségek az 1939. évben a régi jogszabályok 
szerint adóztatják híveiket, 1940. évtől fogva az ú j adórendszer reájuk 
is kötelező. 

Az egyházkerületi közgyűlés a javaslatot elfogadja s elrendeli, hogy a 
határozat az egyházmegyékkel és egyházközségekkel közöltessék. 

32. (K. R.) A pénzügyi előadó előterjeszti az egyházkerületnek a pénz-
ügyi bizottság által megvizsgált és általa elfogadásra ajánlott 1940. évi 
költségvetését. 

I. Fedezet. 

A) 1. Folyószámla kamatjövedelme . . . . P 250'— 
2. Egyházközségek, megyék járulékai . . P 2.400:— 
3. Adományok T5" 500*— 

B) Egyetemes egyházi közalapból 
1. Missziói segélyekre . . . . . . P 800-— 
2. Missziói lelkésznek P 250*— 

C) Államsegélyekből 
1. Közigazgatási államsegély 1848 : XX. 

t.-c P 9.400*— 
2. Kerületi vegyes államsegély (12X275 P) P 3.300-— P 12.700 — 

D) Missziói célokat illető jutalékok . . . . P 1.040 — 
E) Váratlan, előre nem látott bevételek . . P 160 — P 160 — 

Összesen: P 18.000 — 
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Szükséglet. 

A) Személyi járandóság 
1. Püspök tiszteletdíja P 20 — 

1 drb. 10 kor. aranyérem 
2. Püspöki titkár fizetése és lakásbére P 3.600'— 
3. Püspöki segédlelkész P 720*— 
4. Főjegyző átalánya P 50'— 
5. Jegyzők átalánya (2X25) . . . . P 50.— 
6. Ügyész tiszteletdíja P 100 — 
7. Számvevőszéki egyházi elnök tisztelet-

díja P 30 — 
8. Pénzügyi biz. előadó tiszteletdíja . . P 30 — 
9. Tanügyi biz. előadó tiszteletdíja . . P 120'— 

10. Pénztáros tiszteletdíja P 120 — 
11. Missziói lelkésznek az egyházegyetem 

határozata szerint . . . . . . P 250 — P 5.000-— 
B) Közigazgatási terhek. 

12. Napidíjak és útiköltségek . . . . . P 500 — 
13. Püspöki hivatal dologi és személyi 

szükséglete P 1.400 — 
14. Pénztári hivatal dologi szükséglete . P 50-— 
15. Nyomtatványok, írószerek . . . P 1.050-— P 3.000— 

C) Nyugdíjintézeti terhek. 
16. Évi járulék a püspök 10.000 P nyug-

díjigénve után P 400'— 
17. Évi járulék a püspöki titkár 3.600 P 

nvugdíjigénye után P 150 — P 550'— 
D) Missziói célokra. 

18. Szórvány gondozásra és vallástanításra P 3.300'— 
19. Kisterenve egyházközség évi segélye . P 400'— 
20. Előre nem látott misziói szükségle-

tckrc P 200'— P 3.900 — 
E) Egyházmegyéknek közigazgatási segély. 

21. Fejér-Komáromnak P 850'— 
22. Mosonnak P 250'— 
23. Nógrád-Hontnak P 1.300 — P 2.400 — 

F) Egyházi intézmények segélyezése. 
24. Árvaházak, árvák segélyezése . . . P 200'— 
25. Luther-Társaságnak tagdíjhátralékok 

leírása P 100 — 
26. Keresztyén Ifjúsági Egyesületi titkár 

fizetéséhez hozzájárulás . . . . P 200'— 
27. Előre nem látható rendkívüli kiadások P 100 — P 600'— 

G) Vegyes kiadások. 
28. Protestáns sajtótudósítónak . . . . P 200'— 
29. Előre nem látható vegyes kiadások . P 160'— P 380'— 

H) Közterhek. 
Beruházási hozzájárulás P 2.170 — 

) 

összesen: P 18.000'— 
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33. (K. R.) Baldácsy-alapítványi segélyek. 

A Baldácsy-alapítvány igazgatóságának jelentése az alapítvány nehéz 
helyzetéről számol be. A hátralékok az 1938. év végén — 10.000 P leírása 
után is — 40.759 P 99 f-t tettek ki, tehát 3.035 P 87 f-rel emelkedtek az 
előző évi hátralékokhoz képest. Az alapítványt ú j teherként 10 éven át évi 
13.984 P beruházási hozzájárulás terheli. 

Az alapítvány 1938. évi bevétele 137.520 P 86 f, kiadása 136.476 P 43 f, 
pénztári maradvány 1.044 P 43 f volt. A kerületenként 7.000 P-ben meg-
állapított osztalék hiánytalanul kifizetésre került. 

A folyó 1939. évi költségvetés 20 pengős búzaár alapon 138.911 P 46 f 
bevételt s ugyanannyi kiadást irányoz elő s az igazgatóság az egyházkerü-
letek osztalékát az 1939. évre 6.500 P-ben állapította meg. A kerületi szám-
lán maradvány volt 1938 végén kereken 587 pengő. 

A közgyűlés a pénzügyi bizottság ezen jelentése alapján a folyó évi 
segélyek kiosztásánál 5.600 P-t vesz alapul, 1.000 P-t a püspök úr útiátalá-
nyára szavaz meg s a maradványból a kerületi elnökség rendelkezésére áll 
rendkívüli segélyezésekre 487 P. 

A segélyeket a segélyosztó bizottság javaslata alapján a közgyűlés a 
következőkép osztja szét: 

I. Pusztuló, ínséges és építkező egyházak kapnak: 

200 pengőjével: Oroszvár és Dunaszerdabely; 
150 pengőt: Érsekújvár, 
100 pengőjével: Oroszlány, Szúpatak, Kisbágyon, Felsőpetény, Ket-

bodony, Legénd, Zagyvapálfalva, Dorogháza ( = 1.350 P). 

II. Betegeskedő, gyermekeiket házonkívül nevelő és szórványhitoktatást 
végző lelkészek közül kapnak: 

200 pengőjével: Jakobi Viktor és Balogb Gyula. 
150 pengőjével: Fúria Zoltán, Görög Ernő, Podhradszky János, Ott-

már Béla, Szende Miklós, Révész Alfréd, Kertész Ferenc, Bándy Endre és 
Limbacher Zoltán. 

100 pengőjével: Piri Károly, Kalavszky Kálmán, Kiss Kálmán és Cső-
vári Dezső. 

80 pengőjével: Schultz Aladár, Péter Henrik és Matuz Pál. 

III. Lelkészözvegyek közül kapnak: 

100 pengőjével: Belicza Andrásné, Maróthy Emiiné, Baltik Pálné, 
Holuby Vilmosné, Liptay Andrásné és Biszkup Béláné. 

80 pengőjével: Binder Adolfné, Hering Lajosné, Kótsch Mihályné, Gaál 
Mihályné és Škrabák Gézáné. 

60 pengőt: Petényi Györgyné (10 lelkészözvegv őszesen: 1.060 P-t). 

IV. Nyugalmazott lelkészek közül kap: 

130 pengőt: Marczy István ( = 130 P). 
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V. Lelkészárvák közül kapnak: 

Horváth Sándor 2 árvája 100 pengőt, Belicza András 1 árvája 50 pengőt, 
Plachv János árvája 90 pengőt, Alexy János árvája 90 pengőt, Horeczky 
Aladár árvája 50 pengőt, dr. Halmi Béla 2 árvája 120 pengőt, Jankó Dániel 
árvája 70 pengőt, Ferenczy Samu árvája 50 pengőt, Kotsch Mihály 
árvája 50 pengőt ( = 670 pengő). 

Králik Ervinné és Meskó Károlyné lelkészözvegyek segélykérvényét a 
közgyűlés az elnökséghez teszi át lehető figyelembevétel végett. 

34. (K. R.) Baldácsy-alapítványi meghatalmazottak. 

A Baldácsy-alapitvány kerületi meghatalmazottjainak megbízatása a 
folyó 1939. évben lejárván, 

a közgyűlés az egyházkerület meghatalmazottjaiul az 1942. évi rendes 
közgyűlésig megválasztja újból: dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi 
felügyelőt és D. Kovács Sándor püspököt rendes tagoknak és Laszkáry Gyula 
egyházmegyei felügyelőt póttagnak. 

35. (K. R.) Adóalapi segélyek. 

Az előadó jelentése szerint rendes adóalapi segélyben részesült egyház-
kerületünkből 23 egyház 6.910 P összegben s ezenkívül rendkívüli segélyekre 
rendelkezésre áll 2.240"— pengő. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a rendelkezésre álló 2.240 
penoőt a segélyoszló bizottság javaslata alapján a következőkép osztja szét: 

200 pengőjével segélyeztetnek: Érsekújvár, Szák, Szécsény, Vanyarc, 
Érd, Esztergom. 

150 pengőt kap: Egyházasdengeleg és Fülek. 
140 pengőt kap: Nagyveleg. 
100 pengőjével segélyeztetnek: Bánhida, Révkomárom, Tordas, Tata-

tóváros, Bánk. Šzirák ( = 2.240 P). 

36. (K. R.) Számvevőszéki jelentés. 

Az egyházkerületi számvevőszék jelentése szerint az egyházkerület és az 
egyházmegyék számadásai felülvizsgáltattak s azok a jegyzőkönyvben foglalt 
megjegyzésekkel jóváhagyattak. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a számvevőszék vizsgálati 
jegyzőkönyveit függelékként kinyomatja. 

37. (K. R.) Kardos Gyula egyházkerületi tanügyi előadó beterjeszti a 
következő tanügyi jelentését: 

Egyházkerületünk mult évi tanügyének legnagyobb eseménye, melyet 
lelkes örömmel kell megörökítenünk, az, hogy a visszatért egyházak által meg-
nagyobbodott Egyházkerületünkben iskoláink száma is tetemesen megszapo-
rodott. Az eddigi 58 evang iskola 84-re emelkedett — ugyanannyi tanítóval. 
A nem evangélikus iskolákba járó evang. növendékek száma is megnőtt azok 
szerint az intézetek szerint, amint evang. gyermekeink beiskolázást nyertek. 
Komárom, Léva, Ipolyság, Losonc visszacsatolásával főképen a gimnáziumok, 
polgári iskolák száma szaporodott, ahol evang. isk. növendékeinket hitokta-
tásáról kellett gondoskodnunk. Nem rajtunk múlott, hogy a Felvidék egy 
részének visszacsatolásával régi, hő vágyunk nem teljesült. Pozsony, mint 
egyházkerületünk régi központja és vele evangélikus középiskolánk nem került 
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vissza. így tehát egyházkerületünknek megnagyobbodott területén sincs 
evang. középiskolája (gimnázium, polgári iskola, tanítóképző-intézet stb.). 

A másik kiemelendő mozzanata Egyházkerületünk tanügyének, hogy 
ú j Evangélikus Tantervünk és Utasításunk, valamint ezzel kapcsolatban az 
ú j Vallástanítási tanterv megjelent s minden iskola részére rendelkezésre 
állott. Ennek bevezetésével evang. tanügyünk egyöntetűbb, céltudatosabb és 
„protestánsabb" lett. Mivel Egyházegyetemünk e Tanterv kötelező haszná-
latát 1939 szept. 1-vel imperatíve elrendelte, lehetővé válik, hogy a néhány 
hónapja idecsatolt felvidéki iskoláink is teljesen beleilleszkedjenek a mi 
tanítási rendünkbe, — ami az által fog megtörténni, hogy a most küszöbön 
álló iskolai évben már az ú j Evangélikus Tanterv alapján lesznek a Tan-
anyagbeosztások, órarendek kidolgozandók. 

Nem nehéz belátni, hogy ez az ú. n. asszimilálódás egyeségesítés, ami 
az ú j adott helyzetben — elengedhetetlen — nem könnyű feladat, mert szám-
talan akadályt kell elgördíteni az útból. A 20 esztendős idegen uralom telje-
sen más szellemben, más tanítási anyaggal céltudatos elnemzetietlenítő 
törekvések érvényrejuttatásával sok konkolyt hintett ezer éves vetésünkbe, 
amelynek kigyomlálása sok tapintatot, türelmet, szeretetteljes elnézést kíván. 
Főképen ki kell emelnem itt az ú. n. ,,tót liga-iskolák" romboló, 
a magyar lelket és nyelvet pusztító munkáját. Tiszta magyar vidékeken, 
tiszta magyar anyanyelvű lakosság körében állították fel ezeket Pozsonytól 
egész a keleti határig, tehát a most felszabadult területen semmivel nem 
törődve, tiszta tót tanítási nyelvvel és csehszlovák szellemmel. Ezek az isko-
lák nemcsak mételyezték a kis magyar lelkeket, de gyilkosai is voltak annak. 
Jellemző, hogy a tót Liga-iskolák tanítói a felszabadulás után mind elhagyták 
állomáshelyüket s iskoláik sajnos nagyrészt üresen maradtak, mert a magyar 
állam csak ott létesített helyükre magyar áll. iskolát, ahol a növendékszám 
30-on felül van. Ennek szomorú következménye éppen reánk kisebbségi egy-
házra az, hogy evang. növendékeink, akik bekénj szerültek annak idején a tót 
liga-iskolákba, most egyszerűen a kat. iskolába tereitettek. Felterjesztés inté-
zendő nemzeti és egyházi szempontok és érdekek védelmére az iránt, hogy a 
Kultuszkormány, ha mihamarább meg akarja szüntetni a romboló munkát, 
a lehetőség szerint mindenütt állítson magyar iskolákat a tót liga-iskolák 
helyén annál inkább, mert tantermek és tanítói lakások készen, „üresen" áll-
nak. — Egyházkerületünk evangélikus iskoláinak 1938/39. tanévi eredményeit 
ismertetve, a fenti nehézségek dacára megnyugtató, sőt biztató eredményről 
számolhatok be. Tanítói karunk eddigi múltjához méltóan nehéz időknek 
intelmeit, megértve fokozott buzgalommal, felajzott akaraterővel igyekezett 
egyházi és hazafias nevelési munkáját elvégezni. Az Egyházmegyék részletes 
jelentéséből meggyőződtem aról, hogy evangélikus tanítói karunk buzgó mun-
kásságáért elismerést érdemel csupán. A tanévet, mely mindkét oldalon a 
különféle katonai mozgolódások, katonai beszállásolások és a tanítóknak 
katonai szolgálatra való bevonulása miatt erősen meg volt zavarva, mindenütt 
szeptember elején kezdték meg s június közepén, szabályszerűen fejezték be. 
Említett okoknál fogva néhány helyen szünetelt a tanítás kisebb-hosszabb 
ideig, de a helyettesítéssel és a tananyag szorgalmazott feldolgozásával a hiányt 
a tanév végére sikerült pótolni. Mindenütt szép eredményről szólnak a jelen-
tések. Eredménytelen tanítás egyházkerületünk egyetlen iskolájában sem volt. 
A felszabadult iskolák az ú j rendhez alkalmazkodtak s végezték áldásos tevé-
kenységüket, oltották a fogékony szivekbe az istenfélelem és forró haza-
szeretet nemes magvait. A Csallóköz evang. iskoláiban a tanítási nyelv tisztán 
magyar, a nógrádi, honti, barsi iskolákban, Léván, Losoncon, Százdon ma-
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gvar, Csánkon, Erdőmegen, Zoboron elhatározták, hogy bevezetik iskolá-
jukba a Trianon előtti tiszta magyar tanítási nyelvet. Ragaszkodnak a szlo-
vák nyelvű tanításhoz Kiscsalomja és Fakóvezekény. A mosoni iskolákban a 
tanítási nyelv német, arról jelentést nem vettem, hogy a magyar n y e l v tanítá-
sának hogyan szereznek érvényt. 

Az iskolák felszerelése sok helyütt nagyon hiányos, a visszatért iskolák-
ban a kivonuló cseh katonák vandál keze több helyen teljesen elpusztította 
a felszerelést (Dunaszerdahely) — a kultúra nagy dicsőségére. Az iskolai 
könyvtárak kötetszáma az eddigi egyházker. iskoláiban szépen szaporodik. 
A felszabadult iskolákban az idegen nyelvű és szellemű könyvek kiselejtezése 
miatt nagyon megcsappant. Innen ugyanis kiselejtezték a cseh-szlovák ura-
lom alatt reájuk erőszakolt, zsarnokságra és hazugságokra emlékeztető, lelke-
ket mérgező kiadványokat. 

Az iskolák fenntartási költségeire nézve pontos adatok nem állottak 
rendelkezésemre, azért általában csak annyit lehet megállapítani, hogy az 
összes államsegélyeket és más idegen forrásból érkező segélyeket pontosan 
számbavéve. evang. iskoláink fenntartásához az iskolafenntartó egyházak 
már alig járulnak hozzá 35—40%-kai. 

Az iskolai mulasztások, ha az Isten minket megoltalmaz további bonyo-
dalmaktól és háborús lehetőségektől, rendes mederbe, céltudatosan csökkent-
hetők lesznek. 

Egyházkerületünk megnagyobbodott 84 iskolájában összesen 5.124 
növendéket oktattunk. Ezek közül mindennapos volt 3.985, továbbképzőbe 
járt 1.139. Vallás szerint 4.550 evang., 574 más vallású (köztük róm. kat. 410). 
Anyanyelv szerint 2.623 magyar, 649 német, 713 tót, összesen 3.985 minden-
napos és 673 magyar, 466 más, összesen 39 továbbképzős. Az egyházkerü-
let statisztikai íve csatolva van jelentésemhez. 

Az egyházkerület közgyűlése meleg szeretettel üdvözli a visszatért 
iskolák tanítói karát s úgy nekik, mint az eddigi kerület tanítóinak buzgó, 
lelkiismeretes és odaadó munkásságáért elismerését és hálás köszönetét 
nyilvánítja. Felhívja a tanítói kart, hogy 1939 szept. 1-ével kizárólag az ú j 
Evang. Tanterv és Utasítás irányítása mellett tanítsanak s készítsék el tan-
anyagbeosztásaikat, melyek az esperes által jóváhagyandók. A kir. tanfel-
ügyelőség által 3 évre jóváhagyott Tanmenetek érvényben maradnak. Fel-
terjesztést intéz az Egyházkerület a Kultuszkormányhoz, az Egyházegye-
tem révén, hogy a megszűnt tót Ligaiskolák helyére kisebb növendékszám 
esetén is magyar állami vagy felekezeti iskolákat létesítsen, mivel a tanter-
mek és tanítói lakások üresen állanak. A moson-pozsonyi ideiglenesen 
egyesített egyházmegyét felhívja, tegyen jelentést, hogy a magyar nyelv 
tanításának törvényes bevezetését milyen mérvben oldotta meg. 

38. (K. Gy.) Jelentés a konfirmációi oktatásról. 

Az 1938/39. tanévben végzett konfirmációi oktatásról örömmel jelent-
hetem, hogy ezt a nagyon fontos, egyházunk jövőjére messze kiható oktatást 
egyházkerületünk lelkészei a legnagyobb buzgalommal, odaadással és hivatás-
érzettel végzik mindenütt. Mintha minden lelkész itt érezné az Úrtól kapott 
„exmissiót" a zsenge lelkek megmentésére s Krisztushoz való elvezetésére. 
Segítőtársaik voltak a lelkészeknek ebben a nemes munkában a segédlelké-
szek és a filiákban a tanítók. Az egyházmegyékből érke.zett jelentések szerint 
megkonfirmáltunk a mult évben az egyházkerületben 762 ifjú hitvallót, kik 
közül csak 64 volt 14 éven felüli. Az oktatást végezte 39 lelkész, 6 s.-lelkész, 
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11 tanító. Az egyetemes egyház által előírt óraszámot minden helyen betar-
tották, magyar volt a konfirmáció 26 egyházban, német 4 helyen, magyar, 
német 1 helyen, tót 4 helyen. A vizsga külön tartatott 2 helyen, a többieknél 
együtt. A konfirmációi ünnepélyek kiváló ünnepeken a hívők nagy figyelme 
és részvétele mellett megható, ünnepélyes formában folytak le. Annak a szem-
pontnak, hogy a növendékeket ne 12 éves korban konfirmáljuk, hanem 
14 éves korukban, nem tudtunk érvényt szerezni, jóllehet a cseh-szlovák 
uralom alatt ez általánosan be volt vezetve. 

Az egyházkerület közgyűlése a legnagyobb hálával és elismeréssel veszi 
tudomásul a mult évi konfirmációi oktatásról és ünnepélyekről szóló jelen-
tést s felkéri a lelkészeket, hogy úgy erősítsék meg gyermekeinket az apák hité-
ben, hogy közülük senki meg ne inogjon hitében soha. Az oktatás csak az 
Egyetemes Egyház által engedélyezett tankönyvekből végezhető. 

39. (K. Gy.) Nem evcmg. iskolákban és szórványosan végzett hitoktatás. 

Egyházkerületünknek mindig nagy gondját képezte a nem evangélikus 
iskolákban járó s szórványokban lakó evang. növendékeinknek hitoktatása. 
Mutatja ezt az, hogy a kerületek között anyagilag a legszegényebb sorban áll. 
mégis aránylag a legtöbbet áldoz a nem evang. iskolák hitoktatására. Meg-
növelte ezt a gondot a Felvidék viszacsatolása, melynek nagy szórványterüle-
tein kellett minden akadályt leküzdve a minimális hitoktatást berendezni 
Elég egy tekintetet vélni a hatalmas növendékszámra, amely nem evang. 
iskolákba jár, elég megnézni a térképet, hogy egyes gyülekezeteinknek milyen 
kiterjedt szórványterülete van, s elég mérlegelni azt, hogy a megnagyobbodott 
egyházkerületünkben sincs evang. középiskolánk egyetlen egy sem s jövendő 
művelt ifjúságunk mind idegen iskolákba jár, könnyen reá eszmélünk a 
veszélyekre, ha ezt a hitoktatást közönnyel illetnénk s lagymatagul végez 
nénk. Egyházkerületünk nemcsak anyagi eszközökről gondoskodott, amikor 
a mult évben is 3.375 pengőt juttatott a hitokt. fuvardíjaira s ezen kívül az 
állami iskolák óradíjaira 1.370 pengőt, összesen tehát 4.745 pengőt, hanem 
1929. évi ker. gy. jkvének 80. p-ban megjelölte azokat a szabályokat, melyek 
szerint a szórvány-hitoktatás végzendő. Az egyházmegyék jelentései itt is 
nagy szorgalomról és kiváló eredményekről számolnak be. Nem evang. isko-
lákba járt az elmúlt esztendőben 2.489 evang. növendék (1.410 elemi iskolás. 
220 továbbképző, 408 polgári iskolás, 299 gimnáziumi tanuló, 15 alsófokú 
gazd. isk., 102 iparostanonc, 10 tanítóképzős, 25 felsőkeresk. iskolás). A hit-
oktatást végezte 37 lelkész, 16 s.-lelkész, egy hitoktató, 15 tanító. A tanítás 
mind engedélyezett tankönyvekből történt. A hitoktatási rendszerünket az 
eddigi egyházkerületben már mindenütt bevezették, a felszabadult területen 
még nincsenek pontos adatok a nagy szórványterületen végzett, ill. nem 
végzett hitoktatásról. Ez a jövő esztendőnek lesz szép feladata, hogy az egy-
házker egész területén elérjük azt. hogy egyetlen egy gyermek se maradjon 
hitoktatás nélkül. Sorra elolvastam az egyházmegyékből beérkezett vizsga-
biztosi jelentéseket, s megnyugvással jelenthetem, hogy mindenütt megszokott 
buzgalmat, nemes ambíciót, nagy viaskodást, önfeláldozó, sok helyen 
önmegtagadó munkát láttam. Egy hiányra azonban mégis reá kell mutat-
nom: a középiskolai hitoktatás intenzívebb ellenőrzésére. Szükséges ez nem-
csak az eredmény fenntartására és fokozására, hanem a hitoktatók személyi 
érdeke is megkívánja. Erre nézve a nógrádi hont-barsiideiglenesen egyesí-
tett egyházmegye külön felterjesztéssel élt s javaslatot tett, bátor leszek az 
önálló indítványok során részletesen ismertetni. 
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Az egyházmegyékből beérkezett jelentések alapján be kell számolnom 
a nagyobb központokon végzett hitoktatásról: 

1. Balassagyarmaton: Szilárd Gyula önálló hitoktató tanított a város 
különböző iskoláiban 189 evang. növendéket heti 24 órában 17 csoportban 
(gimn. 46, polg. fiú- és leányisk. 50, áll. elemi 6, iparostanonc 33, gazd. 
ismétlő isk. 46, gazd. téli tanfolyam 9). Tananyagot mindenütt nagy szorga-
lommal elvégezték. A tanulók minden iskolában szép feleleteket adtak a 
vizsgán. A gimnázium Dévai-Biró Mátvás-köre az ifjúság vallásosságának 
mélyítésére bibliaórákat tartott, a polgári leányiskolában pedig szépen mű-
ködött a ,,prot. egyházi énekkar". — Eredmény kiváló. 

Losoncon. Az evang. iskola növendékein kívül a különböző intézetekbe 
járt 233 gyermek (gimnázium 66, polg. leányisk. 35, polg. fiúisk. 54, állami 
elemi isk. 78), vidéken 60 tanulót oktatott Kuszy Emil lelkész és Révész 
László s.-lelkész. Heti óraszám 30. Szlancsik Bogyoszló vizsgabiztos jelentése 
szerint a losonci iskolában a valástanítás jó kezekben volt s a tanítványok 
csekély kivétellel, ahol nyelvi nehézség nem volt, igen szépen feleltek s az 
évzáró vizsgák szépen sikerültek. 

Salgótarjánban dr. Csengödy Lajos és Németh Géza, majd utóbb Gartai 
István s.-lelkész 178 evang. növendéket oktatott (gimn. 23. polg. isk. 28, áll. 
elemi 55, acélgyári el. 40, iparostanonc 18, bányatársulati elemi 14). Heti 
óraszám 28. A körlelkész jelentése szerint a vizsgán a gyermekek feleleteiből 
megállapítható volt, hogy igazi protestáns öntudat hatja át a tanulókat. Az 
énektanítás évről-évre szép fejlődést mutat. Az eredmény minden tekintetben 
kiváló. Salgótarján vidékén 11 tanuló nyert hitoktatást, ebben segítőtársak 
voltak Dani István, Kerényi Dániel és Tóth Zoltán tanítók. 

Léván. Bándv Endre tb. esperes s a szlovák nyelvű növendékeknél 
Bogya Géza szelezsényi menekült lelkész végezte a hitoktatást. A II. félévben 
a szlováknyelvű tanítás megszűnt s az összes növendékek a magyar vallás-
tanító órákra jártak. A növendékek száma: áll. főgimn. 21, áll. polg. fiúisk. 
és zárda 21, különböző elemi iskolák 30, összesen 72 növendék. Heti óra-
szám 12. A tanulók bibliaismerete megfelelő. A tanulók külön énektanításban 
nem részesültek, a vizsgán a növendékek a feladott kérdésekre kifogástalan 
feleleteket adtak, a tananyagot teljesen áttanulmányozták, a hit- és erkölcs-
tan anyagában teljesen jártasak. Hajdú Lajos ny. esperes és Hromada János 
vizsgabiztosok kiemelik, hogy a hitoktató ötven éve foglalkozik a vallástaní-
tással s ez az eredményen is meglátszik. 

Ipolyságon. Az ottani áll. reálgimnáziumban 9 növ., áll. polg. iskolában 
6 és a r. katli. elemi iskolában 4 növendéket Matuz Pál ipolyvecei lelkész 
oktatot négy csoportban heti négy órában. Fábrv Géza vizsgabiztos szép ered-
ményről számol be. 

Szécsényben. Kovács Gyula lelkész tanított 65 növendéket a különböző 
helyi és vidéki iskolákban heti 14 órában. Dr. Kiss Árpád gimn. tanár, vizsga-
biztos, kiváló eredményről számol be. 

Székesfehérvárott 126 növendéket oktatott Irányi Kamill lelkész és 
Gábor András, később Teke Zsigmond s.-lelkész 27 csoportban heti 36 órában. 
A vizsgabiztos a legnagyobb örömének ad kifejezést az eredmény fölött. 
A növendékek feleletein meglátszott az alapos és egvházias nevelés, szemük 
hitet és öntudatot sugároz. Hitoktatók és növendékek között bensőséges a 
viszony. Az előírt tananyagot rendben elvégezték. Énekismeretük megfelelő. 
Az elvégzett munkát eredményesnek minősíti. 

Révkomáromban az első félévben Baltazár János lelkész, a II. félévben 
Rónay Zoltán s.-lelkész végezte a hitoktatást, tanítottak 66 tanulót 22 osztály-
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ban, 14 csoportban heti 20 és félórában. Közs. elemi 20, Polg. isk. 8, áll. polg. 
(tót), áll. továbbképző (III. polg. után) 2 tanuló, Benedekrendi főgimn. 20 
növ., refk. tanítóképző 3, tanoncisk. 5. Fadgyas Aladár vizsgabiztos jelentése 
szerint a nagy események zavarólag hatottak a hitoktatás menetére is, több 
ízben volt változás a hitoktató személyében is. Mindezen zavaró körülmények 
dacára az egyes iskolák tanulói szép készültségükről tettek bizonyságot. A 
tanulók és oktatóik komoly munkát végeztek. 

Érsekújvár nem evang. intézeteiben a hitoktatást heti 12 órában össze-
sen 48 növendéket oktatott Jakóbi Viktor Rábert lelkész, akinek a hitoktatói 
munkában segítségére volt Polay István polg. isk. tanár és neje, akik Nagy-
surányban végezték szorgalommal a hitoktatást. A tanítás részben szlovák 
nyelven történt. A tanulók száma a felszabadulás után nagyon megcsappant. 
Január 1-én kezdődött a komolyabb munka, melyet nem egyszer megzavar-
tak s zökkentettek ki medréből a nagy világesemények. A hitoktató egész 
bölcsen csak az alapozó munka elvégzésére fektette a súlyt, tanítványai között 
nem egy volt olyan, aki eddig rendszeres hitoktatásban nem részesült. A jövő 
munkájához minden tekintetben méltó volt a kezdet. 

Magyaróvári: Szűcs Sándor végzett komoly hitoktatói munkát. Össze-
sen 132 növendéke volt a különböző intézetekben, akiket 11 csoportban heti 
16 órában tanított a kijelölt tananyagból. A szép, eredményes hitoktatói mun-
kán kívül külön is foglalkozik az ifjúsággal. A nagyhéten a gimnáziumi és 
polg. isk. növendékekkel három napon át csendes órákat tartott. Eredmény 
minden tekintetben kiváló. « 

Esztergomban: Molnár Gyula missz. s.-lelkész tanított a városban 
18 evang. növendéket, a vidéken pedig 39 evang. gyermeket odaadó szorga-
lommal. A vizsgabiztos jelentése szerint a hitoktatás kiváló eredményű, iga-
zolása volt annak a fáradhatatlan munkának, melyet if jú lelkészünk oly 
lelkiismeretesen végzett egész éven át. Ez a tevékenység őszinte köszönetet és 
hálát váltott ki úgy az egyházi elnökség, mint a vizsgán nagy számban meg-
jelent szülök körében. A hittanvizsgát kiegészítette a középisk. növendékek 
Evang Diákszövetségnek záró ülése, melven szépirodalmi dolgozataikat olvas-
ták fel stb. 

Bicskén és Csabáin a lelkész tragikus halála után Kajos János s.-lelkész, 
majd ennek távozása után az ú j lelkész, Németh Géza oktatott 40 növendéket 
heti 7 órában. Csákváron Fúria Zoltán lelkész 60 növendéket heti 7 órában. 
Mórott és Árki-pusztán Weinberger Gusztáv 19 növendéket 5 órában, Szen-
den Piri Margit tanítónő 5 gyermeket 7 órában, Tordas f diáiban és szórvá-
nyaiban (Érd, Tárnok, Pusztaszabolcs) Mesterházy Ferenc és Nagy Tibor 
segédlelkészek oktattak 71 növendéket 15 órában és 16 csoportban. Ä vizsga-
biztosi jelentések komoly és értékes munkáról számolnak be. 

Dunaszerdahelyen: az áll. gimnáziumban 9 növendéket heti 2 órában 
Stadtdrucker Gyula lelkész, Galántán az áll. polg. ceod. iskolában 23 növen-
déket heti 2 órában Wurm Gusztáv áll. polg. isk. tanár, Somorján az áll. 
gimnáziumban, polgári iskolában, áll. elemiben 48 növendéket heti 4 órában 
lic. Fizély Ödön tanított kiváló szorgalommal, Szencen pedig az áll. gimná-
ziumban és a felsőkereskedelmi iskolában 18 tanulót Szabó Krisztina ig.-
tanítónő heti 2 órában. Űjkomáromban és Tatatóvároson Fadgyas Aladár 
68 növendéket heti 17 .órában, Tatabányán és Felsőgallán Kalavszky Kálmán 
és Benczúr Zoltán 270 növendéket heti 32 órában, Hegyeshalmon az elemi 
és polgári iskolában 36 növendéket oktatott Weltler Rezső heti 8 órában. 

A felsoroltakon kívül még a következő helyeken folyik nagyobb hit-
oktatói munka: Szirákon Révész Alfréd lelkész és Tesszák János tanító 149 
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növendéket oktatott 6 csoportban 14 órában, Kisterenyén Limbacher Zoltán 
lelkész 35 növendéket 6 csoportban, heti négy órában, Lapujtón Dani István 
tanító 43 növendéket heti 3 órában és Rétságon Kiss József állami tanító 
30 növendéket 4 órában. A hitoktatás mindenütt nagy gyakorlattal rendelkező 
és komoly munkájukról ismert hitoktatók és lelkészek kezében volt. Az ered-
mény ezeknek megfelelően kiváló. 

A kerületi közgyűlés a nem evang. iskolák és szórványok hitoktatóinak 
szorgalmas munkájukért háláját és elismerését fejezi ki. Egyszersmind 

felhívja az illetékes esperesek figyelmét arra, hogy a felszabadult 
területek szórvány-hitoktatását építsék ki s a jövő tanévben — az egyházker. 
határozatai értelmében úgy kell a hitoktatást berendezni, hogy egyetlen 
egy evang. gyermek se maradjon hitoktatás nélkül. (1929. évi ker. közgy. 
jkve 81. pont.) 

40. (K. Gy.) Miniszteri rendeletek: 

Tanügyi előadó bemutatja a V. K. M.-nek következő rendeleteit: 

a) Az állami és nem állami segédtanítók hivatali eskütétele tárgyában. 
E rendelet szerint 1938 szept. 1-től kezdődő hatállyal a nem áll. segédtanítók 
hivatalba lépésük alkalmával fogadalom helyett hivatali esküt tartoznak 
letenni s illetményeik a hivatali eskü letételének napjától utalvánvoztatnak. 
Ezzel kapcsolatban az állami és nem állami segédtanítók rendes tanítóvá 
való kinevezése, ill. rendes tanítóul való elismerése második kinevezésnek 
számít s így magasabb illetményeik a rendes tanítóul való elismerésre vonat-
kozó rendelet keltét követő hónap első napjától járnak. 

Tudomásul szolgál. 

b) A nem áll. elemi népiskoláknál előforduló személyi változások alkal-
mával felterjesztendő iratok és adatok tárgyában: E rendelet szerint a nem 
állami elemi népiskolánál az összes személyi változások minden esetben 
a következő iratok kapcsán felterjesztendők: 1. Milyen okból történt a vál-
tozás? 2. Tanulók legújabb létszáma adatai. 3. Eredeti tanítói oklevél, vagy 
annak közjegyzőileg hitelesített másolata. 4. Legújabb keletű állampolgársági 
bizonyítvány. 5. Minden esetben feltüntetendő, hogy az iskola melyik vár-
megye területén fekszik. 

A közgyűlés a rendeletet tudomásul veszi s ezúton publikálja. 

c) A nem áll. helyettes segéd- és kisegítő tanerők államsegelyének gyors 
kiutalványozása tárgyában. 

E rendelet intézkedik arra nézve, hogy az eddigi rendelkezésektől elté-
rően a nem áll. elemi iskolai segédtanítói illetmények nem a hivatali eskü 
letétele napjától, hanem — ideiglenesen az állás elfoglalása, illetve a műkö-
dés tényleges megkezdésének napiától utalvánvoztatnak — július és augusz-
tus hónapok figyelmen kívülhagyásával. 

Tudomásul szolgál. 

d) A nem áll. elemi népiskolai helyettes tanerők díja stb. 

A nem állami elemi népiskolai helyettes tanítók, akik jogilag megüre-
sedett álláson működnek és részükre a helyi javadalom kiegészítésére helyet-
tesi díjat utalt ki a miniszter, helyi javadalmának betudásával havi egyszáz 

2 
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pengőben állapítja meg járandóságukat, de mindenkor csak a tanév végéig, 
azaz jún. 30-ig. A nyári szünidőre helyettesi dí j nem jár (július-augusz-
tus hónap. 

Tudomásul szolgál. 

e) Iskolák látogatása illetéktelen egyéneknek tilos. 

A rendelet felhívja az iskolák hatóságait, hogy a vezetésükre bízott inté-
zet körülményei felől fegyelmi felelősség terhe mellett csak az illetékes ténye-
zőket tájékoztathatják, s az iskolák látogatására csak azok az egyének jogo-
sultak, akik az illetékes hatóságoktól erre engedélyt vagv utasítást kaptak 
és azt kétség fennforgása esetén igazolják is. 

Tudomásul szolgál. 

f) Elemi népiskolai tankötelesek tanév közben való iskolaváltoztatásá-
nak újabb szabályozása tárgyában: 

Oly községekben, ahol az eddig működő elemi népiskola mellett a tanév 
első négy hónapjában valamely újabb felekezeti iskola szerveztetik, az ehhez 
a felekezethez tartozó növendékek más jellegű iskolákból áttelepíthetők ebbe 
az ú j felekezeti iskolába. 

Tudomásul szolgál. 

g) Tanítóválasztások elbírálása tárgyában: 
A rendelet pontokba foglalva ismerteti azokat a szempontokat, melyek 

szerint a tanítóválasztások — a kultuszkormány szempontjából elbíráltatnak 
s mely okmányok csatolandók az államsegély kiutalványozásához. 

A rendeletet a közgyűlés azzal veszi tudomásul, hogy az 
iskolafenntartó egyházak konkrét esetekben mindenkor az 
alespereshez forduljanak felvilágosításért az okmányokat 
illetőleg. 

h) Államsegéllyel építő népiskolai építkezések műszaki ellenőrzése. 
Az államépítészeti hivatal az építkezés tartama alait négyszer száll ki 

a helyszínre, a kiszállások útiszámláit az építtető egyház tartozik viselni, de 
az építtetők által igényelt államsegélyből előlegképen levonhatók ezek 
az összegek. 

Tudomásul szolgál. 

i) A népiskola építési államsegélyek kiutalásának feltételei. 
E rendelet szerint a miniszter a jövőben csak az esetben utalja ki az 

iskolaépítési államsegélyt, ha az Államépítészeti hivatal meggyőződik a szük-
séges feltételek teljesítéséről. Részletes utasítás az Államépítészeti Hivatal 
részére, melyek ezek a feltételek. 

Tudomásul szolgál. 

j) Felekezeti iskolák orvosi látogatása az iskolaszéki elnökök előzetes 
hozzájárulása kikérése nélkül. 

Az érvényben lévő törvényes rendelkezések szerint a hatósági orvosok 
időnként kötelesek az iskolákat közegészségügyi szempontból ellenőrizni. 
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s a netán szükséges intézkedésekre az illetékes hatóságok figyelmét felhívni. 
A fenti rendelkezések alapján a hatósági orvosok a népiskolákat előzetes 
bejelentés nélkül és az iskolaszéki elnökök engedélye nélkül bármikor meg-
látogathatják. 

Tudomásul szolgál. 

41. (K. Gy.) Felterjesztés a tót liga-isk. helyére magyar állami vagy 
felekezeti iskolák létesítése tárgyában. 

Tárgyalás alá került a nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyház-
megye felterjesztése az ú. n. „Tót Liga-iskolák" helyére felekezeti, vagy 
állami iskolák létesítése tárgyában. 

Kardos Gyula előadó ismerteti a Tót Liga-iskolák romboló és elnemzet-
lenítő hatását, melyet nagy állami szubvenciókkal a tótok társadalmi egyesü-
lése, a Liga állított fel a volt cseh-szlovák állam déli, túlnyomólag magyarok 
által lakott sávján. Mérhetetlen az a pusztítás, melyet ezek a tiszta magyar 
községekben felállított iskolák az ő tiszta szlovák banitási nyelvükkel és szel-
lemükkel 20 év alatt okoztak. A Felvidék felszabadulása után a Tót Liga-
iskolák tanítói mind elmenekültek. Az iskoláknak sokhelyütt egész palotákat 
építtetett fel a Liga és tanítói lakások üresen maradtak. Ennek szomorú 
következménye evangélikus gyermekeinkre azt lett, hogy amint a cseh-szlovák 
világban a Liga-iskolákba kényszerültek, mert azokban igen nagy többség-
ben evangélikus tanerőket alkalmaztak, most a felszabadulás után 15—20— 
25-ös csoportokban egyszerűen a helybeli rom. kat. iskolákba tereitettek 
s hitoktatásuk sok tekintetben nehézségekbe ütközik. Dacsókeszin a magyar 
uralom alatt evangélikus felekezeti iskolánk volt. Trianon után átvette a 
Liga. A felszabadulás óta üresen áll az iskolaterem és a szép tanítói lakás. 
24 növendékünk a szülők legnagvobb ellenkezése között az ottani kat. isko-
lába tereltetett. A magyar Kultuszkormány, sajnos, csak ott állít fel a Tót 
Liga-iskolák helyén magyar állami iskolát, ahol a növendékek száma leg-
alább harminc. Ez nagy hiba. Ha mihamarabb el akarjuk tüntetni és meg 
akarjuk szüntetni a cseh-szlovák uralom romboló tanítási szellemét, a legsür-
gősebb feladat volna a Tót Liga-iskolák üresen álló épületeibe magyar állami, 
vagy ahol lehet, felekezeti államsegélyes iskolákat létesíteni. A nógrád-hont-
barsi ideiglenesen egyesített egyházmegye, ezen kérdéseknek kellő megvilá-
gítása és mérlegelése után, felterjesztést intéz az egyházkerülethez s annak 
révén az Egyházegyetemhez, hogy a Kultuszkormány kérje ezeknek a Tót 
Liga-iskoláknak helyére magyar állami vagy felekezeti iskolák felállítását, az 
üres tantermek felhasználását és pedig tekintet nélkül a növendékek számára. 

A közgyűlés teljes egészében elfogadja a nógrád-hont-barsi ideiglene-
sen egyesített egyházmegye felterjesztését és feliratban fordul az egyetemes 
közgyűléshez: tegye meg a lépéseket a Kultuszkormánynál a Tót Liga-iskolák 
helyén magyar szellemű felekezeti, vagy állami iskolák létesítésére. 

42. (K, Gy.) Középiskolai hitoktatás intenzívebb ellenőrzése. 

Tárgyalás alá került a nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egyház-
megye felterjesztése a változott viszonyok folytán a középiskolai hitoktatás 
gimnázium, polgári iskolák, tanító- és tanítónőképző akadémiák stb.) hat-
hatósabb ellenőrzésére, püspöki biztosok kiküldésére úgy a nyilvános, mint 
a magánvizsgákra. Kardos Gyula előadó ismerteti a javaslatot, amelynek 
lényege az, hogy a mostani ellenőrzés nem megfelelő, sőt céltalan, mert az 
úgyn. összefoglalásokra hívják meg az egyházi biztost, amikor már az osztá-
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lyozó konferencia a jegyeket megállapította s viták merülnek fel arra nézve 
is, hogy ki az elnöke az ilyen vizsgáknak? Szükséges volna évközben rend-
szeresen meglátogatni a középiskolákat s ellenőriztetni a hitoktatást, mint azt 
a többi tantárgyakra nézve a főigazgatók és az igazgatók hospitálása alapján 
megtörténik. A magánvizsgák pedig, melyek egyáltalában egyházi biztos nél-
kül tartatnak meg, szintén „biztos" jelenlétében kell, hogy megtartassanak, 
mert egyébként autonóm jogaink sérelmet szenvednek. 

A közgyűlés elfogadja a nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített egy-
házmegye felterjesztését a középiskolai hitoktatás intenzívebb ellenőrzése tár-
gyában s felkéri az egyházmegyék espereseit, hogy évközben minden közép-
iskolát látogassanak meg, a tanítási eredményt ellenőrizzék, a magánvizsgá-
kon személyesen vagy helyetteseik vegyenek részt az egyházi hatóság kép-
viseletében. 

43. (K. Gy.) Jelentés a reformáció napjának megünnepléséről. 

Egyházkerületünk 1933. évi közgyűlésén elhatározta, hogy a gyülekeze-
tektől megkívánja, miszerint a reformáció ünnepét az évforduló napján, okt. 
31-én méltó ünnepélyességgel ünnepeljék meg s szüntessék meg azt a szokást, 
hogy csak a legközelebbi vasárnapok egyikén emlékezzenek meg a reformáció 
jelentőségéről. Az egyházmegyékből beérkezett jelentésekből örömmel álla-
pítható meg, hogy ez a határozat teljes mértékben valóra vált, amennyiben 
az egyházkerület összes egyházaiban és pedig nemcsak az anyaegyházakban, 
hanem legtöbb helyen a filiákban is október 31-én ünnepélyes istentisztele-
teket tartanak s a nap estéjén pedig vallásos estélyeken emlékeznek meg a 
reformátorok áldott munkájáról. Az ünnepléshez népünk nagy tömegei mind-
jobban hozzászoknak s abba belekapcsolódnak a hivatalok, a katonák és az 
iskolák ifjúsága is, amely sok helyen külön reformációi emlékünnepélyt ren-
dez. Arról, hogy a reformációi istentiszteletek mult évi határozatunk értelmé-
ben mindenkor Űrvacsoraosztással kapcsoltattak-e össze, a jelentések meg 
nem emlékeznek. 

44. (K. B.) Tárgyalťatott a fejér-komáromi egyházmegyék felterjesz-
tése és kérelme Szimonidesz Lajos újított perében, aki az újított eljárás 
során teljesen felmentetett és minden tekintetben rehabilitáltatott s akinek 
felmentése következtében a perköltségek viselése az egyházmegyei hatóság 
terhére esett. A jogügyi bizottság javaslatára a közgyűlés — tekintettel 
arra a körülményre, hogy az egyetemes egyház megbízásának teljesítéséből 
felmerült költségekért a megbízó egyetemes egyház felelősséggel tartozik 
— a fejér-komáromi egyházmegyének azt a kérelmét, hogy az általa elő-
legezett perköltség az egyetemes egyház részéről visszatéríttessék, a ma-
gáévá teszi és sürgős teljesítés céljából felterjeszti az egyetemes közgyű-
léshez. 

45. (K. B.) Tárgyaltatott a nógrád-hont-barsi ideiglenesen egyesített 
egyházmegye felterjesztése a politikai községek által az egyházközségek-
nek nyújtott segélyek igazságosan arányos elosztása tárgyában. 

A kerületi közgyűlés megállapítja, hogv a politikai községek részéről 
követett ama gyakorlat, mely szerint az egyházközségeknek juttatott segélvek 
nem mint állandó tételű közterhek, hanem évenként megszavazásra kerülő 
összegek szerepelnek, nem felel meg az 1868. évi LIII. t.-c.-ben foglalt egyhá-
zak közötti egyenlőség elvének, ezért felterjesztéssel fordul az egyetemes köz-
gyűléshez, hozzon a fenti sérelmes állapot megszüntetésének érdekében alkal-
mas határazotot, s kövessen el mindent a törvény szellemének megfelelő és a 
sérelmeket orvosoló rendelet kibocsátása iránt. 
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46. (K. B.) A jogügyi bizottság előterjeszti az 5.900/1939. M. E. számú 
rendeletet a vallásügyi jogszabályoknak a visszacsatolt területeken ha-
tálybalépésével kapcsolatos átmeneti rendelkezések tárgyában. 

A kerületi közgyűlés elhatározza, hogy a rendeletet — annak fontossá-
gára való tekintettel — a közgyűlési jegyzőkönyv függelékeként kinyomatja. 

47. (K. B.) Tárgyaltatott a felekezeti tanítókat végelbánás alá vonó 
bizottság egyházi tagjai költségeinek viselése. 

A kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, 
hogy a tanítói végelbánási bizottsági eljárással kapcsolatosan felmerült költ-
ségek megtérítési módozatainak kérdésében eszközölje ki az illetékes minisz-
ter megfelelő rendelkezésének kiadását arra vonatkozóan, hogy a szóban 
forgó költségek a bizottság egyházi tagjai részére előlegezhetek is legyenek. 

48. (K. B.) A jogügyi bizottság jelenti, hogy Nagy Lajos gyúrói lelkész 
államsegélyeinek letiltása a perköltségek behajtása céljából folyamatban 
van. A Szimonidesz-féle újrafelvételi költségek viselésének kérdésében az 
egyetemes fellebbezést adott be 1931. évben az egyetemes törvényszékhez, 
amely azonban a fellebbezést eddig nem tárgyalta le. 

A közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez, hívja fel az 
egyetemes törvényszéket, hogy az egyetemes felügyelő részéről beadott és 
8 és félévvel ezelőtt iktatott fellebbezést végre tárgyalja le. 

49. (K. B.) Tárgyaltatott a jogügyi bizottság javaslata az OTBA-alap 
kedvezményeinek a lelkészekre is kiterjedő hatállyal való alkalmazása tár-
gyában. 

A kerületi közgyűlés felterjesztést intéz az egyetemes közgyűléshez az 
iránt, hogy rendelje el a lelkészeknek kerületenként, az egyetemes egyház 
vezetőségénél leendő és a 9.900/1938. M. E. számú rendelet elgondolásainak 
megfelelő jelentkezését, s az adatok birtokában eszközölje ki az illetékes 
minisztereknél a lelkészeknek OTBA-szolgáltatásra vonatkozó igényjogosult-
ságának elismerését. Minthogy azonban a hivatkozott rendelet több intéz-
kedése a mi egyházi alkalmazottainkra nem alkalmazható, a kerületi köz-
gyűlés célszerűnek tartja, az OTBA-ba való belépés szabályozására vonat-
kozó rendelet kibocsátásának kieszközlését is. 

50. (K. Gy.) Magyar Géza és Szekej András előadók a következő 
missziói jelentést terjesztik a közgyűlés elé: 

I. Fejér-komáromi egyházmegye. 

Bicske. Lelkipásztorát temette a csabdii gyülekezet az 1938. esztendőben. 
Horváth Sándor, a törékenytestű, de szolgálatában fáradhatatlan lelkész, 
elment az ő Urához számadásra. Anyaegyházi szolgálata mellett minden má-
sodik vasárnapon Bicskén tartott istentiszteletet. Buzgó egyháztagjaival nagy-
sikerű műsorosestét rendezhetett ez évben is s elérte, hogy a bicskei fiók-
egyház ú j temploma imái adósságmentes. Halála után egy rövid ideig 
Kalavszky Kálmán tatabányai lelkész, majd Knjos János s.-lelkész példás 
odaadással és komolysággal munkálkodott, adminisztrálta az egyházat. 
Jellemző, hogy a kis egyház a helyettes lelkész 100 P-t meghaladó havi fizeté-
sét több hónapon át legnagyobb részében közadakozásból gyűjtötte össze. A 
megüresedett lelkészi állást 1939 március 12-én Németh Géza salgótarjáni val-
lástanító segédlelkésszel töltelett be. akit a gyülekezet egyhangúan meghívott 
lelkészének. 
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Esztergom. Az elmúlt évről csak az Isten iránti hálával lehet szólnunk. 
Sok boldog eseménynek voltunk tanúi. 20 esztendei várakozás után megadta 
az Isten azt a napot, amikor városunk megszűnt határvárosnak lenni. Sok 
nehéz napot kellett átszenvednünk előzőleg, ágyúcsövek meredtek ránk. de 
azután annál nagyobb volt az öröm és a boldogság, amikor 1938 november 
6-án hálaadó Istenliszteletünk után ráléphettünk a párkányi hídra és köszönt-
hettük és üdvözölhetiik az újból magyar Párkányt és magyarságáról mindig 
bátran bizonyságot tevő népét. Hálával és örömmel áldoztunk a Felvidék, 
majd a Kárpátalja minden talpalatnyi földjének visszatéréséért is és mint 
örök emléket hordozzuk szívünkben azokat a boldog napokat, amikor Trianon 
után végre kisütött felettünk az Isten kegyelmének napja, diadalra hozva 
igazságát. 

Örömet és boldogságot jelentett számunkra, amikor meghallottuk, hogy 
egyetemes egyházunk megindította a gyűjtést a Luther-szoborra. Egy szívvel 
és egy lélekkel gyüjtöttünk mindnyájan és az eredmény nem is maradt el. 
Kicsiny gyülekezetünk 87 P-t küldött a szoborra és köszönetét a nagy refor-
mátornak munkájáért. 

A^ elmúlt évben indítottuk meg egyelőre csak körünkben a gyűjtést, isteni 
hajlék emelésére. Ha valami — úgy ez — hatalmas bizonyságát adta annak, 
hogy Krisztus által mindenre van erő. Maroknyi gyülekezetünk buzgó hívei 
napok alatt 2.470 P-t ajánlottak meg és fizettek is meg már jórészt. Támoga-
tásban részesültünk egyetemes egyházunk, kerületünk, gyámintézeteink, a 
Kultuszminisztérium részéről is. Bizalommal nézünk a jövőbe, mert hiszünk 
Isten további megsegítő kegyelmében és bízunk abban, hogy hittestvéreink 
meghallják segélykérő szavunkat, amellyel a közeljövőben megkeressük őket 
és támogatnak bennünket, hogy a magyar Rómában felépíthessük isteni hajlé-
kunkat az Isten dicsőségére. 

A hitélet az elmúlt évben a megszokott mederben emelkedő irányt 
mutatva folyt. Hetenként bibliaóra, havonként kétszer-háromszor Istentisz-
telet volt. Havonta tartottunk kultúrdélutánt, amelyen Luther Márton életét 
és munkáját tanulmányoztuk. A reformáció napján a ref. gyülekezettel együtt 
emlékünnepet rendeztünk. Teadélutánt tartottunk karácsony előtt és február 
havában, amikor az ifjúság a lelkész egy-egy színdarabját adta elő. Böjtben 
vallásos estünk volt. Vendégelőadóink voltak: Ruzicska László budapesti val-
lástanár. Mátis István lelkész és Ferdinánd István dorogi tanító. 

Nőegvletiink az elmúlt évhez hasonlóan folytatta buzgó munkáját. Nem-
csak ünnepélyekről gondoskodtak a gyülekezet számára, de támogatta a lel-
készt lelkipásztori munkájában is. Gondozta a szegényeket, a betegeket, 
támogatta az átutazó hittestvéreket, karácsonykor pedig két családot, egy 
férfit és két gyermeket örvendeztetett meg. Az elmúlt évben megkezdődött a 
rendszeres középiskolai ifjúsági munka. Megalakult az esztergomi ev. Diák-
szövetség, hogy pótolja mindazt amire a heti 1 hittanóra mellett szükség van 
és amire a diákoknak az iskolájukban nincs alkalmuk. Összejöveteleinken elő-
ször Isten igéjével foglalkozunk, majd ki-ki előadással, felolvasással, szava-
lattal zeneszámmal stb. szerepel. Az összejövetelt mindig más vezeti és mindig 
más készít róla jegyzőkönyvet, hogy mindenkinek mindent alkalma legyen 
megtanulni. Tartottunk szavalóversenyt, évvégi pályázatot, mindegyik kiváló 
eredménnyel végződött. 

A szórványok közül Tokodon, ahol mintegy 80 evangélikus van, 
havonta, Dömösön és Lábatlanon, ahol a környező községekkel együtt 
10—10 a létszám, négyszer volt Istentisztelet. 
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A vallástanítást a lelkész végezte mindenütt és pedig a dorogi misszió-
körzetet is beszámítva, 8 helyen 17 iskola 68 tanulóját részesítette vallás-
tanításban. 

A reformáció ünnepét és lehetőséghez képest az összes elrendelt ünne-
peket megtartottuk. 

Dorog. Gyülekezetünknek a hazai boldog események mellett sok helyi 
ünnepben is volt része. Ilyen volt ú j feliigyejönk megválasztása és beiktatása 
a tavalyi rendes közgyűlésünkön ürült meg dr. Rogríin Jenő körorvos úr 
lemondása folytán felügyelői székünk. A betöltésben nagy segítségünkre volt 
gyülekezetünk atyai gondviselője, D. Kovács Sándor Püspök Úr. Ö nyerte 
meg számunkra dr. Reimann Ernő urat a Salgótarjáni Kőszénbánya R.-T. 
vezérigazgatóját, akit 1Ö38 október 16-án tartott rendkívüli közgyűlésünkön 
egyhangúlag gyülekezetünk felügyelőjévé választottunk. Az ünnepélyes beik-
tatás 1939 január 6-án volt. Dr. Kovács Sándor Püspök Úr végezte. Ünnepé-
lyünkön jelen voltak dr. Schmidth Sándor bányaügyi főtanácsos bányaigaz- _ 
gatóval az élen a dorogi bánya tisztviselői és munkásai. Dorog község elő-
kelőségei és a ref. egyház vezetői és hívei. Püspök Urunk beiktató és ú j 
felügyelőnk beköszöntő beszéde szívünkbe vésődött és ajkunkon most is csak 
a köszönet szavai hangzanak Püspök Urunk felé atyai gondoskodásáért és ú j 
felügyelőnk felé buzgó munkájáért. 

Gyülekezetünk másik nagy ünnepe 1939 jan. 22-én volt. A ref. egyház-
zal a munkás önsegélyző adományaiból közösen beszerzett harangjainkat 
ekkor avatták fel és adták át nemes szolgálatuknak Podhradszkv János ev. és 
Löke Károly ref. esperes urak. Templom után immár harangjaink is vannak, 
amelyek hívogatnak az Istenházába, hogy ott dicsérjük Öt, kinek oly nagy 
a kegyelme. Harangavatásunk napján is ez az ige szólalt meg és most is ez 
hangzik ajkunkon a jóságos Isten minden adományáért: ,,Áldás és dicsőség 
és békeség és hálaadás és tisztesség és hatalom és erő a mi Istenünknek mind-
örökké". (Jel. 7—12.) 

A hitélet a tavalyihoz hasonló volt. Havonta kétszer volt Istentisztelet 
adventben és böjtben, hetenként bibliaóra és vallásos est. Vendégelőadónk 
volt Ruzicska László budapesti vallástanár. 

Az elmúlt évben megkezdődött a rendszeres foglalkozás a gyermekekkel. 
Megalakult a Dorogi Ev. Gyermekszövetség, amely megadja mindazt, amire 
a gyermekeknek testi és lelki fejlődésük szempontjából szükségük van. Össze-
jöveteleinken először Isten igéjével foglalkozunk, majd énekeket tanulunk, kiki 
mesét mond. szaval stb. és játszunk. Az eredmény már is szemmel látható. 

A szórványok közül Annavölgyön és Augusztán, hol 10—10 a lélekszám, 
kétszer volt Istentisztelet, míg a cséviek (két család) Dorogra járnak Isten-
tiszteletre. 

A vallástanítást mindenütt a lelkész végezte. A reformáció ünnepét és 
lehetőséghez képest az őszes előírt íinnepeket megtartottuk. 

Érd. Aranyi József s.-lelkész Balassagyarmatra áthelyeztetvén, helyébe 
Mesterházy Ferenc s. k. lelkészt rendelte ki a Püspök Úr Őméltósága, az érdi 
fiókegyház vezetésére. A ref. templomban minden vasár- és ünnepnapon van 
ev. istentisztelet. Ezenkívül minden vasár- és ünnepnap délután felváltva 
Tárnokon és Érdhez tartozó Parkvárosban. Bibliaóra hetenként Tuszkulá-
numban, kéthetenként Parkvárosban van tartva, több helyen családi áhítatos-
ság is. Az Istentiszteletek látogatása jó. 

Martonvásár. Az állami iskolában a ref. testvérekkel közösen tartott 
istentiszteletek látogatottak, a hívek buzgósága kielégítő. Egyháztagjaink 
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minden fő ünnep második napján élnek az Úr Szent Vacsorájával. Ev. vallású 
gyermekeink hitoktatása zavartalanul folyik. 

Pusztaszabolcs. A nagy távolságban lévő s hosszú kerülő úton megköze-
líthető szórvány lelki gondozása költséges és fáradságos, mindennek dacára 
semmi zavaró körülmény nem gátolta a rendszeres hitoktatást és havonként 
a ref testvérekkel közösen tartott Istentiszteletek menetét. Pusztaszabolcson 
és környékén szétszórtan élő híveink templomlátogatása és az Úr Szent Vacso-
rájával való élése, bizonysága annak a hűségnek, mely erőt ad nekik a kísértő 
csábítgatások közepette ev. hitükben való tántoríthatatlan megállásra. Az 
eltévelyedés és elbukás veszedelme csak a vegyesházasoknál fenyeget, ahol az 
ev. házastársak lelkiegyensúlyát majd hízelgés és ígérgetés, majd a kárhozat-
tál és a pokol gyötrelmeivel való fenyegetés által lesz feldúlva, melyre — 
sajnos — a letűnt közigazgatási évben volt egy szomorú eset. 

Nógrád—Hont—Barsi egyházmegye. 

Ezen nagy kiterjedésű egyházmegye szórványairól szólva, első helyen 
említjük meg a kerület missziói egyházat. . . Kistenyerét. Ez a gyülekezet 
több mint 20 km-nyi körzetben végzi hiterősítő, áldásos munkáját s kétség-
telen, hogy a Kerület utolsó 2 évtized alkotásai között ez a legnagyobb s hisz-
sziik, legmaradandóbb alkotása. Egyetlen gyülekezetünk az egész magyar 
egyházunkban, melynek az anyagyülekezete is csak szórvány. 

Kisterenve lelkésze fáradhatatlan az ige hirdetésében. Szórvány-Isten-
tiszteletet tartott: Mizserfán, Mátranovákon, Pásztón, Dorogházán, Nagy-
bátonyban, Selypen, Mátraszelén. Vallástani órái voltak: Pásztón, Hasznoson, 
Mátraszöllősön, Kisterenyén. Chorimtelepen, Mátraszelén, Dorogházán, Nem-
tin, Nagybátonyon, Maconkán, Horlhytelepen, Kazáron és Selypen. Nem tudni 
hány kilométer út ez, de fizikailag is szép teljesítmény. S ha még megemlít-
jük, hogy ez a lelkipásztori munka nagyobb részt a téli hónapokban bonyoló-
dott le, nem csodálhatjuk, hogy a lelkész időközben súlyos betegségbe esett 
s így teljesedésbe ment rajta az írás szava: a jó pásztor életét adja az ő 
juhaiért. 

Nagy kiterjedésű szórványegyháza gondozásában Isten segítőtársakkal 
áldotta meg. Kis Gyula igazgató-tanító Mizserfán, Homokterenyén és Mátra-
novákon látta el a hitoktatást s összetartotta a híveket. Pásztón pedig minden 
vasárnap áhítatot tartott s a pásztói polgári fiúiskola aligazgatója Dubraviczky 
Erzsébet őnagysága. Önzetlen fáradozásukért e helyen is hálás köszönetünket 
nyilvánítjuk. 

A kisterenvei egyházközség fenntartója az áldozatkészség. Különféle 
címeken kapott az egyházközség 2.357*52 P-t, adott 2.617 29 P-t, tehát többet 
adott, mint amennyit kapott. Felépítették a dorogházi imaházat, vettek egy 
harangot, Selypen pedig 400.— P-ért templomtelket vásároltak. A pásztói hí-
vekben is fellángolt a templom utáni vágv s most már az ottani református 
hívekkel karöltve akarnak az Úrnak hajlékot építeni. Isten megsegítő 
kegyelme kegyes fáradozásukon. 

Egyházmegyénk egy másik ilyen szórványközpontja Salgótarján. Ám-
bár a lelkész csak a bocsárlapujtői leányegyházban végzett missziói munkás-
ságáról számol be, tudjuk, hogy egyházközsége 7 szórványában mennyi gond-
dal és fáradsággal végzi munkáját . Jutalmul Isten megengedte neki, hogy 
egyik szórványában, Pálfalván templomot építhetett az Úrnak. 

Egvházasdengelegnek 2 szórványa van: Erdötarcsa és Nagykökényes. 
Mindkét helyen bibliaórákat tartott a lelkész, a gyermekeket vallásra tanította 
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s a híveket szorgalmasan látogatta. Erdőtarcán az építendő imaházra 400-— P 
van. Kezdetnek elég biztató. 

Bérnek lelkésze a szórványgondozás leghathatósabb módját alkalmazza. 
Segédlelkésze böjtben és adventben 1—1 hetet töltött Bokor, Kutassó és Cser-
hátszentivánon, honnét az ecsegi, alsó- és felsőtoldi híveket is gondozta. Min-
dennap más-más helyen tartott Istentiszteletet. Kívánatos volna, ha — Bokor 
— Kutassó — mindkét helyen van evang. iskola — központtal anyaegyház 
létesülne. 

Sziráknak 3 szórványában, Kisbágyon, Palotás és Szarvasgedén szór-
ványistentiszteletek tartattak. A lelkész mindenütt szaporította az Istentiszte-
letek számát. így Kisbágyon a szokásos és köteles 3 Istentisztelet helyett 
havonta egyszer, tehát évenkint 12. tartott Istentiszteletet. Buzgóságának 
köszönhető, hogy ezt az egyházat a szekta-veszedelem mind máig elkerülte. 

Bánk is hatalmas missziói terület. A lelkész nem csak hitoktatást végez, 
hanem a híveket is buzgón látogatja, Istentiszteleteket tart és Ürvacsorát oszt. 
Ez számokban kifejezve — a hitoktatáson kívül — 62 kiszállást és 1.296 km 
utat tesz ki Örvendetes jelenség, hogy a szórványokban is háziáhitatok szo-
kásban vannak, a templom utáni vágy igen élénk, minek bizonysága, hogy 
még az 52 lelkes nagyoroszi szórvány is imaházat akar építeni. 

Mint mindenütt, úgy Bánk szórvány-ellátásában is a fuvarköltség okozza 
a legnagyobb gondot. A lelkész a tényleges fuvarköltségeknek csak a felét 
kap ja s azt is — a legújabb szokás szerint — csak utólagosan. Dicséri buzgó-
ságát, hogy mindezek dacára nem kedvetlenedik el, hanem buzgón végzi 
kötelességeit. 

Szécsény missziói jelentése sok tekintetben megdöbbentő. Azt írja, hogy 
az ifjúsággal nem tud foglalkozni, mert nincs ifjúsága. A hittanórákkal any-
nyira túl van terhelve, hogy a szórványmunkára nem marad ideje. Népiskolai 
munkát sem fejthet ki, mert a tankötelesek legnagyobb része a környező 
pusztákról és falvakról jön be — este tehát össze nem gyütjhető. Egyébként 
a szécsényi missziói munka a Munkaprogram alapján végeztetett. Több ven-
dég evang. lelkész is hirdette az evangéliumot s az által erősítette a szécsényi 
hívekben az evang. öntudatot. 

A missziói munka anyagi részében a nógrádi egyházmegye is kivette 
részét. Kisbágyonnak levita hitoktató-tanító díjazására 240*— P-t adott. 
Ezenkívül propaganda-iratok és a hazatért iskoláknak tankönyvek beszerzé-
sére 391 — P-t folyósított. 

II. Mosoni egyházmegye. 

Egyetlen 30 lelket számláló szórványa van, mely jelenleg Hegyeshalom 
gondozásában áll. 

III. Pozsonyi egyházmegye. 

Missziói jelentése hiányos. Csak annyit jelent, hogy külön missziói 
Istentiszteletek néni voltak, de a Püspök Úr egyházlátogatásai Alsószeli, 
Felsőszeli és Dunaszerdahelyen nem csak pótolták azokat, hanem áldás-
ként hatottak az egyházi élet és hit fejlesztésére. Úgy látszik, hogy ott szór-
ványok nincsenek. 

A beérkezett missziói jelentésekből mgállapítható, hogy célszerű volna 
a szórvány-kataszter felvétele, mely arra adna feleletet, hogy szórványok 
minimális ellátása mennyibe kerülne? Helyes a sziráki lelkész felvetett esz-
méje is, hogy a szórványok hitéletére igen nagy áldást jelentene a szórvány-
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lap kiadása, melyben minden ünnepre szent igék, esetleg azok rövid magya-
rázata s rövid imádság volna feltalálható.. 

A kerületi közgyűlés örömmel veszi tudomásul a missziók gondozásáról 
szóló jelentéseket s a misszió munkásainak hálás elismerését nyilvánítja. Kis-
terenyének az évi 400 P missziói segélyt újból megszavazza. Bér filiáinak 
anyaegyházzá alakulását továbbra is szorgalmazza. 

51. (K. Gy.) Kardos Gyula előadó ismerteti az Egyházegyetem három 
szabályrendelettervezetét, melyet az egyetemes egyház elnöksége tárgyalás és 
javaslattétel végett küldött le s a amelyet az egyházmegyék közül a nógrád-
hont-barsi egyházmegye megjegyzés nélkül, illetve változtatás nélkül elfoga-
dott, a fehérkomáromi egyházmegye több lényegbevágó megjegyzést fűz 
hozzá, a moson-pozsonyi egyházmegye javaslata ismeretlen. Mind a három 
szabályrendelettervezet a missziói munka egységes megszervezésére és ellen-
őrzésére vonatkozik: 

a) A misszió egységes irányításáról, 
b) a belmissziói munkások egységes képzéséről, 
c) a külmissziói munka szervezetéről. 

Előadó javasolja, hogy a három tervezet egy szabályrendeletben, három 
részben kapcsollassék össze. Javasolja továbbá, hogy úgy a belmissziói, mint 
a külmissziói munka egységes és szisztematikus berendezésének, megszerve-
zésének s az E. T. szerinti ellenőrzésének alapja egy Budapesten felállítandó 
„Missziói intézet", ill. „Missziói ház" létesítése, amely az összes missziói kér-
déseknek gócpontja lenne. E nélkül az E. T. által megkívánt egységesítés és 
egységes ellenőrzés csak részben oldható meg. Az egyesített szabályrendelet-
tervezeten a következő módosításokat javasolja. 

Ad I. Az 1. §. így volna helyesebben átszövegezendő: „Az egyház misz-
sziói munkája Krisztus missziói parancsán és egyház lényegén alapul". 

3. §-ban „áll" helyett „végzendő". 
4. §. A missziói munka irányítása és ellenőrzése az egyetemes közgyű-

lés által megállapított egységes irányelvek szerint a püspök joga és kötelessége. 
A 7. § A jelentéshez csatolna kell a missziói munka 

pénzügyi elszámolását (zárszámadás, vagyonleltár). 
A 6. §. inkább a belmissziói munkások egységes képzéséről szóló sza-

bályrendeletbe illik bele . . . amint annak 1. §-ába szószerint fel is van véve. 
Ad II. A 2. §-ba beszúrandó a szövetségnek „joga és köte-

lessége" Az 5. §-ban a püspök vagy „megbízott" helyettese . . . . 
az esperes és „megbízott helyettese". A §. végén a „hozzáértő" szó kihagyandó, 
mert a püspök hozzá nem értő tagot úgy sem delegál. 

Ad III. A külmissziói munka szervezetéről szóló szabályrendelettervezet 
1. §-ához az első sor így helyesebben volna megfogalmazva: „A magyar-
országi ,egyetemes' egyház". 

A 3. §. után felveendő volna egy ú j pont: „A külmisszió munkásainak 
kiképzéséről az Evang. Misszió Egyesület gondoskodik". Végül felveendő 
volna a 8. §-nak: „A misszionárius útiköltségét s a misszió fenntartásának költ-
ségeit a Missziói Egyesület biztosítja az ország evangélikus hívei körében 
kifejtett gyűjtés és a rendelkezésére álló anyagi források felhasználásával". 

A közgyűlés a szabályrendelettervezeteket a javasolt módosításokkal 
elfogadja. A három javaslat egyesítését, egy szabályrendeletben való egybe-
olvasztását kívánja. 

52. (Cs. L.) Tárgyalásra kerül az egyházkerületi Gusztáv Adolf Gyám-
intézet bemutatott jegyzőkönyve és jelentése, 
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amelyet a közgyűlés tudomásul vesz, határozatait jóváhagyja- és 
jegyzőkönyvét függelékként kinyomtatja. 

53. (Cs. L.) Jelentés a Luther-Szövetségről. 

Az egyházkerületi Luther-Szövetségről szóló jelentés szerint az egy-
házkerület területén 4 egyházban működik megszervezett Luther-Szövetség, 
míg a többi egyházakban különféle egyesületek végzik az építés munkáját . 
A végzett munka esti összejövetelek, előadások, ünnepségek rendezése és 
egyéb belmissziói tevékenységből állt. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, ismételten felhívja az egyház-
községeket, hogy a helyi Luther-Szövetségeket alakítsák meg, s tegyenek 
eleget az egyetemes egyház rendelkezésének. 

A meglévő egyesületek tagegyletként is beléphetnek. Egyben ezzel kap-
csolatban felhívja a közgyűlés az egyházközségeket, hogy az október 29—31-én 
a Bethlen Gábor Szövetség rendezésében megtartandó Országos Protestáns 
Napok ügyét tegyék a magukévá és azok sikerének előmozdítására mindent 
tegyenek meg. 

54. (Cs. L.) Beterjesztésre kerül a Dunáninneni Egyházkerületi Lel-
készegyesület aug. 30-án megtartott értekezletének jegyzőkönyve, 

amelyet a közgyűlés tudomásul vesz és mellékletként kinyomat. 

55. (B. L.) Jelentés a tanítóegyesület közgyűléséről. 

Bérezés Lajos, az egyházkerületi tanítóegyesület elnöke jelenti, hogy a 
tanítóegyesület a f. évben mult évi határozat folytán közgyűlést nem tartott. 
Ez évben az egyházmegyei tanítóegyesületek üléseztek s a nógrád-hont-barsi 
egyesület közgyűlésén megjelentek e vidék felszabadult iskoláinak tanítói is. 
s testvéri szeretetben egyesültek a nemzeti és evangéliumi munkára. 

Tudomásul szolgál. 

56. Kardos Gyula előadó az alábbi jelentést terjeszti be az egyház-
kerület területén lévő kórházi és fogházf lelkipásztori gondozásról: 

1. Kórházak. Evangéliumi Anyaszentegyházunk előtt a nagy ítélettartás 
képe jelenik meg, melyben az Egyház Ura azonosítja magát azzal, aki beteg 
és megdicséri az övéit, kik a betegeket látogatják, valahányszor megkeresi 
a kórházak lakóit. Egyházkerületünk területén lévő kórházakban ennek a 
betegeket látogató Krisztusnak nevében végezték munkájukat az elmúlt évben 
is az arra elhívottak. 

Balassagyarmaton a vármegyei Mária Valéria Közkórházban az elmúlt 
évben igen sok volt az evangélikus beteg. Különösen a határsorompók leom-
lása vezetett sok evang. testvért a nagyhírű kórházba. Fokozott volt azért a 
beteglátogatás is ez évben. A lelkész, segédlelkész, a diakonisszatestvér, vala-
mint a Nőegylet szolgálni kész asszonyaiból alakult „Kórházmisszió" szinte 
nap-nap mellett megfordultak a kórházban, minden evang. ápoltat számon-
tartottak, ágyánál megjelentek, vigasztalták, segítségére voltak és a „Gyógyíts 
meg engem, Uram" imádságos könyvvel, a Harangszóval és más építő iratok-
kal ellátták. A rendkívüli szolgálatokat tevő imádságos könyvből 220 darabot 
ajándékoztunk el, míg a Harangszó 10 példányban forgott a betegek között, 
melyből öt példányt a Kiadóhivatal ajándékozott, ötöt pedig a Nőegylet fize-
tett elő. Az áldott testvérlátogatások nyomán szinte minden beteg lelkében 
felfakadt az Úr szent vacsorája utáni vágy, melyet a lelkész és segédlelkész 
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mindenkor készséggel elégített ki. Karácsonykor és húsvétkor az összes ápol-
tak vették a szent vacsorát. Részükre ez alkalmakkor külön istentiszteletek is 
voltak. Karácsonykor kicsiny ünnepséget is rendezett a Nőegylet ajándék-
csomagok szétosztásával. A szülészeti osztályon születettek megkeresztelése, 
valamint a kórházban elhúnytak megáldása is mindenkor megtörtént. 

Székesfehérvárott a megyei Szent György Kórház evang. betegeit a 
Nőegylet állandóan nyilvántartja, tagjai által látogatja, olvasmányokkal, ima-
könyvekkel, bibliákkal ellátja. Úrvacsorát a betegek kérésre esetenként kap-
nak, a nagy ünnepek előtt pedig minden beteg részesül a szent vacsorában. 

A magyaróvári kórházban Sziics Sándor lelkész végzi a betegek gondo-
zását és lelki ellátását. 

II. Fogházak. Isten számára nincsen reménytelen eset. Pál, az apostol is 
ennek örvend, amikor a fogházból megnyugtatja az érette aggódókat: „nagy 
kapu nyílott meg előttem". Ez vezeti az Evangélium tolmácsolóit a fogháznak 
nehéz levegőjébe: meggyújtják az Evangélium szövétnekét a sötétségben ülők 
előtt, hogy látva-lássanak és hazataláljanak. 

Balassagvarmaton a kir. Törvényszék fogházában ebben az évben, 
Istennek hála, kevés volt az evang. letartóztatott. Alig volt öt-hat evangélikus 
a 300 fogoly között. Ezeknek a református lelkésszel egyetértésben hetenként 
felváltva tartottunk áhítatot, mindenkor írásmagyarázattal vagy evangelizáló 
igehirdetéssel. A néhány letartóztatottat egyénenkénti lelkipásztori beszélge-
téssel, építő iratok, biblia, különösen pedig a „Szabadíts meg engem Uram" 
imádságoskönyv ajándékozásával igyekeztünk visszatéríteni a mi Erős 
Várunkhoz. A cura postorális eredményeként Karácsonykor és Nagypénteken 
az összes fogvatartottak örömmel térdeltek az Úr oltára köré, sőt egy-egy 
elítélt év közben is meg akarta pecsételni jófeltételeit a szent vacsorával. Kará-
csonykor az irgalmas szeretet nevében a Nőegylet tagjaiból alakult fogház-
misszió ünnepséget rendezett az elítéltek számára, az áhítat és ajándék-
csomagok felmelegítették a szomorú cellák lakóit. 

Székesfehérvárott az ügyészség fogházában letartóztatásban levő evang. 
rabok a reformátusokkal közös lelki gondozásban részesülnek. Az istentiszte-
leteket felváltva tartják a ref. és evangélikus lelkészek. Ezenkívül a FÉBE 
tagjai hetenként bibliaórát is tartanak a protestáns rabok között. 

A márianosztrai áll. büntetőfegyintézet evang. fegyenceinek lelki gondozá-
sáról jelentés nem érkezett. A felszabadult felvidék adatai nem voltak össze-
állíthatók. 

A közgyűlés a kórházi és fogházi lelki gondozásról szóló jelentést 
elismeréssel veszi tudomásul, az illetékes lelkészeket fehívja, hogy a felvidék 
kórházairól s fogházairól jelentéseket utólag a püspöki hivatalhoz küldjék be. 

57. (B. L.) Levéltárosi jelentés. 

Kardos Gyula, kerületi levéltáros jelenti, hogy az elmúlt közigazgatási 
évben a kerületi levéltárba egy 1937—38. évi miniszteri leiratokat, rendelete-
ket, 1936 évi kerületi jegyzőkönyveket, 1937. évi egyházkerületi elnöki bead-
ványokat és különféle segélykérvényeket tartahmazó csomag érkezett, melyet 
a püspöki hivatal küldött be. Az elintézett iratokat a kerületi felügveiő úr által 
a mult évben készíttetett kényelmes és célszerű levéltári szekrényben 
helyeztük el. 

Tudomásul szolgál. 
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58. (Dr. Z.) A közgyűlés befejezése. 

A közgyűlés tárgysorozatának letárgyalása után az egyházkerületi fel-
ügyelő köszönetet mond a losonci evangélikus egyházközségnek, felügyelőjé-
nek és lelkészének, a közgyűlés meghívása, elhelyezése és szíves vendéglátása 
által kifejtett hittestvéri figyelemért, gondosságért és szeretetért a püspöknek, 
az előadóknak s a gyámintézeti istentiszteleti szónoknak a közgyűlés eredmé-
nyes és lelki épülést biztosító munkájáért fáradozásáért s a közgyűlés tagjai-
nak a tárgyalások iránt tanúsított érdeklődésért és figyelemért. 

Kéri az elnökség felhatalmazását arra, hogy a jövő évi egyházkerületi 
rendes közgyűlés helyét és idejét saját hatáskörében állapíthassa meg. 

Végül hálát ad Istennek, hogy ezekben a bizonytalan és gondterhes 
napokban is közgyűlésünket megtarthattuk s az elébe tartozó munkát 
elvégezhettük. 

A közgyűlést a püspök a Miatyánk elimádkozásával befejezte. 

D. Kovács Sándor Dr. Sztranyavszky Sándor 
püspök. egyházkerület i fe lügyelő 

Kardos Gyula 
egyházkerület i egyházi főjegyző. 

Dr. Zelenka Frigyes 
egyházker. világi főjegyző. 

Kirchner Rezső 
egyházker. egyh. jegyző. 

lándori Kéler Bertalan dr. 
egyházker. világi jegyző. 

Dr. Csengödy Lajos 
egyházker. egyh. jegyző. 

Dr. Far kas s Béla 
egyházker. világi jegyző. 

Dr. Gyapay Ede 
egyházker. világi jegyző. 

Bérces Lajos 
egyházker. tb. világi jegyző. 

Hitelesítjük 

Budapesten, 1939. évi október hó 13. napján. 

Dr. Jánossy Lajos Kuszy Emil 

Podhradszky János Dr. Gregersen Nils 

Horváth Sándor Zorkáczy Ede 

vitéz Purgly Lajos 

a hitelesítő bizottság tagjai. 
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I. FÜGGELÉK 

Presbitériumi ülések jegyzőkönyvei. 

1. 

J e g y z ő k ö n y v 

a dunáninneni evangélikus egyházkerület presbitériumának Losoncon, 1939. 
évi augusztus hó 30-án dr. Sztranvavszky Sándor egyházkerületi felügyelő 
és D. Kovács Sándor püspök elnöklete alatt tartott üléséről. Jelen voltak: 
Laszkáry Gyula, Horváth Sándor, Csatáry Elek, Kardos Gyula, Mihalovics 
Samu, Podhradszky János, Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, Prónay József, 
dr. Farkass Béla, Bérezés Lajos és dr. Zelenka Frigyes. Jegyző: dr. Zelenka 
Frigyes. 

1. Dr. Sztranyavszkv Sándor üdvözli a megjelenteket, különösképen a 
püspököt 70. születésnapjának betöltése alkalmából. Egek felé száll fohá-
szunk s életére áldást, munkájára eredményt kér. 

2. A püspök előterjeszti az ülés egyetlen sürgős tárgyát, Fizély Ödön 
somorjai lelkész igazolásának ügyét. Ez ügyben az egyházkerület illetékes, 
pozsony-fejérkomáromi igazolóbizottsága, nem határozott, egyrészt azért, 
mert a bizottság tagjai között az igazolás érdemében kiegyenlíthetetlennek 
látszó véleménykülönbség volt, másrészt és főképen azért, mert a bizottság 
tagjai közül többen elmaradtak az ülésről és maga Fizély Ödön sem jelent 
meg, akit pedig több kérdésre vonatkozóan kellett volna meghallgatni. 
A bizottság az ügyet ennélfogva döntés végett az egyházkerületi presbitérium-
hoz terjesztette fel. Indítványozza, hogy Fizély Ödön lelkész igazolását az 
egyházkerületnek nógrád-hont-barsi igazolóbizottsága végezze el. 

A presbitérium a püspök indítványát elfogadja. Fizély 
Ödön igazolását a nógrád-hont-barsi igazolóbizottság hatás-
körébe utalja s e bizottság összehívását elhatározza. 

3. Dr. Farkass Béla felhívja a presbitérium figyelmét a II. egyházi 
törvénycikk 68. §-ának azon rendelkezésére, amely szerint a presbitériumi 
tagságot el kell vonni attól a választott tagtól, aki a presbitérium egymás-
után következő három ülését igazolás nélkül elmulasztja. Szükségesnek tartja, 
hogy a presbiterek meghívása válaszos-levelezőlapon történjék s ily módon 
a meghívó kézhezvétele megállapítható legyen. 

Dr. Sztranyavszky Sándor elnök indítványára a presbi-
térium egyelőre, későbbi intézkedésig a tértivevénnyel történő 
meghívást határozza el. 

4. Laszkáry Gyula kívánatosnak tartja, hogy a visszatért egyház-
községek hívei is munkatért kapjanak az egyházkerületi közigazgatásban. 

A világi elnök helyesli a kívánságokat, amelyet a lehetőség 
szerint teljesítenünk is kell. 
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5. Az egyházi elnök tekintettel arra, hogy egyházkerületünkben az 
általános tisztújítás csak a mult esztendőben történt s így előreláthatóan 
több évig kell várnunk arra az alkalomra, hogy hazatért hittestvéreinket az 
egyes bizottságokba beválaszthassuk s az egyházkerületi közigazgatási mun-
kába bevonhassuk, célszerűnek vélné, hogy azok a közgyűlési tagok, akik 
több hivatali jogcímen tagjai a közgyűlésnek, valamelyik tisztségükről mond-
janak le s ezzel tegyék lehetővé, hogy azt szabályszerű választás útján a 
visszatért hittestvérek valamelyike foglalja el s ezen a réven a közgyűlési 
tagság birtokába jusson. 

A presbitérium helyesli a püspök elgondolását s a jelen-
levő presbiterek közül a következők mondanak le egyes tiszt-
ségeikről: Csatáry Elek, Mihalovics Samu és Podhradszky 
János az egyházkerületi presbiterségről, Laszkáry Gyula, 
Podhradszky János, Szűcs Sándor és dr. Zelenka Frigyes a 
törvényszéki bírói tisztségről. 

A presbitérium elismeréssel és köszönettel veszi a lemon-
dottak megértő elhatározását. 

6. A világi elnök közli a presbitériummal, hogy a kultuszkormány 
elrendelte a hazatért világi és egyházi tisztviselők igazolását. Megnyugvással 
vehetjük ezt tudomásul s igazoló helyeslését találhatjuk benne azon szabad 
és független elhatározásunknak, amellyel az igazolást saját hatáskörünkben, 
magunk akaratából rendeltük el s nem vártuk be, amíg azt kormányintéz-
kedés reánk parancsolja. 

A presbitérium a jelentést, mint a kerület állásfoglalásá-
nak igazolását örvendetes tudomásul veszi. 

7. Ezekután a világi elnök kérdést intéz a presbitérium tagjaihoz, van-e 
valakinek kérdezni valója, vagy indítványa? 

Kardos Gyula kérdi, érvényes-e nálunk a volt Csehszlovákiában kötött 
rezervális, mert azt ott más módon kötötték. Szükségesnek tartja, hogy ez a 
kérdés tisztáztassék. 

Dr. Farkass Béla másodügyész jelenti, hogy a közgyűlés elé kerül a 
vallás- és közoktatásügyi miniszternek rendelete, amely ezt a kérdést 
szabályozza. 

A presbitérium tudomásul veszi. 

8. Szűcs Sándor tudni szeretné, hogy az igazolóbizottság döntése meg-
fellebezhető-e és ha igen, hova? 

A világi elnök szerint a döntést a bizottság a kerületi elnökséghez ter-
jeszti s onnét az a presbitérium elé kerül. Ez az eljárás a fellebbezést tel-
jesen pótolja. 

A presbitérium a felszólalóval együtt a választ helyesléssel 
tudomásul veszi. 

9. Kardos Gyula újabb kérdése, hogy a Ipolyon túl fekvő missziói kör 
anyakönyvezése melyik anyaegyházközség illetőségébe tartozik. 

A presbitérium helyesléssel veszi tudomásul a püspök 
azon válaszát, hogy az Ipoly-jobbparti, illetőleg ipolyvidéki 
missziói kör anyakönyvezés szempontjából a végleges rende-
zésig, illetőleg anyaegyházzá alakulásig a balassagyarmati egy-
házközség kötelékébe tartozik. 
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10. A világi elnök közli a presbitériummal, hogy az egyetemes egyház 
új adóztatási rendje, amely az egyenes állami adó alapján történik, több 
olyan kérdést vetett fel, amelyek szabályozásra szorulnak, addig is, míg ez a 
szabályozás megtörténhetik, szükséges, hogy az egyházközségek útmutatást 
kapjanak. A holnapi közgyűlés elé javaslat kerül, mely ezt az útmutatást 
ideiglenes hatállyal megadja. 

11. Mivel több tárgyalni valója a presbiteri ülésnek nem volt, 

a világi elnök megköszönve a presbiterek érdeklődését és közre-
működését, az ülést berekesztette. 

Tudomásul szolgál. 

Kmf. 

I). Kovács Sándor sk. 
püspök 

Dr. Sztranyavszky Sándor sk. 
egyházkerületi felügyelő. 

Dr. Zelenka Frigyes sk. 
jegyző 
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2. 

J e g y z ő k ö n y v 
a dunáninneni evang. egyházkerület presbitériumának Budapesten 1939. 
évi október hó 13. napján dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő 
és D. Kovács Sándor püspök elnöklete alatt megtartott üléséről. 

Jelen voltak: Bérezés Lajos, dr. Csengődy Lajos, dr. Farkass Béla, 
dr. Gregersen Nils, ifj . dr. Heinrich Antal, Horváth Sándor, dr. Jánossy 
Lajos, Kardos Gyula, Kirchner Rezső, Podhradszky János, vitéz Purgly 
Lajos és dr. Zelenka Frigyes presbiterek. Jegyző: dr. Zelenka Frigyes. 

1. Az egyházkerületi felügyelő üdvözli a megjelenteket s közli, hogy 
az ülés legfőbb tárgya annak az őszinte és igaz fájdalomnak kifejezése, 
amellyel nemcsak az egész protestáns társadalom, hanem az egész hazai 
közvélemény Sörös Béla dunáninneni református egyházkerületi püspök 
váratlan haláláról értesült. Döbbenetesen korai elmúlása fájdalmasan súlyos 
vesztesége református testvéreinknek, de súlyos vesztesége a mi egyetemes 
egyházunknak s nemzetünknek is, mert megértő, velünk egyetértő és együtt-
érző testvérünk s a hazának rendületlenül hűséges és áldozatos fia volt. 
Méltán áldozunk elvesztése felett őszinte könnyeket, áldjuk emlékét s kegye-
lettel megőrizzük igaz szeretetünkben. Indítványozza, hogy együttérző gyá-
szunkról jegyzőkönyvi kivonattal értesítsük a gyászoló családot és a losonci 
református egyházat. 

A presbitérium megilletődéssel hallgatta a kegyeletes 
megemlékezést s az elnöki indítványokat határozati erőre 
emelte. 

2. Ugyancsak elnöki indítványra az ülés 

jegyzőkönyvbe iktatja örömét Bándy Endre barsi esperesnek 
kormányfőtanácsosi címmel történt kitüntetése felett, további 
működése elé bizalommal tekint, életére Isten áldását kéri s 
minderről őt jegyzőkönyvi kivonattal értesíti. 

3. Utalással egyházkerületünk ez évi közgyűlésének á középfokú 
iskolai hitoktatás a mainál fokozottabb ellenőrzése érdekében tett felter-
jesztésére 

a presbitérium arra az egyetemes közgyűlés figyelmét ismétel-
ten felhívja s annak teljesítését kéri. 

4. Végül a presbitérium ezen jegyzőkönyvnek a kerületi közgyűlés 
jegyzőkönyvébe függelékként történő kinyomását elrendeli. 

Kmf. 

D. Kovács Sándor s. k. Dr. Sztranyavszky Sándor s. k. 
püspök. felügyelő. 

Dr. Zelenka Frigyes s. k. 
jegyző. 



II. FÜGGELÉK. 

A m. kir. minisztérium 5900/1939. M. E. sz. rendelete 
a vallásügyi jogszabályoknak a visszacsatolt területeken hatálybalépésével 
kapcsolatos átmeneti rendelkezések tárgyában. 

A magyar jog vallásügyi szabályai a főhatalom változása következté-
ben, illetőleg a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki területek 
közigazgatásáról szóló 9330/1938. M. E. számú rendelet 29. §-ának 1. (1) 
bekezdése értelmében a visszacsatolt területeken hatályukba visszaállít-
tatván, a m. kir. minisztérium az ennek folytán szükséges átmeneti intézke-
dések tekintetében a Magyar Szent Koronához visszacsatolt felvidéki terüle-
teknek az országgal egyesítéséről szóló 1938 : XXXIV. t.-c. 4. §-ában foglalt 
felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1. §. (1) Házasfeleknek gyermekük vallására vonatkozóan a vissza-
csatolt területen az 1938. évi november hó 2. napja után és a jelen rendelet 
hatálybalépése előtt kötött megegyezése, továbbá szülőnek, gyámnak vagy 
más törvényes képviselőnek a visszacsatolt területen ugyancsak az említett 
időben kelt az a nyilatkozata, amellyel gyermekének, vagy a törvényes kép-
viselete alatt álló gyermeknek vallását megállapította vagy megváltoztatta, 
érvényes, ha az akár a magyar jogszabályoknak, akár a visszacsatolt terüle-
ten az 1938. évi november hó 2. napján hatályban volt jogszabályoknak 
megfelelt. 

(2) Annak a gyermeknek a vallását, akinek születésétől kezdve a jelen 
rendelet hatálybalépéséig 14 napnál több nap nem telt el, a szülők közös 
megegyezéssel, félárva gyermeknél a túlélő szülő, házasságonkívüli gyermek-
nél az anya, szülő hiányában pedig a törvényes képviselő egyoldalú nyilat-
kozattal a jelen rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap alatt újból meg-
állapíthatják. Az ilyen megegyezéssel vagy nyilatkozattal a gyermek vallá-
sát csak akként lehet megállapítani, hogy a gyermek szüleinek vallását, vagy 
ha a szülők nem egy vallásúak, valamelyik szülőjének vallását, a házasságon 
kívüli gyermek pedig anyja vallását kövesse, — feltéve, hogy ez a vallás a 
magyar törvények által bevett vagy elismert vallások közé tartozik; ha egyik 
szülő vallása sem tartozik a bevett vagy elismert vallások közé, bármelyik 
bevett vagy elismert vallást ki lehet jelölni a gyermek vallásául. 

(3) Az (1) bekezdés alá eső megegyezést vagy nyilatkozatot a jelen 
rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap alatt anyakönyvi nyilvántartás 
végett be kell mutatni annak az anyakönyvvezetőnek, aki a gyermek szüle-
tésére vonatkozó bejegyzést tartalmazó állami anyakönyvet vezeti. 

2. §. (1) Ha az 1. §. (1) bekezdése alá eső megegyezés vagy nyilatkozat 
a gyermek vallásául a bevett vagy elismert vallások közé nem tartozó vallást 
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jelölt ki, vagy a gyermeket vallásfelekezeten kívül hagyta, vagy a gyermek 
az 1938. évi november hó 2. napján hatályban volt jogszabályok értelmében 
egyébként nem tartozott bevett vagy elismert vallásfelekezethez, a szülő a 
jelen rendelet hatálybalépésétől számított 30 nap alatt megállapíthatja, hogy 
a neméhez tartozó gyermek milyen bevett vagy elismert vallást kövessen. 
Ha a szülő ez alatt az idő alatt neméhez tartozó gyermekének vallását nem 
állapítja meg, a gyermek neme szerint szülője vallását követi, amennyiben 
az bevett vagy elismert vallás; ha pedig csak a másik szülő vallása bevett 
vagy elismert vallás, a gyermek a másik szülőnek a vallását követi. Ha pedig 
egyik szülő sem tartozik bevett vagy elismert vallásfelekezethez, vagy ha 
a szülők ismeretlenek, ahelyett a szülő helyett, áki gyermekének vallásáról 
nem határozott, vagy aki ismeretlen, a gyámhatóság határoz a rokonok meg-
hallgatása után. A házasságonkívüli gyermekre ennek a bekezdésnek a ren-
delkezéseit megfelelően kell alkalmazni. 

(2) A visszacsatolt területen vezetett állami születési anyakönyvben az 
1921. évi július hó 1. napja után született gyermekre vonatkozó bejegyzésről 
az anyakönyvvezető a gyermek vallásának megállapítása végett az 1939. évi 
december hó 1. napjáig jelentést tesz az illetékes gyámhatóságnak, ha a 
gyermek vallására vonatkozó bejegyzés nem jelöl meg bevett vagy elismert 
vallásfelekezetet. 

3. §. (1) Az 1938. évi november hó 2. napja után és a jelen rendelet 
hatálybalépése előtt vallásfelekezetből kilépésre, vagy vallásfelekezetbe be-
lépésre vonatkozóan a visszacsatolt területen tett nyilatkozat érvényes, ha 
az. aki a nyilatkozatot tette, önálló vallásváltoztatásra akár a magyar jog-
szabályok értelmében, akár a visszacsatolt területen az 1938. évi november 
hó 2. napján hatályban volt jogszabályok értelmében jogosítva volt és ha a 
nyilatkozat tartalma és alakszerűsége akár a magyar jogszabályok, akár a 
visszacsatolt területen az 1938. évi november hó 2. napján hatályban volt 
jogszabályoknak megfelelt. 

(2) Bevett vallásfelekezetből az 1938. évi november hó 2. napja után 
és a jelen rendelet hatálybalépése előtt kilépett és valamely bevett vagy 
elismert vallásfelekezethez nem csatlakozott személy az egyházi szolgálta-
tásokat az 1895 : XLIII. t.-c. 25. §-a értelmében köteles továbbra is tel-
jesíteni. 

4. §. A jelen rendelet 1. §-ának (2) és (3) bekezdése, a 2. §-ának (1) 
bekezdése és a 3. §-ának (1) bekezdése alá eső nyilatkozat, vagy megegyezés 
alakszerűségei, valamint az ilyen nyilatkozat vagy megegyezés folytán, vagy 
egyébként szükséges hatósági eljárás tekintetében az 1674/1895. VKM. ein. 
és az 56/1896. VKM. ein. számú rendeletek rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni. 

5. §. A jelen rendelet az 1939. évi július hó 1. napján lép hatályba. 

Budapest, 1939. évi június hó 9. napján. 



III. FÜGGELÉK. 

Az egyházkerületi Gyámintézeti közgyűlés 

j e g y z ő k ö n y v e . 

Felvétetett a dunáninneni ev. egyházkerület G. A. Gyámintézetének 
Losoncon 1939 augusztus hó 29-én tartott évi rendes közgyűléséről. 

Jelen vannak Laszkáry Gyula világi elnök és Podhradszky János egy-
házi elnök elnöklete alatt a kerületi közgyűlés tagjai s a losonci nőegylet és 
helyi Gyámintézet mintegy 40 tagja. 

1. Egyházi elnök bensőséges imája után Laszkáry Gyula világi elnök 
szíveket megható könnyes visszaemlékezéssel hálásan idézi fel a neki kedves 
multat, azt a feledhetetlen időt, melyet ő Losoncon, mint tanuló ifjú eltöl-
tött. Hálás szívvel adózik a Mindenhatónak, hogy húsz éven át a dunán-
inenni egyházkerülettől elszakított Losonc népe a keserű megpróbáltatás 
tüzében is megőrizte drága hazánkhoz való törhetetlen hűségét, szent egyhá-
zunkhoz való ragaszkodását, melynek megdönthetetlen bizonysága, hogy a 
visszacsatolás után a magyar szív őszinte érzelmeivel, a hittestvéri szeretet 
melegével fogadja körében az egyházkerületi G. A. Gyámintézetet évi rendes 
közgyűlésének alkalmából. Az őszinte szeretet hangján üdvözli a közgyűlé-
sen megjelenteket, a szép számban megjelent losonci híveket, úgyszintén 
Püspök Űr Ö Méltóságát, aki a f. évben töltötte be Isten kegyelme által 70-ik 
születésnapját. Majd a jegyzőkönyv vezetésére Szűcs Sándor, a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Kuszv Emil és V. Purgly Lajos közgyűlési tagokat kéri fel, a 
közgyűlést megnyitja s felhívja az egyházi elnököt évi jelentésének beter-
jesztésére. 

2. Egyházi elnök a következő évi jelentést terjeszti a közgyűlés elé: 

Kerületi gyámintézeti jelentés. 
1938/39-ik közig, évről. 

Első szavam, mellyel az 1938/39. közigazgatási év gyámintézeti mun-
kájáról szóló évi jelentésemet bevezetem, az alázatos gyermeki szív, a hívő 
lélek mélységes és őszinte hálájának a szava, mely — akarom hinni — 
mindnyájunk kebléből felszáll — és szálljon is fel — az egek egébe ezen 
felette megható s bensőséges örömre hangoló órában, amikor 20 évnek 
keserű megpróbáltatásai után drága hazánknak idegen horda által elrabolt, 
de Isten megsegítő kegyelme által ismét mienkké lett földjére léphettünk, 
tőlünk lelketlenül elszakított magyar testvéreinket testvéri igaz szeretettel 
szoríthatjuk kebelünkre, amikor az idegen rabság bilincseitől megszabadult 
hittestvéreink közt lobogtathatjuk a felsegítő szeretet zászlaját, gvüjthetjük 
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az áldozatos szíveket az áldott célú gyámintézet oltára köré lelkeket mentő, 
Isten dicsőségét munkáló áldozatra. Hála, örök hála a népek, nemzetek sor-
sát bölcsen igazgató Istennek, aki mindaddig velünk volt és megsegített, aki 
sohsem hagyja el a benne bízókat. 

Ebben a szilárd hitben rendületlenül állva kerületi G. A. Gyámintéze-
tünk nevében, a történelmi időnek ünnepi fényében a magyar szív legtisz-
tább és legszentebb érzelmeivel köszöntöm hazatért magyar honfitársaimat, 
köszöntöm evang. hittestvéreimet, köszöntöm a visszatért gyülekezeteket, 
köszöntöm a hívők összességét honfiúi és hittestvéri izzó szeretettel, törhetet-
len bizalommal és lelkeket összeforrasztó örömmel. Testvéri őszinte szere-
tettel köszöntöm a nemes lelkű férfiút, Bándy Endrét, akinek elnöki székét 
az egyházmegyei Gyámintézetek kitüntető bizalmából foglaltam el 20 év 
előtt, akinek Gyámintézetünk iránt táplált és tanúsított szeretete, hűsége, 
lankadatlan buzgalma és áldásos tevékenysége követendő példaként lebe-
gett szüntelen gyöngeségem előtt. Kimondhatatlan öröm nekem őt köszönte-
nem .Köszöntésem hő kívánsággal párosul: Áldja meg a kegyelem Istene, 
hogy még számos éven át lehessen közöttünk Isten kegyelmének élő 
bizonysága. 

Kerületi G. A. Gyámintézetünk szeretetteljes üdvözlete, melynek az én 
egyszerű, de őszinte szavaimban kifejezést adok, lekötelezést is zár magá-
ban. Ez a lekötelezés tárul fel az apostol tettre serkentő tanításában: „Egy-
más terhét hordozzátok és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét". A Krisztus 
törvénye pedig „Szeressétek egymást, amiképen én szerettelek titeket". 
A krisztusi áldozatos szeretet szolgálatában áll a mi áldott Gyámintézetünk. 
Ennek ápolása, gyakorlása, munkálása a magasztos cél, melynek elérésére 
általunk és raj tunk keresztül törekszik, mert tudja, hogy csak a krisztusi 
szeretet láttatja meg a szükséget, mely segítség után kiált, a szegénységet, 
mely támogatást keres, az elhagyatottságot, mely elveszéssel fenyeget, hal-
latja a segélykiáltást: „Ments meg minket, mert elveszünk", részvétre, 
könyörületességre indít azok iránt, akik a testvéri közösség áldásai után 
epednek. 

Van-e szebb, nemesebb, áldottabb szolgálat, mint a Gyámintézet szol-
gálatában lenni, lelkeket mentő és az emberi szívekben Isten országát építő, 
szeretetmunkában serénykedni? Nincs és nem is lehet! 

Amidőn a kerületi Gyámintézet nevében örömmel köszöntöm hazatért 
kedves testvéreinket, köszöntöm e nemes gyülekezetet is, mely megadta 
nekünk a kedves alkalmat, hogy tolmácsoljam Gyámintézetünk őszinte 
üdvözletét, hogy hozzam annak, az irgalmas samaritánusi munkára serkentő 
üzenetét: „Egymás terhét hordozzátok", hogy felhívjam az evangélium népét 
a legmagasztosabb kötelesség hív teljesítésére: 

„Annak okáért, míg időnk van cselekedjünk jót mindenekkel, kivált-
képpen pedig a mi hitünknek cselédeivel." 

Ezzel ajánlja fel kerületi Gyámintézetünk a maga készséges szolgá-
latát, felveszi hazatért testvéreink szegény gyülekezeteinek terhét, kinyújtja 
segélyosztó kezét, hogy áldást hintsen, áldottakká tegyen. 

1. Kedves kötelességet vélek teljesíteni, amikor gyámintézeti közgyűlé-
sünknek bejelentem, hogy f. é. május 20-án D. Kovács Sándor püspök Űr 
őméltósága, aki mindenkor résztvevő és támogató szeretettel karolta fel a 
Gyámintézet ügyét, Isten nagy kegyelméből 70. életévét töltötte be. Püspök 
Űr őméltósága Gyámintézetünk atyai szívű barátja, buzgó támogatója, 
nekünk példátadó munkása, amiért is méltó, hogy közgyűlésünk is ezen 
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szép évforduló alkalmából fejezze ki iránta táplált hódoló tiszteletét, őszinte 
nagyrabecsülését azon hő kívánság kíséretében, hogy a szép múltnak, a 
70 évnek gazdag tapasztalataiban találjon Főpásztorunk mindenkor lelkesítő 
erőt, bölcsességet egyházkerületünk vezetéséhez s a kegyelem Istene tegye 
áldottá munkáját közegyházunk javára a Gyámintézetünk támogatására, 
hogy áldozatra kész szívvel továbbra is tehessen bizonyságot arról, hogy 
„Jobb adni, mint venni". A hűséget jutalmazó Isten hintse gazdag áldását 
Püspök Urunk életére és munkájára. 

2. A Fejérkomáromi Egyházmegyei Gyámintézet évi köz gyűlésébert 
Istenben megboldogult Horváth Sándor volt gyámintézeti pénztáros megüre-
sedett helyét Pohánka Sándor bokodi lelkész személyével töltötte be s jegy-
zőjévé Németh Géza csapdii lelkészt választotta meg. A Gyámintézet ú j mun-
kásait e helyről is szeretettel és bizakodó reménységgel köszöntöm. 

3. Magyarhoni evang. G. A. Gyámintézet a mult évi november 10-én 
Budapesten tartott közgyűlésének határozatából egyházkerületünk követ-
kező anyagiakban szegény és küzdő gyülekezeteink részesültek segélyben: 
a kis szeretetadományt kapta Tatabánya-Felsőgalla. A szabadrendelkezésre 
befolyt összegből Érd, Dorogháza, Ipolyvece; az ifjúsági egyesületek adomá-
nyából Zagyvapálfalva részesült 100—100 P segélyben. A soproni Nőegylet 
által ajándékozott díszes oltárterítő Erdőmeg leányegyháznak jutott. A Bog-
nár-féle alapítvány jövedelméből: Székesfehérvár, Bánhida és Esztergom 
100—100 P-ben részesült. A némethoni G. A. Egylet adományából: Komá-
rom, Tordas, Felsőpeténv, Lucfalva, Tatatóváros, Oroszvár, Kétbodony, 
Nagyveleg, Szécsény és Érd 100—100 P-t és Gyúró 80 P-t kapott. Sámson-
háza 10 drb. újtestamentumot és 2 drb. teljes bibliát kapott. A Thébusz-
alapítvány kamataiból beszerzett énekeskönyvekből kerületünknek 12 drb. 
jutott. 

Itt kell megjegyeznem, hogy e segélyek mind kiosztattak, kivéve a 
némethoni G. A. Egylet 1937-ben megszavazott adománya, mely 1080 P-t 
tesz ki. A némethoni G. A. Főegyletektől Székesfehérvárnak 400 mk, Tata-
tóvárosnak 75 mk (Aurich) küldetett meg. 

4. A magyarhoni G. A. Gyámintézet egyházi elnöke lelki fájdalommal 
panaszolja, hogy az eddig megjelent gyamintézeti füzeteket, melyek híven 
tárják fel egy-egy évben a Gyámintézet mezején végzett áldásos munkát s 
amely füzetek a gyülekezetek közt szétosztattak, híveink nagy részvétlenség-
gel fogadták. Igen sok gyülekezet a füzetek után egy fillért sem küldött be 
a Gyámintézet pénztárába, mások a füzeteket nem is osztották szét a hívek 
között. Mindez arra készteti, hogy újabb gyámintézet füzetet ne bocsásson 
közre, mert ilyen részvétlenség mellett azok megjelentetése csak nagy anyagi 
kiadást jelent s a Gyámintézet ügyét mégsem viszi eredményesebb módon 
híveink szívéhez. Ennek tulajdonítható, hogy a magyarhoni G. A. Gyám-
intézet egyházi elnökének m. é. jelentése, valamint közgyűlésének lefolyása 
nem jelent meg nyomtatásban s nem lett szélesebb körben ismeretessé. Hálá-
san venném, ha jelen közgyűlésünk e kérdésben állást foglalna s oly hatá-
rozatot hozna, mely — az eddig jól bevált gyakorlat szerint nagy szolgálatot 
végzett — gyámintézeti füzetek megjelentetését lehetővé tenné. 

5. A kerületi Gyámintézet 1938. évi számadását, mely szerint bevétel 
1413 98 P, a kiadás 1311-38 P és 102-60 P a maradvány, a számvizsgáló 
bizottság felülvizsgálta s jóváhagyó záradékkal ellátta. Ennek alapján kérem 
a közgyűlés jóváhagyását. 
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6. Az egyházmegyei G. A. Gyámintézetek évi szeretet-munkáját híven 
tárják fel az általuk beküldött számadások. Ezen számadásokat tüzetesen 
átvizsgálva lelki örömmel jelentem, hogy az egyházközségek helyi gyám-
intézetei megértették a nehéz idők lelkeket mentő munkára serkentő komoly 
figyelmeztetését, felismerték és meglátták a fenyegető veszélyt, mely a csá-
bítgatások, a kísértések sokféle nemével ostromolja hittestvéreinket, átérez-
ték az égető szükséget, mely a hitélet után sóvárgó lelkekre nehezedik és 
siettek abból a kimeríthetetlen forrásból meríteni és nyújtani, ,,mely soha 
el nem fogy", mert örökérvényű a nagy apostol megállapítása, ,,a szeretet 
soha el nem fogy". Tegyenek erről bizonyítékot az én erőtelen bejelentésem 
helyett, az általam itt felsorolt adatok. 

A fejérkomáromi egyházmegyei Gyámintézet 898 61 P-ről ad számot 
Ezen összegből az egyházközségi Gyámintézetek 137*51 P-t, az egyház-
megyei Gyámintézet 474*61 P-t használtak fel segélyekre, költségekre és 
tőkésítésre, a kerületi Gyámintézet pénztárába az egyházmegyei Gyáminté-
zet az alapszabályok rendelkezéseinek pontos betartásával szabadrendelke-
zésre 398*72 P-t, nagy szeretetadományra 73*89 P-t, némethoni G. A. Egylet-
nek 2 P-t, tehát összesen 474*61 P-t küldött be. 

A moson-pozsonvi egyházmegyei Gyámintézet gyűjtése 285*37 P. Az 
egyházközségi Gyámintézetek a gyűjtött összegből semmit sem használtak 
fel, az egyházmegyei Gyámintézet segélyére 86*29 P-t, az egyházkerületi 
Gyámintézet pénztárába beküldött 199*08 P-t és pedig szabadrendelkezésre 
166*59 P-t, nagy szeretetadományra 32*49 P-t. 

A nógrád-hont-barsi egyházmegyében a Gyámintézet céljára befolyt 
1760*34 P, mely összegből az egyházközségi Gyámintézetek 371*95 P-t, az 
egyházmegyei Gyámintézet 427*45 P-t fordítottak segélyekre, költségekre és 
tőkésítésre s a kerületi Gyámintézet pénztárába 960*94 P küldetett be, mely-
ből szabadrendelkezésre 743*91 P és nagy szeretetadományra 217*03 P for-
díttatott. 

A három egyházmegye Gyámintézete összesen 2944*32 P-vel vett részt 
a felsegítő szeretet munkájában. Legyen érte hála és dicsőség az Istennek s 
bensőséges köszönet az áldozatos szeretetben gazdag szíveknek. 

A kerületi G. A. Gyámintézet munkájának évi eredményét a követ-
kezőkben ismertetem 

Fejérkomárom gyűjtött: 

Szabadrendelkezéere m. é. . . . 339 11 P, a f. é. 398*72 P, a f. é. + 5 9 * 5 1 P 

Nagy szeretetadományra „ „ . . . 61*25 „ „ „ „ 73*89 „ „ „ „ + U*64 „ 

Némethoni G. A. Egyletnek w , . . . 5*— , . „ „ * 2*— „ „ , „ - 3 — „ 

Összesen m. é. . . . 406*36 P, a f. é. 474*61 P, a f. é. 68*25 P 

Moson-pozsonyi egyházmegye: 

Szabadrendelkezésre m. é. . . . 137*06 P, a f. é. 166*59 P, a f. é. + 29*53 P 

Nagy szeretetadományra „ „ . . . 37*33 „ „ „ „ 32*49 „ , , „ — 4*84 „ 

Összesen m. é. . . . 174*39 P, a f. é. 199*08 P, a f. é. + 24*69 P 
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Nógrád-Hont-Barsi egyházmegye: 

Szabadrendelkezésre m. é. . . . 510-53 P, a f. é. 743 91 P, a f. é + 233 38 P 

Nagy szeretetadományra „ „ . . . 157-10 „ „ „ „ 217-03 „ „ „ . - f 59'53 P 

Összesen m. é. . . . 667 63 P, a f. é. 960*94 P, a f. é. + 292 91 P 

összesítés: 

Szabadrendelkezésre m. é. . . . 986-70 P, f. é. 1309 22 P, f. é. + 3 2 2 52 P 

Nagy szeretetadományra „ „ . . . 256'62 „ „ „ 323-41 „ „ „ + 66*73 „ 

Némethoni G. A. Egyletnek „ „ . . . 5 — „ „ „ 2 — „ „ „ — 3-— „ 

Összesen m. é. . . . 1249-38 P, f. é. 1634 63 P, f. é. 486 25 P 

7. A „Laszkáry Gyula kerületi gyámintézeti alapítvány" tőkéje 1938 
január 1-én 1924-80 P, évi kamata 59-— P, ezen kamatjövedelem 10%-a az 
alapítólevél rendelkezése értelmében a tőkéhez csatolandó, tehát jelen eset-
ben 5 P és 54 P segélyre kiutalható. 

Ezen alapítványt nemes lelkű alapítója, Laszkáry Gyula Őméltósága 
ker. gyámintézetünk fáradhatatlan buzgóságú világi elnöke a f. évben 100 
P-vel növelte, mely összeget a ker. pénztárba fizettem be. 

Miután Őméltósága időközben külföldre távozott, most nyílik alkal-
mam, hogy ker. Gyámintézetünk nevében leghálásabban megköszönjem a 
magasztos célt szolgáló kegyes adományt, úgy érzem, hogy köszönő igény-
telen szavaimnak szívetérintő erőt ad az a tudat, hogy közgyűlésünk min-
den tagja, mint egy szív egy lélek csak azt mondja: Isten áldja meg Őméltó-
ságát és tartsa meg erőben és egészségben Gyámintézetünk hűséges szol-
gálatára. 

Előterjesztve a fenti adatokat, az őszinte elismerés és hálás köszönet 
illeti meg azon visszatért egyházközségeket, melyek a felszabadulás feletti 
boldogító örömben példás áldozatkészséggel juttatták kifejezésre a szeretet 
Istene iránti hálájukat s járultak hozzá a szép eredményhez, melyről számot 
adtam. Ezek között ki kell emelnem a minket vendégül látó Losoncot, mely 
egyházközség gyűjtésével a Nógrád-Hont-Barsi egyházmegyében a második 
helyen áll (168-66 P); az Ipolyontúli misszió-kört (72-04 P); Érsekújvárt, 
mely maga is nagy adósságának terhével támogatásra szorul (78 93 P) és 
Lévát (63-15 P). Az egyházmegyékben mutatkozó emelkedés ezen gyüleke-
zetek adományának tulajdonítható. Vajha az itt felemlített egyházközségek 
követésre méltó példáját ragadnák meg a többi gyülekezetek s könnyítenék 
meg Gyámintézetünk nagyjelentőségű munkáját . Hálás szívvel emlékezem 
meg Püspök úr Őméltóságának a Fejérkomáromi, a Moson-pozsonyi és a 
Nógrád-hont-barsi egyházmegyei Gyámintézeteknek küldött s egy-egy sze-
gény gyülekezet segélyezésére szánt 50—50 P-s adományairól. Legyen áldott 
a szív, mely ezen anyagias, önző világban áldozatos szeretetre buzdul, — a 
kéz, mely siet az elesettet felemelni. 

Az egyházker. Gyámintézet szabadrendelkezésre álló összeg felerésze, 
654 62 P. a magyarhoni ev. G. A. Gyámintézet pénztárába utalandó és 
654-60 P pedig segélyre kiutalható. Javaslatom, hogy ezen összegből fordít-
tassék 600-— P segélyre, 54-60 P pedig az évi költségek fedezésére. 
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8. Az egyházker. gyámintézeti közgyűléshez a következő egyházközsé-
gek nyújtották be segélykérvényeiket: Érd, Esztergom, Bánk, Ipolyvece, 
Székesfehérvár, Dunaszerdahely, Oroszvár, Komárom, Szirák, Legénd, Tata-
tóváros, Felsőpetény, Kisterenye-Pásztó, Szécsény, Oroszlány és a Szarvasi 
Luther Árvaház. Javaslom, hogy a rendelkezésünkre álló összegből adassék 
Érd, Bánk, Légénd, Esztergom egyházközségeknek 100—100 P, Székesfehér-
vár, Dunaszerdahely, Oroszvár és a Szarvasi Luther Árvaháznak 50—50 P. 
A Laszkáry Gyula ker. gyáminlézeti alapítvány kamata adassék Legéndnek. 

A magyarhoni G. A. ev. gyámintézeti közgyűléshez folyamodó egyház-
községek kérvényei a következő sorrendben terjesztessenek fel: Szúpatak a kis 
szeretetadomány elnyerésére. Az egyéb segélyek: Érd, Bánk, Esztergom, 
Ipolyvece, Székesfehérvár, Kisterenye-Pásztó, Tordas, Komárom, Oroszvár, 
Szécsén, Felsőpetény, Dunaszerdahely, Bánhida, Csákvár, Legénd, Heréd, 
Tatatóváros, Nagyveleg, Zagyvapálfalva, Oroszlány. 

A némethoni G. A. Egylethez: Kisterenye-Pásztó, Székesfehérvár, Tata-
tóváros kérvénye terjesztessék fel pártolólag segélyezésre. 

Az elmondottakban tártam fel és ismertettem az áldott Gyámintézetnek 
a letűnt évben végzett munkáját . Mielőtt azonban bezárnám jelentésemet, 
parancsoló kötelességnek érzem, hogy az elért eredményért hálás köszönettel 
és őszinte elismeréssel adózzam mindazoknak, akik áldozatos filléreikkel, 
mint a keblekben élő irgalmas szeretet megnyilatkozásával siettek „letörölni 
fájó könnyet, felemelni aki görnyed, tudván, hogy ez a jó szív szent mun-
kája, erre tanít a Megváltó példája". Legyen mindezért jutalmazójuk a 
mindenható és mindentudó Isten. Fogadják előre is Gyámintézetünk hálás 
és őszinte köszönetét Kuszy Emil és dr. Jánossy Lajos testvéreink, akik a 
holnapi napon végzendő szolgálatukkal hintik a krisztusi szeretet harmatát 
a szívek talajára, hogy ez a harmat keltse ú j életre, növelje, erősítse mind-
nyájunkban a munkás, az áldozatkész és könyörületes felebaráti, testvéri 
szeretetet Isten dicsőségére és az evangélium népének örök boldogságára. 

9. Végül jelentem, hogy az elnökség, mely 1933. évi közgyűlésen válasz-
tatott, megbízatásának ideje a f. évben lejárt, amiért is kérem, hogy a ker. 
gyámintézeti közgyűlés rendelje el a választást. Indítványozom, mondassék 
ki, hogy az egyházmegyei G. A. Gyámintézetek a kerületi G. A. Gyáminté-
zetek egyházi és világi elnökére leadott szavazatokat 1940 július 31-ig küld-
jék be a Püspök úr őméltóságához, kinek elnöklete mellett szavazatbontó 
bizottság tagjaiul dr. Zelenka Frigyes egyh. ker. főjegyző és Kirchner Rezső 
püspöki titkár urak kéressenek fel. 

Tiszteletteljes jelentésem tudomásulvételét tisztelettel kérem. 
A gyámintézeti közgyűlés tagjai Podhradszky János egyházi elnök évi 

jelentését, amely világos, hű és áttekinthető képét adja a Gyámintézet múlt 
évi szeretetmunkájának, nagy érdeklődéssel és feszült figyelemmel hallgat-
ták végig. A közgyűlés a jelentésért köszönetet mondva, világi elnök indít-
ványára egész terjedelmében felveszi a jegyzőkönyvbe s az egyes pontjaira 
a következőképen határoz: 

Magáévá teszi egyházi elnök honfiúi és hittestvéri szeretet sugallta 
üdvözletét s igaz magyar szívvel és őszinte testvéri melegséggel köszönti a 
hazatért egyházakat és a hívek összességét. 

1. 70-ik életévét betöltött dr. Kovács Sándor püspök urat mindnyájunk 
lelkét eltöltő szeretettel üdvözli s életére, munkájára Isten legjobb áldá-
sait kéri. 

2—3. Tudomásul szolgál. 
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4. A közgyűlés mélv sajnálattal veszi tudomásul e pontban foglaltakat 
s a gyámintézeti füzeteknek további kiadására kéri a magyarhoni G. A. 
Gyámintézet egyházi elnökét s felhívja a lelkészeket, a gyülekezeteket, hogy 
a megjelenő füzeteket nagyobb szeretettel és érdeklődéssel fogadják s azok-
nak kinyomtatását áldozatkészséggel mozdítsák elő. 

5. Jóváhagyó tudomásul veszi. 
6—8. Elismeréssel és örömmel tudomásul veszi, a bennük foglalt 

indítványokat magáévá teszi, a rendelkezésére álló 654'60 P-ből 100—100 P 
segélyt Érd, Bánk, Legénd és Esztergom; 50—50 P segélyt Székesfehérvár, 
Dunaszerdahely, Oroszvár egyházaknak és a Szarvasi „Luther-Árvaháznak" 
juttat. A „Laszkáry Gyula kerületi gyámintézeti alapítvány" 54 pengős segé-
lyét Legéndnek aďja. A fennmaradt 54-60 P-t a felmerült évi kiadásokra 
fordítja. 

A magyarhoni G. A. ev. Gyámintézethez folyamodó egyházközségek 
kérvényeit a következő sorrendben terjeszti fel: Szúpatak kis szeretetado-
mányra. Egyéb segélyekre: Érd, Bánk, Esztergom, Ipolyvece, Székesfehér-
vár, Kisterenve, Pásztó, Tordas, Komárom, Oroszvár, Szécsén, Felsőpetény, 
Dunaszerdahely, Bánhida, Csákvár, Legénd, Heréd, Tatatóváros, Nagyveleg, 
Zagyvapálfalva, Oroszlány. 

A némethoni G. A. Egylethez: Kisterenye-Pásztó, Székesfehérvár, Tata-
tóváros. 

9. A közgyűlés elrendeli az egyházkerületi elnökség választását. Fel-
szólítja az egyházmegyei Gyámintézeteket, hogy szavazatukat 1940. évi 
július 31-ig küldjék be a Püspök úr Öméltóságához, kinek elnöklete mellett 
szavazatbontó bizottság tagjaiul dr. Zelenka Frigyes egyházkerületi főjegyző 
és Kirchner Rezső püspöki titkár urakat kéri fel. 

3. Egyházi elnök jelentésére hivatkozva, világi elnök indítványára a 
közgyűlés Bándy Endre lévai lelkészt, mint a régi dunáninneni egyházkerü-
let hűséges és munkás gyámintézeti elnökét, aki szintén most tért vissza 
egyházával az anyaországba, a közgyűlés egyhangúan a kerületi Gyáminté-
zet örökös tiszteletbeli elnökévé választotta meg. 

4. Végül világi elnök megköszönve a vendéglátó losonci egyházközség 
részéről megnyilvánult vendégszeretetet, a megjelenteknek szép érdeklődé-
sét, a közgyűlést bezárja, mely az egyházi elnök hálaadó imájával s azt 
követőleg, a Himnusz hangjaival ért véget. 

K. m. f. t. 

Laszkáry Gyula s. k. 
világi elnök. 

Podhradszky János s. k. 
egyházi elnök. 

Szűcs Sándor s. k. 
jegyző. 

Hitelesítjük: 

Kuszy Emil s. k. vitéz Purgly Lajos s. k. 
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IV. FÜGGELÉK. 

J e g y z ő k ö n y v , 
a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület Lelkészeg3'esiiletének 1939 
augusztus hó 30-án Losoncon megtartott értekezletéről. 

Jelen vannak: dr. Kovács Sándor püspök elnöklete alatt a lelkész-
egyesületi tagok és vendégek nagy számban és az alulírt jegyző. 

í. Dr. Kovács Sándor püspök bensőséges fohász után üdvözli a meg-
jelenteket és az értekezletet megnyitja. 

2. Dr. Wiczián Dezső egyetemi tanár „Az igehirdetés hitvallásszerű-
sége" címmel tartotta meg tartalmas előadását. Minden igehirdetés tulajdon-
képen egy hitvallás is. Ez azonban bárminő nem lehet, normája pedig kizá-
rólag csak az egyház hitvallása. Ezen szabályzó elsősorban az Ige, másod-
sorban a hitvallás, mégpedig az egyház hitvallása, amely az igehirdető szá-
mára a megbízást adja a lelkészi eskü kötelezése mellett. Egyházunk a 
Formula Concordae-ban világít rá arra, hogy minden egyházi tanításnak a 
próbaköve az Istenige, amelyről való bizonyságtevés maga a hitvallás is. 
Egyben tanítás is. Az igehirdetés továbbadása keretében, a gyülekezetek 
számára. Ez hitből-hitbe történik, minek alapján a hitvallás nem korlátozás 
az igehirdető számára, hanem útmutatás, segítség. Az egyház hitvallása nem 
egy nemzedék hitvallása, hanem az isteni igazság felismerése és összefogla-
lása, mely nemzedékek során át őrzi és továbbítja az isteni kijelentés igaz 
tanításait. Aki ettől eltér, tévedésbe esik. Mint a bíró számára a törvény, a 
tisztviselőnek a jogszabály, olyan a hitvallás az igehirdető számára. Kitér 
arra, hogy történelmi kutatásaiban is az egyház hitvallásának keretében érzi 
kötelezve magát megmaradni. Gyakorlati megjelenése a hitvallás-szerűség-
nek az igehirdetésben nem annyira az idézetekkel való tömítés, hanem a 
szellem érvényesülésében kell hogy jelentkezzék. A hitvallási iratok, a Káté 
külön népszerű előadásokban való ismertetése felettébb kívánatos. E téren 
sok a kívánni való, mert aránylag kevés a hitvallási iratok ismerete még a 
lelkészi karban is. Holott az egyéni hitnek az egyház hitével egyezőnek kell 
lennie, mert csak így lehet építő az egyházi munka. 

A mélyenszántó előadáshoz Szűcs Sándor, Fúria Zoltán, 
dr. Kovács Sándor püspök szólt hozzá s a lelkészegyesület 
nevében meleg köszönetet mondott az elhangzottakért, azzal, 
hogy nyomtatásban való megjelenését is kívánatosnak tartja. 

3. Szűcs Sándor magyaróvári lelkész „A lelkész és politika" cím alatt 
értekezett behatóan arról, hogy ma már ez a kérdés mindinkább előtérbe 
nyomul, mert olyan időket élünk, amikor a lelkész ha nem is érdeklődik 
a politika iránt, de a politika fordul érdeklődéssel a vallás és egyház felé. 

6* 
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Ebben a helyzetben az evangélikus lelkész Ijivatása, hogy az evangélium 
medrébe irányítsa a közszellemet. Mindenkor az egyetemes keresztyén és 
nemzeti cél a lelkész tevékenységének irányítója, de sohase a pártpolitika. 
A lelki egység kiépítésére kell minden erőt fordítani. Ezt meg kell valósítani 
a nemzetiség, felekezeti, gazdasági és szociális téren. Minden megosztottság 
mellett is közös a haza szent eszméje és ennek szolgálatába kell egyesülnie 
minden polgárnak a magyar államban is. Krisztus a nagy politikai 
programm, életünk központjában a politika terén is Öt kell állítanunk. De 
nem pártpolitikai ténykedéssel. 

A mindvégig nagy figyelemmel hallgatott előadás után 
Fúria Zoltán, Váczi János, Mihalovics Samu, lic. Fizély Ödön. 
Bándy Endre és dr. Kovács Sándor püspök szólaltak fel, aki 
rámutatott arra, hogy a lelkésznek minden körülmények között 
lelkésznek kell lennie, a pártok felett állónak és nem agitátor-
nak. A nemzeti géniuszhoz hűnek kell maradnia. Vigye be a 
köztudatba, hogy nemzetünk nem alábbvaló egy más nemzet-
nél sem. És nem a nemzetek tagjainak a száma, a minősége az, 
amely egy nép értékét meghatározza. Mi nem Kelet vagy 
Nyugat kultúrkincseiből élünk, nem nézzük azt, mi az új, vagy 
régi, hanem ami érték, azt kelJ felhasználnunk a közboldog-
ság megvalósítására. Végül az egyesület köszönetét fejezte ki 
az értékes előadásért. 

4. Dr. Kovács Sándor elnöklő püspök bejelenti, hogy az egyházmegyei 
lelkészegyesületek által beküldött titkos szavazatok Nógrádból és Fejér-
komaromból érkeztek be az egyházkerületi lelkészi becsületszék tagjainak 
megválasztására vonatkozólag. E szavazatok felbontattak és ennek eredmé-
nyeként közli, hogy az egyházkerületi becsületszék elnökéül Kuszy Emil 
losonci, tagjaiul Irányi Kamill és Szűcs Sándor, póttagjaiul Ottmár Béla és 
Szalontay Oszkár, jegyzőjéül pedig Fadgyas Aladár választatott meg. 

Tudomásul szolgál. 

5. Az idő előhaladottsága miatt a többi napirendre tűzött előadás és 
kérdés tárgyalása a legközelebbi gyűlésre halasztatott. 

6. Dr. Kovács Sándor püspök megköszönve a tagok érdeklődését és az 
előadók munkáját, az értekezletet bezárta. 

Kmft. 

Dr. Csengődy Lajos sk. 
ért. jegyző. 

Dr. Kovács Sándor sk. 
püspök-elnök. 



V. FÜGGELÉK. 

Az egyházkerület tisztviselői és bizottságai. 

A) Tisztviselők. 

Elnökség: Dr. Sztranyavszky Sándor m. kir. titkos tanácsos, egyház-
kerületi felügyelő (Budapest, XI., Szüret-u. 19. és Nógrádmarcal); D. Kovács 
Sándor püspök (Budapest, V., gróf Klebelsberg Kunó-u. 29., VIII., Üllői-út 
24. és Sámsonháza). 

Jegyzők: Kardos Gyula egyházi főjegyző (Balassagyarmat); dr. Zelenka 
Frigyes világi főjegyző (Budapest, XI., Eszék-u. 13—15.); Kirchner Rezső 
(Sámsonháza) és dr. Csengődy Lajos (Salgótarján) egyházi; dr. Kéler Ber-
talan (Budapest, IV., Veres Pálné-u. 15.); dr. Farkass Béla (Budapest, IX., 
Ráday-u. 5.) világi jegyzők és Bérezés Lajos (Balassagyarmat) tb, 
világi jegyző. 

Pénztáros: Dr. Bellusi Baross József (Budapest, V., Visegrádi-u. 32.). 
Számvevő: Podhradszky János (Tordas). 
Ellenőr és pénzügyi előadó: vitéz Purgly Lajos (Keszeg, Nógrád megye). 
Ügyész: Dr. Händel Béla (Budapest, IX., Ráday-u. 15.). 
Másodügyész: Dr. Farkass Béla (Budapest, IV., Ráday-u. 5.). 
Levéltáros: Kardos Gyula (Balassagyarmat). 
Missziói lelkész és püspöki titkár: Kirchner Rezső (Sámsonháza. 

Nógrád megye). 

B) Egyházkerületi presbitérium. 

Elnöksége az egyházkerület elnöksége. 
Helyetteseik: a hivatali időrend szerint soros esperes: Podhradszk}- János 

és a soros egyházmegyei felügyelő: Laszkáry Gyula. 
Tagok: n) hivatalból: a hivatali időrend szerint soros esperes és egy-

házmegyei felügyelő; az egyházi főjegyző: Kardos Gyula; a világi főjegyző: 
dr. Zelenka Frigyes és a kerület ügyésze: dr. Händel Béla. 

b) választott tagok (rendes tagok): Kuszy Emil, dr. Jánossy 
Lajos, dr. Csengődy Lajos, Kirchner Rezső, Sziics Sándor, Bérezés Lajos 
tanító, dr. Boleman János, dr. Traeger Ernő, Nedeczky-Griebsch Viktor, vitéz 
Purgly Lajos, Jánossy Károly és Prónay József; (póttagok): Schrödl Mátyás, 
Magyar Géza, Ottmár Béla, Székej Andor, Fadgyas Aladár, Karner Jenő 
tanító, Osztroluczky Pál, dr. Heinrich Antal, dr. Farkass Béla, Ruttkay 
Endre, dr. Stranszky János és dr. Gregersen Nils. 
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C) Bizottságok. 

1. Tanügyi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Helyettesei; 
Kardos Gyula ker. főjegyző és Zarkóczy Ede. Előadó: Kardos Gyula. Tagok: 
Bérezés Lajos, Csatáry Elek, Laszkáry Gyula, dr. Wiczián Dezső és dr. 
Zelenka Frigyes. Mátis István, Jacobi Viktor, dr. Boleman János, Benvik 
Béla, Boros Béla. 

2. Jog- és alkotmányügyi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. 
Előadó: Dr. Händel Béla ügyész. Tagok: Csatáry Elek, Horváth Sándor, 
Kardos Gyula, Laszkáry Gyula, Mihalovics Samu, Podhradszky János, Szűcs 
Sándor, vitéz Purglv Lajos, dr. Gyapay Ede, Lehoczky Bruno, dr. Kubinyi 
György, dr. Farkas Béla, dr. Halassy Tibor. 

3. Pénzügyi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Előadó: vitéz 
Purgly Lajos. Tagok: Csatáry Elek, Hanzély Ferenc, dr. Händel Béla, 
Horváth Sándor, Kardos Gyula, Laszkáry Gyula, Mihalovics Samu, Podh-
radszky János, Szűcs Sándor, dr. Zoltay Róbert, Kuszv Emil, Stadtrucker 
Gyula, dr. Priviczkv Ernő. 

4 Alapítványi bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. Helyetteseik a 
közgyűlési elnökségben megjelölt törvényszerű helyettesek. Tagok: a) hivatal-
ból: a két kerületi főjegyző, szükség esetén a hivatali időrendben következő 
jegyzők: a kerületi számvevőszék elnökei, illetőleg törvényszerű helyettesik; 
jegyző az egyházkerület ügyésze, illetőleg helyettese; b) négy válasz-
tott tag: dr. Bichter Richárd, Horváth Sándor, Schrödl Mátyás 
és Magyar Géza. Póttagok: Belcsák Sándor, Fiedler Jenő, Kirchner Rezső és 
Szende Miklós. 

5. Műszaki és középítési bizottság: Elnöksége: a kerületi elnökség. 
Tagok: Dr. Händel Béla ügyész, Gaál Elemér. Gólián Rezső, Laurenszky 
Gusztáv és Ruttkay Endre. Jegyzője: Kirchner Rezső kerületi jegyző. 

6. Missziói bizottság: Elnök: a püspök, helyettese a kerületi egyházi 
főjegyző, jegyzője a püspöki titkár. Tagok: hivatalból az esperesek s a kerü-
leti egyházi főjegyző; választottak: dr. Csengődy Lajos, Irányi Kamill, Lim-
bacher Zoltán, Magyar Géza, dr. Wiczián Dezső, Fábry Mihály, Pongrácz-
Barta Ede, dr. Gregersen Nils, Antal Károly és Ormosi Lajos. 

7. Birtokkezelő bizottság: Elnöke: az egyházkerületi felügyelő. Előadó 
s a birtok gazdasági ellenőre: Nedeczky-Griebsch Viktor. Ügyész: dr. Händel 
Béla. Tagok: Irányi Kamill, Podhradszky János és vitéz Purgly Lajos meg-
bízva a birtok pénzügyi ellenőrzésével. 

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

9. Számvevőszék: Elnökség: Hanzély Ferenc és Magyar Géza. A világi 
elnök helyettese: ifj . dr. Heinrich Antal. Tagok: Antal Károly, Kirchner 
Rezső, dr. Sztranyavszky-Madách Sándor, Szűcs Sándor, Révész Alfréd. 

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

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

Elnökség: az egyházkerületi felügyelő és a püspök. 

Bírák: a) az 1941. évi rendes közgyűlésig szóló megbízással: Bándy 
Endre, Irányi Kamill, Szalontay Oszkár lelkészek, neográdi Horváth Sándor, 
Zelenka Ottó, dr. Nagy Vilmos világiak, Karner Jenő tanító; 

b) 1944-ig szóló megbízással: dr. Jánossv Lajos, Limbacher Zoltán, 
Fadgyas Aladár lelkészek, dr. lándori Kéler Bertalan, dr. Kovács János, dr. 
Draskóczy Béla világiak, Bérces Lajos tanító. 

Jegyzők: dr. Pataky Ernő 1941 ig, dr. Szandai Sréter János 1944-ig 
szóló megbízással. 

Felelős kiadó: D. Kovács Sándor. 

97.202 — Hornyánszky Viktor R.-T. m. kir. udvari könyvnyomda, Budapest. 
Felelős vezető: Nemes Lajos. 
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A dunáninneni ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházkerület 
1939. évi január hó 11. napján Budapesten dr. Sztranvavszky Sándor 
m. kir. titkos tanácsos, egyházkerületi felügyelő ésD. Kovács Sándor 

püspök elnöklete alatt tartott rendkívüli közgyűlésének 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

\'I. Mint vendégek : 
Bándy Endre lévai lelkész, barsi megbízott esperes, Szepessi Károly 

oroszlányi segédlelkész. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. A közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére a közgyűlés elnöki 
előterjesztésre 

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

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

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

lességet kell teljesítenünk felügyelőnk iránt. E kötelesség forrása nem a 
hideg társadalmi udvariasság, hanem a lelkiismeret parancsa, hogy az 
elvek és a meggyőződés küzdő harcosával szemben ragaszkodásunkat, 
bizalmunkat kifejezzük. Egyházunknak, mint ál lamfenntartó tényezőnek 
erre külön kiváltsága van. Hűséggel őrzött hagyományaink visszamutat-
nak a XVII . századra, amelynek szabadságharcosai és békekötései a val-
lásszabadság mellett a nemzet politikai szabadságát is biztosították. Visz-
szamutatnak a pátens korára, amikor a protestáns autonómia önvédelmi 
harca a magyar alkotmány utolsó sáncait védte meg katolikus egyház-
nagyok, sőt az egész katolikus társadalom bátorítása mellett. A magyar 
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protestántizmus örökre el van jegyezve a törvénnyel és joggal. H a 
elhagyná a törvényes alapot, úgy járna, mint Antens, a föld fia, akit a 
félisten Herakles csak úgy tudott megfojtani, hogy felemelte a földről a 
levegőbe és elszakította anyjától , a földtől. Kis nemzeteknek a népóceánok 
hullámtorlaszában csakis a jogfolytonosság, a törvényes alap, a szűztiszta 
nemzeti hagyomány lehet megtartó erejük. A nemzeti sajátosságok meg-
tagadása feneketlen örvény, amiből visszatérés és fel támadás nincsen. 
Idegenlelkű áramlatok és mamuthata lmak a mult tanúbizonysága szerint 
ideig-óráig foj togathat ják , de halál t csak akkor jelent, ha mi magunk 
t agad juk meg. 

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

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

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

-

lés további bizalmát, hogy a közjó szolgálatára irányuló 
minden törekvésében az is erőforrást jelentsen számára. 

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

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

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

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

A) A november 23-i értekezlet határozatai : 

I. Az értekezlet megállapít ja, hogy az egyetemes köz-
gyűlés a restitutio in integrum elvének a lapján áll s ennek 
következtében a viszaítélt, vagy visszacsatolandó községek 
azon egyházi kötelékbe térnek vissza, amelyhez az elszakítást 
közvetlenül megelőző időben tartoztak. Az 1919—1938. évek 
közé eső időszakban a csehszlovák köztársaság állami ható-
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ságai, vagy a szlovákiai országos evang. egyház részéről tör-
tént átcsatolásokat, mint a jogfolytonosság elvével ellenkező 
intézkedéseket figyelembe vehetőknek nem ta r t j a . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XI I . Az értekezlet örvendetes tudomásul veszi, hogy a 
Luther-Társaság elnökének bejelentése szerint — a felvidéki 
evang. elemi iskoláknak sa já t kiadványaiból, amelyek az 
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ál lami és egyházi jóváhagyás t megnyerték, ha j l andó ingyen 
könyveket rendelkezésre bocsátani, ha az illetékes tényezők 
a püspök ú t j á n a Luther-Társaság t i tkár i h iva ta lának (Bu-
dapest, VII I . , Üllői-út 24.) bejelentik. 

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

B) AZ egyházkerületi presbitérium határozatai : 
1. A presbi tér ium a hazába s az egységes m a g y a r evangélikus egy-

házba az egyetemes közgyűlési ha tároza t ta l visszakebelezett gyülekezete-
ket örömmel üdvözli, őket szeretetébe fogadja . Viszont meg van győződve 
arról, hogy ők a m a g y a r evangélikus egyháznak hű és munkás, a közös 
célokat megértéssel szolgáló t ag j a i lesznek. 

2. A kerület i presbi tér ium megál lapí t ja , hogy a visszacsatolt gyü-
lekezetek az egyetemes közgyűlés 1938. november 12-én hozott ünnepi ha tá -
rozata óta a magyarországi evangélikus egyház törvényeinek és jogsza-
bá lya inak ha tá lya a la t t á l lanak és jogi életüknek ezen törvényekhez és 
jogszabályokhoz kell igazodnia. 

3. A presbi tér ium tudomásul veszi s a maga részéről e l fogadja a 
dunáninneni és tiszai kerület Budapesten 1938. évi november 23-án ta r to t t 
együttes értekezletének jegyzőkönyvében foglalt ha tározatokat s azokat 
végleges jogerőre emelése végett az egyházkerület i közgyűlés elé ter jeszt i 
a I I I . sz. ha tá roza tnak a jelen jegyzőkönyv 9. pon t jában foglalt módo-
sításával. 

4. Helyeslő tudomásul veszi és j óváhagy ja a kerület püspökének a 
m a g y a r evangélikus egyház törvényein, egyéb jogszabályain, va lamint az 
egyetemes közgyűlés 1938. november 12-én kelt ha tá roza tán alapuló 
intézkedéseit. 

5. Mivel a pontos ha tá rvona l még változhatik és határozot tsággal 
nem ál lapí tható meg, mely gyülekezetek fognak tartozni a magya r evan-
gélikus egyház kötelékébe, hogy e miat t a közigazgatás meg ne akadjon, 
a presbi tér ium javasla tot ter jeszt a kerületi közgyűlés elé, hogy ideigle-
nesen, míg a viszonyok változása más rendezést és közigazgatási beosztást 
nem tesz szükségessé, 

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

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

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

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

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

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

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

I. A nógrád-hoiiti-barsi (keleti) bizottság elnökei : 

Laszkáry Gyula és Kardos Gyula. Tag ja i : dr. Csengődy Lajos, vitéz 
P u r g l y Lajos, Horvá th Sándor, Ki rchner Rezső, Sréter János, dr. Gyapay 
Ede, Bérces Lajos. 

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

Csatáry Elek és Podhradszky János. T a g j a i : Jánossy Károly, dr. 
Nagy Vilmos, dr. Händel Béla, Magyar Géza, Kurz Konrád, Pongrácz-
B a r t h a Ede, dr. Zelenka Fr igyes . Elvi kérdések, nagy vi tás esetek eldöntése 
az egyházkerület i presbi tér ium elé tartozik. Az igazoló bizottságok jelen-
téseiket, illetőleg jegyzőkönyveiket a püspök elé terjesztik további e l já rás 
végett . 

7. Csatáry Elek, a mosoni egyházmegye főfelügyelője, azi ránt érdek-
lődik, hogy az egyházmegyéjében üresedésben lévő esperesi tisztség betöl-
tésénél szavaznak-e az egyházmegyébe csatolt azon egyházközségek, ame-
lyek a régi pozsonyi egyházmegye területén fekszenek. A kerület i fel-
ügyelő t á j ékoz ta t j a a felszólalót és a presbi tér iumot a közegyház követ-
kező felfogásáról : H a több egyházközség kerül az egyházmegyébe, mint 
ahány abban megelőzőleg volt, az esetben az ú jonnan odakerül t egyház-

* \ 

községeket feltétlenül megilleti a szavazás és a választás joga, mert hiszen 
ők képezik az egyházközségek alkotmányos többségét. Ugyanez áll az egy-
házkerületekre is. Azonban a mi egyházkerületünkben ilyen e l j á rás ra sor 
nem kerülhet , mer t i t t a régi és az ú jonnan idekerült egyházközségek 
számaránya 38 : 13. Nem volna célszerű ettől az elvtől eltérni, mer t akkor 
az egyetemes egyházban is a lkalmazni kellene az ú j választás elvét és 
felesleges, káros izgalmat okozhatna. 

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

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

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

A presbitérium helyeslő tudomásul veszi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

# 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az elvi kérdéseket és a vitás esetek eldöntését a köz-
gyűlés az egyházkerületi presbitérium elé utal ja . Az igazoló-

i 
bizottságok jelentéseiket, illetőleg jegyzőkönyveiket, további 
e l járás végett a püspök elé terjesztik. 

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

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

10. A püspök előterjesztésére 

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Az egyházkerületi közgyűlés 

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

14. Az egyházkerületi közgyűlés 

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

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

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

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

16. Az egyházkerületi közgyűlés 

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

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

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

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