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A Bányai evangélikus egyházkerület Budapefeten 1948.évi 
december hó 1-én tartott rendkívüli közgyűlésének 

jegyzőkönyve. 
1.A közgyűlésen Benkóczy Dániel esperes,püspökhelyettes és 

Dr.Adainkovics Ágoston, egyházmegyei m-'sodfelügyelő,kerületi felü-
* gyelőhelyettes elnökölt. 

Jelen voltak: 
Az egyházmegyék képviseletében:Rohály Kihály,Dr.Vargyei Endre, 

Kiss Benő,Kekis Ádám,Dr.Láng Frigyes,Kovács Pál,Kemény Lajos,Kökény 
Lajos,Rinár Jenő,Danhauser László,Sommer Gyula,Koritsánszky Ottó, 
Várai1jav Sámuel,Falvay Jenő,Dr.Bánkúthy Dezső,Scholtz I/szló,Dr.Gyi-
Eiesy Károly,Bence Imre,Kaposvári Vilmos,Zulauf Henrik,Sokoray E'roly, 
Szent-Iv'nyi Ödön,Kedvey Kátyás,T<5th Szőllős Kihály,Bódy Pál,Krecsák 
János,Hegedűs Lajos,Dr.Kurányi György,egyházmegyei megbizottak illet-
ve kiküldöttek; 

A középiskolák részéről:Dr.Renner János és Dr.Rempor't Elek megbi-
zottak; 

I int az egyházkerület tisztviselői:Dr.Reken András,Grünvalszky 
Károly,Dr.Gaudy László, Deőinszky Gyula és Hernádi Nándor. 

2.Benkóczy Dániel püspökhelyettes igeolvasása és imádsága után 
egyházi főjegyző jelenti,hogy a me{ bizólevelek kellő 'szrnnban bea-
dattak s a közgyűlés határozatképes. 

Kerületi felügyelőhelyettes a közgyűlést meg-
alakít ottnak nyilvánítja s javaslatára a köz-
gyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök-
ségen és a jegyzői karon kivül Zulauf Henrik, 
Dr.Bánkúti Dezső,Sándy fyula és Scholtz Lász-
ló tagokat kéri fel. 

3oHgyházi főjegyző jelenti,hogy az egyházkerületek zsinatitag vá-
lasztásival kapcsolatosan az egyetemes presbitérium 1948.évi november 
hó 18-án Budapesten tartott ülésén a.következő jogegységi határozatot 
hozta: "Az E.T.II.te.83.§.b/2 pontja értelmében az ötnél több egyház-
megyével biró egyházkerület a zsinatba rendes tarnak két lelkészi és 
két más egyháztagot választhat és küldhet ki,továbbá ugyanannyi pót-
tagot . "Kivel egyházkerületünk a november hó 5-én tartott rendses évi 
évi közgyűlésén e jogegységi határozatban megállapított számhoz képest 
kétszer annyi zsinati tagot választott,ezért a kerületi presbitérium 
mai napon tartott üléséből azt javasolja a közgyűlésnek,hogy a legu-
tóbbi ülésén a zsinati tagok választása tárgyában hozott határozatát 



helyezze hatályon kivül és rendeljen el uj választást» 
Kerületi közgyűlés tudomásul veszi az egye-
temes presbitérium, e tárgyban hozott jog-
egységi határozatát,legutóbbi ülésén a zsi-
nati tagok választása tárgyában hozott hatá-
zozatát hatályon kivül helyezi s egyben uj 
választást rendel el» 

4.Egyházi főjegyző ismerteti a mai napon ülésezett kerületi 
presbitériumnak a megválasztandó zsinati tagok személyére vonat-
kozó javaslatát,melyet 

a közgyűlés hozzászólás nélkül tudomásul 
vett és igy lelkészi rendes zsinati tagul 
Scholz Lászlót és Dedinszky Gyulát, lelké szi 
póttagul Kincses Gusztávot és Dezséry Lász-
lót, világi rendes tagul Darvas Józsefét és 
Dr.Kiecsánszky Endrét,világi póttagul Vár-
allj^ai Samut és Dr »Komjáthy Miklóst válasz-
totta. meg. 

5. Egyházi főjegyző jelenti,hogy a Dr ».Gyalog Dezső szóbeli le-
mondása folytán megüresedett kerületi törvényszéki birói tagság-
ra presbitérium Kökény Lagos megválasztását javasolja a közgyü-
lé guek 

* Közgyűlés a javaslatot elfogadva kerületi 
törvényszéki biróvá Kökény Lajost választja 
meg,aki azonnal le is tette az esküt» 

6.Kerületi félügyelő helyettes & presbitérium, jelentése képpé» 
közli,hogy a Pébé Evangélikus Diakonissza Egyesület közgyűlésen 
kimondotta,hogy ezutá» az egyetemes egyház intézményeként kiván 
működni és minden vagyonát átadta az egyetemes egyháznak. 

Közgyűlés a. bejelentést tudomásul vette, 
7*Löbb tárgy nem lévén püspökhelyettes imádsága és az Erős 

várunk első versének közös eléneklése után a közgyűlés véget ért. 
I\ ^ ^ /

 7 

IN LÍA^-U ^ Ö T U A A C ^ J Y VT2ZTI>CJL 
egyházmegyei másodfelügyelő, esperes,püspökhelyettes• ( 
kerületi felügyelő helyettes. É & / 
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2. 

A B Á N Y A I B V A N G . E L I K U S 
Egyházkerület 

1 9 4 8. évi számadása. 

B e v é t e l . 
1948. 
1.1. Mait évi maradvány 
XII.31. Egyetemeg közalapadó 

Arad-Béké8i egyházmegye 
Budapesti " 
Pesti alsó H 

Pesti felső " 
Pesti közép " 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Állatasegé ly 
V.K.M-tol, dologi kiadásokra 6. 

Külföldi segélyek 
Előleg visszafizetések 

Szuchovszky Lajos 
Pest Miklós 

Szórványgondozás 
' Szarvasi egyház,énekeskönyv 
alap 

Nyomtatványok 
Egyházaktól befolyt 

Offe.rtóriumok. 
Áldó z^süt'őrt oki 
Bibliavasáimapi 
Evarig.Papnék Orsz.Szöv. 
^ogházmissziói 
Ifjúsági 
Külmissziói 
Luther Társasági 
Sajtóvasárnapi 

Katedratlkum. 
Egyházközségek befizetése 

Kerületl .aegédlsLkészek 
átutalás " 

7. 

8„ 
9. 

10. 

11. 

12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

2o. 

21. 
Vegyes 

2.716.-
12.637.56 
2.780.92 

242.28 
1.336.44 

6oo.-
334.-

2.426.67 
6o5.9o 

2.662.78 
2.539.89 
1.913 .62 
2.942.88 
5.75o.o6 
3.8o2.85 

23.429.10 FS 

19.713.2o 

51.78o.-
642.361.-

934.-

28o.45 

517.60 

22. 

22.644.65 

56.394.35 

131.371.-
2o2.55 

MiJtelzäk  



P T 

K i a d á s 
1948. ^ XII.31. 2vi fizetések 

Alakaimazottak 23. 2.236.-LevéUáros 24. 72o.-
Pénztári hiv.hozzájárulás 
1947.II.félév és 1948.év 25. 4.8oo.- 7.756.- Ft. 

Vegyes kiadások 
Po staiakp.kblteégek 26. 1.295.08 
OTI-járuiékok,iiletm.adók 27. 1.94o.-
Kyomtatványok 28. 1.281.77 
Napi di^ak,utazási költségek 25. 5.41o.2o 
Kisebb kiadások 3o. 3.9oo.lo 
Püsoöki hiv.költs.ás missziós 
utak 31. 5.995.36 w w postaporté 32. 2.1oo.-

» H telefon 33. 4.869.92 
* H vegyes 34. l.o67.- 27.859.43 

Külföldi és egyéb segélyek 
Egyházaknak,lelkészeknek, tar 
toknak 

3< 
Sz5rványgo ndo zá g 
"•"Külföldi segélyekből és sz. 

alapbél 
Kölcsönök 

Luther "Társaság * 
Kispesti Egyház 
Csabaesüdi w 
Békési Gimnázium 

KÖ salapok 
Egyetemes Egyháznak 
Dunántuli Kerületnek 

Egyetemes Nyugdíj intézet 
Kyugdijjárulékokra befizetve 

Államsegély^.K.M.dologi kiad. 
""Iskoláknak kifizetve 

f 

Kerületi segédlelkész a3ap_ 
Í947 évben kifiz.kongruák 

Offertériumpk 
ÁlHez^csuTort öki 
Bibliávásárnapi 
Evang.Papnék Qrsz.Szöv. 
Pogházmissziói 
t'f jusági 
Kulmiesziéi 
Luther Társasági 
Sa i tóvasárnapi 

Előlegek 

35. 636.294.49 

36. 17.195.-

37. 9.000.-
38. 2.000 
39. 5 .ooo 
4o. lo.000 •- 26.000 .-

41, io.724.92 
42. 4.687.79 15.412.71 

43. 96O .-

44. 51.78o.-

45. 132.514.-

46. 2.426 »67 
47. 3.287.93 
48. 2.662.78 
49. 2.214.89 
5o. 1.9o5.42 
51. 2.345.40 
52. 5.75o,o6 
53. 3.661.13 24.754.28 
54. 2.160.-

* ' o. a s o iki 9 , óöj . 9 1 

I 



1948. 
ZU.31. 0 S S Z' £ S I T É S: 

B e v é t e l e k : 

K i a d á s o ki 

Pénztári maradvány 

949-627.90 Ft 

6.94-1.99 Ft. 

1948. 
1.1. 

Egyetemes egyház közalap Tarife© zik Követ s J 1948. 
1.1. 

Mérlegtől /139/ 6.345. 
/II6/ 29 .465. 

28 
48, 35 aio.T' 

Xi 1.31. 7. e gyn ízinegye 1948.évi kiv.jár. 
Egyetemes Egyháznak kivezetve 15.412.71 

» átvezetve 4.300.49 
Mérlegnek 5X.9o8,32 

9 

71.621.52 71.621.«. 

3949 • 
1.1. Nfárle 1 gtől 51.908.1. 

J 

Tartozik Köve tel sí 

19 
I.l. 
xi 1.31 

Egyetemes közalap járulék 

Mérlegnek /7 egyházmegye 1947 évi hátr./ 
7 egyházmegye 1998.0^1 kivetáze 35 *81o.?6 
Pénztártél /5 egyházmegye fiz,/ 
Mérlegtől /7egyházr^^e hátr. 1948 . XI 1.31./ 

.19 713 
43.563 

1949 
1.1. Mérlegeik 

651276 ?4 

45.563.04 

63.276 

* 



Egyházmegyék Käza la pad a hátralékának kimutatása. 

1948.1.1 1948. évi tf.^pc^ 1948. évi Hátralék 
hátralék kivetés törleszt. 1948.XII.31-ig. 

A v>fi 'Dnlri'qí 
.1 J cl vi — p ^ O X .111 .36 6 .111 .36 9 .222 .72 — 9 .222 .72 
Békési 9 .0 27 .72 9 .o27 .72 18 .055 .44 2 .716 . — 15 .339 .44 
Budapesti p ,618 .64 8 .618 .64 17 .237 .28 12 .637 .56 4 .599 .72 
Csanád-Csongrádi 2 .139 P <i » v.'-r 2 .139 .84 / 27 9 .68 4 .279. .68 
Pestmegyei-alsé 1 T T • 88 3 .457 . 8 0 4 ,774 .68 9 .92 1 .993 .76 

w közép 1 .064 .52 o .913 ,96 4 .778 .48 1 »336 .44 3 .442 . 0 4 

" fa X&é 5 .386 .52 3 .541 .44 6 ,927 .96 242 , 28 6 .685 .68 
Össze sen: 29 ,465 .48 35 , 6 ló .76 V 0 ,276 n i 

• 4 19 .713 .2o 45 .565 . 0 4 

Egyházmegye : 

^ Jövedelem Költsé 

Külf.és egyéb segély gzigQs ,1948,évi belétel 642.363.-
Katedret ikeréi 56.394.35 

Évi fizetések számla * 7.756.-
w»«— i m ammmmtam n i mi •• — i ,-M̂ .T..- i IM.HU» I 

Segélyek 636.294 45 
S zo rv ánygondo sás ra 16.914 y? 
Vegyes kiadások az 1948,évben 27.139.28 
Egyetemes nyugdíjintézet 23 o. -
Tartalékalapnak 9.6rl. 5 



Vagyon Teher 

133 a Pénztár számla 6.941.99 
lo; Aszódi nevelőintézet épülete 74.323 

143» Püspöki, birtok értébe 4oo .ooo.-
124. Luther Társaság kölcsöne lo.000 

4 

111. Kispesti Egyház w 2.000.-
112. Csabacsüdi Egyház M 5.ooo .-
152. Orosházai gimnázium n 6oo.-
113. Békéscsabai * w lo.ooo.-
145. Árad-Békési egyházmegye közalaphátr. 9.222.72 
148, Békési H 15.339.44 
94. Budape sti M M 4.599.72 
128. Gsanád-Osongrádi w * 4.279.68 
149, Pesti alsó w M 1.993.76 
141, M közép n * 3.442.04 
138, " felső f H 6.685.68 
159. Ssuchovszky Lajos előleg szia. 434.28 
9o. Előlegek 3.126.-
118. Aszódi Gimnázium értékpapir éa épület 314.128.92 
1?. Bányai Egyházkerület tőkéje 475 .9o4 .74 
16G , Áldozócsütörtöki oífertórium 33 .60 
151. Biblia vasárnapi M 295 .85 
14O. Pogházmissziói H 89o .32 
135. Ifjúsági 8 .2o 
156. KUlmissziói " 97 .48 
122. Sajtóvasárnapi " 149 .08 
lo5. Aszódi Gimnázium tőkéi,alapjai 312 .747 ,18 
142. Kerületi segédlelkész-tartási alap 2 .244 .38 
139. Egyetemea Egyház közalap lo .645 .77 
116. Egyeteme-a közalap járulók 45 .563 .04 
121. Tartalékalap 23 .737 .59 



K I M U T A T Á S 
az elértéktelenedett és leirt egyház alapot és alapítványokról. 

Mokry Sámuel hagyománya 5.44 
Liturgia füzetek lo5.34 
Mokossinyi Mihály alapítvány 3.06 
Zsedényi Ede " 4.53 

» középisk. " l.ol 
Busbak Ádám * -.47 
Pabinyi Teofil arckép " -.o7 
Gál Erzsébet " -.11 
Missziói segélyek 396.35 
Szegedi templomépítés! alap letét 38.000.-
Bombakárosultak segélye egyházegyeten 15.000.-
Scholtz Gusztáv alapítvány I.80 
Zombori egyházközség letétje 3.o79.41 
Bácsi ev.egyh.Luther alapitvány 2.o2 

n H « Melanchton H -.56 
Br,Podmaniczky Géza és neje alapitv. 1.58 
Br.Selymessy Lajos M -.41 
Esztergályi Dezső M -.o9 
Nikelszky Zoltán ifj.segély * -.lo 
QkLor Lajjos rt -.ol 
Ev.Diákotthon H -.53 
Ev.Bájté " -.3o 
Öesger Adél alapitvány -.7o 
Br.Baldácsy prot. M 13.437.23 
Aug.confess.4oo.éves juh.alap 37o.67 
Hadikolcsön valorizációs alap 3.658.-
Székács József alapitvány 3.39 
Geitz féle M l.o2 
Német István " -.7o 
Br.Prónáy Gábor M -.58 
Dr.Králik Lajos M l.lo 
Szelényi Gizella M -.23 

Á t v i t e l ; 74.077.41 



__Á t h o z a t: 74.o77.41 — -
Turóczstentmártoni gimn.le tétje 2.47 
Szarvasi Tanitóképző jub.alap 1.79 
Molnár Mihály alapítványa 562.24 
Püspöki birtok karbantartási alap 11.783.-
Br.Prónay Dezső adománya Orosházának l.ooo.-

87.426.91 

Benti számadást a mai napon tételről tételre átvizs-
gáltuk^ felmutatott okmányokkal összehasonlítottuk és rendbenle-
vőnek találtak. 
Budapest,1949 

A számvizsgáló bizottság i 

Jóváhagyta a Bányai Evangélikus Egyházkerület az 
1949.évi... hó n.tartott rendes közgyűlésén. 

toje^zo 
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A B A h 1 Á I 

:Ág.liitv.Svang.Bgyh 'zkerület 1 9 5 Q« évi költségvetés. 

I. ügyvitel 

1. 
2. 
3* 
4* 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 
4. 

Püspöki hivatal telefonja 
Világi főjegyző iroda átalány 
Levéltáros 
Pénztári hiv.személyi költ a »hozzá jár. 

11. Segélyek. 
Luther Otthonnak 2 kedvezményes helyre 
Luther Táraasgának 
Soproni Theologiai Otthonnak 
Ker•Ifj•egyesület iák 
Ker.leányegye süle tnek 
jótékony intézményeknek 
Személyi segélyek 

III.Útiköltségek. 
Ker.egyet.éa törv.útiköltségek 
Püspök utiátalánya 

IV. VegyeBek. 
Püspöki hivatal karbantartósára 
ügy et.nyugdijirrfc. fenntartói jár. 
Nyomtatványok 
Hivatali ée előre nem látottak 

V. Postakötségek. 
VI;Szórványgond ozísr&. 
VII. Iiletékegyenérték. 
VIII.Kerületi intézmények 

céljaira. 

S.ooo.-
3oo.' 
4oo»' 

3.Gqo.' 

loo.-
loo.-
600.« 

l.OQíO.-
2oo.-

l.ooo.-
3.000.-

6.5oo.' 
2.ooo.' 

4.5oo.-1.200.-
2.000.-
7.5oo.~ 
4.Ű00.-

17.000.-
3*ooe.-

I5.000.-

lo.óoo.-

ö.ooo.-

8.5oo.-

15.200.-

39.000.-
3= Sí 8I.000.-

P * D 3 Hí, 
I.Catedratikua. 
II. Államsegély. 

51.000.-
JOmüOO 

Budape stf19 
pénztáros 



TARTALOMJEGYZÉK. 

1. Jelenlévők^felsorolása . . . . 1.oldal. 
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0 0 0 
Függelék: 
Az 1948.évi zárszámadás. 
Az 1950.évi költségvetés. 



A BANYAI EVAN GELIEUS EGYEAZKEKÍJLET 
1949.október 13-án, 

BUDAPESTEK 
tartott 

HEEDES ÉVU KÖZGYŰLÉSEITEK 
J E G Y Z ö K Ö I T Y V E ; 





A bányai evangélikus egyházkerület 1949.évi október 13-án 
Budapesten tartott rendes közgyűlésének j e g y z ő -
k ö n y v e • 

1./ A közgyűlésen Iíemény Lajos püspökhelyettes 
és dr.Lányi Márton kerületi felügyelőhelyettes elnökölt. 

Jelen voltak: 
Az arad-békési egyházmegyéből: Rohály Mihály esperes, dr.Van-
gyel Endre egyházmegyei II.felügyelő, Benkő István, Kun Kaiser 
József, dr.Szórády István, Kincses Gusztáv, Babok Ferenc egy-
házmegyei kiküldöttek. 
A békési egyházmegyéből: Dr.Adamkovics Ágost egyházmegyei fel-
ügyelőhelyettes, Pribelszki Mihály, Povázsay György, Tátrai 
Károly, Héser Béla egyházmegyei kiküldöttek. 
A budapesti egyházmegyéből: váradi Lajos alesperes, Kökény 
Lajos egyházmegyei felügyelő, Dezséry László, Sréter Ferenc, 
dr.Vetsey Aladár, dr.Laurentzy Vilmos, Danhauser László,Siki 
Béla, dr.Molnár Gyula, dr.Meitzer Elek egyházmegyei kikül-
döttek. 
A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Benkóczy Dániel esperes, 
dr.Schneller Károly egyházmegyei felügyelő, Virányi Lajos, 
Fecske Pál, dr.Adamkovics Ágost, Zalán Pál egyházmegyei ki-
küldöttek. 
A pesti felső egyházmegyéből: Zászkaliczky Pál esperes, Blat-
niczky Pál egyházmegyei felügyelő, Terei Endre, Kökény Elek, 
Ocskay Frigyes, Bogya Géza, Barna Jenő, Bohunka Lajos, Pusz-
tay Pál, ̂ ezei József, Solymár János, id.Tóth Szőllős Mihály, 
ifj.Tóth Szollős Mihály, Komjáthy Béla, Brózik Dezső, Gyurko-
vics Lajos, dr.Kósa Pál, Major Endre egyházmegyei kiküldöttek. 
A pesti középső egyházmegyéből: Body Pál esperes, Benedikty 
Béla egyházmegyei II.felügyelő, Pál Béla, Kagybocskai Vilmos, 
Sándor Pál, ̂ ezősi György, Leidenforst Károly, dr.Jugovics 
Lajos, dr.Molnár Rudolg, Jávor Pál, Válint János, Benzing 
István, Detre László egyházmegyei kiküldöttek. 
A pesti alsó egyházmegyéből: dr.Murányi György esperes,Ruttkay-
Miklian Géza, Palotay Gyula, Sikter András, Ponicsán Imre, 
Bachát István, Zoltán László, Bakay Zoltán, Friedrich Lajos, 
Szentpéteri Péter, Körösi Sándor, Ambrus Sándor, Túrán Pál, 
Adám János, dr.Mikó Miklós, Fichó Lajos egyházmegyei kikül-
döttek. 
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A budapesti gimnáziumok részéről: dr.Renner János és 
dr.Hittrich József. 
Mint az egyházkerület tisztviselői: dr.Gaudy László, Scholz 
László, Ruttkay-Miklian Géza., dr. Borcety ánkőy László, Zászka-
liczky Pál, Dedinszky Gyula egyházkerületi presbiterek, dr.Mu-
rányi György jegyző, sándy Gyula számvevő, dr.Borostyánkőy 
László ügyész, Péter Lajos ellenőr, Grünvalszky Károly levél-
táros, Kiss György népiskolai tanfelügyelő, dr.Gaudy László 
vall ás tan it ás i felügyelő, Hernády líándor kerületi lelkész, 
Nandrássy Elek, Kendeh György, Sommer Gyula, Laki Tibor,Siki 
Béla törvényszéki birák. 
A felsoroltakon kivül az egyházkerület gyülekezeteinek lelké-
szi és világi vezetői közül még sokan vettek részt a közgyű-
lésen. 

2./ Dr.Lányi Márton egyházkerületi felügyelőhelyet-
tes köszönti az egyházkerületi közgyűlés tagjait: 

főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Egyházi Alkotmányunk 113 §-a szerint az egyházke-
rületi közgyűlésen a püspök és az egyházkerületi felügyelő el-
nököl. Ha pedig az egyházkerületi felügyelő állása üresedésben 
van, ugy a hivatalára nézve legidősebb egyházmegyei felügyelő 
helyettesiti. Minthogy a jelen esetben a bányai egyházkerületi 
felügyelő állása üresedésben van, ezen a jogon és kötelességben 
foglalom el a helyét az elnöklésben. Helyettesítésről/évén szó, 
ugy vélem, hogy nekem sem jogom, sem kötelességem erről a hely-
ről azokat a gondolatokat és^eszméket fejtegetni,melyek az egy-
házkerületi felügyelő részérő szokásaink szerint helyt szoktak 
fogni. 

Üittestvéri szeretettel üdvözlöm az egyházkerületi 
közgyűlés tagjait, valamint megjelent vendégeinket, különösen 
az egyetemes felügyelő urat. 

Méltóztassék megengedni, hogy a közgyűlés előtt idéz-
zem Pál apostolnak TÍmolfeushoz intézett I.levelének következő 
mondatait: "Te pedig, ó Isten embere törekedjél igazságosságra, 
kegyességre, hitre, szeretetre, békességes tűrésre,szelidségre. 
Harcold a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre 
meghívattál és sok tanú előtt a hitvallást letetted. Megparan-
csolom Keked a mindeneket éltető Istenre és a Poncius Pilátus 
előtt a szép vallástételről bizonyságot tett Krisztus Jézusra, 
hogy őrizd meg a parancsolatot szeplőtelenül és kifogástalanul 
a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig, amit megkutat majd an-
nak idején az, aki boldog és egyedül hatalmas, a királyok királya 
és az urak ura, aki egyedül birtokosa a halhatatlanságnak, aki 
megközelíthetetlen világosságban él, akit egyetlen ember nem lá-
tott,nem is láthat,akinek legyen dicsőség és örökké való hatalom." 

A közgyűlés mai munkáját Pál apostol I,levelének a 
korinthusiakhoz intézett következő szavaival nyitom meg: "Minden 
dolgotok szeretetben történjék." 
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3*/ Egyházi főjegyző jelenti, hogy a megbiző le-
velek kellő számban beadattak és a közgyűlés határozatképes. 

Kerületi felügyelőhelyettes a köz-
gyűlést megalakultnak nyilvánitja 
és javasolja a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére az elnökségen és a jegyzői 
karon kivül dr.Kosa Pál, Danhauser 
László lelkészeket, dr.Molnár Gyula 
és sándy Gyula világiakat. 

4./ Kemény Lajos püspökhelyettes bemutatja és fel-
olvassa a következp jelentést: 

Igen tisztelt Közgyűlés! 

Ma reggel szerte az országban a bibliaolvasó evan-
gélikus keresztyének első igéje nagyon ismerős ige volt. Az á-
roni áldásnak nevezett áldás ez, bár nem Árontól való, hanem 
az Úrtól, aki Mózes által megüzente, hogy Áron és fiai, - te-
hát az egyház - ezzel áldja meg a népet: "Áldjon meg tégedet 
az Ur és őrizzen meg tégedet, Világositsa meg az ő orcáját te-
rajtad és könyörüljön terajtad. Forditsa az Ur az Ő orcáját te-
reád és adjon néked békességet!" Észre kell vennünk ebben az 
Istentől kapott áldásban az egyháznak azt a tisztét, hogy min-
dig az Isten áldását hirdeti is és kéri is Isten népére. Az 
egyháznak tehát áldást hordozó egyháznak kell lennie. Ha jól 
megy az élet,virágoznak a mezei liliomok, énekelnek az égi ma-
darak, van békesség és van kenyér és sok hálaadás száll Isten-
hez, akkor is arra figyelmeztet, iiogy az áldások Istentől jön-
nek. És ha háborúkról és háborúk hireiről kell hallani és nem-
zet támad nemzet ellen és lesznek éhségek és földindulások és 
nyomorúságra adják egymást az emberek, és sokan megbotránkoz-
nak és elárulják és gyűlölik egymást és megsokasodik a gonosz-
ság és a szeretet sokakban meghidegül, akkor is azt kell hir-
detnie, hogy a kimenekedést Isten megadja, aki mindvégig áll-
hatatos marad, üdvözül és Isten áldása rajta felragyog. Ezt az 
áldáshordozó tisztet kell ma is betölteni az egyháznak. Telje-
sitette-e ezt a tisztét, fogja-e tudni teljesiteni ezt a tisz-
tét, ez a kérdés az, amelyre feleletet kell adni közgyűlésünk 
ama részének, amellyel beszámolunk bányai egyházkerületünk 
mult évi életéről és erre a-kérdésre kell választ adni köz-
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gyűlésünk ama részének, amellyel a beszámolás alapján a je-
len és a jövő feladatai közé tekintünk. Ha nehéz fordulatokról 
adunk számot és ha nyugtalanitó kérdések között élünk is, fő-
kérdésünk ez marad: áldást hordozó egyháznak tekint-e minket 
az egyház Ura, és áldást hordozó egyháznak éreznek-e minket 
azok, akik között szolgálunk? Ennek a kérdésnek a feltevésével 
terjesztem elő jelentésemet. 

Akik az elmúlt fél évszázad alatt közgyűlésein-
ken a bányai egyházkerületet képviselték, itt-ott eltérő fogal-
mazásban, de minden esztendőben azt a jelentést hallották,hogy 
az állam és az egyház közötti viszony változatlan. Ezen a köz-
gyűlésen azt mell jelentenünk, hogy történelmi fordulat állott 
be, uj irány indult: megkezdődött az egyház és az állam szét-
választása. Az 1948.évi december 8-án tartott zsinatunk elfogad-
ta azt a hosszú tárgyalások után megfogalmazott egyezményt,mely 
az egyház és az állam szétválasztásának keresztülvitelére husz 
esztendei átmeneti időt állapított meg. Az erről szóló egyezmény 
mindenki előtt ismeretes. Az elválasztás külső jele az egyház 
mindennémü állami segélyezésének fokozatos megszűnése. Az egy-
háznak önfenntartó egyházzá kell lenni. Érezzük a kényszer fö-
lött azt az aggodalmat, hogy a készen jövő segélyekre berendez-
kedett egyház meg fog-e tudni élni a maga erejéből? kishitűség 
volna azonban csak ebből a szempontból nézni a változást. Az 
atya gondoskodik a fiak kenyeréről. Nekünk az állam és az egy-
ház szétválasztásának ezt az időszakát a felkészülés idejének 
kell tekinteni, amelyet kegyelemből kaptunk. Mi lett volna, ha 
egyszerre zuhan reánk és nemcsak anyagi, hanem lelki téren is 
felkészületlenül talál. Meg vagyok győződve arról, hogy helye-
sen cselekedett a zsinat, amikor a 2o évre szóló megegyezést 
megkötötte. El kell ismerni azt is, hogy ezt a lehetőséget az 
állam részéről kinálták fel. Nekünk tehát ezt az időt fel kell 
használnunk. Nemcsak anyagi önállóságra, hanem - bármily fur-
csán hangzik is - hitben való önállóságra is. ̂ ert az egyház-
nak a világban való életéből következik, hogy ez a kettő itt a 
földön összefügg egymással. De ebben a megállapításban megítél-
tető sünk is benne van. Nekünk, a Krisztus egyházának a kereszt 
távlatából, az örök élet és az üdvösség reménységéből kell néz-
nünk mindent, ami e földön az egyházzal és annak tagjaival tör-
ténik. jobb, ha világosan látjuk az ellentétet a mi életünket 
kormányzó hit és a hit nélküli világnézet között. Jobb, ha a 
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harc nyilt, mintha burkolt.Hiszen mi nem magunkért harcolunk, 
hanem az evangélium eloremeneteléért. A Krisztusban megje-
lent üdvözítő kegyelem hirdetéséért. Az eltévedt fiak vissza-
fordításáért az atyai sziv felé és azért,, hogy ennek az ácyai 
szívnek az áldását szolhassuk e világban, akár hallgatnak reá, 
akár nem. 

Ez a fogalmazás: az egyház és az állam szétválasz-
tása, nem a mi fogalmazásunk. Mi nem vagyunk elválaszthatok az 
államtól, tehát a világtól. Mi a világban élünk, tehát az ál-
lamban. Az egyház Ura nem akart kivenni minket a világból. Ben-
ne hagyott és a benne való szolgálattal bizott meg. Tekintet 
nélkül tehát minden szervezeti kérdésre, nekünk csak egy lehet 
fontos: hirdethetjük-e az evangéliumot? Akkor hirdetni kell. 
Kiszolgáltathatjuk a szentségeket? Akkor hívogatni kell hozzá-
juk az embereket és szolgálni nekik az igével és a szentségek-
kel. Isten igéje nem bizta meg az egyházat az államformák közöt-
ti válogatással, hanem megkívánja tőle a felsőbb hatalmasságok-
nak való engedelmességet. Ha tehát vallásszabadság van, akkor 
mi engedelmeskedünk hálásan a szolgálat lehetőségeiért, ha 
pedig nincsen vallásszabadság, akkor küzdenünk kell azért, 
hogy legyen. És ez a vallásszabadság nem az úgynevezett hiva-
talos egyháznak a mozgási és cselekvési szabadsága csupán, ha-
nem minden egyháztagé is. Nem is érthetjük és nem is képvisel-
hetjük a vallásszabadság igényét másképpen. Azoknak tehát, akik 
az egyház és állam közötti világnézeti különbségnek és az ebből 
folyó magatartásnak a túlzói közé tartoznak, felhívjuk a fi-
gyelmét arra, hogy a sztálini alkotmánynak nemcsak az a rendel-
kezése van, hogy minden állampolgárnak jogában, szabadságában 
áll az Isten nélkül gondolkozók közé tartozni és ezért semmi 
hátrány nem érheti, hanem az is benne van, hogy minden állam-
polgárnak joga van a hivők közé tartozni és ezért semmi hát-
rány nem érheti. Mi tehát a vallásszabadság és lelkiismereti 
szabadság ügyét törvénybeiktató magyar államtól a mostani kez-
deti nehézségek ellenére is a vallási és lelkiismereti szabad-
ság biztosítását várjuk és ennek a birtokában akarjuk szolgál-
ni népünket a háborúktól összerontott élet újjáépítésében,szo-
ciális újításaiban és a béke megőrzésének küzdelmeiben. 

Ebből a felfogásból következik a fakultativ hit-
oktatás kérdésében való magatartásunk. Kell-e mondanunk, hogy 
minket milyen fárdalmasan érint a kötelező vallásoktatás meg-
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szüntetése? Mi tudjuk az Isten igéjéből és valljuk is, hogy 
Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság 
ismeretére eljusson, /l.Tim.2:4./ tehát a gyermek is. Ha te-
hát a kötelező iskolai vallástanitás megszüntetésére kiadott 
rendelkezésnek is engedelmeskedünk és ezt az engedelmességet 
engedelmességből tesszük és ellene semmiféle agitációval nem 
vagyunk vádolhatok, jogunk van azt kérni az állam vezetőitől, 
hogy kiméljenek meg bennünket az egyes helyi hatóságok ellen-
séges intézkedéseitől, amelyekről több jelentés érkezik. Maga 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter ismételten előadott pa-
naszaink tárgyában megértően és igazságosan foglal állást és 
ezt e helyen is megköszönjük neki. Az egyezmény végrehajtása 
körül is, más kérdésekben is ugyanez a helyzet és ezt is hálá-
san ismerjük el. De a fakultativ hitoktatás végrehajtása a tu-
lajdonképpeni próbája most az egyház és az állam közötti uj 
helyzetnek. És tartozunk magának a vallásszabadság ügyének és 
az erre vonatkozó állami törvénynek egyaránt azzal, hogy szük-
ségesnek tartjuk a jószándéku igyekezetet mind a két oldalról 
arra nézve, hogy további súrlódások és panaszkodások ne legye-
nek. Meg kell kezdődni mindenütt a vallástanitásnak és nem sza-
bad, hogy ennek akár iskolában, akár iskolán kivül bármilyen aka' 
dálya legyen. Bizunk is államférfiaink bölcseségében és egyházi 
vezetőink felelősségében, hogy ez meg is fog valósulni. 

Ez a mostani helyzet, de maga az állam és egyház 
közötti viszony tekintetében történt fordulat is arra kénysze-
ri ti az egyházat, hogy az eddiginél jobban befelé forduljon. 
Az egyház belső életének minden részét komoly vizsgálat alá 
kell venni. Minden munkaágban mélyebben eidt kell dolgozni,mint 
eddig. Különösen az evangélikus családok életét kell gondozás-
ba venni. E tekintetben ugyanazt kell cselekednünk, amit a re-
formáció korában maguk a reformátorok is a legfontosabbnak tar-
tottak. A családokat az egyház legkisebb egységének kell tekin-
teni. És ebből a feladatok egész sora következik. 

Jelentem, hogy az egyezmény anyagi vonatkozásai, 
tekintetében az állam a magára vállalt segélyeket pontosan el-
juttatja egyházunkhoz. Az ujjáépitésre kiutalt 75° ezer forint 
is megérkezett. Ebből egyházkerületünknek 2j>4 ezer forint ju-
tott, amely összeget épités alatt lévő templomaink és főként 
lelkészlakás és imaterem nélkül álló gyenge egyházközségeink 
között osztottunk meg. Komoly segitséget várunk azoktól a tár-



gyalásoktól is, amelyek most vannak folyamatban arranézve, 
hogy az egyházi javadalmi földek kérdése egyetemlegesen ol-
dassák meg. A tárgyalások eredménye elé reménységgel nézünk. 

Az állam rendelkezésre bocsátott egy nagyobb össze-
get, u.n. meliorizációs kölcsön céljaira, melyből egyetemes egy-
házunk az egyházi földek jobb müvelése, vagy beruházása érde-
kében a folyamodó lelkészeknek l.ooo forinttól 5-0000 forintig 
terjedhető kölcsönt nyújt. Mivel ennek az összegnek körforgás-
ban kell maradnia, hogy visszaérkezés után újból kölcsönbe ad-
ható legyen, kérem a kölcsönbevevő lelkészeket, hogy a vissza-
fizetési részleteket pontosan teljesitsék. 

Megkell emlitani azt is, hogy egyházi egyesületeink 
közül azokat, amelyek belügyminiszterileg jóváhagyott alapsza-
bályokkal birtak és nem tisztán u.n. "hitbuzgalmi" egyesületek 
voktak, egymás után meg kell szüntetnünk. Itt is eltűnik néhány 
jónevü és szép multu társulás, de másfelől ez a változás is 
megegyezik azzal a szükséglettel, amelyről előbb szólottam,hogy 
az egyháznak a mgga belső életében kell minden feladatát önál-
lóan és mélyebben teljesiteni. 

Összefoglalva a mai helyzetre vonatkozólag eddig 
elmondottakat, kifejezzük azt a reménységünket, hogy az állam 
vezetői és az egyház vezetői között a békés együttműködés meg-
marad, egyházunk teljesitheti mindazt a kötelességét, melyet 
népünk életében eddig is szolgált és ezután is szolgálnia kell, 
lelki erőtényező marad az uj állam és az uj társadalom alaku-
lásában, az egyház Ura pedig munkásokat is és gyümölcsöket is 
fog adni nékünk, hogy továbbra is az ő áldásainak hordozója ma-
radhassunk. Kern a magunk erejében bizakodunk, hanem egész sziv-
vel bizünk az egyház Urában, aki nem engedi elsüllyedni a ha-
jót, melyen tanitványai vannak. Emlékeztetem a közgyűlés tag-
jait bányai egyházkerületünk régi pecsétnyomójara, amely az 
egyház hajóját ábrázolja ezzel a felirattal: "Non periclitatur, 
in medio eius Christus." /Nem veszhet el, benne van Krisztus./ 

A felekezetközi helyzet tekintetében nincsan kü-
lönösebb jelenteni való A református egyházzal a testvéri jó-
viszonyt tovább ápoljuk és sok kérdésben közösen járunk el. A 
szekták munkája most is az eddigi képet mutatja: időnkint egyes 
helyeken fellángol, azután meggyengül és állandóbb talajt nem 
kap sehol, ahol hűséges evangéliumi munka folyik. 
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Egyházunk elmúlt esztendejének egyik legneveze-
tesebb eseménye a zsinat összahivása volt. Az állammal köten-
dő egyezmény tárgyalása és elfogadásit volt a zsinat első fel-
adata, de még feladatoknak egész sora áll előtte. Egyházunk 
közvéleménye nem a legutóbbi zsinaton hozott törvények átdolgo-
zását várja, hanem egészen uj törvényeket, amelyek az egyház 
megváltozott helyzetéből következő egyházi renddel és egyházi 
élettel vetnek számot. Ez idő szerint a zsinat érdemleges mun-
kájára való előkészülés folyik és nekünk szivből reménykednünk 
kell abban, hogy Isten fog adni helyes meglátást és bölcsesé-
get az elvégzendő munkához. 

Ennek az évnek a tavaszán, április 7-én iktatta 
be az egyetemes közgyűlés a magyarországi evangélikus egyház-
egyetem uj egyházi és iskolai felügyelőjét, dr.Reök Ivánt. 
Aki egyházunk lelki életében eddig is végzett munkáját ismer-
te, tudta, hogy az ő személyében hivő és bizonyságtevő férfi 
került országos egyházunk élére, aki azóta ismerte meg, öröm-
mel láthatta, hogy benne a nagyműveltségű tudósnak és az em-
beri test betegségeit gyógyitó sebésznek rendkivüli találko-
zása van az imádkozó, bibliaolvasó és igehirdető hivővel. Nagy 
feladatok elé állitja őt most az egyház Ura. Tudjuk, hogy nem 
az önmaga erejével, hanem Isten kegyelmétől várt erővel akar 
egyházunkban minden munkában fáradozni, de joggal várhatja, 
hogy mindenki megpróbáljon neki segiteni, akit Isten egyházi 
szolgálatra rendelt. Egyházkerületünk szeretettel és bizalom-
mal köszönti őt az egyetemes egyház élén, Istentől áldást kér 
munkáira és mint együttmunkálkodó akar vele együtt résztvenni 
az egyházépitésben. 

Elsőizben történt, hogy a protestáns tábori püs-
pöki tisztet az állam evangélikus püspökkel töltötte be, Szi-
monidesz Lajos kinevezésével, püspökkészentélése junius 15-én 
volt. Egyházkerületünk tisztelettel köszönti őt s munkáját Is-
tan oltalmazó kegyelmébe ajánlja. 

Itt emlitem meg, hogy a pestmegyei alsó egyházme-
gye felügyelője, dr.Kaas Albert felügyelői tisztéről lemondott. 
Harminc éven át teljesitett buzgó szolgálatairól hálásan emlé-
kezünk meg, betegsége gyógyulását kivánjuk és az egyházi élet 
sok munkaterén teljesitett szolgálatait megköszönjük. Uj egy-
házmegyei felügyelőt is köszöntünk, a pestmegyei közép egyház-
megye Benedikty Bélát választotta felügyelőjévé, akinek munkál-
kodására bizakodva kérjük isten áldását. 



Visszatérve az egyházi belső munka uj feladataihoz, 
elsősorban a lelkipásztorkodás területén kell minden erővel dol-
gozni. Már régen mondjuk, hogy elmúlt az ideje annak, hogy a 
lelkipásztor az öt felkereső híveknek szolgáljon, de mostmár 
kétségtelenül ejjött annak az ideje, hogy ő keresse meg sorba 
a reá bizott gyülekezet tagjait. Bizony, szégyelni kell azt, 
hogy kényszerítő körülményeknek kell erre rászorítani a lelki-
pásztorokat, Mostmár a hivogatás igéjének szünet nélkül kell 
hangzani a gyülekezetekben. Örömmel olvastam az egyházmegyék je-
lentéseiben, hogy ez a munka jelentősen megnövekedett, de még 
tovább kell növekednie. Uj jelentőséget kap a konfirmációi ta-
nítás is. sokkal hosszabb időn át, talán egy esztendőn keresztül, 
és sokkal bővebb tartalommal kell végezni, mint eddig. A szór-
ványok gondozásának ügyéről is sok bölcs és hasznos terv, elő-
adás és javaslat hangzott el, de ennek a munkának céljai és ne-
hézségei külön-külön azokra nehezedtek, akik szórványmunkában 
áldozták napjaikat és egészségüket. Az egyház lelkiismerete eb-
ben a kérdésben még mindig nem ébredt fel egészen. Ugyanígy va-
gyunk a laikus munkások szolgálatbaállitásának, vagy pl. a pres-
biteri konferenciáknak a kérdésével is. Az uj idők uj feladato-
kat adnak, talán uj módszereket is kivánnak, de minden esetre ha-
logatás nélküli és felelősséggel teljes nekibuzdulást igényelnek. 
A kitűzött célok megközelítése és a munkáért való felelősség te-
kintetében a legtöbb elismerés bizonyára az evangélizáció mun-
káját illeti, aminek eredményei nyilvánvalóak és hálát kell ad-
nunk Istennek az ébresztő munka áldásaiért, de ezt a munkát is 
még fokozni kell. És nincs-e sok tennivaló az irattérjesztés,el-
sősorban a bibliaterjesztés terén, vagy a szeretetmunka minden 
ágában, vagy a jövendő lelkésznemzedék felkészítésében és megse-
gítésében? Bármerre nézünk, mindenütt kiáltanak az Isten orszá-
gának mezői szántók és vetők után, hogy aratás nélkül ne marad-
junk. Hadd kérem az egyházkerületi közgyűlés minden tagját, lel-
készeket és. világiakat egyaránt, de az egyházkerületben dolgozó 
pásztorokat, felügyelőket,presbitereket, diakonisszákat, diakónu-
sokat, laikus munkásokat és főként az ifjúság között dolgózokat, 
nézzenek szembe a mindig több munkának az igényével és minden ta-
karékoskodás nélkül ádlozzák minden erejüket azon a munkamezőn, 
ahová őket elküldte az Ur. Ebből a felhivásból következnie kell 
annak az igéretünknek, hogy egyházkerületünk mind a saját hatá-
rainkon belül, mind országos vonatkozásban akar és fog teljes sziv-
vel szolgálni. —— 
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Nehéz kérdése egyházunknak a kántorkérdés. Sok 
gyülekezetünkben még rendezetlen a régi kántortanítói állá-
sok szétválasztása. A kántorlakás, a kántori javadalmi föld 
kérdésében több helyen elfogadható megoldást találtak, de 
még több helyen a rendezés majdnem kilátástalan.Pedig e nél-
kül nem lehet uj kántorokat alkalmazni. Kérem a gyülekezete-
ket, hogy használják fel a kántorképző tanfolyamokat, amelyek 
most indulnak meg és gondoskodjanak arról, hogy valamiképpen 
kántor nélkül ne maradjanak. 

Az egyházkerület intézményei között említem meg 
a mátraszentistváni üdülőtelepet. Ebben a 82o méter magasság-
ban lévő faluban átvettünk az Országos Luther Szövetségnek jut-
tatott 11 parasztházat. Ezek közül hatot teljesen rendbe hoz-
tunk és benne mostmár 3° felnőttnek és 15 gyermeknek van férő-
hely, hogy élvezhesse a magaslati tiszta levegőt, a csendet 
és a pihenést. Nem is kell rámutatni arra, hogy majdnem kizáé 
rólag alföldön elterülő egyházkerületünk egyházi alkalmazottai-
nak milyen szükségük van időnként ilyen üdülőhelyen való tar-
tózkodásra. Egyházkerületünk eddig is áldozott a rendbehozatal-
ra, reméljük, hogy ezt eredményesen be is fogja fejezni és a 
hasonló helyekhez viszonyítva nagyon mérsékelt áron tudja le-
hetővé tenni az egyházi alkalmazottaknak és családtagjaiknak 
az ottartózkodást. Ezt a fiatal intézményünket szeretettel 
ajánlom egyházkerületünk szeretetébe és támogatásába. 

Az egyházmegyékről beérkezett jelentések alapján 
a következőkben ismertetem az egyházmegyék életét. 

Az arad-békési egyházmegye közgyűlését Békéscsa-
bán augusztus 24-én dr.Yangyel Endre egyházmegyei felügyelő 
nyitotta meg. Bohály Mihály esperes az állam és egyház vi-
szonyának történelmi kialakulásával és fejlődésével foglal-
kozik jelentésében egészen az egyezményig. - Az egyházmegyé-
ben a hitélet kielégítő. Isten után vágyakozó hivők nagy tö-
mege jelenik meg napról-napra templomainkban. A hivek az egy-
ház szolgálatát szeretik és azt igényelik is. Minden gyüle-
kezetben volt többnapos evangélizáció, amit az evangelizációs 
mozgalom képviselői végeztek. Az istentiszteleti alkalmakon 
kivül a biblia és imaórák látogatottsága is igen szép. Ezek az 
alkalmak közvetlen viszonyt teremtenek a lelkész és a hivek 
között.- A kitelepülés következtében kb. lo.ooo lélekkel fogyott 
az egyházmegye lélekszáma. A gyermekek vallástanítása okoz a 
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változott viszonyok következtében nagy gondot. A békéscsabai 
diakonissza anyaház ez évben ünnepelte fennállásának 2o, év-
fordulóját, az árvaház pedig 25. évét. Az esperes, mint leg-
szükségesebb feladatot, az önellátásra való áttérés szüksé-
gességét jelöli meg. szükséges továbbá a kántor-kérdés mie-
lőbbi és lehetőleg végleges rendezése is. 

A békési egyházmegye közgyűlése augusztus 3-án 
Pusztaföldváron volt a romjaiból ujjáépitett templomban. 
Dr.Lányi Márton egyházmegyei felügyelő elnöki megnyitójában 
a tespedtségtől óvta egyházmegyéje gyülekezeteit. Nagy gyü-
lekezetek könnyen elkényelmesednek. Az egyház előtt azonban 
uj feladatok és kötelességek állanak. Ezek között legfonto-
sabbnak ő is az önellátásra való áttérést jelölte meg. Önel-
látásra áttérő egyház pedig nem lehet tespedt, ennek munkás-
nak és élőnek kell lennie. 

Botyánszky János esperes sorraveszi jelentésében 
az egyes egyházközségeket. Részletes képet ad minden egyház-
község belső életéről és az egyházi munkások szolgálatairól. 
- a legszomorúbb az, hogy egyházkerületünk legtehetősebb, lé-
lekszámban legerősebb gyülekezetei sorra anyagi nehézségekkel 
küzdenek. Egyes helyeken az egyházi adó lo, maximum 4o ig 
folyt be. A hitélet, a belmissziói munka, erkölcsi magatartás, 
lelkipásztori szolgálat mértéke - az esperesi jelentés szerint 
- mindenütt kielégitő, 

A budapesti egyházmegye Budapesten, junius 24-én 
tartotta közgyűlését. Kökény Lajos egyházmegyei II. felügyelő 
elnöki megnyitójában az egyháznak e világban elfoglalt helyé-
ről és feladatairól szólt. A világ változik, arculata, gondol-
kodása más és más különféle korokban. Isten tanitása, igéje 
azonban örök. Az egyháznak igen súlyos feladata és kötelessé-
ge ma az örök és változatlan isteni tanitásnak beleágyazása 
e változó világba, mert az egyháznak ma is és itt is szolgál-
nia kell. 

Váradi Lajos, a budapesti egyházmegye alesperese 
az egyházi élet kiemelkedő eseményeivel kezdi jelentését. Szól 
a zsinatról, az egyezményről, az egyetemes felügyelői válasz-
tásról, a presbitériumok ujjáalakitásának szükségességéről, a 
laikus munkások képzéséről, majd pedig az egyházmegye gyüle-
kezeteinek életéről számol be. Megnyugtató az a kép, ami a 
jelentésből elénktárul. Ennek a képnek a belmissziói munka, 
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buzgó hivők áldozatkészségé, az ujjáépités hatalmas lendü-
lete a jellemzői. Lendületes és eredményes munka folyik a 
gyülekezetekben. - Anyagi nehézségek itt is vannak, de van 
olyan gyülekezet, ahol a hivek önkéntes munkavállalása nyo-
mán az egyházi adó 9o fo-ig befolyt. Szinte kivétel nélkül 
minden gyülekezetben önkéntes világi segitőtársai vannak a 
lelkésznek, akivel együtt szolgálják az egyházat. - Az espe-
resi jelentés részletesen szól az egymáson való segités kér-
déséről. A nagynak, az erősnek, a lélekszámban és anyagiakban 
gazdagabbnak meg kell látnia a szegényebbet, a küzködőt^, a 
killéres testvért. Ezt parancsolja az Egyház Ura és ezt kö-
veteli egyházunk érdeke. 

A csanád-csongrádi egyházmegye is junius 24-én 
tartotta közgyűlését, Szentesen. - Dr.Schneller Károly egyház 
megyei felügyelő a hit és cselekede t szintéziséről szólt meg 
nyitójában. Hitünknek és cselekedeteinknek Krisztusból kell 
áramlania. Ma nem állótavak nyugodt szépségére, hanem folyó-
viezekre, forrásokra van szükség, mert a forrás öntöz és ter-
mékenyit, üdit és éltet. A mi életünk forrásának eredete pe-
dig Krisztus. 

Benkóczy Dániel esperes egyházunk legfontosabb 
teendőjének az önkéntes egyházi munkások minél nagyobb szám-
ban történő megkeresését, foglalkoztatását és egybeseregel-
tetését tartja. A lelkésznek olyan munkatársakra van szük-
sége, akik a Szentlélek tüzétől indittatva a lelkész irányi-
tó vezetése mellett végzik kutató, példamutató, erősitő,éb-
resztő és hivő szolgálatukat. A legtöbb lelkész és gyüle-
kezet segitségére vannak is már ilyen munkaerők az egyház-
megyében. 

A jelentés a legapróbb részletig mutatja e szin-
te teljesen szórvány-egyházmegye hősi küzdelmét minden egyes 
lélekért, számok állanak előttünk igehirdetési alkalmakról, 
urvacsorázásokról, háziáhitatokról, bibliaórai alkalmakról, 
családlátogatásokról, ifjúsági munkáról - a lelkipásztori 
szplgálat egészéről. És e számok mindegyike azt mutatja, 
hogy a kevésen hü pásztorok Istenben fogódzó hittel végzik 
nehéz szolgálatukat. 

A pesti felső egyházmegye szeptember 6-an, Foton 
tartotta közgyűlését. - Blatniczky Pál egyházmegyei II.fel-
ügyelő Isten igéjének a lelkipásztorokhoz, presbiterekhez és 
egyházi munkásokhoz szóló-üzeneteiből válogatott idézetekkel 



- 13 -

nyitotta meg a közgyűlést. 
Zászkaliczky Pál esperes jelentésében arról szólt, 

hogy Isten egyházunk számára uj ajtót nyitott. Uj korszak aj-
taját. A régi bezárult. Az uj korszák ajtaján ha belépünk, uj 
lehetőségek tárulnak elénk. Az első feladat Isten igéjének 
tiszta hirdetése. Ennek erőteljes, messzehangzó és mindenhova 
eljutó hirdetéséhez azonban segitotársak kellenek. - Uj lehe-
tőség nyilik számunkra a hitoktatási munkában is. Szükségesnek 
tartja minél sürgősebben belmissziói helyiségek létesitését és 
az egyházi adónak önkéntes adakozásra történő átváltását, a 
közeleső leányegyházközségek összevonását és ez összevont leány-
Xegyházakba missziói lelkészi állások szervezését. Az egyház-
megyében az ébredés jelei mutatkoznak. Az istentiszteletek, 
bibliaórák, evangélizációs alkalmak jól látogatottak. 

A pestmegyei középső egyházmegye Bényén tartotta 
közgyűlését junius 29-en. 

Bódy Pál esperes az egyház felelősségét hangsúlyoz-
za jelentésében. Az egyház ma a legnagyobbért a legdrágábbért 
felelős: az emberi lélekért. Ennek a léleknek megmentéséért 
és Istenhez vezetéséért folyik a harc az egyházmegye gyülekeze-
teiben. Az egyes gyülekezetekről szóló jelentések megnyugáta-
tóbbak, mint az eddigiek. Ugylátszik, a háború által felsza-
kított kedélyek lassan lecsendesednek és újból visszaáll a 
régi egyházépito rend. A hivek hitélete általában és viszony-
lag kielégítő, az urvacsorával élők száma növekedett. A szór-
ványok gondozását lelkiismeretesen végezték azok a lelkészek, 
akiknek egyházközsége területén szórványhivek élnek. Sajná-
latos és nem lekicsinylendő kérdés: a szekták erősödésének 
kérdése. Örvendetes viszont a megnehezült körülmények között 
az áldozatkészség emelkedése. 

A pestmegyei alsó egyházmegye közgyűlését junius 
Kiskunhalason dr.Balthesz Károly egyházmegyei II.felügyelő 

nyitotta meg. 
Dr.Murányi György esperes beszámolójában kétféle 

menekülésről, szól. Az egyik: menekülés az egyház viharban 
álló hajójáról, a másik: az élet viharaiban vertek menekülé-
se az egyház hajójára. Mindkét menekülő csoport felé van sza-
vunk. Az egyik felé a féltő és óvó imádság szava száll, a má-
sik felé a testvéri szeretet segiteni kész melegsége árad. -
Az igehirdetési alkalmak száma növekedett az egyházmegyében. 
A belmissziói munka élénk, de a szekta-veszély is erősödött. 



- 14 -

Kevés a háziáhitatok száma, pedig ez uj munkalehetőség fo-
kozottabb kihasználására lenne szükségünk. Az evangélizációk 
száma növekedett és szinte kivétel nélkül minden gyülekezet-
ben volt evangélizáciő. Az egyházmegye lelkészei rendszeresí-
tették a szószék-cserét. Az áldozatkészség kielégítőnek mond-
ható. Ennek élénk bizonysága az egyházmegye és evangélikus 
egyházunk életében kimagasló azon kettős esemény, hogy a kis-
kőrösi és soltvadkerti gyülekezeti házak felépültek. Nagy el-
határozások, nagy áldozatvállalások nagy eredményre vezettek. 
Nehéz időkben, igen súlyos anyagi körülmények között a templo 
mok mellé uj hajlékok épültek. Az egyházmegyében meg akarják 
valósítani a testvér-gyülekezeteket. A nagyobbak, erősebbek 
segitségére akarnak lenni a szórvány-sors nehézségeit hordo-
zó kicsinyeknek és szegényeknek. Dicséretes szándék ez és Is-
ten segitségét kérjük, hogy valóraválása által gazdag áldások 
forrásává lehessen. Kiemelem a közgyűlésnek azt a határozatát 
hogy esztendőnként minden gyülekezetben ismertetni kell a töb 
bi gyülekezet életéről szóló adatokat. 

K é t m egmaradt középiskolánkról röviden a 
következőket közlöm. A budapesti evangélikus fiugimnázium 
278 tanulónak adott bizonyítványt. Ezek közül 193 v°lt evan-
gélikus. A leánygimnáziumban 222 tanuló osztályozhatott, akik 
közül 148 volt evangélikus. Iskoláinkban a tanitás menete, ki 
sebb zökkenőktől eltekintve, zavartalan volt. A tanuló ifjú-
ság magatartása és előmenetele az előző évekhez viszonyítva 
lényegesen javult. Komolyabb fegyelmi eset nem fordult elő. 
A tanulmányi előmenetel mindkét iskolában átlagon felüli volt 
Különösen örvendetes az a tapasztalat, hogy az ifjúság leg-
nagyobb része nem kényszerből, vagy a rossz érdemjegyek követ 
kezményeitől félve látott hozzá a komoly tanuláshoz, hanem 
saját, jólfelfogott érdekét tartotta szemelőtt. A budapesti 
evangélikus gimnáziumban nyugalomba vonult dr.jánossy István 
és dr.Bogsányi Sándor. Két régi, kiváló tanár távozott ezzel 
intézetünkből. Eredményekben gazdag, lelkes munkát végeztek 
évtizedeken át. Isten legyen velük a nyugalom éveiben. Vallás 
tanári állásáról lemondott Csaba László. Helyében a fenntar-
tó testület Munez frigyes vallástanitó-lelkészt választotta 
meg. Mindkét iskolánkban nehézséget okoz az, hogy állami is-
kola is működik az iskola falai között. A szétválasztás hiva-
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talosan mind a mai napig nem történt meg és igy csak ideig-
lenes megegyezés alapján használjuk az iskolák egyes részeit. 
A fiugimnáziumban a rendes tanári állások száma az igazgató-
val együtt 19, a leánygimnázium rendes tanári állásainak szá-
ma pedig 17. Dr.Remport Elek leánygimnáziumi igazgató igazgatói 
tisztéről leköszönt, helyébe a fenntartó testület az iskola 
igazgatásával Jablonovszky Piroskát bizta meg. A tanévvégi 
érettségi Vizsgálatok jó eredménnyel jártak. Az elnöki jelen-
tések kiemelik a tanáró karok gondos és odaadó munkáját. Az 
érettségi elnöki tisztet a fiugimnáziumban Scholz László és 
Kemény Lajos, a leánygimnáziumban pedig Zászkaliczky Pál és 
Hernády Nándor töltötték be. A népiskolákra, illetve a val-
lástanitásra vonatkozó jelentést a kerületi népiskolai tan-
felügyelő jelentése tárja majd elénk. 

Az egyházkerületi közigazgatás menete az elmúlt 
közigazgatási évben nem volt zavartalan. Nem volt zavartalan 
azért sem, mert Buttkay-Miklian Gyula püspöki titkárt hosszan-
tartó betegsége akadályozta hivatali tisztének ellátásában. 
Isten kegyelme azonban megsegitette őt és hisszük, hogy rö-
videsen újból végezheti munkáját. 1949.május 25-ig Benkóczy 
Dániel püspökhelyettes és dr.Adamkovies Ágost egyházkerületi 
felügyelőhelyettes végezték felelősségteljes munkájukat. Az ő 
lemondásuk után az egyházkerületi presbitérium megbízása alap-
ján magam és dr.Lányi Márton egyházkerületi felügyelőhelyettes 
vettük át az ügyek intézését. - Az elmúlt évben a szarvasi 
II.számú vallástanitó-lelkészi állás szervezéséhez járult 
hozzá a minisztérium. A kerületi törvényszék 1948.december 
15-én tartott ülést, más törvényszéki tárgyalás az elmúlt év-
ben nem volt. 

A kerületi presbitérium három izben tartott 
ülést. 1949.március 24-én, amikoris dr.Komjáthy Jenő egy-
házkerületi világi főjegyző tisztéről történt lemondását 
fogadta el. Tárgyalta a KIS lelkészi állás fizetéskiegészi-
tésének ügyét. Intézkedett a mátraszentistváni kerületi üdü-
lő ügyeiben és a miszlai egyházkerületi földbirtok dolgában, 
foglalkozott a szétosztásra kerülő rendkívüli államsegély 
kérdésével, a püspöki székház ügyével és az iskolákban szer-
vezendő szülői munkaközösségek ügyével. Hozzájárult a cső-
vári lelkészi dijlevél módosításához. Másodízben május hó 
25-án ülésezett az egyházkerületi presbitérium. Ezen újból 
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tárgyalta a szétosztásra kerülő államsegély ügyét, foglal-
kozott továbbá az egyházkerületi felügyelői tiszt betölté-
sének kérdésével. Earmadizben a presbitérium 1949.október 
11-én tartott ülést s ezen a mai közgyűlést készitette elő. 

Az igazoló bizottság 1948.december 1-én és 1949» 
augusztus l6-án tartott ülést és ezen egyes elmaradt igazolá-
si ügyeket tárgyalt. 

Kerületünkben a háborús károk eltávolitása és az 
újjáépítés munkája erőteljes volt. Isten iránti hálaadással 
jelenthetem, hogy minden súlyosan sérült templomunk helyreál-
lítása befejeződött és szolgálja rendeltetését. A z esperesi 
jelentések közül egyedül Maglód templománál történik meg nem 
szüntetett háborús kárról említés. Isten kegyelme megadta ne-
künk azt az örömöt, hogy uj hajlékok is emelkedhettek tiszte-
letére. Csodálatos gyorsasággal és szinte hősi lendülettel 
épült meg az egyik legszegényebb szórvány-gyülekezetünknek: 
Magyarbánhegyesnek temploma. Az áldozatkészség csodája ez a 
kicsiny templom. Hivek és lelkész a szó legteljesebb értelmé-
ben sajátkezük munkájával emelték. A magyarbánhegyesi gyüle-
kezet templomának befejezése után azonnal gyülekezeti házá-
nak épitésébe fogott. A magyarbánhegyesi templomot megbízásom-
ból Benkóczy Dániel esperes adta át rendeltetésének. - A far-
mosi leányfegyházközség gyülekezeti házát alakitotta át isten-
tiszteleti hellyé, mert a meglévő istentiszteleti hely kicsiny-
nek bizonyult. A farmosi imaház felavatását magam végeztem. 
A kiskőrösi és soltvadkerti gyülekezeti házak elkészültéről 
már tettem /emlitést. - A közeli napokban kerül felavatásra 
a mezőhegyesi újtemplom és a medgyesegyházi újjáalakított 
templom. Csanádalberti, Csorvás és Pitvaros nagy költséggel 
renováltatták templomaikat. Pitvaros uj harangokat öntetett. 
Uj harangokat szerzett be Vecsés gyülekezete is. Csupa áldott, 
felemelő és erősitő tény. Isten áldott kegyelmének drága bióo-
nyitékai. Nehéz időkben Isten népének van ereje ujat alkotni 
és a régit az Ő nefeéhez méltóan ujjáépiteni. A hartai gyüle-
kezet temploma ez évben volt l^o éves. A kelenföldi gyüleke-
zet 25 éves jubileumát, az óbudai pedig 4o éves jubileumát 
ünnepelte. Köszöntse a kerületi közgyűlés az örvendező gyü-
lekezeteket az ige szavával: "Az ég és a föld elmúlnak, de 
az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak." 
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Az ébresztő szolgálat egyházkerületünkben az el-
múlt közigazgatási évben is elsősorban a gyülekezeti evangé-
lizációk formájában folyt. Egyházkerületünk 62 gyülekezetében 
volt 7-8 napos evangélizáció, amikor is egy-két igehirdető 
egész héten át hirdette Isten igéjét. 21 gyülekezetben végez-
tek az evangélizáció munkásai utómunka-szerű látogatást. Az 
evangélizációs munka végzésében egyre jelentősebb szerep jut 
a konferenciáknak. Az igétől megérintett és mélyebb lelkié-
let után kivánkozó emberek egész sorra kereste fel egyházke-
rületünk állandó konferenciázó helyét, Pótot, ahol is a Man-
dák Mária Otthonban 31, 3-7 napos konferenciát tartottak s 
ezeken többmint 2.000 ember jelent meg. A gyülekezeti közössé-
gek konferenciája szegeden és Hagytárcsán volt. Különösen nagy 
lélekszám vett részt a Fébé konferenciáin, valamint az evangé-
likus KIE táborozásain. A nagytarcsai közösségi konferencián 
külön három napos evangélizáció volt 5-I0 óves gyermekek szá-
mára. Lelkészevangélizáció volt egyházkerületünk lelkészei szá-
mára Orosházán. Az evangélizációs sajtó is tovább végezte ál-
dott munkáját. Az Élő Viz egyre növekvő példányszámban jelent 
meg és vitte el az otthon csendjébe az' irott betűn keresztül 
az evangélium üzenetét. 

A Fébé Diakonissza Anyaház is tovább folytatta lel-
ketmentő éldott szolgálatát. A diakonisszaképző tanfolyamot 9 
növendék végezte el. A Fébé konferenciák rendezésével, nagy és 
szerteágazó szeretetmunkával és sajtótermékek kiadásával végez-
te azt a gondos egyházépitő munkát, amit tőle már megszoktunk 
s amiért Istennek adunk hálát. 

A békéscsabai diakonissza anyaház nagy nehézsé-
gekkel küzdött. Anyailázának fele az isüolák államosításával 
államosittatott, mert benne leányinternátus működött. A másik 
felét Békéscsaba városa kibérelte és most szlovák népi kollé-
gium céljait szolgálja. Az anyaház a Diakonissza Egyesület 
egy másik épületébe költözködött. A diakonisszák egyfelől az 
egyesület saját intézményeiben, másfelől városi szociális in-
tézményekben teljesítettek szolgálatot. Hisszük és bizunk ben-
ne, hogy a jelen nehézségeinek leküzdése után a békéscsabai 
diakonissza egyesület folytatni tudja a továbbfejlődés útját. 

A fóti belmissziói otthon munkásságáról már- tet-
tem emlitést. E fiatal intézményünk jelentősége egyre növek-
szik. Kicsiny kezdetből^ lassanként terebélyes iává növekszik. 
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Mivel jelentősége egyházkerületünk életében is hézagpótló, 
kérjük Istent, hogy szolgálatainak minden munkáját áldja meg 
kegyelmes áldásaival. 

Az egyházkerületben folyó leány-munkát ez évben 
is Pál Edit diakonissza-testvér végezte. Egyházmegyénkénti 
beosztással 4o gyülekezetben szolgált leányaink között. 283 
alkalommal gyűjtött össze leányokat Isten igéje köré, hogy an-
nak világosságánál tárják fel és vizsgálják meg életük nagy 
kérdéseit. Hiszem, hogy fáradozása nem volt hiábavaló. Innen 
is kérem a lelkésztestvéreket, hogy szolgálatát vegyék igénybe. 

Az Egyházkerületek jóléti Egyesületének munkája 
is zavartalan volt. Erőteljes és szép reményekkel biztató 
szervező munkába kezdett. A háború okozta nehézségeken tul-
jutott. Mindannyiunk előtt ismeretes az a nagyfokú segitség, 
amiben egyházkerületünk a háborút megelőző időben a Jóléti 
Egyesület munkáján keresztül jutott. Szórványgondozásainknak 
anyagi megalapozása jórészt a jóléti Egyesület által vissza-
térítésként juttatott összegen nyugodott. Kivánatos éppen ezért 
és szükséges is, hogy újból az Egyesület segítségére legyünk, 
mert ezzel önmagunkat erositjük. Örömmel közölhetem, hogy 1947» 
és 1948.évi téritésként a jóléti Egyesület már igy is 5*°37o6 
forintot tudott juttatni egyházkerületünknek. 

Árváink gondozása a békéscsabai, orosházi, szarvasi, 
fóti és ideiglenes szüneteltetéséig a pesti egyházközség árva-
házaiban történt, valamint a Eébé árvaházaiban. Az árvamunkát 
végző gyülekezeteknek igen nagy anyagi nehézségekkel kellett és 
kell napról-napra megküzdeni. De Istennek, aki gondoskodik ró-
lunk, árváinkra is van gondja és hiszem, hogy Ő e szent szolgá-
latot is megáldja és a gondok nagyrészét kegyelmes gondoskodá-
sával megkönnyiti. 

Egyházkerületünkben a következő személyi változások 
voktak: 

Lelkészválasztások: Bártfay Gusztáv csővari lelkészt 
a szarvasi egyházközség, Dezséry László egyetemi lelkészt az 
óbudai egyházközség, Pohánka Ödön téti lelkészt a csőrári egy-
házközség, Szentpéteri Péter helyettes lelkészt a páhi-kaskan-
tyui egyházközség, Pálfy István acsai lelkészt a szarvasi egy-
házközség választotta lelkészéül. 

A vallástanitó-lelkészi karból özentgyörgyi Eerenc 
Hódmezővásárhelyről a dunántuli egyházkerületbe távozott. Boros 
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Károlyt áthelyeztem Csepelről Nagyszénásra. Muncz Erigyest 
a budapesti evangélikus gimnázium választotta meg vallás-
tanárává. Bánói István Kispestről Csepelre, majd ismét Kis-
pestre került. Koppány János, aki hadifogságból tért haza, 
Tótkomlósra neveztetett ki. Csaba László Budapesten nyert ön-
álló vallástanitó-lelkészi beosztást. Dr.Szandai János békés-
csabai vallástanitó-lelkész képviselővé választatván, tartós 
szabadságolását kérte. Gáncs Aladár kelenföldi segédlelkész 
Csepelre nyert kinevezést. Sztehló Mátyás fábiansebestyéni se-
gédlelkész pedig Békéscsabán lett vallástanitó-lelkész. 

Helyettes lelkészi megbizatást nyert: Mezősi György 
zuglói segédlelkész Nyáregyházán. 

Az uj lelkészek és vallástanitó-lelkészek munká-
jára Isten áldását kérem. 

A legutóbbi püspöki jelentés óta lelkésszé avat-
tatott: Brebovszky Gyula, Egyed Bobért, dr.Benes Miklós, Ko-
moly Sámuel és Valent Béla. A lelkésszé avatás szent szolgála-
tát felkérésre Szabó József dunáninneni püspök ur végezte, aki-
nek szives készségéért e helyen is hálás köszönetet mondok. Az 
ifjú munkatársakat pedig szeretettel és bizalommal üdvözlöm. 
Isten adjon nekik erőt és segitséget ahhoz, hogy felvállalt hi-
vatásukat teljesithessék Isten és anyaszentegyházunk dicsősé-
gére és előmenetelére. 

A kerületi lelkészképesitő bizottság előtt I.vizs-
gát tettek: Csengődy László, Gáncs Aladár, Muntág Andor, Ró-
sz ik Mihály és ifj.Tóth-Szollős Mihály segédlelkészek. Il.vizs-
gát tettek: Marschalkó Gyula, Biesz György és furcsányi Károly 
segédlelkészek. Az utóbbiak a vizsga sikeres letételével lel-
készi oklevelet nyertek. 

Egyházkerületünk lelkészi karából külföldön tartóz-
kodnak: Yajta Vilmos, Posfay György, Leskó Béla segédlelkészek, 
továbbá Luptak Gyula nyáregyházi lelkész. Yajta Vilmos elbocsá-
tását kérte az egyházkerület kötelékéből, mivel Svédországban 
kiván elhelyezkedni. Külföldi tanulmányutjárói hazatért: Billi-
pinyi János békéscsabai vallástanitó-lelkész és Hafenscher Ká-
roly segédlelkész. 

Szeretettel köszöntöm e helyről is a aunántuli 
egyházkerület uj püspökét és egyházkerületi felügyelőjét: Turó-
czy Zoltánt és dr.Vélsz Aladárt. Munkásságuk ismeretes mindnyá-
junk előtt és éppen ezért csak azt kérem, Isten adjon nekik 



- 2o -

erőt, hogy az uj munkahelyen is a régi hűséggel és áldással 
szolgálhassák az egyházat és annak Urát. 

Kerületünket közvetlenül gyász érte dr.Komjáthy 
Jenő egyházkerületi főjegyző elhunytával. Hűséges munkása volt 
egyházunknak, munkára mindenkor kész. Távozását fájlaljuk, em-
lékét hálás kegyelettel őrizzük. Hazaköltözött munkaköréből 
dr.Podmaniczky Pál hittudományi egyetemi tanár is. öt is mind-
nyájan szerettük és tiszteltük. Emléküket imádkozó szeretettel 
fogjuk őrizni. 

Végigtekintve előterjesztett jelentésemet és az 
azt kiegészitő és ezután következő többi jelentésen, Istennek 
hálálkodó sziwel mondom, hogy ám D ar nem érdemeltük meg, mert 
sok gyengeség és sok mulasztás volt munkánkban, Isten kegyelmes 
ereje megtartott és áldásai körülvettek minket. Meghagyta ne-
künk azt a megbizást, hogy az Ő áldását hirdessük az evangélium 
népének. Meghagyott tehát minket áldásthordozó egyháznak. Le-
gyen ővé ezért szivünk alázatos hálaadása. Buzduljunk fel tisz-
tünk mindig hűségesebb betöltésére. Áldja meg Isten a lelki-
pásztorokat önfeláldozásig menő szolgálathüséggel. Hirdessék az 
evangéliumot templomokban, iskolákban, kórházakban, családi 
otthonokban. Álljanak bizonyságtevő erővel az áldásokat adó 
Isten és az 0 egyházának szolgálatában felügyelőink, presbi-
tereink, egyházi munkásaink. Támasszon Isten közöttünk munkára 
felbuzduló sok-sok egyháztagot, aki nemcsak hallgatja az evan-
géliumot, hanem a hitnek utján szolgálni akar másoknak is. Áld-
ja meg Isten az ébredés mezőit munkásokkal is és jő aratással 
is. Vissza tekintve fogyatékos munkáinkra, előre nézve erőnk 
feletti feladatainkra, az ő kegyelmes áldásaiért könyörgünk: 
nAz Ur áldjon meg és Őrizzen meg minket." 

Kérem jelentésem tudomásul vételét. 
Kerületi közgyűlés a püspökhelyettes 
jelentését köszönettel tudomásul ve-
szi, az abban foglaltak szerint az 
elhivott uj munkásokra Isten áldását 
kéri, az elhunytak emlékét a jegyző-
könyvben kegyelettel megorőkiti. 
Bártfay Gusztáv inditványára pótlólag 
megállapítja az egyházkerületi köz-
gyűlés, hogy imádkozó szeretettel gon-
dol kereszthordozó püspökére. 
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5»/ Dr.Reök Iván egyetemes egyházi felügyelő a kö-
vetkezőkben szól a közgyűléshez: 

Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
Kedves testvéreim az Ur Jézus Krisztusban! 

Mivel a püspökhelyettesi jelentés foglalkozott ve-
lem, meg akarom köszönni azokat a meleg szavakat s egyúttal az 
Egyetemes Egyház nevében üdvözölni kivánom a bányai egyházkerü-
let közgyűlését. Akkor, amikor ezt teszem, engedtessék meg ne-
kem, hogy ne gyarló emberi szavakat mondjak, hanem Máté 16:15-24 
bői Isten Igéjét szól/ji/ altass am meg. 

Az elhangzott szentigében benne lüktet az egyház 
egész dicsősége és minden kisértése. Az egyház dicsősége az, 
hogy Jézus Krisztus reá ruházta a kulcsok hatalmát, hogy itt a 
földön oldozhat és kötözhet, a kisértése pedig az, hogy ahelyett 
hogy Isten szándékát akarná megismerni, és a Jéziis Krisztustól 
neki addott megbizását teljesitené, a világ dolgaival foglalko-
zik. Ezek az Igék nemcsak Péternek szóltak, hanem az egész egy-
háznak, és nemcsak az apostoli kor keresztyéneinek, hanem min-
den idők keresztyénének. Mert az egyház feladatainak az elvége-
zésére nem elég egy ember élete, hanem minden idők minden keresz 
tyénének abban kell foglalatosnak lennie. Ehhez örök élet kell. 
Jézus Krisztus pedig az örök életet abban definiálta, hogy meg-
ismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldöttél, 
a Jézus Krisztust. 

Itt tehát arról van szó, hogy az egyház minden ren-
dű és rangú tagjának, lelkészének arra kell törekednie, hogy Is-
tennek a szándékát, velünk való akaratát ismerje meg. Mert abban 
a pillanatban, ha itt engedünk, ha egy kicsit is a világ dolgai-
val foglalkozunk, abban a pillanatban Isten elveszi tőlünk azt 
a dicsőséget, amit az egyháznak adott. 

Kekünk tehát ezt a munkát kell végeznünk, mert Is-
tennek az a rendelkezése, hogy amint az Igét gyarló emberi aj-
kon hirdetteti, ugyanugy az egyház élete mind a lelkészek, mind 
a laikusok viselkedése ezt szolgálja. Döntő fontosságú tehát 
minden szó és megnyilatkozás. Csak akkor bizonyolunk hűséges 
szolgáknak, hogyha nemcsak szóval hirdetjük az evangéliumot, 
hanem ugy is járunk, mint ahogy jézus Krisztus járt, szeliden és 
alázatosan, Aki nem törte el a megrepedt nádszálat és nem oltot-
ta ki a pislogó gyertyabelet, ő a gonoszt mindig jóval győzte 
meg, az átokért áldással fizetett és a jóságnak, szeretetnek, 
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türelemnek, valami kimeríthetetlen forrásait tárta a tanít-
ványai elé* 

Az evangélikus egyház életében is újra és újra 
alkalmazni kell ezt a mértéket* Vizsgáljuk meg magunkat, hogy 
a Jézus Krisztus cselekedeteit eselekedjük-e, szavait szóljuk-e 
és az ő utján járunk-e? 

Nem akarok Ítélkezni, de meg kell mondanom, hogy 
a mi egyházunkban is vannak pápák, akik nem szolgálatnak te-
kintik Istentől nyert hivatásukat, hanem zsákmánynak és saját 
elképzeléseiket rá akarják kényszeríteni a másik emberre. Mint-
ha soha sem olvasták volna, hogy Jézus az 0 tanítványait ugy 
küldötte ki, mint bárányokat a farkasok közé. Amikor ilyen meg-
nyilatkozásokat hallok, mindig az a gondolatom, hogy az ilyen 
ember látott-e vájjon valaha is bárányt? Az Ur Jézus Krisztus 
mindig szelid és alázatos volt. És megdöbbentő dolgokat mondott, 
amelyeket mindnyájunknak a rendszeres bibliaolvasásunk mellett 
naponta el kellene olvasnunk, mégpedig ugy, hogy ezek a kemény 
igék személyesen nekünk szólnak: "Ne álljatok ellene a gonosz-
nak, hüBem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a má-
sik orcádat is és aki törvénykezni akar veled és elvenni a te 
alsóruhádat, engedd oda néki a felsőt is. És aki téged egy mér-
föld útra kényszerit, menj el vele kettőre* Aki tőled kér, adj 
neki és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól* Sze-
ressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoz-
nak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek és imádkoz-
zatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. 

Én hivatásomat tekintve orvos vagyok. Az orvos 
mindig pszihologus is. Éppen ezért nagyon jól tudom, hogy Jé-
zus itt olyan dolgokat kiván az embertől, amely a természeté-
vel szöges ellentétben áll. Jézus nem csinált titkot abból, 
amikor tanitvanyokat hivott el, hogy ő egy teljességgel lehetet-
len útra hiv: aki engem követ, tagadja meg magát, vegye föl 
az ő keresztjét és ugy kövessen engem. 

Amikor az ember Krisztussal találkozik, akmor dön-
tés elé kerül. Egészen már emberré kell lennie, mint ami. Ez a 
harca legnagyobb harc az életben. Ezt nem ugy mondom nektek, 
mint aki könyvekből olvastam, vagy másokon figyeltem meg, ha-
nem magam vivtam meg ezt a harcot. Tizennyolc évvel ezelőtt ta-
lálkoztam Krisztussal és megértettem, hogy 0 egészen mást akart 
belőlem, mint ami vagyok. Nem kis harcba került életemben ho-y 
vallaljam azt az igát, amit Krisztus rak rám, hogy elviseljem 



- 23 

azt, hogy az emberek bolondnak mondjanak, amiért derékba 
hagyom törni az orvosi karrieremet, hátat forditok a világ-
hírnek és a magam talentumával hétről-hétre bibliaórára jár-
jak, amelyen 6-7 embernek magyarázom az írást, a tudományos 
munkával való foglalkozás és a szaklapokba irás helyett falusi 
öreg asszonyok közé menjek és nékik hirdessem az Isten igéjét. 
Hogy el tudjam viselni a családom megdöbbenését, ismerőseim 
óvását és figyelmeztetését és az orvosi karrierem, előrehala-
dásom feláldozásával is csak Jézus Krisztus tanitványa legyek. 

Én hiszem, hogy az evangélikus egyház lelkészei-
nek többsége megvívta önmagával ezt a harcot. Azért álltam ide, 
mert hiszem, hogy többségben vannak egyházunkban a bárányok. 
Végig jártam az országot, sok emberrel szót értettem, kezet 
szoritottam és boldog vagyok, hogy Istennek a láthatatlan egy-
háza itt van az én anyaszentegyházamban, de láttam sok hitet-
lenséget is és nagyon fáj, hogy szeretetet hirdető emberek tud-
nak intrikálni is egyiaással és sok, akiket Jézus bárányként 
akar küldeni, farkasabb a farkasnál. Meg kell döbbennem azon, 
hogy milyen borzasztó tapasztalásra tesz szett az ember, amikor 
belenéz az egyház életébe és meglátja, hogy mennyi a hiúság,ön-
zés, karriervadászat, amely a maga céljainak az érdekében ke-
resztülgázol mindenen. 

Az egyház nem részvénytársaság, világi vállalft, 
ahonnan ki lehet ebrudalni az oda nem való, vagy meg nem felelő 
embert, nekünk el kell türnünk egymásnak a hibáit és Isten ir-
galmasságát kell példaképül vennünk, aki felhozza napját mind 
a jókra, mind a hamisakra és esőt ád mind az igazaknak, mind 
a gonoszaknak. 

Én tudom, hogy ha valaki megpróbálta ezeket a gyar-
ló szavakat előitélet nélkül hallgatni, annak azt kell mondania: 
igaza van. De tudom azt is, hogy vannak a körünkben olyanok is, 
akik gyűlölnek engem és rám fognak minden hazugságot. De én 
itt se mondhatok mást, mént hogy annál jobban szeretem őket. 
Nekem nincsen ellenségem, mindenkit szeretnék magamhoz ölelni. 
Akik haragusznak reám, fogadják el tőlem, hogy én annál jobban 
szeretem őket. Ha igy tudnak végighallgatni megértő szivvel, 
csak azt mondhatják a szavaimra, hogy ilyennek kell lenni az 
evangélikus egyház papjának, világi vezetőjének és minden tag-
jának. Meg kell tagadnia önmagát, felvenni a keresztet és 
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vállalni az igát. És ha ebben igazgat adtok, ne mondjátok, 
hogy mindez igaz és helyes ugyan, de teljességgel lehetet-
len, erre az ember nem képes. Pedig itt kezdődik a keresz-
tyénség. Az ember számára a maga természete szerint lehetet-
len, de Isten megadja hozzá az erőt. Én magam erre nem vagyok 
képes, de Isten alkalmassá tehet arra, hogy az 0 utján járjak, 
és akaratát cselekedjem. 

Luther életének döntő szakaszán és nagy harcai 
közepette, amikor teljesen kilátástalannak látszott a győze-
lem, mindig azt mondta: Uram, ez nem az én ügyem, hanem a Te 
ügyed. így kell látnunk nékünk is a magunk helyzetét és fel-
adatait. Nem ugy kell néznünk a mostani körülményeinkre, mint-
ha Isten haragvó Ítelete lenne az egyházunkon, és a világon, ha-
nem inkább nevelő szándékát kell észrevennünk, amellyel azt 
akarja, hogy közelebb jussunk őhozzá. Akkor nem kell félnünk 
feladatunk nagyságától, saját gyarlóságunk miatt, hanem mind-
nyájan egyek tudunk lenni a Krisztusban. Nem volt nagyobb ellen-
tét az ókorban, mint a zsidó és pogány ellentéte. Mégis Pál 
apostol azt merte mondani: nincs zsidó, sem görög, hanem egyek 
vagyunk Krisztusban. 

Az én kérésem és imádságom az, hogy mi, a mi ma-
gyar evangélikus egyházunkban lelkészek és világiak, vezetők 
és vezetettek igazán egyek tudjunk lenni a Krisztusban." 

A felszólalásra Kemény Lajos püspökhelyettes a 
következő szavakkal válaszol: 

Amikor megköszönöm az egyetemes Felügyelő ür sza-
vait, meg kell mondanom, hogy nagy örömmel hallgattam mindaddig, 
arnig a szavait bizonyságtételnek vehettem. Közigazgatási alí-al-
mainkon ritkán szokott ilyesmi történni, hogy világi vezető em-
ber bizonyságtevőként és igehirdetőként szólaljon fel közgyű-
lési asztal mellett. Azonban azt is meg kell mondanom, hogy 
kénytelen vagyok bizonyos helyreigazítást is tenni. Mert én 
nem tudom aláírni, hogy ebben a közgyűlésben volnának olyanok, 
akik gyűlölnék Őt és ennek az érzésüknek kifejezést is adnának. 
Tudom, hogy vannak olyanok, akik velem sem értenek egyatĵ , de 
gyűlöletről egymás között nincsen szó. Ezt a szót se magunk 
között, se a közgyűlés előtt nem találom helyénvalónak. Hordozzuk 
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el egymást szeretettel. Szeretném külön megköszönni Egyetemes 
Felügyelő Urnák azt a buzgóságot és fáradhatatlanságot, amely-
lyel beiktatásától kezdve állandóan járja az országot, az egy-
házat és kerületünket is. Isten áldása legyen minden utján és 
bizonyságtevo szavain. 

6./ Kerületi felügyelőhelyettes javaslatára 
a közgyűlés köszönetet mond Jávor 
Pál, Hegedűs Lajos, Ponicsán Imre 
lelkészeknek, és Weltler Jenő kar-
nagynak, valamint a Lutheránia ve-
gyeskarnak a közgyűlés ünnepi alkal-
main való közreműködésükért. 

?•/ A jegyzői kar jelentésére 
közgyűlés tudomásul veszi, hogy Bo-
tyánszky János esperes és Zulauf Hen-
rik lelkész kimentették magukat. 

8./ Kerületi presbitérium javaslatára 
a közgyűlés az egyetemes közgyűlésre 
megbizó-levéllel kiküldi Bártfay 
Gusztáv, Benkő István, Fecske Pál, 
dr.Xósa Pál, Kemény Gábor, Váradi 
Lajos lelkészeket, Aradszky György, 
dr.Adamkovics Ágost, Ocskay Frigyes, 
Elefánti Jenő, dr.Hietsánszky Endre 
és Blatniczky Pál világiakat.Továbbá 
a fentieken kivül jegyzőkönyvi kivo-
nattal tanácskozási és helyettesité-
si joggal: dr.Murányi György, Herná-
dy Hándor, Betre László,Harmati 
György, Rohály Mihály, Kiss György, 
Kende György, Zulauf Henrik, Medvey 
Mátyás, Pál Béla, Tátrai Károly, Ko-
szorús Oszkár, Bódy Pál, Virányi La-
jos, Mezei József, Komjáthy Béla, 
id.Rimár Jenő és dr.Gyimesy Károly 
lelkészeket, továbbá Belohorszky 
Lajos, dr.Borostyánkőy László, Bene-
dikty Béla, dr.Zelenka Frigyes, 
Gyöngyösi Vilmos 
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Bohunka Lajos, Barna Jenő, Pusztay 
Pál, Magyar Endre, dr.Laurentzy Vil-
mos és Berg Miksa világiakat. 

9*/ Kerületi ellenőr bemutatja az egyházkerület 
1948.évi zárszámadását. 

Kerületi közgyűlés a zárszámadást 
jóváhagyja, a pénztáros és az ellen-
őr részére a felmentményt a szokásos 

10./ fenntartással megadja. 
Kerületi ellenőr bemutatja az egyházkerület 

195o.évi költségvetését. 
A közgyűlés a költségvetést a pres-
bitérium javaslatának megfelelően 
elfogadja. 

11./ Tisztségek betöltése: 
a./ Egyházi főjegyző jelenti, hogy a presbitérium 

megállapította a világi főjegyzői tiszt megűresedését, mivel 
dr.Komjáthy Jenő eddigi világi főjegyző az év folyamán tisztsé-
géről lemondott. A presbitérium a közgyűlésnek dr.Horváth Károlyt 
ajánlja megválasztásra. 

A közgyűlés a presbitérium javasla-
tát elfogadja és dr.Horváth Károlyt 
kerületi világi főjegyzőnek megvá-
lasztja. 

b./ Egyházi főjegyző jelenti, hogy a kerületi pres-
Ditérium mandátuma már 1944-ben lejárt s igy az újraválasztandó. 

Közgyűlés a presbitérium javaslatá-
ra rendes tagokul megválasztja: Zász-
kaliozky Pált, dr.G-audy Lászlót, 
Scholz Lászlót, Ruttkay-Miklian Gézát, 
Benkóczy Dánielt, dr.Renner Jánost, 
Blatniezky Pált, Kökény Lajost és 
Ruttkay-Miklian Gyula püspöki titkárt, 
póttagokul megválasztja Grünvalszky 
Károlyt, Benedikty Bélát, dr.Kósa 
Pált, dr.Héser Bélát és Laki Tibort. 

c./ Egyházi főjegyző jelenti, hogy a kerületi pres-
bitérium megállapította az egyházkerületi törvényszék megújítá-
sának szükségességét, a presbitérium megejtette a kisorsolást 
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melynél a tagok sorából kiestek Dedinszky Gyula, Fürst Er-
vin, sommer Gyula, dr.Szelényi Aladár, dr.Vangyel Endre és 
Kökény Lajos régi birák. A presbitérium javaslatot tett uj 
birák választására. 

A közgyűlés a presbitérium javas-
latát elfogadva törvényszéki birá-
kul újra megválasztja: Dedinszky 
Gyula, Fürst Ervin, Sommer Gyula, 
Kökény Lajos, dr.Szelényi Aladár és 
dr.Vangyel Endre eddigi törvényszé-
ki birákat, akiknek nem kell esküt 
tenniök, továbbá uj tagokul megvá-
lasztja: ifj.dr.Hittrich Józsefet 
és Siki Bélát, akik az esküt azonnal 
le is tették. 

d./ Egyházi főjegyző előterjeszti a presbitériumnak 
a lelkészképző bizottság megalakítására vonatkozó javaslatát. 

A közgyűlés a presbitérium javasla-
tára a Lelkészképző Bizottság rendes 
tagjaiül Gsepregi Bélát, dr.Gaudy 
Lászlót, Danhauser Lászlót, Benkóczy 
Dánielt és Kiss Györgyöt,póttagokul: 
Gálát Györgyöt, Varadi Lajost, Zulauf 
Henriket, Body Pált és Huttkay-Mik-
lian Gézát választja meg. 

e./ Egyházi főjegyző előterjeszti a presbitérium 
javaslatát a lelkészképesitő bizottság ujjáalalitására vonat-
kozólag. 

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a 
bizottság régi rende tagjai: Kemény 
Lajos, dr.Gaudy László, Szholz Lász-
ló t dr.Keken András, s a presbitérium 
javaslatára a lemondott Dedinszky Gyu-
la helyére, illetve a bizottság ki-
egészítéséül uj rendes tagokként meg-
választja: dr.Kosa Pált, dr.Szilády 
Jenőt, dr.Murányi Györgyöt, póttago-
kul: Kende Györgyöt, Benczúr Lászlót 
és jávor Pált. 
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E pont letárgyalása után Lányi Márton világi 
elnök eltávozott s helyette az elnöklést dr.Vangyel Endre 
egyházmegyei felügyelő vette át. 

12./ Olvastatott a vallástanitásról szőlő alábbi 
jelentés: 

Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Mind ezideig megsegített bennünket az Ur! Ezzel 

a bibliai igével összegezhetem a bányai evangélikus egyházke-
rület gyülekezeteinek 1948/49.iskolai évi vallásoktatási ered-
ményét. - Az iskolák államosításával beállott uj helyzetnek a 
vallástanítás szempontjából voltak nehézségei, de nem olyan mér-
tékben, hogy az eredményt lényegesen befolyásolták volna. Volt 
egyházi tanítóink csaknem kivétel nélkül vállalták osztályaik 
vallástanitását, de vállalták az azelőtt is állami, illetve 
községi iskolában működött tanítók is. így a kötelező vallás-
tan órák megtartásában akadály nem volt. 

Az iskolánkivüli gyermekmissziói munka /mint.pl. 
a vasárnapi gyermekbibliakörök megtartása / több helyen aka-
dályokba ütközött, de nagy általánosságban ez is kielégítő mér-
tékben és eredménnyel folyhatott. 

A vallástanítás ellenőrzésében voltak kisebb nagyobb 
zökkenők, de a legtöbb vallástanitási csoport ellenőrzés/ben 
részesülhetett az egyházkormányzat arra kijelölt szervei ré-
széről 

A legtöbb nehézséget a megfelelő vallástankönyvek 
hiánya okozta. A teljesen osztott iskolák vallástanitási cso-
portjaiban, ahol egy-egy csoport részére heti 2 óra állt rendel-
kezésre, még csak megfeleltek a tankönyvek, de a tanyai iskolák 
teljesen osztatlan csoportjaiban, ahol egy-egy tanítási egysé-
get képező két osztálynak csak heti 1/2 óra állott rendelkezé-
sére, bizony már nem. A tanyai vallásoktatás eredményessége 
megkívánja kimondottan tanyai és szórvány vallástankönyv kiadá-
sát. Ez a jelenben még égetőbb szükségesség, mert fel kell ké-

. 

szülnünk arra, hogy a tanyavilágban és szórványokban élő gyer-
mekek vallásoktatása a családra, a szülőimre hárul. 

Eenti általános jellegű jelentésem után rátérek az 
alesperes urak jelentésére támaszkodó részletesebb beszámolómra: 

I.Arad-békési egyházmegye: Biszkup Eerene alesperes 
jelentésében általánosságban megállapítja, hogy "... ahol az 
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előző esztendőben hiányosság volt, ott az tovább mélyült, ahol 
pedig nem volt, ott az 1948/49.tanév eredményessége viszonyla-
gosan megfelelő volt." Viszonylagosan, mert a felmerülő nehéz-
ségek leküzdése nem mindig sikerült. Rámutat a vallástanköny-
vek hiányára, ami miatt a tanítási anyag olyan csoportokban 
sem volt elvégezhető, ahol egyébként az eredményes munka más 
feltételei megvoltak. Több egyház jelentős összegeket költött 
arra, hogy a gyermekeket vallástan könyvekkel ellássa. Ezt a 
készséget azonban az a tudat korlátozta, hogy a használatban 
levő tankönyvek az év végével érvényüket vesztik. 

A vallástanitás Békéscsabán és Mezőberényben üt-
között nehézségekbe. Előbbiben a nagy távolságok, utóbbi gyüle-
kezetben a járhatatlan utak és személyi okok miatt. Az adatszol-
gáltatásból kitűnt, hogy az egyházmegye területén, helyesebben 
a fentemiitett két egyházközségben 76 gyermek maradt vallások-
tatás nélkül. Mezőberényben még egy vallásoktató lelkészre vol-
na szükség. 

Az iskolai vallástanitási csoportok látogatásában 
kisebb zavarok és akadályok adódtak, de a csoportok túlnyomó 
többsége ellenőrzésben részesült. Legtöbb helyen a vallásvizs-
gákat, illetve összefoglalókat is sikerült megtartani. 

Sürgős feladatnak tartja a laikus vallásoktatók 
képzését• 

Gyermekistentisztelet Békéscsabán rendszeresen, 
Mezőberény mindkét egyházában a téli hónapok kivételével, Gyulán 
néhány esetben van. Gyemmekbibliaköri munka a 11 gyülekezetből 
9 gyülekezetben folyik. Az egyházmegye gyülekezetei tankönyv-
segélyre 2.000.- forintot fordították» A Gyámintézetre az iskolai 
gyűjtések 2.600 forintot eredményeztek. 

Statisztikai adatokat jelentésem végén nyújtok. 
II. Békési egyházmegye. Koszorús Oszkár alesperes 

saját látogatásai s a körlelkészek beszámolói alapján nyújt je-
lentést, melyből megállapítható, hogy általában lelkiismeretes 
munka folyt, mindenütt jó, sőt sok helyen kiváló eredménnyel. 
Jelentéséből szinte refrainszerűen tér vissza a megállapítás, 
hogy a tankönyvhiány akadályozta a tanitást és hogy a felsőta-
gozat tankönyvei alkalmatlanok. A jelentésből kitűnik, hogy sok 
vallástanitási csoport ellenőrzés nélkül maradt, több csoportot 
pedig csak a vallásvizsga alkalmával látogattak meg az illetékes 
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körlelkészek. Figyelemreméltó, hogy az egyházmegye evangélikus 
tanulói közt 80 drb bibliát és ujtestamentomot osztottak szét, 
továbbá az a törekvés, hogy a körlelkészi feladataikat minél 
jobban vallástanitó lelkészekre bizzák. Ez utóbbinak erőszakold-
sát nem tartanám helyesnek, hiszen a vallástanitó körlelkész 
ellenőrző látogatása miatt a saját óráit lesz kénytelen elmu-
lasztani. 

Javaslatait és a jelentésben foglalt statiszti-
kai adatokat jelentésem végén ismertetem. 

III. Budapesti egyházmegye. Várady Lajos jelentése 
élénken rajzolja azt a lüktető munkát, amelyet ebben a különle-
ges viszonyokkal rendelkező egyházmegyében a vallástanítás mun-
kásai elvégeztek. Böviden fe.lvázolja az államosítás következté-
ben beállott uj helyzetet s az abból elkerülhetetlenül ahodó 
nehézségeket. Ezen a rengeteg iskolával rendelkezü területen 
igaz hűségre és odaadásra volt szükgég. Ez a hűség és odaadás 
meg is volt mindazokban, akik a vallástanitást végezték. Az órá-
kon általában jó eredményű munka folyt. Ez mondható el az órákon 
kivüli gyermekmissziói, továbbá ifjúsági munkáról is. Több gyü-
lekezetben a gyermekbibliakörök és gyermekistentiszteletek mel-
lett egy-két izben csendesnapot is tartottak. Volt olyan gyüle-
kezet is, amelyben ifjúsági bibliaórákat állitottak be az ifjú-
ság iskolán kivüli lelki épitésére. 

Ebben az egyházmegyében a sok valiásoktatási cso-
port miatt, különösen nagy feladat volt a vallásoktatás ellen-
őrzése. Mégsem maradt egyetlen vallásoktató sem ellenőrzés nél-
kül. Ezt a lelkészek munkaközősségben oldották meg. A vallásta-
nitók részére 1948.novemberben megbeszélést, 1949.május havában 
egésznapos konferencia jellegű megbeszélést tartottak jól ki-
használva a rövid távolságok adta lehetőséget. 

Egyik másik gyülekezet példás áldozatkészséget 
mutatott a vallástanítás anyagi fedezete tekintetében. így a 
budavári gyülekezet lo.ooo forintot áldozott a vallástanitási 
munka minél eredményesebben való elvégzésére. 

Az egyházmegye ismét tárgyalta a vallástanitó lel-
készek hivánnyal való ellátásának kérdését. Ez ügyben külön bi-
zottságot küldöttek ki abból a célból, hogy azokban az egyház-
községekben, amelyekben vallástanitó lelkész működik, vagy mű-
ködhetik, külön-külön megvizsgálja a helyzetet s az adott lehe-
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tőségeknek megfelelően mozditsa elő az állás megszervezését. 
IV. Csanád-csongrádi egyházmegye: Virányi Lajos 

a vallástanítás szinvonalának emelkedését állapitja meg, mert 
a vallástanitók egy-kettő kivételével, buzgó és lelkiismeretes 
munkát végeztek. Idézi Zátonyi körlelkész megállapítását: "Nagy 
különbség van a komoly kegyelmi ajándékokkal megáldott hitokta-
tók tanitása és az olyanoké között, akik nem lelki elhivatásból 
és belső tusakodásuk szerint végzik azt." 

V.Pestmegyei alsó egyházmegye: Sikter András ales-
peres a beérkezett jelentésekből megállapitja, hogy az egyház-
megyében belterületi és szórványokban lévő iskolákban egyaránt 
hűséges és eredményes munkálkodás folyt. A szórványokban j>-4o km 
távolságokat is le kellett győzni. A vallástanitók mindent el-
követtek, hogy egyetlen gyermek se maradjon Krisztus ismerete 
nélkül. Megemliti, hogy Kecskemét a régi szórványok mellett, 
bekapcsolta még Hagyköröst és Helvéciát, amivel ujabb 31 gyermek 
jutott vallásoktatáshoz. 

Vasárnapi gyermekbibliakör működött 11 gyülekezet-
ben, ifjúsági istentiszteletet tartottak 5 gyülekezetben. 

VI. Pestmegyei felső egyházmegye: Blatniczky Jenő 
m i i .HHii . i i r i .ni .1111.111 . ü l i ni J i T T a n 1 . nini M II.IÉII HW I M I I I . H — M i • i ' r ' - í r f t í I n 11 R - n i n i -

alesperes Isten iránti hálával állapitja meg, hogy az áilamosi-
tott iskolák falain belül a vallástanitási munka zavartalanul 
folyhatott. A munka nagyobb része áthárult a parochus lelkészek-
re, aminek következtében 2 kivételével valamennyien végeztek 
vallásoktatást. Igen nagy segítséget jelentett az egyházmegye 
volt evangélikus egyházi tanitói karának hűséges odaadással vég-
zett munkája. Annak a reménységének ad kifejezést, hogy a tanitói 
kar, amennyiben felettes hatóságától engedélyt kap, a jövőben is 
vállalja ezt a munkát. Pelhivja azonban a lelkészek figyelmét, 
hogy jó előre vessenek számot minden lehetőséggel s igyekezze-
nek biztosítani saját gyülekezetükben az iskolába járó gyerme-
kek rendszeres vallástanitását. A feladat nagyságának érzékel-
tetése után felhivja a gyülekezeteket, siessenek a lelkészek se-
gítségére önkéntes és tényleges munkavállalással és azzal, hogy 
imádkozó hátvédként sorakozzanak fel lelkipásztoraik mögé. 

Szól azután az ellenőrzés munkájáról, amely nem lehe-
tett teljes, mert az azzal megbízottak maguk is erősen el voltak 
foglalva saját gyülekezetük vallásoktatásával. Összegezésképpen 
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megállapítja, hogy a lezárult iskola évben a munka eredményes 
volt nemcsak a vallásórák keretei között, hanem azon kívül is 
a gyermekistentiszteletek, vasárnapi gyermekbibliakörök és gyer-
mekevangélizációk formájában 

Jelentését a konfirmációról szóló jelentés egészí-
ti ki. 

VII. Pestmegyei közép egyházmegye: Válint János je-
lentése általános részében felhívja a figyelmet arra, hogy a gyer-
mekek vallásos nevelésének első számú felelése a szülő, aki a 
családi életben kell, hogy elvégezze ezt az Istentől mindenek 
előtt őreá hárított munkát. Mégpedig a leghatásosabb eszközzel: 
a példaadással. Bár ma még megvannak az iskolai vallástanítás 
keretei, lehetőségei, de az egyháznak fel kell készülnie arra is, 
hogy a vallástanítás munkájának javarészét a családban a szülők-
nek kell elvégezniök. 

Beszámol arról, hogy a lezárt iskolai évben 15 he-
lyen 65 csoport 65 óráját látogatta meg ellenőrzés céljából. Sok 
igyekezetet, sok jóakaratot és szorgalmat talált mind a lelké-
szek, mind a tanítók munkájában. Az eredmény általában jó volt 
a személyi és tárgyi nehézségek ellenére. Hálával és elismerés-
sel emliti meg az állami iskolák igazgatóinak és tanitóinek szí-
ves készségét, amellyel a vallásoktatást elősegítették. Mint hiá-
nyosságot emliti meg "nem kapott olyan tájékoztatót, amelyből azt 
az örvendetes tényt állapíthatta volna meg, hogy az egyházközsé-
gek presbitériumai vagy képviselőtestületei figyelmet szentel-
tek volna a vallásoktatásnak. Mintha ezt teljesen a szülők és 
lelkészek ügyének tekintenék. Od kell hatnunk, hogy a vallások-
tatás ugye egyházunk egyik legfontosabb közügyévé váljék. 

Gyermekbibliakör vagy gyermekistentisztelet min-
den gyülekezetben volt. 

Az egyházmegyék befűtött s a fentiekben vázlato-
san ismertetett jelentései alapján újra csak abban összegezhetem 
a lezárt iskolai év vallástanitási eredményét: "Mind ezideig meg-
segített bennünket az Ur!" Először is Feléje hangozzék a mélysé-
ges hála szava. Azután szólaljon meg a köszönet azok felé, akik 
a vallásórákon s azokon kivül is fáradhatatlan buzgósággal, több 
helyen 4o-55 km távolságból is teljesítették kötelességüket:evan-
gélikus gyermekeink vallásoktatását. Emberé a munka, Istené az 
áldás. Hisszük, hogy az odaadó megvetést Isten áldó kegyelme 
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gazdag és boldog aratássá érleli minő. a gyermekek őrök üd-
vössége, mind pedig az egyház földi jövője szempontjából. 

Az alesperesi jelentésekben vannak olyan javas-
latok, amelyek a fakultativ vallásoktatás bevezetése következ-
tében beállott és kialakulás állapotában lévő uj helyzetben el-
vesztették időszerűségüket, de kötelességemnek tartom, hogy 
azokat állásfoglalás céljából a közgyűlés elé terjesszem: 

A békési egyházmegye alesperesének javaslatai: 
1./ Hittanvizsgák illetve összefoglalók a templom-

ban legyenek. E célból kerestessék meg az egyetemes egyház, 
hogy ezt a kérdést a VlM-nél elintézze. 

2./ Renő.eltessék el, hogy minden vallástan óra 
minden fokon bibliaolvasással vegye kezdetét. 

A pestmegyei felső egyházmegye alesperesének ja-
vaslatai : 

1./ Szorgalmazza a közgyűlés az önkéntes egyházi 
munkások kiképzését és azok munkába állítását a szükséglethez 
képest. 

2./ Tanyai és szórványhasználatra és szülők hasz-
nálatára is alkalma vallástan könyv kiadását. 

3*/ Javasolja az egyetemes konfirmációi káté minél 
előbbi kiadását. 

4./ Rendelje el a közgyűlés, hogy a gyermekbiblia-
köri nnimRe/ minden gyülekezetben kötelező. 

A pestmegyei közép egyházmegye alesperesének ja-
vaslatatai: 

Saját javaslataim: 
1./ mondjon köszönetet a közgyűlés mindazoknak, 

akik az elmúlt iskolai évben vallástanítás! végeztek. 
2./ Mondjon köszönetet a közgyűlés azoknak, akik 

a vallástanitási munka irányításában résztvettek. 
3./ Tegye magáévá a közgyűlés az egyházmegyék ja-

vaslatait s azokat terjessze fel az egyetemes közgyűléshez, 
illetve amelyeket saját hatáskörében elrendelhet, azokat emel-
je határozati erőre. Ilyenek: a vallásóráknak bibliaolvasással 
való kezdésére, a gyermekbibliaköri munka kötelezővé tételére 
vonatkozó javaslatuk. 

Mélyen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! A fen-
tiekben volt módomban ismertetni egyházkerülexünk vallástani-
tási munkáját az 1948/49.esztendőre vonatkozólag. Az eredményért 
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Istennek adjunk hálát, aki mindeddig megsegített bennünket, 
gyarló sáfárait. A most megindult tanévben megváltozott a a 
múlttal szemben nagymértékben megnehezült viszonyok közt kell 
elvégeznünk a vallástanítás feladatát. Ez az év hüségünk és oda-
adásunk próbatételének ígérkezik. Imádkozzunk hűséggel és mun-
kálkodjunk odaadással s akkor hiszem, hogy nem marad el Isten 
megsegítő kegyelme. Akkor egy év multán is boldogan vallhatjuk 
hálaadó imádságunkban: Mind ezideig megsegített bennünket az 
Ur! 

Budapest,1949.október hó 13-án. 

Kiss György s.k. 
lelkész,ker.vallástanitási 

előadó. 
Kerületi Közgyűlés a jelentést kö-
szönettel tudomásul veszi és a tan-
ügyi előadó összes, az egyházkerületi 
közgyűlésre tartozó javaslatát hatá-
rozattá emeli, a többit az egyetemes 
közgyűléshez pártolólag felterjeszti. 

13»/ A közgyűlés foglalkozott a pestmegyei közép-
egyházmegye közgyűlésének az egyházi nyilatkozatok és állásfog-
lalások rendezését célzó indítványával s a kerületi presbité-
rium javaslatára azzal a megkereséssel fordul az egyetemes köz-
gyűléshez 

mondja ki az egyetemes közgyűlés 
határozatban, hogy a jövőben az egye-
temes egyház elnöksége, illetve a 
kerületek elnökségei nyilatkozatokat 
egyedül az evangélikus egyház nevében 
tegyenek, nem pedig más egyházakkal 
együtt. 

14./ Egyházi főjegyző ismerteti a pestmegyei közép 
egyházmegye közgyűlésének ama javaslatát, hogy mivel az iskolák 
államosítása következtében a kántori lakások és javadalmi föl-
dek tulajdonjoga sok helyen tisztázatlanná lett, ami tovább nem 
tűrhető, ezért a tulajdonjog kérdése sürgősen tisztáztassék, 
bármi is lesz e rendezés következménye. 
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A kerületi közgyűlés a kerületi pres-
bitérium javaslatára felhívja az egy-
házkerület elnökségét, hogy sürgősen 
vegye szánba a kántor-tanitói java-
dalmi ingatlanok tulajdonjogával kap-
csolatos összes egyházunkra sérelmes 
eseteket s a 8.ooo/1948.számu V.K.M. 
rendelet 5.§. 3.bekezdésében foglal-
taknak megfelelően igyekezzenek az 
érintett gyülekezetekre nézve kedve-
ző döntést elérni. 

13»/ Body Pál ismerteti az arad-békési egyházmegye 
1949.évi augusztus 24-én tartott közgyűlésén hozott határozatot, 
mely szerint felterjesztéssel él a kerületi közgyűléshez, hogy 
rendelje el az egyházközségek részletes adatfelvételét, mely-
nek kivitelére felterjeszti az adatfelvétel-tervezetét és csa-
tolja a felvétel körüli eljárással kapcsolatos jegyzőkönyv min-
táját. 

A közgyűlés a kerületi presbitérium 
javaslatára az arad-békési egyház-
megye ez indítványát - tekintettel 
az egyháznak önfenntartó egyházzá 
való átszervezésére - magáévá teszi 
azzal, hogy az arad-békési egyházme-
gyének az adatfelvétel céljára bemu-
tatott adatgyűjtő ivének és jegyző-
könyv-mintájának alapulvétele mellett 
e célra szolgáló adativ és jegyzőkönyv 
minta elkészítésére Body Pál, Torda 
Gyula és Váradi Lajos tagokból álló 
bizottságot küldi ki. A bizottság 
által megállapított adativ és jegy-
zőkönyv-minta szerinti foganatosítást 
az egyházmegyék részére a hatoságuk 
alá tartozó egyházakra nézve kötele-
zővé teszi. 

16./ Bódy Pál ismerteti az arad-békési egyházmegye 
közgyűlésének azt a határozatát, melyben az egyházmegyei köz-
gyűlés azt kéri, hogy a kerületi közgyűlés tegyen intézkedést 
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az egyházkerületnek a Keleteurópai Altalános Biztositó Rt-nál 
fennálló megállapodásának az egyháztagokra való kiterjesztésére. 

A közgyűlés az egyházkerületi pres-
bitérium javaslatára felhivja a ke-
rületi elnökséget, hogy a Keleteurópai 
Általános Biztositó Rt-vel kötött 
megállapodásnak az egyháztagokra is 
kiterjedő/ hatályú módosítása érde-
kében tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket. 

17»/ Body Pál jelenti, hogy az aradbékési egyház-
megye felterjesztést intézett az egyházkerületi közgyűléséhez 
egységes és egyszerű számadási rendszer felállítására és beve-
zetésére. Továbbá általános egyházközségi vagyonkezelési szabály-
rendelet alkotására s kötelező bevezetésére, nemkülönben a meg-
felelő nyomtatványok elkészítésére és azok bevezetésére. 

A közgyűlés a presbitérium javasla-
tára - bár maga is ismeri azokat a 
nehézségeket, melyek az egyházak a-
nyagi ügyeinek nem egységes számadá-
saiból előállanak s kívánatosnak tar-
taná e téren az egységet - mivel azon-
ban a számadások és anyagi nyilván-
tartások kérdését érvényben lávő tör-
vény szabályozza, mely az egységet 
kötelezővé nem teszi, a felterjesz-
tést intézkedés és foganatosítás vé-
gett a zsinathoz továbbítja. 

18./ Tárgyalásra kerül az arad-békési egyházmegye 
1949.augusztus 24-én tartott közgyűlésnek 8/h. szám alatti ha-
tározata arról, hogy a TheolOgián az egyházi vagyonkezelés mi-
kénti vezetésére is megfelelően oktassák theológus testvéreinket. 

A közgyűlés az arad-békési egyházmegye 
határozatát - mint hiánypótló javas-
latot - magáévá teszi és az egyetemes 
közgyűléshez továbbítja azért, hogy 
minél hamarabb megvalósításhoz juttas-
sa. 

19»/ Tárgyalásra kerül a mezoberényi II.kerületi 
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egyházközség fellebbezése, mellyel az arad-békési egyházmegye 
1949.augusztus 24-én 3.pont alatt hozott határozatát megfelleb-
bezte s kérte, hogy az I, és II. kerületi egyházközség paróchiá-
lis határvonalának megállapítása ügyében hozott egyházmegyei ha-
tározatot semmisitse meg. 

A közgyűlés a fellebbezést elutasít-
ja és helyben hagyja az egyházmegye 
döntését annak "megokolás"-a értelmében 

2o./ Egyházi főjegyző ismerteti a presbitérium napi-
dij rendezését célzó javaslatát. 

Közgyűlés a presbitérium javaslatára 
határozatban kimondja, hogy a napi-
dijat 2o.- forintban állapitja meg 
s ezt és az útiköltséget a vidéki 
hivatalboli tagoknak és a behivott 
referenseknek utalja ki. 

21./ Sándy Gyula bemutatja a kerületi számvevőszék 
jelentését: 

1./ Az arad-békési egyházmegye 1948.évi zárszámadása 
12,4o7.12 forint előirányzattal szemben 11.977»12 forint bevétel 
és 9*463.92 forint kiadással zárul, tehát a következő évre átvitt 
maradványa 2.513*2o forint. - Egyházközségei közül hezoberény I., 
Medgyesegyháza, Gerendás és Békés nem fizettek semmit, Gyoma 
92o.ő forint helyett csupán 690 forintot, viszont hátrálékokból 
Medgyesegyháza 560 forint, Gerendás l6o forintot befizetett.-
Költségvetésük 1949-re 12.663.20 forint szükségleti és fedezeti 
összegű. Mindez jóváhagyható. 

2./ A békési egyházmegye 1948.évi zárszámadása 
20.000.- forint előirányzatával szemben l6.oo5.64 forint be-
vétel és 13,751.94 forint kiadás, vagyis 2.253.70 forint fölös-
leg mutatkozik. Ennek dacára a közalapadónak felét sem fizették 
be és az egyházmegyei pénztárnok külön levélben panaszkodik, 
hogy összes egyházközségeik anyagi csődben vannak a közterhek 
következtében és, hogy a gyülekezetek tiltakoznak a kerületi 
járulékok és közalapadók magas volta miatt. Az egyöntetű álla-
potok és kivetések dacára ily panasz a többi egyházmegyéből 
nem érkezett be. Közalap tartozásuk I3.5II.- forint! 1949.évi 
költségvetésük szükségleti és fedezeti rovatát 17.000.- forint 
tal állitották fel lemérsékelve az egyházmegyei járulékokat 
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felére, az administrativ díjazásokat pedig 25 csökken-
tették. Mindez azzal a figyelmeztetéssel hagyható jóvá, hogy 
a régi hátrálékokat beszedni és a régi egyházkerülexi, valamint 
közalap-adó hátrálékaikat is rendezni iparkodjanak, mint ahogy 
ezt a többi egyházmegye is iparkodik készséggel egyensúlyba 
jutatni• 

3«/ A budapesti egyházmegye zárszámadása 1948.évről 
23.723.05 forint bevétellel szemben 23.l65.65 forint kiadást 
tüntet fel, tehát a következő évre átvitt pénztári maradvány 
557.40 forint. - Az 1949. évre előirányzott költségvetés 26.125.-
forint szükségleti és fedezeti oldallal van felállitva. Mindez 
jóváhagyható. 

4./ A csanád-csongrádi egyházmegye 1948.évi zárszám-
adásában 3.377-64 forint bevételi előirányzattal szemben 3.266.92.-
forintőt ért el és J>.l6o*~ forint kiadási előirányzat helyett 
3.144.44 forintot adott ki. Átvitt pénztári maradványa tehát 
122.48 forint. Egyházközségei közül hagybánhegyes l6o.- forint, 
Magyarbánhegyes 50forint, Battonya 30.-, Pitvaros 150.-, 
hagylak 30.-, Tiszaföldvár 2oo.- forint hátrálékban maradt,ami 
azonban együttvéve sem tesz ki akkora összeget, mint már egy-
házmegye némelyik egyetlen egyházközségének l.ooo.- forint kö-
rüli hátráléka. Kisebb hátrálék maradt meg Ambrozfalván és 
Csépa-Nagyréven is. Régibb hátrálékból is befolyt 537-- forint-^ 
tal szemben 337-- forint. 1949.évi költségvetésükben fennálló 
hátrálékait behajtani remélik és bár 6.80 forint hiánnyal 
7.47o.l6 forintos szükségletet és fedezetet állitanak fel. 
Min dez j óváhagyható. 

5-/ A pesti alsó egyházmegye 1948.évi zárszámadása 
9-680.96 forint szükségleti és fedezeti előirányzattal szemben 
8.546.80 forint bevételt és 6.663.65 forint kiadást tüntet fel 
I.883.I5 forint maradvánnyal- Egyházközségei nagyrészt befizet-
ték járulékaikat, csupán Csengőd és Bunaegyháza maradt ezzel 
adós, viszont Earta és Kiskőrös jelentős hátrálékaikat tör-
lesztették. Dacára jelentős maradványuknak közalapadóknak csak 
egy részét fizették be. - 1949.évi költségvetésük meglehetősen 
az előző évi eredmeny kereteben 7-532.15 forint szükségleti es 
fedezeti összeget mutat. Mindez jóváhagyható. 

6./ A pesti felső egyházmegye 1948.évi zárszámadása 
8.332.80 forint szükségleti és fedezeti előirányzat helyett 
7.7o9.o7 forint bevételt és 5-324.45 forint kiadással zárult. 
A maradvány 2.384.62 forint, amint ezt megállapítottam és 
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számvevői tollal irtam be megfelelő helyére. egyházköz-
sége közül fele: 16 hátrálékban maradt, minélfogva e tétel-
nél alig folyt be a kivetett összegnek fele. Hátrálékokból 
1.105.92, az 1948.évi kivetésekből pedig 8.332.80 forint elő-
irányzatbői csupán 4.617.50 forint és igy a régi hátrálékok 
további 4.504.5I forinttal növekedtek! Az ilymódon csökkent 
bevételek folytán kénytelenek voltak a kiadások tételeinek leg-
nagyobb részét is csaknem felére csökkenteni: így a személyi 
járandóságokat és a nyomtatványokat. Az előirányzott egyház-
kerületi közalapadóra sem fizettek be semmit, pedig az elért 
fentirt maradványból erre még telt volna. Eelszólitandó az egy-
házmegye elnöksége, hogy ezt mielőbb teljesitse. - Az 1949.évi 
költségvetése hiányosan volt felállitva. Bár a szükséglet ugyan-
annyira van előirányozva, mint az előző évben volt, ezzel szem-
ben a fedezetnél csupán egy rovat volt beirva: az egyházközsé-
gekre kivetett járulékok végösszege, külön mellékletbe foglalt 
összeállitás alapján kereken ugyanoly összeggel, mint az összes 
szükséglet: 8,332.80 forint ugy, hogy a hátrálékok beszedésének 
előirányzatát és a rnult évi zárszámadási maradványt is számvevői 
tollal kellett beirni, amiáltal összfedezetül 15.217.42 forint 
irányozható elő és ezzel remélni lehet, hogy az egyházmegye elé-
get fog tenni hátrálékos közalapadója lerovásának is. A zárszám-
adás és a költségvetés tehát ezekkel a megjegyzésekkel záradé-
kolható . 

7«/ A pesti középső egyházmegye zárszámadása az 
1948.évről 22.235.94 forint szükségleti és fedezeti előirányza-
ta helyett 13,220.16 forint bevétellel és 12.297»forint kia-
dással zárul, ugy hogy 923.ll forint maradványt vizsnek át 1949. 
évre. Minthogy bevételeik jelentékenyen csökkentek, kénytelenek 
voltak kiadásaikat is, ennek arányában leszoritani. Egyházköz-
ségei csak csökkentve fizették járulékaikat. Maglód és lápió-
szentmárton semmit sem fizetett. Hátrálékaik 3.919.69 forintot 
tesznek ki. Az esperes előirányzott tiszteletdiját nem vette 
fel. A közalapadót is jelentékenyebb mérvben csökkentették. -
1949.évre bemutatott költségvetésükben ez ahányban a mult évi-
nél kisebb összegek szereldeinek: 18.546.48 forint szükségleti 
és fedezeti összeggel. Ez jóváhagyható. 

Budapest,1949.október hó lo-én. 
Sándy Eyula s.k. Sókoray Károly s.k. 

egyházkerületi számvevő. az egyházkerületi számvevőszék 
elnöke h. 
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A kerületi közgyűlés a szaarevőszék 
javaslatait határozati erőre emeli 
s felkéri az elnökséget, hogy a szám-
vevő észrevételeiben kiemelt számadá-
si követelményeknek érvényt szerezni 
szíveskedjék. 

22»/ Egyházi főjegyző beterjeszti a kerületi levél-
táros jelentését: 

Tisztelt Közgyűlés! 
Mint a bányai evangélikus egyházkerület levéltárosa 

jelentem, hogy az egyházkerületnek a Budapest,VIII.Puskin-utca 
12. alatt elhelyezett levéltárát régi helyiségéből újba száli-
tottuk át és teljesen rendeztük. 

Jelentem, hogy levéltárunka&k a háború folyamán 
Aszódra szálitott legrégibb s egyben legértékesebb anyagának 
2/3-da elpusztult. A megmaradt l/3-dot dr.Szimonidesz Lajos tá-
bori püspök Pestre szálittatta s egyházkerületünk püspökhelyet-
tesének engedélyével tanulmányozás végett levéltárunkból kiköl-
csönözte. Levéltárunknak ez a része akkor kerül rendezés alá, 
ha dr.Szimonidesz Lajos püspök tanulmányának befejeztével azo-
kat levéltárunknál^ visszajuttatja. 

Jelentésem tudomásulvételét kérve, vagyok 
Budapest,1949.október hó 13-án 

tisztelettel: 

Grünvalszky Károly s.k. 
evangélikus lelkész, 

levéltáros. 

A közgyűlés a levéltáros jelentését 
tudomásul veszi. 

23./ Bemutatásra kerül a kerületi Lelkészegyesület 
közgyűlésének alábbi jegyzőkönyve; mely 1949.október 12-én Buda-
pesten a Dekák-téri egyházközség gyülekezeti termében tartott 
közgyűléséről vétetett fel: 

Jelen vannak: jávor Pál, id.Bimár Jenő, Body Pál, 
dr.Kósa Pál, dr.Keken András, Béaei Károly, Bártfay Gusztáv, 
ítuttkay Miklian Géza, Sréter Ferenc, Medvey Mátyás, Bachát István, 
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dr.Murányi György, Válint János, Kiss György, Bákay Zoltán, 
Bedinszky Gyula, Zászkaliczky Pal,Varady Lajos, Hegedűs Lajos, 
Sikter László, Komjáthy Béla, Kökény Elek, ifj.Rimár Jenő, Tom-
csányi László, Farkas Ferenc, Ponicsán Imre, Rohály Mihály, 
dr.Benes Miklós, Hafenscher Károly, fecske Pál, Roszik Mihály, 
dr.Helle Ferenc, Detre László, Tátrai Károly, Békés József, 
Bogya Géza, Fabók Ferenc, Benkő István, Süle Károly, Sikter 
András, Sokoray Károly, Kun Kaiser József, Falvay Jenő, Csep-
regi Béla, Mikler Gusztáv, Nandrássy Elek, Késmárszky Lajos, 
dr.Molnár Rudolf, dr.Szilády Jenő, dr.Halász Kálmán, Scholz 
László, /ifj. Tóth-Szőllős Mihály, Benkóczy Dániel, Grünvalszky 
Károly, dr.Gubcsó András, Kaposvári Vilmos, Zoltán László,Kühn 
Ernő, Müncz Frigyes, Blatniczky Jenő, Hagybocskai Vilmos, Vancsó 
József, Kemény Lajos, Tóth Károly, Banhauser László, Virág Gyula, 
Bencze Imre, Harmati György, Virányi Lajos , Zátonyi Pál lelké-
sezk 

1./ Közének után Jávor Pál elnök h. imádkozik, s 
kéri a megjelenteket, hogy testvéri szeretettel és kölcsönös 
korelemmel hallgassák meg egymás felszólalásait. Sajnálattal 
jelenti be, hogy a kerületi lelkészegyesület elnökét: dr.Keken 
Andrást a budapesti egyházmegye elnöksége az egyetemes felügye-
lő utasitására f.évi ápr.26. napján állásától felfüggesztette 
azzal az indokolással, hogy dr.Keken András személye és működése 
akadályozta az egyház és állam közötti békés viszony fenntartá-
sát. Elnökünk tisztét ezért nem tudja betölteni. Ugyancsak saj-
nálattal jelenti, hogy a leikészegyesület titkára: Gyöngyösi 
Vilmos orosházi lelkész a MELE elnökéhez intézett levelében 
lemondott, mivel tisztét vidékre választatván, nem tudja betöl-
teni. Elnök h. kéri a közgyűlést, hogy bejelentéseit tudomásul 
vegye s Gyöngyösi Vilmosnak végzett szolgálataiért mondjon kö-
szönetet. jávor Pál jegyző, elnök h. a MELE elnökének megbízá-
sával, mint soroB következő tisztviselő, a közgyűlést megnyitja, 
megállapítja a határozatképességet. Jegyzőkönyv vezetésére Ben-
cze Imrét, hitelesítésre id.Tóth Szőllős Mihályt és Rédei Ká-
rolyt kéri fel. 

2./ Jávor Pál elnök h.felolvassa az 1948-49.évről 
szóló jelentést. Fájdalommal jelenti, hogy Pétermann -"-dám páhi-i 
lelkész eltávozott soraikból. Kéri a közgyűlést, hogy Pétermann 
Adám nevét jegyzőkönyvben örökítse meg. - Két egyházmegye vá-
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lasztott uj lelkészegyesületi elnököt: a budapesti ílandrássy 
Elek helyére Várady Lajost, a pesti középegyházmegye pedig 
Detre László helyére Hagybocskay Vilmost. A jelentés a követ-
kezőkben részletesen beszámol az egyházmegyei lelkészegyesü-
letek munkájáról, jelezve, hogy az elmúlt munkaévben több mint 
44 értekezlet tartatott. 

A jelentést a közgyűlés egyhangúlag 
tudomásul veszi. Pétermann Ádám em-
lékét a jegyzőkönyvében megörökíti, 
a távozó egyházmegyei lelkészegyesü-
leti elnököknek köszönetet mond, s 
az ujakat testvéri szeretettel kö-
szönti. 

3./ Danhauser László olvassa fel pénztári jelentését, 
mely szerint az összes bevétel 48o.- forint, a kiadás pedig 
'7o.o4 forint. Maradvány tehát 4o9.9& forint, azaz ííégyszázki-
lenc forint 9 b fillér. 

Többek hozzászólása után közgyűlés 
a pénztári jelentést elfogadja és 
határozatilag kimondja, hogy a fenn-
maradó összegből Ft 300.-, azaz Há-
romszáz forintot néh.Bemete László 
özvegye és gyermekei számára utaltat 
ki segély-képpen. 

4./ Elnök h. jelenti, hogy indítvány nem érkezett. 
5./ Elnök h. bejelenti, hogy az eddigi tisztikar 

mandátuma lejárt, s felszólítja a közgyűlést a tisztujjitás 
megejtésére. 

Többek hozzászólása után közgyűlés a 
tisztujjitás elhalasztását határoza-
tilag kimondja, s az egyházmegyei 
lelkészegyesületekhez teszi le meg-
tárgyalás végett. 

6./ Elnök h. a közgyűlést felfüggeszti s a jelenlé-
vők egyházunk kérdéseit értekezlet formájában egymással megbe-
szélik. 

7-/ Elnök h. a közgyűlést ismét megnyitja, s az 
előző értekezlet megbeszélésének eredményeképpen a közgyűlés 

a./ megállapítja, hogy az Egyház Krisztustól kapott 
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parancsa alapján a megkeresztelt gyermekek hitoktatása, mint 
egyházi szolgálat az Egyház elalkudhatatlan joga és kötelessége; 

b./ kéri az egyházi felsőbbséget, hogy a hitoktatás-
sal kapcsolatban felmerült akadályok miatt tegye meg lépéseit az 
állammal kötött egyezmény értelmében és kérjen az egyházközségek-
től jelentést a hitoktatás konkrét nehézségeiről. 

c./ hiányolja, hogy az egyházi sajtő és egyházi fel-
sőbbség megnyilatkozásaiban nem adott hangot az Egyház hitokta-
tási jogának, 

d./ kéri az egyházkerületi közgyűlést: rendelje el, 
hogy az esperesek az esperesség lelkészeivel lehetőleg havonta 
tartsanak értekezletet az egyházi szolgálat ügyeinek kérdéseiről, 

e./ végül kéri az egyházkerületi gyámintézetet, hogy 
a szétosztandó segélyből tartalékoljon bizonyos összeget a szór-
ványgyülekezetek hitoktatásának támogatására /gyermekeknek Bibliá-
val, énekeskönyvekkel való ellátására/ Békés Józsefet a közgyű-
lés megbízza azzal, hogy ezt a kérést nevét: en a gyámintézet elé 
terjessze. 

8./ Több tárgy nem lévén elnök imádság után a köz-
gyűlést berekeszti. 

K.m.f. 

id.Tóth-Szőllős Mihály s.k. Bencze Imre s.k. 
hitelesitő. jegyző h. 

A közgyűlés a lelkészegyesület je-
lentését tudomásul veszi s az abban 
foglalt javaslatokat elfogadja. 

24./ Bemutatásra kerül a kerületi G-usztáv Adolf Gyám-
intézet közgyűlésének alábbi jegyzőkönyve: 

Jelen vannak: Kiss György leikészelnök elnöklete mel-
lett a közgyűlés tagjai határozatképes számban. 

1./ Elnök rövid fohász után megnyitja az ülést. Jegy-
zőkönyvvezetésre Ponicsán Imrét, hitelesítésre Válint Jánost és 
dr.Murányi Györgyöt kéri fel. 

2./ Elnök felolvassa részletes jelentését, amely az 
egyházkerületi gyámintézet 1948/49.évi munkásságáról számol be. 
E szerint az elmúlt egyházközigazgatási évben 2 gyűjtés volt: 
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1948 őszén és 1949 tavaszán. Az őszi gyűjtés összesen 19.418,17 
forinttal zárult. Offertérfűmből 2.517.82 forint, házankénti 
gyűjtésből és egyéb forrásból 16.900.55 forint. Ez utóbbi összeg-
nek 1/3 részét: 5.731.06 forintot az egyet.gyámint.érvényben lé-
vő alapszabálya szerint az egyházmegyei gyámintézetek osztottak 
ki. I3.687.ll forint az egyházkerületi gyámintézet pénztárába 
folyt be.- Miután az egyet.gyámintézet közp. választmánya ugy 
rendelkezett, hogy az egyetemes gyámintézet részesedését is az 
egyházkerületi gyámintézetek osszák ki, igy volt lehetséges, 
hogy a fenti összegből 7.000 forintot nagyobb segélyekben az 
egyet.gyámintézet adományaiként, 5*25° forintot 5° forint ér-
tékű egységekben több gyülekezet közt osztott ki az erre a cél-
ra kiküldött segélyosztó bizottság. 

Elnök jelentését megszakítja és felolvassa a bizott-
ság Békéscsabán 1949.február hó 24-én tartott ülése jegyzőköny-
vét, amely az egyházmegyék elszámolását és a segélyben részesí-
tett gyülekezetek névsorát "tartalmazza a megszavazott és kiutalt 
segélyek összegével együtt. A felolvasott jegyzőkönyv szerint az 
alábbi gyülekezetek részesültek egyetemes illetőleg kerületi 
gyámintézeti segélyben: egyetemes gyámintézeti segély cimén kapott: 

Békés, Elek, Csabacsüd, Nagymágócs, Csépa, Nagyrév 
500-500 forintot, Kiksunhalas, Mezőhegyes, Gyomrő, Gödöllő l.ooo-
l.ooo forintot. Egy egységnyi 150 forintos segélyben részesültek: 
Gerendás, Medgyesegyháza, Szarvasi Árvaház, Rákóczitelep, Gádo-
ros, Mezőtúr, Csillaghegy, Dunaharaszti, Csengőd, Kisapostag, 
Ambrózfalva, Magyarbánhegyes, Makó, Nagylak, Eábiansebestyén, 
Nagykáta, Tápiószele, Nyáregyháza, Kávák, Hatvan, Rákoszentmi-
háiy, Várhartyán, Váskisujfalu, Veresegyháza, Galgagyörk,Eóti 
belmissziói otthon. Két egységnyi 5°° forintos segélyben része-
sültek: Sarkad, Szentetornya, Pestújhely, Battonya. 

Közgyűlés a segélyosztó bizottság 
jegyzőkönyvét tudomásul veszi s az 
abban megszavazott és már ki is utalt 
segélyeket jóváhagyja. 

3./ Elnök folytatja jelentését és beszámol az 1949. 
tavaszán lefolytatott gyűjtésről. Ez a gyűjtés a jelentésében 
lezárt összegtol eltérően , a pestmegyei felső egyházmegye Gyám-
intézetének ma kézhezvett elszámolása eredményeinek figyelembe 
vételével a következő eredményt hozta: offertóriumból: 4.427*37 
forint, házankénti gyűjtésből és egyéb forrásból: 11.127.76 forint 
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összesen: 15«555forint. Ebből az egyházmegyék osztottak 
ki: 3.968,46 forintot. A kerületi gyámint.pénztárába befolyó 
összeg: 4.427.37 forint offertórium és 7»159«3° forint szabad 
rendelkezési, összesen: 11.586.67 forint. Ebből beküldendő az 
egyet, egyházi gyámintézet pénztárába: 8.007.02 forint, egy-
házkerületi szabadrendelkezésre áll: 3.579.65 forint. 

A tavaszi gyűjtés eredményének tudomásulvétele után 
közgyűlés az alábbi határozatokat hozza a szabadrendelkezési 
összeg kiosztásáról: 

a./ Az egyet.egyházi gyámintézet köz-
ponti választmánya kérésének helyt 
adva propaganda célokra 350 forintot 
szavaz meg és utal át az egyet.gyám-
intézet pénztárába. 
b./ Békés József indítványának helyt 
adva 229,65 forintot a szórványok bite 
lia és énekeskönyv ellátására fordit. 
c./ A fennmaradó 3»000 forintot a ké-
relmező gyülekezetek közt a következő 
képpen osztja meg: Sarkadnak, Nagymá-
gócsnak, Váenak, Kisapostagnak, Gal-
gagyörknek, 5oo-5°o forintot, Batto-
nyának, Csepának, Makónak, Mezőhe-
gyesnek, Eábiansebestyénnek loo-loo 
forintot utal ki segélyképpen. 

4./ Elnök bejelenti, hogy az egyet.gyámintézet el-
nökének Nagy Miklósnak bejelentése alapján az idei nagy szere-
tetadomány a bányai egyházkerület gyámintézetét illeti. A nagy 
szeretetadomány csak egyben osztható ki. Tehát csak egy gyüle-
kezetet lehet javaslatba hozni. Ismerteti a kérelmező 7 gyüle-
kezetet. a hét körül a legrászorultabbnak Békés, Gyömre, és 
Eisapostag mondható. Megfelelő indokolással Békést hozza javas-
latba. Hosszas vita után, miután egységes állás foglalásra 
nincs remény, elnök elrendeli a szavazást. Ennek során 16 sza-
vazat// esik Gyömrőre, 8 Békésra, és 5 Kiaapostagra. 

Közgyűlés tehát szavazattöbbséggel 
Gyömrőt ajánlja nagy szeretetado-
mányra. 
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5./ Elnök jelentésében bejelenti, hogy az egyház-
kerület világi elnökét dr.Komjáthy Jenőt ez év április havában 
Isten elszólította az élők sorából. 

Közgyűlés a bejelentést szomorú szÍv-
vel veszi tudomásul s elhatározza, 
hogy elhunyt elnökének emlékét jegy-
zőkönyvileg megörökiti. 

6./ Közgyűlés az elnök javaslatára az egyetemes gyám-
intézethez is folyamodó gyülekezeteket az alábbi sorrendben ter-
jeszti fel segélyezésre: 
I.Arad-békésből: Békés,Békésföldvár, Szeghalom, Sarkad. 
II. Békésből: Csanádapáca,Csabacsüd,Mezőtúr,Rákóezitelep, Nagy-

mágóos. 
III.Budapesti egyházmegyéből: Pestújhely,Vác,Dunaharaszti. 
IV. Csanád-csongrá$bó 1: !Tagyrév, Magyarbánhegyes, Battonya. 
V. Pestmegyei alsóból: őcsa,páhi Csengőd, 
VIo Pestmegyei felsőből: Csővár, Fóti belmissziói otthon, 
VII. Pestmegyei közép: Farmos, Tápiószele. 

Kis szeretetadományra: Kisapostagot 
terjeszti fel. 

7./ Elnök javaslatára közgyűlés elhatározza a meg-
üresedett világi elnöki tisztség be-
töltését. A szavazás határidejét no-
vember 30-ban jelpli meg. Irányítás-
képpen felhívja a figyelmet, hogy az 
egyházmegyei gyámintézetek - ha aka-
ratukkal megegyezik: Ocskay Frigyes 
egyházmegyei gyámintézeti elnök úrra 
adják szavazatukat. 

8./ Elnök felhívja az egyházmegyék figyelmét arra, 
hogy az Őszi gyűjtést szorgalmazzák és folytassák le, a jelen-
tési, elszámolási és pénzbeküldési határidőket a legszigorúbban 
tartsák be, mert késlelteti a magasabb szervek munkáját és a 
segélykiosztások lehetőségét. 

Több tárgy nem volt, elnök az ülést berekesztette. 
K.m.f. 

Válint János s.k. Kiss György s.k. 
Dr.Murányi György s.k. lelkész-elnök, 

hitelesítők. _^njg|p őlmre s.k. 



A közgyűlés a jegyzőkönyvben foglal-
takat tudomásul veszi. 

23./ Indítványok. Bezséry László kéri, hogy az el-
nökség a jövőben a részletes tárgysorozatot már a meghivóval 
együtt küldje meg a közgyűlés tagjainak. 

Közgyűlés az inditványt elfogadta. 
26./ püspökhelyettes imádsága után a világi elnök 

a közgyűlést berekeszti. 
K.k.f. ( ^ 

egyházkerületi felügyelő h. püspökhelyettes« 

egyházkerületi főjegyző • 

Hitelesitők: 



A bányai evangélikus egyházkerület 19 50 • február 21-én tartott 
rendkívüli közgyülésének 

j e g y z ő k ö n y v e , 
A közgyűlés Budapesten a Beák-téri templomban, 

majd a Beák-téri evangélikus leánygimnázium dísztermében volt. 
Elnökölt Kemény Lajos püspökbelyettes, dr.Vangyel Endre kerü-
leti felügyelőhelyettes, majd Barvas József egyházkerületi fel-
ügyelő. 

Jelen voltak: Br.Gaudy László, Scholz László, Zász-
kaliezky Pál, Buttkay-Miklian Géza, Buttkay-Miklian Gyula, Br. 
Benner János, Kökény Lajos, Bedinszky Gyula, Fürst Ervin,üand-
rássy Elek, Br «Murányi György, Kendeh György, Sommer Gyula, 
Br.Bebrődy Arzén, Sándy Gyula, Kesztler László, Péter Lajos, 
Br.Borostyánkőy László, Grünvalszky Károly; fentiek mint a pres-
bitérium, illetve a törvényszék tagjai és egyházkerületi tiszt-
viselők, hivataluknál fogva mint egyházmeoyei és iskolai kép-
viselők: Bohály Mihály, Botyánszky János, Várady Lajos, Virányi 
Lajos, Sikter András, Bódy Pál esperesek, dr.Schneller Károly, 
dr.Balthasz Károly egyházmegyei felügyelők. Mint választott ta-
gok: Benkő István, Aradszki György, Pribelszky Mihály, Keve La-
jos, Sréter Herenc, Bezséry László, Koritsánszky Ottó, Bókay 
János, Fecske Pál, Kökény Elek, Hegedűs Lajos, Pál Béla, Les-
ták Mátyás, Palotay Gyula, Sréter Andor, Bártfay Kelló Gusztáv, 
Tátrai Károly, dr .Benner János, Hézer Béla, Bánszky György, 
Llazy Lajos, Bédei Károly, Jávor Pál, dr.Sziláay Jenő, líernády 
Bándor, Komjáthy Béla, Ponicsán Imre, Blatniczky Jenő, Pusztai 
Pál, Gádor András, Gyöngyösi Vilmos, dr.Ondvári Pál, Ádám János, 
Bakay Péter, Chovan József, Uzoni László, Solymár János, Vélint 
János, Abaffy Jenő, Győri János, Gáncs Aladár, Blaskovits Oszkár, 
Erős Sándor, Szalay József, Falvay Jenő, dr.Halász Kálmán, Sikter 
László, Tomcsányi László, Sándor Pál, Szende Ernő, Lupták Gyula, 
Bohunka Lajos, Záhony János, Jugovics Lajos, Lucsdn Márton, Kin-
cses Gusztáv, Farkas Lajos, Bárány Jézsef, dr.Lehel László, 
Benc-ur László, Sokoray Károly, dr.Finta Iztván, Medvey Mátyás, 
Friedrich Lajos, Mikler Gusztáv, Bogya Géza, Koszorús Oszkár 
és még sokan mások. 
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Mint vendégek: Dr.Reök Iván egyetemes felügyelő, Turóczy 
Zoltán, Szabó József, dr.Vető Lajos pospökök, Margócsy Emil 
egyházkerületi felügyelő, Szimonidesz Lajos tábori püspök, 
dr.Pálfi Miklós theológiai intézeti tanár, Bereezky Albert 
református püspök, dr.Csiki Gábor unitárius püspöki vikárius, 
Ortutay Gyula és Mihályfi Brno miniszterek,GroG Gyula, dr.-iáthé 
Elek, dr.Gyimesy Károly, dr.Geleji DezsŐ, Holecska Gyula, 
dr.Benkó Ferenc ref .főgondnok, dr.Simon Sándor,dr.Gyalog Dezső, 
dr*Baláfo Zoltán, Veöreös Imre,stb. 

A templomban. 
Az oltár előtt elhelyezett elnöki asztalnál Kemény Lajos 

püspökhelyettes, dr.Vangyel Endre kerületi felügyelőhelyettes 
foglalnak helyet. Kemény Lajos rövid imádsággal inditja meg a 
közgyűlés folyamát, Dr. Van yel Endre kerületi felügyelőhelyettes 
a jegyzői kar jelentése alapján a közgyűlést szabályszerűen ösz-
szehivottnak és a jelenlévők száma következtében határozatképes-
nek jelenti ki, A jegyzőkönyv hitelesitésére felkéri Artner Osz-
kár, dr.Renner János, Kökény Elek és Grünvalszky Károly közgyű-
lési tagokat, Ezekután a közgyűlést megalakultnak nyilvánitja 
és megnyitja a következő szavakkal: 

»Igen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! Szeretettel üdvözlöi 
a közgyűlés tagjait és az azon megjelent Összes vendégeinket.Amint 
méltóztatnak tudni, az egyházkerület a lemondás folytán megüresedett 
kerületi felügyelői állásnak választás utján való betöltését ren-
delte el. A választás megtörtént .Felkérem a szavazatbontó-bizottság 
elnökét, sziveskedjék a választás eredményét ismertetni•* 

Kökény Lajos a saavazatbontó-bizottság elnöke a következő 
jelentést terjeszti a közgyűlés elé:»Az 1949.október 18-án tar-
tott kerületi prcsbitériumi ülés elrendelte a szavazást,a szava-
zatok beküldésének határidejét november 3^-ában,a szavazatok fel-
bontásának időpontját december 16-ában állapitotta meg.A szavasat-
bontó-bizottság a jelzett időben összült.Megállapitotta,hogy a ke-
rület egyházközségeinek és iskoláinak 2}8 szavazatuk van.Szavaza-
ti jogával nem élt nyolc egyházközség 22 szavazattal,érvénytelen 
11 egyházközség 22 szavazata, érvényes 194 szavazat .Ebből Darvas 
Józsefte 176,Ocskay Frigyesre 12,dr.Lányi Mártonra 2,dr,horváth 
Károlyra 2,és Gavora Zsigmondra 2 szavazat esett.Tehát Darvas Jó-
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zsef az egyházkerület törvényesen megválasztott felügyelő je 
Dr.Vangyel Endre: Amint méltóztatik hallani, kerületi 

felügyelővé Darvas József szentetornyai egyházközségi felügye-
ló választatott meg. A kerületi presbitérium javasolja, hogy 
a választás eredményét a közgyűlés vegye tudomásul és a válasz-

t 

tásról az E.A* 141.§-ában megjelölt hatóságokat ̂ rtesitse. 
A kerületi közgyűlés Ear-

vas Józsefnek kerületi felügyelővé 
történt megválasztását tudomásul ve-
szi és elrendeli, hogy erről a kormányt, 
az egyetemes felügyelőt és a testvér-
egyházkerülete ket hivatalosan értesít-
sék. 

Dr.Vangyel Endre:Indítványozom, hogy a régi szokásnak 
megfelelően a megválasztott kerületi felügyelőt küldöttség ut-
ján hivja be a közgyűlés. Javasolom, hogy a küldöttségbe Kökény 
Lajos vezetése mellett Botyánszky János és dr.Gaudy László köz-
gyűlési tagok választassanak be. 

Á közgyűlés a javasoltakat 
kiküldi a kerületi felügyelő behívá-
sára. 

A küldöttség eltávozott a templomból, majd Darvas Jó-
zsef kerületi felügyelővel együtt rövidesen visszatért. A kerü-
leti felügyelő megállt az elnöki asztal előtt. 

Dr.Vangyel Endre: Igen tisztelt Kerületi Felügyelő Ur! 
A bányai evangélikus egyházkerület Felügyelő Urat kerületi fel-
ügyelővé választotta és a választást a kerületi közgyűlés imént 
hozott határozatában tudomásul vette. Amikor megválasztását és 
a közgyűlés határozatát tudomására adom, ősi szokás szerint fel-
hivom a közgyűlés nevében, sziveskedjék nyilatkozni, hajlandó-e 
a kerületi felügyelői tisztséget elvállalni és a hivatali esküt 
letenni? 

Darvas József: Igen. 
Dr.Vangyel Endre: Tisztelt közgyűlés! Miután a megvá-

lasztott felügyelő hajlandó a tisztséget elvállalni és a hiva-
tali esküt letenni, megállapitom, hogy a beiktatásnak akadálya 
nincs és annak elvégzésére a püspökhelyettes urat felkérem. 

Kemény Lajos püspökhelyettes az oltár elé megy. A temp-
lomi gyülekezet elénekli az Erős vár a mi Istenünk két szakát. 



Kemény Lajos felolvassa a Zsidókhoz irt levél 13.ré-
szének 8, versét: "Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyan-
az." 

" Ez a felolvasott ige ebben az órában na^on egysze-
rűnek látszik. A bányai egyházkerület mai ünnepén különös ko-
molysággal nyitjuk meg szivünket Isten igéje előtt és vágyako-
zunk arra, hogy adjon nekünk utmutatást egyházkerületünk élete 
és munkája számára. Valami ünnepélyes üzenetet várnánk, amelyik 
akár a keresztyén anyaszentegyház küzdelmeibe szól bele báto-
rítólag, akár a kivülvaló világ nyugtalanságáról, akár belső 
bajainkról mond Ítéletet és ezzel útbaigazítást. Hasztalan vár-
juk azonban ilyen rendkívüli erővel és ünnepélyességgel megszó-
laló Igét, napok óta ez a néhány szóból álló üzenet hallatszott 
őnnan felülről, vagy innen belülről és paranesszerüen sürgetett, 
ezt mondd, ezt hirdesd4 a világban élő egyháznak, és ezt mondd, 
ezt hirdesd annak a férfiúnak, akit most beküldött az egyház éle-
tébe: Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. 

Jézus Krisztus ugyanaz. Tegnap is ugyanaz volt. Ez a teg-
nap sok milláó esztendőig tartott. Minek előtte a hegyek lettek 
volna^ és a föld és világ formáltaték, - igy mondja a 9o*Zsol-
tár - mikor még nem csinálta Isten a világ korának kezdetét, 
- igy mondja a Példabeszédek 8 fejezete, - kezdetben, - igy 
mondja róla a János írása szerint való evangélium első szava: 
Őbenne lakozzék az Istenségnek egész teljessége. Tegnap is 
ugyanaz volt. Amikor teremtette Isten az embert és amikor meg-
bánta, hogy teremtette, amikor már képe volt a földnek és a 
csillagoknak, - amikor özönviz pusztította el a föld színén 
az életet, vagy amikor homokszemek milliárdjai elfedték a vá-
rosokat és birodalmakat, - amikor növekedett a bün, sokasodott 
a gonoszság és az ég1*© kiáltottak a jajkiáltások,és az emberek 
még semmit sem tudtak arról, hogy Isten az ő Egyszülöttjét fog-
ja adni a világnak, nemhogy kárhoztassa, hanem hogy üdvözülje-
nek őáltala. Amikor az angyal még nem mondotta meg a názáreti 
Józsefnek: A te feleséged fiat fog szülni és nevezd annak nevét 
Jézusnak, mert ő szabaditja meg az ő népét annak bűneiből.Mind-
ez a tegnaphoz tartozott. Jézus Krisztus ugyanaz volt: Isten 
Egyszülöttje. Az engesztelő Bárány és a Jó Pásztor személyében. 

Ma is ugyanaz. Számunkra ez a ma Betlehemben kezdődött. 



Tart most is. Meg kétezer éve sincsen és nem tudjuk, hány 
ezer évig fog még itt a földön tartani. Jézus Krisztus ma 
is u^anaz. Azért van közöttünk ma is, hogy az ördög müveit 
lerontsa, minket bűnből, halálból, kárhozatból megszabadít-
son. 

Az Ő anyaszentegyházában az o evangéliuma is tisztán 
és igazán ugyanaz: örvendetes iair az Isten üdvözitő kegyelmé-
ről, mely őbenne jelent meg minden embernek. 

Szolgáltatni kell az emberek részére az általa rendelt 
kegyelmi eszközöket: az Igét és a Keresztséget és az Urvaasorát, 
hogy bűneink bocsánatát ingyen, kegyelemből elnyerhessük az ő 
érdeméből. Az ür a fej, akihez ma is fel kell nevelnünk min-
dent. ás amikor a földön elfolyó időben meg-megpróh Inak az 
emberek uj világot épiteni, mindig megtanulhatnák, hogy az uj 
világ és az evangélium ne álljanak szembe egymással, - hiszen 
Jézus Krisztus ma is ugyanaz, örök szavai és igazságai vannak 
az Isten országáról, az Isten igazságairól, az emberi méltó-
ságról, az Istenfiuságról, a testvériségnek a társadalmáról, 
ahol a szegények mindennel birnak, a sirők megvigasztaltatna^, 
az éhezők és szomjúhozok megelégitettnek és ahol annak, aki 
uralkodni akar, szolnálnia kell a többitek... Neked is, Test-
vérem, akit az ür Jézus nevében ma az anyaszentegyházba szol-
gálni hivunk, tudnod kell, hogy ez a mi Urunk, a Te Urad, ez 
a mi Szabaditónk, a Te Szabaditód. - Neked, nekünk, a világ-
nak ugyanaz, mig csak tart a ma.. • 

És aki tegnap és ma ugyanaz, holnap is ugyanaz. Ez a 
holnap majd altkor kezdődik, amikor visszajön. Egy kevés idő 
múlva, de addig még hosszú utat fog járni az emberi nemzet-
ség. Nem a mi dolgunk tudni a napot és az órát. háborúságok 
utján is, békesség utján is. Nyomorúságok esztendőit, örven-
dezések énekszavait. De a hozzávezető uton kell járnia. Mert 
aki őbenne LÍSZ, örökélete van annak. Aki pedig nem hisz, el-
kárhozik. Neked is, Testvérem, akit az Ő aratásának munkásai 
közé hiv az ür, tudnod kell, hogy minden hatalom Őneki adatott 
mennyen és földön, az Ítéletnek a hatalma is, és hogy azt a 
népet, amely között élünk s amely között neki szolgálni aka-
runk, ezt a mi népünket is ő fogja megítélni, inért az Atya az 
ítéletet egészen Őneki adta... És Ő, aki az Atyától öröktől 



fogva született s akire nézve történtek mindenek a Golgotáig 
s akinek érdeme által történnek mindenek a Golgota óta s aki 
a Jelenségek könyve szerint egyedül méltó a végső idők hétpe-
csétes könyve pecsétjeinek feltörésére: Krisztus tegnap és ma 
és örökké ugyanaz. Áldás, tiszteség, dicsőség és hatalom neki 
mindörökké. 

Hogy lehet szolgálni ezt az örökkévaló és dicsőséges 
Urat? Ha tudjuk, hogy semmik, e£o8.enek, alkalmatlanok vagyunk. 
Ha egyedül reá hagyatkozunk. Ha az ő S ̂ entlelkének megsegitő 
erejét kérjük és kapjuk. Fordulj azért Te is Testvérem, őhoz-
zá. Erőd felett való utad van. Egyél az örökélet kenyeréből 
és igyál az ő vére italábál, hogy szolgálhassál neki örven-
dezéssel. M 

Ezután a püspökhelyettes és Dedinszky Gyula egyház-
kerületi főjegyző kiosztotta Darvas Józsefnek az urvacsorát. 

Majd Darvas József kerületi felügyelő a hivatalos 
esküt leteszi. Az eskü szövegét Dedinszky Gyula egyházkerületi 
főjegyző olvasta fel. 

Az eskü letétele utan Kemény Lajos püspökhelyettes 
hivatalába iktatja Darvas Józsefet és átadja neki az egyház-
kerületi felügyelői pecsétet. 

A püspökhelyettes imádsága és a Lutheránia énekkar 
éneke után a templomi ünnepélyes folyamat végetért. 

A díszteremben. 
Dr.Vangyel Endre: Tisztelt Közgyűlés! Miután a meg-

választott egyházkerületi felügyelő a hivatali esküt ünnepé-
lyes keretek kőzött letette és őt a templomi ünnepségen az 
egj házkerületpüspökhelyettese hivatalába iktatta, az én meg-
bízatásom lejárt és az elnöki széket jókivánataim őszinte tol-
mácsolása mellett a kerületi felügyelő urnák átadom. 

Kérem a közgyűlést, hogy a jegyzőkönyvben állapitsa 
meg a beiktatás megtörténtét. 

A kerületi közgyűlés meg-
állapítja, hogy megválasztott uj 
kerületi felügyelője a mai napon 
a hivatali eskü letétele után hiva-
talába iktattatott. 



Dr.Van^el Eridre: Kérem a kerületi felü^elő urat, 
foglalja el az elnöki széket és tartsa meg székfoglaló beszé-
dét. 

Darvas József a következő székfoglaló beszédet mondja: 
"Tisztelt Közgyűlés! Első szavam: a köszönet szava. 

Köszönöm a megtisztelő bizalmat, amely erre a posztra, a banyai 
evangélikus egyházkerület felügyelői tisztéibe elhívott. Akik 
ismernek, tudják és tanúsithatják, hogy nem kerestem ezt a 
tisztséget. Nem kerestem és nem is ugy tekintem, mint Iiirt; 
rangot vagy dicsőséget biztosító poziciót, hanem ugy, mint 
alkalmat és felelőségteljes kötelességet a szolgálatra, lépes 
és egyházam ügyének szolgálatéra. 

Igy mondom és külön hangsúlyozom: népem ésegyliázam 
szolgálat ara, mert én ugy érzem, hogy ez a kétféle szolgálat, 
a nép ügyének s az egyház ügyének szolgálata nemcsak, hogy nem 
lehet egymással ellentétes, hanem nagyonis együvé kell tartoz-
zék. En ugy érzem, hogy az, amit eddig mint iró s mint közéleti 
ember a nép érdekében tehetségemhez mérten végezni igyekeztem, 
nemcsak nem ellentétes azzal, amit ezután az evangélikus egy-
ház életében végeznem kell, hanem egészen azonos célü vele. 
S ugy érzem, hogy egyházi ténykedésem akkor lesz igazán keresz-
tyéni szolgálat, ha ebben a munkámban is azok az eszmények ve-
zérelnek, amelyek eddigi életemben vezéreltek, a nép iránti 
hűség eleven tényeivel. 

író vagyok s egy idő óta, mint iró egyben politikus 
is. Evangélikus egyházunkba a múltban nem töltöttem be semmi-
lyen poziciót, nem vettem részt az egyház belső életében. Mégis, 
ha felteszem magamnak a kérdést, hogy több volt-e hát a múltban 
az egyházammal való közösségem, mint csupán az, hogy evangéli-
kusnak kereszteltek, hogy az evangélikus hitben nevelkedtem 
s hogy az evangélikus egyháznak voltam a tagja, - akkor azt 
kell felelnem erre a kérdésre hogy igen, több volt. 

Orosháza, az egyik legnagyobb evangélikus közösség 
volt a szülőhelyem s itt szereztem életem első, legdöntőbb 
élményeit. Nem tudom puszta véletlennek tekinteni azt, hogy 
azok küzül az evangélikusok közül származom én is, akik két-
száz évvel ezelőtt hitük, igazságok védelmében inkább az ül-
döztetést vállalták, semhogy megalkudtak volna. Amikor az 
iskolában a dunántuli Zombáról elmenekült honalapító ősök 
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küzdelmeiről s hősi helytállásáról hallottam, a gyermeki lel-
kesedós tüze égett bennem, hogy én se leszek náluk méltatla-
nabb. Orosházán, a múltban mindig békétlen Békés e sse ;énység-
gel telezsúfolt nagy falujában, az elmúlt századok során sok-
szor magasra lobogott, a zsarnokság sötétségében a haladás, 
a szabadság ügyének szent tüze. A Zombai hősők kemény pro-
testáns leszármazottjai nemegyszer jártak élen az elnyomatás, 
az igazságtalanság elleni prot es tálasban. Én ugy hiszem, ugy 
érzem, liogy amikor bennem is, a faluszéli szegénység gyerme-
kében, - már egészen fiatalon - felizzott az igazságtalanság 
elleni lázadás szenvedélye, akkor az ősck hagyománya is mun-
kált bennem. 

A betűket, amelyekből később az elnyomott, kisemmi-
zett szegényparasztság vágyait, igazságát megkiáltó könyvek 
formálódtak a kezem alatt, az orosházi evangélikus iskolában 
tanultam. Ott tanultam meg egyházunk küzdelmes történetét, a 
Caraffák sanyargatásait. Később megtanultam azt is, és mint 
iró soha nem felejtettem el, hogy történelmi multunkban a ha-
ladás ügye és a protestantizmus mélységesen egybeforrt. Az 
igazságkeresés nagy eszménye volt az, amely összeforrasztotta 
őket. megtanultam, hogy a protestantizmus nemcsak vallási re-
formáció volt, hanem a szellemi forradalom, sőt a társadalmi 
forradalom általánosabb eszményeivel is összekapcsolódott. 
A kiszabadulás a rendi kötöttségekből, a megmerevedett feudá-
lis tárádalmi formák felbontása, az emberi és a szellemi sza-
badság vallomása, a társadalmi igazságosságra való törákvés: 
a protestantizmus tavaszi szele: ezek csiráit mind melengette. 
Különösen igy volt ez nálunk, Magyarországon, ahol a protestan-
tizmus elterjedése egy nagy szociális népi mozgalom jegyeit 
hordozta. A protestáns üldözés nehéz évszázadait nemcsak a 
Habsburgok és a katolikus főurak vallási elfogultsága szülte, 
hanem az is, hogy a protestantizmus mögött az uralmukat fe$gre 
geto haladásvágy és szabadságvágy társadalmi erőit látták ki-
bomlani. Prédikátor-költok, éneklő gályarabok sorsában igy 
lett jelkép a magyar protestantizmus és a magyar haladás ösz-
szefonodása, példát mutatva a kései századok felé... 

Mindezt, mint iró, mint a nép ügyéért harcoló ember 
soha nem felejtettem el s ugy éreztem, hogy raint evangélikus 
is akkor leszek igazán hü a protestantizmus hagyományaihoz. 
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Tessedik,Kossuth,Petőfi szelleméhez,ha az elnyomott nép szószólója a 
haladás harcosa leszek. 

Nem lennék azonban teljesen őszinte,ha csak ezt mondanám el 
az egyházhoz való viszonyomról.Volt idő,különösen az elrult évtize-
dekben, amikor velem együtt nagyon sok evangélikusnak azt kellett lát 
nia,hogy a magyar protestantizmus, a hivatalos protestantizmus - a mi 
egyházunk is - sokban elfordult régi haladó eszményeitől.az egyik 
protestáns prédikátor költű igy fogai mázta meg a reformáció korának 
protestáns magatartását:"Mennél nagyöbű rajtunk a kinzás,annál han-
gosabb a kiáltás«" 

A szegény pori nép és a protestáns egyházak kiáltása eggyé-
forrott akkor a közös kinzatás ellen,hiszen nép és egyház egy volt 
akkor.A mi egyházunk is népi egyház volt.S vájjon az elmúlt évtize-
dek alatt,különösen a Ilorthy-reakciő évtizedeiben kevesebb lett a né 
pen a kinzás? Nem,nem lett kevesebb,hanem több lett,Mégis,a protes-
táns egyházak igazságért való kiáltása, a mi egyházunk kiáltása is 
egyre halkabb lett.Népi egyházból uralkodó e^házzá lenni:ez volt 
már a fő törekvés.S ezért a protestálás helyett a m -galkuvás,a régi 
haladó eszményekért való következetes harc helyett az alkalmazkodás, 
az uralkodó rendszerrel való kiegyezés, sőt nem egyszer a népelnyomó 
és nemzetvesztő rendszer támogatása lett a választott ut... 

Vájjon tul van-e már ezen az eltévelyedésen a magyar protes-
tantizmus és benne a mi evangélikus egyházunk is?Sok minden jel azt 
mutatja,hogy igen s hogy a múlt nibák,bűnök megvallása után a belső 
megújhodás idei következnek.Mgyre több szivben és elmében lesz vilá-
gossá, hogy Istentől adott, elmulaszthatatlan nagy alkalom van ma egy-
házunknak as igazi protestáns hagyományok szellemében való megújho-
dásra s arra, hogy újra népi egyházzá legyünk. 

Az iménti kirtikai szavakat nem önmagunk bontásának a szán-
déka diktálta,hanem az a bennem is elvenen élő felelősség,hogy meg-
találjuk egyházunk megújhodásának jó utját.Jövo munkámmal,erőmhöz és 
tehetsegemhez mérten ezt szeretném szolgálni.hn bizonyos vagyok ben-
ne, hogy amikor egyházam elhivott erre a tisztségre,nem a magas rangú 
közéleti embert nézte bennem.Nem a közelmúltnak azt & hagyományát 
akarja folytatni,amikor csak magas közéleti személyiségek kerülhet -
tek az egyház világi tisztségeire,- hanem azt várja tőlem,hogy mások-
kal, mindnyájunkkal együtt én is szerény és serény munkálója legyek 
egyházunk metujhodásának,Isten akarata szerint.Azt kérem,hogy ne a 
minisztert lássák bennem,hanem a nép fiát, aki ha magasabbra került 
s messzebbre lát,ez csak nagyobb kötelességet ró rá,minél hivebben 
szolgálni. 
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Jövő munkámban mit tartok a legdöntőbbnek? 
Mindenekelőtt azt, hogy erőinhös és tehetségemhez képest 

jól szolgáljam a magyar népi demokrácia és az evangélikus egyház 
közötti jóvissony ügyét. Tudom, hogy sok tennivaló vár rám. 

Az állam és az egyházunk közötti viszonynak ma két 
erős pillére van: a magyar Népköztársaság Alkotmánya, amely biz-
tosit ja minden polgár lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad 
gyakorlásának a jogát, - s az egyház és az állam közötti megegye-
zés, amely sok más mellett jelentős anyagi támogatást is biztosit 
e:̂ yházunknak. Egyházunk legdöntőbb érdeke, amelyen keresztül első 
sorban vizsgálhatjuk az állam és az egyház viszonyát, az hogy a 
maga missziós hivatását szabadon betölthesse. Biztositva van ez 
a lehetőség? Igen, biztositva van. Mindenek előtt az Alkotmány 
oiztositja ezt, de a magyar népi demokrácia immár öt esztendős 
története is bizonyitja, hogy nálunk nemcsak teljes vallásszabad-
ság van, hanem az egyházak állandóan érezhették az állam segítő 
kezét is. A fasiszta rombolásból felépitett templomok százai, sőt 
ezrei s az egyházak támogatására adott százmillió a szavaknál is 
ékesebben bizonyítják mindezt, eleven cáfolatul az ellenséges kül-
föld hazug rágalmainak. 

Amikor tehát a többi protestáns egyházakkal együtt 
a mi egyházunk is elismerte a Köztársaságot és a népi demokrácia 
reformjait, amikor megkötötte az állammal a megegyezést, amikor 
egyházunk összes tisztségviselői letették az esküt a Magyar nép-
köztársaság Alkotmányára, akkor mindez arra szilárd alapra, arra 
a bizonyosságra támaszkodhatott, hogy egyházunk missziós hivatása 
a magyar nép államában biztositva van. 

Amikor azonban mindezt elmondjuk, el kell mondanunk 
azt is, hogy a mi egyházunkban is voltak erők, amelyek nem est az 
utat akarták, hanem a Mindszernty-fele reakciós sérelmi politikához 
akarták kötni egyházunk hajóját. A Szentírásra, egyházunk Iiittételei-
re s egyházunk érdekeire hivatkoztak, - e szavak mögött azonban a 
regi világ védelmének a szándéka húzódott meg. A Mindszenty-féle 
politika valódi értelmét ugy hiszem nem kell már magyarázni, jászén 
azóta teljesen lehullott róla a lepel s valóban a legsötétebb ha-
ladosellenesség, a népelnyomó osztályuralom kegyetlen cinizmus 
tünt el alóla. Ám mégse kezelhetjük ugy ezt a kérdést, hogy Liind-
szenty volt, - Mindszenty nincs. A Mindszernty-fele politikának 
sokféle arculata van s magunk is bizonyitkatjuk, hogy még ma sem 
időszerűtlenek református testvéregyházunk püspökének, Ravasz 
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Lászlónak a szavai: "Kisértése az egyháznak, hogy azonosítja 
magát a lettint osztály-uralommal és az uj államrendben ellenséget 
lásson •.. Ha az egyházat megejti ez a kisértés, az a végzetes 
szerep vár rá, hogy átalakul illegális politikai párttá, A maga 
táborába gyűjti az elégedetlen és ellenzéki elemeket és a hozzá-
való tartozás nem a hitnek, hanem a politikának lesz állásfog-
lalása, " Kérdezzük meg önmagunktól, tisztelt Köẑ ŷülés, egészen 
őszintén, hogy nem ez lett volna-e a sorsa a mi egyházunknak, 
ha győzött volna a Mindszenty politika kisértése? Le igen: ez 
lett volna a sorsa. S kérdezzük meg azt is, nem ez lenne-e egy-
házunk sorsa, ha a mindszentyzmus szelleme más arculatban feléled-
ne egyházunk vezetésében? Egyházunk érdekében kötelessegünk és 
égő felelősségünk tehát, hogy ma is, a jövőben is fellépjünk ha 
ennek a kisértésnek a jelenségeit látjuk egyházunk életében! 

Mi azt tartjuk helyesnek, ha az egyház nem politizál, 
ha az egyháznak nincs politikai hatalma. Éppen ezért helyeseljük 
azt, hogy Alkotmányunk a lelkiismeret és vallásszabadság biztosi-
tás mellett szétvállasztja az államot és az egyházat, megnyitja 
a szabad egyházi fejlődés útját. 

Le ugyanakkor, amikor a politikamentes egyház hivei 
vagyunk, nem tartjuk ezzel összeegyeztethetetlennek azt, ha egy-
házunk nemcsupán elismeri, de helyesli, sőt a maga eszközeivel 
segiti is ezt a hatalmas társadalmi átalakulást, amely ina Magyar-
országon végbemegy. A társadalmi igazságtevésnek, a szegény és 
elnyomottak felemelésének azok az óriási eredményei, amelyeket 
máris elértünk s amelyek a soha nem látott lendületű országépitő 
munka eredményeként a jövőben kibontakoznak, a Krisztusi igazság 
szellemében való. " Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, 
aki a magasságokban iakoziü?" Aki felemeli az alcsonyt a porból 
és szűkölködött kivonssza a sárbél." - mondja a Szentírás. *.os, 
hát nem a múltban elnyomott "alacsonyaknak** a porból való feleme-
lését és a szűkölködő millióknak a sárból való kivonszolásat vé-
gezte és végzi-e a mi népi demokráciánk? Le igen! "Minden völ^y 
felemelkedjék, minden hegy és halom alászálljon és legyen az 
egyenetlen egyenessé és a bércek rónává.** - mondja a Biblia. 
Nos, hát nem a tömeg nyomorúság völgyeinek s a kevesek duskálá-
sa hegyeinek eltüntetését végzi-e a mi szocialista fejlődésünk? 
Leigen! Keresztyén hitvallásunk szerint való tehát az, ha egy-
házunk szeretettel és segitő figyelemmel kiséri azt a diadalmas 
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épitő lendületet, amely a gyárakban, kint a mezőkben s az irodák 
munkaasztalai mellett újjáformálja országunk s felszabadult né-
pünk arculatát, 

Ea nem gondolunk másra, csak arra, hogy mi volt ebben 
az országban, vagy csak ebben a nagyvárosban is öt esztendővel ez-
előtt, - csupa rom£ hullás és pusztulás, - és ha megnézzük, hogy 
mi van ma, már akkor is igy kell, ho^y cselekedjünk, De különösen 
igy kell cselekednünk, ha az uj tervekkel valósággá vállő hatal-
mas fejlődés a múltban elképzelhetetlen méreteire gondolunk. 

Ugyan igy nemcsak nem tartjuk egyházunk hivatásával 
összeegyeztethetetlennek, hanem egyenesen egyházunk keresztyéni 
hivatásának tartjuk azt, hogy erőnkhöz mérten részt vegyünk a bé-
ke biztositásáért folyó küzdelemben, Nincs is még öt esztendeje, 
hogy végetért a második világháború, az özvegyek és árvák szemében 
még meg sem száradt a könny, a sebek még be sem hegedtek s a világ-
uralom imperialista őrültjei máris egy uj, minden eddiginél ször-
nyűbb világháborút készitenek elő. Tudjuk, hogy bűnös szándékukat 
meg lehet, meg tudjuk akadályozni, ha faji, nemzeti, világnézeti, 
vallási különbség nélkül összefog ellenük a világon mindenki, aki 
a békét akarja. Mi magyar evangélikusok büszkék vagyunk rá, hogy 
már eddig is résztvettünk a békéért folyó harcban, s hogy a béke 
hiveinek világkongresszusán résztvett a mi nevünkben hittestvérünk 
Vető püspök ur, A béke hivei világkongresszusának bizottsága a 
napokban felhivást intézett a világ valamennyi nemzete választott 
képviselőtestületéhez, a béke védelméért folytatott harc fokozá-
sára, Ezt a fd hivást a magyar békebizottság küldöttsége holnap 
délben adja át a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának, A kül-
döttségnek tagja Vető püspök ur is, Én ugy hiszem, hogy mindnyá-
junk nevében kijelenthettem: lélekben vele leszünk, mert egész 
evangélikus egyházunk, s annak minden hive egyakerattal ott áll 
a hatalmas béketáborban! 

Tisztelt Közgyűlés! 
Tudom, hogy a feladat, amely rám vár a bányai egyházke-

rület felügyelői székében, nem könnyű. Evangélikus egyházunknak ez 
a legna yobb kerülete, s itt van legtöbb égő, megoldatlan kérdés. 
Azok a problémák, amelyek egyházunk belső megújhodásának nagy prob-
lémái, itt sűrűsödtek össze a legjobban. Eléggé súlyos örökséget 
veszek át. Vannak elódázhatatlanul megoldandó személyi, szerveze-
ti, anyagi és egyéb kérdéseink, őszintén megmondom, hogy mind e 
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kérdések megoldásában semmiféle elfogultság nem fog vezetni, ha-
nem egyedül csak az egyház szolgálatának a jó szándéka. Együtt aka-
rok dolgozni mindenkivel, akit. ugyanez a jószándék fiit. Mondottam, 
hogy az állam és agyházunk viszonya szilárd pilléreken nyugszik. 
Mégis, ez a viszony - éppen az állam és az egyház fokozatos szét-
választása következtében, - napról-napra uj meg uj részletkérdé-
seket vet fel. Törekvésem lesz, hojy e kérdések jó megoldásával 
is segítsem az állam és egyházunk közötti harmónia elmélyülését. 
Eajta leszek, hogy mindig jól képviseljem egyházunk érdekeit. De 
azt is megmondom őszintén: ellene leszek, hogy bárki is vélt sérel-
mek mögé reakciós politikai szándékokat bujtasson, jen különlege-
sen bányai kerületi kérdés, hanem az egész egyházegyetem kérdése, 
hogy egyházi alkotmányunkat hozzá kell igazitanunk a megváltozott 
viszonyokhoz, - de kerületünknek ebben a munkában is ott kell len-
nie, teremtő erővel. Egyházi alkotmányunk reformjának ki kell kü-
szöbölni az elévült részeket. Az egyházkerületek és az egyházrae-
gyék beosztása mar nem jó: alkalmazkodnunk kell az uj közig az gat a-
si beosztáshoz, s egyházunk kisebb kereteihez, ügy hiszem, hogy az 
uj alkotmánynak figyelembe kell vennie országunk uj fejlődését, 
utat kell nyisson az élő misszió/ népi egyházának, utat az uj mun-
kamódszereknek és munkalehetőségeknek. Ezért a zsinat aktív munká-
jára van szükség, s olyan zsinati tagokra, akik erre az újjáépítő 
munkára alkalmasak. De ehhez hasonlóan minden egyházszervezeti fo-
kon, a presbitériumoktól felfelé, a megujulást szolgáló munkásokra 
van szükség. Egyházunk szerveinek összetétele nem fejezi ki egyhá-
zunk valóságos összetételét. Az állam segitsége mellett szükséges 
az egyház önálló anyagi bázisának megteremtése. Herr épithetünk és 
ne is épitsünk külföldi segélyekre, hanem mindenekelőtt a mi bel-
ső erőinkre. Szükséges az egyház életében fokozott takarékosság, 
- ám ez nem jelentheti az egyházi munkásokkal való takarékosságot. 
Itt is annak az elvnek kell érvényesülnie, hogy a legfőbb érték 
az ember, tehát az egyházi munkások megélhetését biztosítani kell, 
s arányosítani kell az egyházi jövedelmeket. Fontos, bfhy az egy-
célú egyházi munkák racionálisan egységesittessenek. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Tudom jól, ho^ szervezeti kérdések megoldása önmagá-

ban még nem jelent megujulást. A szellemnek, a léleknek kell meg-
újulnia. Az a hatalmas történelmi átalakulás, amelynek mi magunk 
is részesei vagyunk, csodálatos alkalom erre egyházunknak. A magyar 
protestantizmussá , benne a mi egyházunknak ma újra hatalmas lehe-
tősége van, hogy teremtő erő legyen a magyar életben. Ennek az 
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utja nem a világtól elvonuló pietista magatartás, hanem a haladó 
protestáns hagyományokhoz való minél teljesebb visszatérés. Ennek 
a jegyében erősítenünk kell a többi protestáns egyházakkal, első-
sorban a református egyházzal való szoros együttműködést. Ne ta-
gadjuk, hogy vannak még közöttünk olyanok, akik e haladó protes-
táns egység helyett szivesebben mennének egy olyan úgynevezett 
"keresztény egység" táborába, amelyet a kereszténység jelszava 
mögött a demokrácia-ellenesség indulata fut. Küzdenünk kell elle-
nünk, befolyásuk ellen, mertha arra mennénk, nem keresztyén esz-
mék diadalát, hanem az uj Caraffák protestáns-ellenes, haladás-
ellenes, népellenes uralmát segitenék elő. Ez nem a mi utunk! A 
mi utunk: a nép egyházaként megujulva menni előre, népünkkel 
együtt, a felemelkedés utján. Az első lépéseket megtette már e>y-
házunk ezen az uton és nem is lehet már visszarántani! 

Magam is est az utat akarom szolgálni munkámmal. Bi-
zalmat és segitséget kérek hozzá. 

Gondolatom most a bányai egyházkerület gyülekezetei-
hez száll. A dolgos és jobb jövőt munkáló parasztokhoz, munkások-
hoz, értelmiségiekhez: gyülekezetcink híveihez; a tanyykon, fal-
vakban, városokban. A sokféle gondokkal küzdő lelkészekhez, kü-
lönösen a távoli szróványckon. Lelkészeinktől egyet kérek: legye-
nek ugy népünk papjai, ahogyan azok voltak a nép ügyéért, igazsá-
gáért kiáltó prédikátorok. Népünknek, híveinknek egyet kívánok: 
legyen béke és boldogság országépito erőfeszítésünk gyümölcse! 

Munkálkodásunkon pedig legyen Isten áldása!" 
Kemény Lajos: Hálásan köszönjük az egész közgyűlés 

nevében az elhangzott székfoglaló beszédet. A beszéd közben és el-
hangzása után többször is kifejezett tetszésnyilvánítás azt jelen-
tette, hogy a közgyűlés résztvevői a kért bizalmat és segitséget 
a kerületi felügyelő urnák készségesen megadják. Javaslom, hogy 
a székfoglaló beszéd örökittessék meg a közgyűlés jegyzőkönyvében. 

A kerületi közgyűlés a szék-
foglaló beszédet a közgyűlés jegyző-
könyvébe iktatja. 

Ezután többen üdvözlik az egyházkerületi felügyelőt. 
Először örtutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, majd 
Turóczy Zoltán püspök az egész evangélikus egyetemes egyház, a 
többi kerületek és minden egyházi intézmény nevében, Bereczky 
Albert református püspök a magyarországi református egyház és 
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egyetemes konvent, Csiky Gábor unitárius püspöki vikárius az 
unitárius egyház, Szimouiüesz Lajos protestáns tábori püspök 
a tábori püspökség nevében, Fálfi Miklós intézeti tanár az 
Evangélikus hittudományi kar, Üotyánszky János esperes a béké-
si egyházmegye és a szentetornyai egyházközség, végül Holecska 
Gyula egyházközségi felügyelő az orosházi egyházközség nevében. 

Darvas József kerületi felügyelő megköszöni az üd-
vözléseket és a közgyűlést tiz percre felfüggeszti. 

A közgyűlés végetárt ünnepélyes része a himnusz 
eléíieklésével zárult. 

Szünet után Larvas József kerületi felügyelő a köz-
gyűlést újból megnyitja, közli, hogy Dedinszky Gyula egyházi fő-
jegyzőnek van előterjesztése. 

1jó hó 17-mn tartott ülésébea megállapította, hogy az egyházkerü-
leti bizottságok megújítása és az azokban megüresedett helyek be-
töltése szükségessé vált. Tekintettel arra, hogy egyes bizottságok 
munkaképtelenné váltak, más bizottságok hatásköre pedig az uj egy-
házi törvények következtében megváltozott, az egyházkerületi pres-
bitérium helyesebbnek tartja, ha egyes megüresedett tisztségek ke-
rülnek betöltésre, hanem az egyházkerületi közgyűlés általános 
tisztújítást rendel el. Ügy a gyakorlati használhatóság, mint a 
személyi kérdések megoldása érdekében az egyházkerületi presbité-
rium öt tagból álló jelölő bizottságot küldött ki és felhatalmazta 
az elnökséget, hogy a jelölő bizottságot a presbitériumon kivali 
tagokkal is kiegészíthesse. Javasolja a presbitérium a köz gyűlésnek, 
hogy az igy megejtendő általános tisztújítást folyó évi március 
31-î  összehívandó rendkívüli közgyűlés feladatává tegye. 

ja-e a kösv y Jés a presbitérium javaslatát? mivel az elhangzott fel-
kiáltásokból ugy látom, hogy igen és mivel ellenkező javaslat nem 
tétetett, kijelentem, ho^y a közgyűlés a presbitériumnak az általá-
nos tisztújításra vonatkozó javaslatát elfogadja. 

Lediiiszky Gyula: Az egyházkerületi presbitérium io-

Darvas József felügyelő: felteszem a kérdést, elfo^ad-

A közgyűlésnek több tárgya nem lévén, azt bezárom 
K.m.f. 
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I.Arad-békési egyházmegye. 

Egyházközség. Lelkész. Vallástanitó-lelkész. 
Segédlelkész. 

1. Békés Abaffy Gyula 

2. Békése sáb Bedinszky Gyula 
Kiss György 
Linder László 
Mekis Ádám 
Bohály Mihály 

Jeszenszky Tibor vtl 
Pilippinyi János vtl 
Egyed Hébertné vtl. 
bztehló Mátyás vtl. 

/Br.Szandai János vtl 
Kincses Gusztáv vt. 
Egyed Bóbert sl. 

3- Elek Hernád Tibor L • , - ,, 
4. Gerendás Solymár Pál 

5. Gyoma Szabó Kálmán 
6. Gyula Benkő István Lötz Tibor sl. 

7. Meggyesegyháza Br.Gubcsó András Turcsányi Károly vtl, 
8. Mezőberény I. Kun Kaiser JGzsef 



9. Mezőberény II. Buszkup Ferenc 
Babok Ferenc Miklóssy Endre vtl. 

lo. Puszta-Ottlaka Kiss Benő 

II. Békési egyházmegye. 

1. Csabacsüd Chovan József 
2. Csanádapáca Lukács László 

5* Csorvás Tátrai Károly Üresedésben. 
4. Gádoros Aranyi József 

5* Kardoskut Breuer Oszkár ! 
i 

6. Kondoros 
V 

Pribelszky Mihály 

7. Mezőtúr Botyánszky János 
8. Nagymágócs Kálmán Lajos 
9. Nagyszénás Zoltán Emil Boros Károly vtl. 
lo. Orosháza 

] 

Fürst Ervin 
Gyöngyösi Vilmos 
Horémusz Pál 

Gyurán György vtl. 
Gabányi Géza s.l. 

11. Orosháza 
Bákóczi-telep Farkas Lajos 

12. ^ usztaföldvár Szentpáli Pál 
Szarvas Bártfay Gusztáv 

Pálfi István 
Székács Sámuel 
Szepesi Károly 

Fest Miklós vtl. 
Szlovák Miklós vtl. 
Krón Ferenc sl. 

14. Szent et ornya Koszorús Oszkár 
— 

15. Tótkomlós í I i Jeszenszky János Zern an Mihály 
Koppány János vtl. 

III. Budapesti egyházmegye. 

T 1. Festi egyház 
Lr.Keken András 
Kemény Lajos 
Üresedésben 
Biinár Jenő 
Scholz László 
Gríinvalszky Károly 
Dr .Halász Kálmán 

Lr.Gauay László vtl. 
Csaba László * 
Bendely Károly 
Falvay Jenő 
Gádor András 
Lamnek Vilmos 
Lehel László 
Süle Károly 
Szabó Aladár 
Szuchovszky Gy 
Virág Jenő 
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/Pesti egyház folytatása/ Muncz Erigyes vt. 
fíuzicska László vt. 
Takács József sl. 
Pásztor Pál " 
Korén Emil " 

| Lr.Benes Miklós " 
Hafensoher Károly • 
Valent Béla " 
Petrik János " 

2» Bp, Bákó c z léut Br.ssilády Jenő 1 

3« Budai Egyház Sréter Perenc 
Danhauser László 

Glatz József vtl. 
Euttkay Elemér vtl. 
Sztehló Gábor sl. 

4. Óbuda Bezséry László Üresedésben vtl. 
Komjáthy Lajos sl. 

5; Kelenföld Kendeh~ György Bottá István vtl. 
Br.Bezessy Zoltán s 

6. Budafok Pogarasi Árpád Brebóvszky József s. 
7. Csepel Várady Lajos Gáncs Aladár vtl. 
8. Csillaghegy Kaposvári Vilmos 
9. Dunaharaszti Mikler Sámuel 
lo. Kispest Handrássy Elek Bándi István vtl. 

Tomcsányi László vt'. 
11. Pesterzsébet Bencze Imre Riesz György vtl. 

Murányi árpád vtl. 
12. Pestszentlőrine Sókoray Károly Visontai Bobért sl. 

13. 1 
Vác Soromer Gyula Dr.Helle Eerenc sl. 

" " " 

Pébé Zulauf Henrik Csengődy László sl. 

IV.Csanád-csongrádi egyházmegye. 

1. Ambrózfalva Zátonyi Pál 
2. j, Battonya Kecske Pál 

1 7* Csanádalberti Zalán Pál 
4. Hódmezővásárhely Takács János 

Magyarb ánhegyes Bártfai Lajos 
6. í Makó L Szlovák Pál 
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7. 
s -

Mezőhegyes Marschalkc Gyula 
8. Sagyb ánhegy es Maczák György 

9. Pitvaros Matthaeidesz Gyula 
lo. i Szeged Benkóczi Bániéi 

I 1 

Szabó Lóránt trtl. 
Komoly Sámuel sl. 

ii. Szentes Virányi Lajos 
12. Tiszafüldvár l Kriszt réter 
13. C sáp a-N agyrév Békés József 
15. Nagylak Üresedé sben• 

V. Pesti felső egyházmegye « 

1. Acsa Maróti János 
2. Aszod 

? 1 i i 1""1" - " 11,1" 

Bogya Géza Ktiftn Brnő vt* 

Zsemberóvszky János 

3. C inkota Blatniczky Jenő Tóth Szőllős Mi. sl. | 
4. Csornád Lucsán Márton 

m Csömör Solymár János 
- • -

| 6. Csővár Pohánka Ödön 
7* Domony forda Gyula 
8. 

, 
Pót Zászkaliczky Pál Józsa Márton sl. 

Fekete István sl. 

9. 
. i 
Galgagyörk Medvey Mátyás 

lo. Gödöllő Erős Sándor 
11. Hatvan Terei Endre 
12. Iklad Eeve Lajos 

13. 
u _ _ 1 W y Nagyiparosa Győri János 

14. Pécel 1 Blázy Lajos 

15. Eákoskeresztur Eósa Pál Petró Elek vtl. 1 
Muntág Andor sl. 

16. Rákospalota Kökény Elek Janesó Bertalan vtl. 1 



17. Rákosszentmihály Tóth-Szőllős Mihály Kürtösi Kálmán vtl. 
18. Újpest Mezei József Komjáthy Béla vtl. 

Sikter László vtl. 

VI. Pesti középső egyházmegye. 

1. Alberti Bánszky György 
2. • Bénye Válint János 

3- Cegléd Jávor Pál Korim Kálmán sl. 
f. 

Gyömrő Virág Gyula 

5. Irsa Krecsák János 
6. Maglód Harmati György 

7* Mende Betre László 
l l 1 ' 

8. Monor Dr.Molnár Rudolf : 

9. Pilis Nagybocskai Vilmos 
Tóth Károly 

hoszik aihaly vtl. 

lo. Nyáregyháza Lupták Gyula 
11. Péteri Szende Ernő 

1 

12. Tápiószele Bódy Pál ] 
Betre Lajos sl. 

13. Tápiosz en tmár 1011 Pál Béla 
14. Vecsés • 

Hegedűs Lajos j 

i ...... 
Bánsz entmiklós Vancsó JÓzsefsl. 

Vil.Pesti alsó egyházmegye. 

1. Apostag Bakay Péter 
2 . Baja Kemény Gábor 

3* Csengőd Zoltán László 
4. Bunaegyháza Bakay Zoltán 

* 

% Gyón huttkay-Miklian G* 1 

6. Harta Palotay Gyula 
7. Kee skemét Friedrich Lajos Fodor Ottmár sl* 
8. Kiskőrös Br .Murányi György 

Ponicsán Imre 

1 

i Mina János vtl. 
Sebes István vtl. 
Matuz László.sl. 



9. Kiskunhalas Bachát István 
lo. Gesa Rédei Károly 
11. Páhi Baentpéteri Péter 
12. Soltvadkert Sikter András Mezősi György sl. 
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