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J e g y z ő k ö n y v 
a bányai evangélikus egyházkerület 195°•szeptember 1-én, 
Budapesten tartott rendes évi közgyűléséről. 

Jelen vannak:̂  Dezséry László püspök és Darvas Jó-
zsef kerületi felügyelő, a közgyűlés elnökei. 

Dr.Göttche Ervin, Ruttkay-Miklian Géza, Gyöngyösi 
Vilmos, Csepregi Béla, Péter Lajos, Sándy Gyula, dr.Matolay 
Miklós, handrássy Elek,V|rady Lajos, Mekis Ádám, Friedrich 
Lajos, id.Benczúr László, Kemény Lajos, dr.Gaudy László,Lányi 
Márton dr., Grünvalszky Károly, Tátrai Károly, Hern^dy Nándor, 
Bakos Jenő, Kökény Lajos, dr.Kultsár Barnabás, BenyO Vilmos, 
Bódy Pál, Botyánszky János, Gádor András, Ruttkay-Miklian 
Gyula, mint a kerületi közgyűlésnek hivataluknál fogva tagjai. 

Az egyházmegyék részéről: arad-békési egyházmegyé-
ből: Rohály Mihály esperes, Benkő István, Kiss^György; a bé-
kési egyházmegyéből: Breuer Oszkár, Zemann Mihály, Farkas La-
jos, Csicsely János, Dauda József, Pusztai Pál, dr.Nádor Jenő, 
Pálfi István, Chovan József, Szepesi Kár oly; a budapesti egy-
házmegyéből: Kpunz János,^Gáncs Aladár, dr.Hittrich József, 
Ruttkay Elemér, Benczúr László, dr.Helle Ferenc, dr.Gyimesy 
Károly, dr.Szilády Jenő, dr.Molnár Gyula, Sommer Gyula,^ 
dr.Lehel László, Sokoray Károly, dr.Kökény Béla, Süle Károly, 
Zulauf Hherik, Kaposvári Vilmos, Csaba László, Szuchovszky 
Gyula,^id.Rimár Jenő, dr.Kubacska Béla András, Artner Oszkár, 
Gallo Árpád, Sréter Ferenc, dr.Halász Kálmán, Komjáthy Lajos, 
Scholz László, Bencze Imre, Schelken Béla, Fábián János,Mikler 
Gusztáv; a csanád-csongrádi egyházmegyéből: Virányi Lajos, 
Zátonyi Pál, Fecske Pál, Fabriczi Pál, Kriszt Péter; a pesti 
felső egyházmegyéből: Blatniczky Jenő, Blázy Lajos, Bogya 
Géza, Solymár ̂János, dr.Kósa Pál, Sikter László, Kürtösi Kál-
mán, Lucsán Márton; a pesti középső egyházmegyéből: Jávor Pál, 
dr.Jugovics Lajos, dr.Molnár Rudolf,^Bánszky György, Válint 
János, Berg Miksa, Detre Lajos, Lesták Mátyás, Kemenczei Já-
nos, Hegedűs Lajos, Krecsák János, Virág Gyula; a pesti alsó 
egyházmegyéből: Szentpéteri Péter, Ponicsán Imre, Adám^János, 
Bachát István, Kudron Nándor, Sikter András, mint egyházmegyei 
megbizottak és kiküldöttek. 

1./ Dezséry László püspök imádkozik. Megállapitja, 
hogy a közgyűlés szabályszerűen hirddtetett meg,hivatott össze. 
Közli, hogy a jegyzői kar jelentése szerint a közgyűlés^tagjai 
megfelelő számban jelentek meg, megbízóleveleiket beadták,igy 
tehát a közgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyv Írására a jegy-
zői kart, hitelesítésére Csepregi Béla, Várady Lajos,^Kökény 
Lajos és Bakos Jenő közgyűlési tagokat kéri fel. Ezután a köz-
gyűlést megalakultnak jelenti ki es azt megnyitja. 

Köszönetet mond Friedrich Lajos egyházkerületi jegy-
zőnek a tegnapi vallásos esten tartott előadasáért, Zalánfi 
Aladár főorgonánsnak és Weltler Jenő karnagynak, yalamint a 
Lutheránia vegyeskarnak a zenei számokért, Mekis Adám kerü-
leti főjegyzőnek a ma reggeli Gyámintézeti istentiszteleti 
szolgálatért. Köszönetet mond azoknak is, akik az augusztus 
31-i lelkészkonferencián közreműködtek. Ezek Csepregi Béla, 
Keménv Lajos, dr.Karner Károly és Hernády Nándor. Ezután a 
következő szavakkal emlékezik meg a magyar Népköztársaság 
Kormánya és a római katolikus egyház között létrejött meg-
állapodásról: 
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"Néhány szót^szeretnék szólni olyan történelmi ese-
ményről, amelyről való megemlékezés öröm és boldogság számunk-
ra: A Magyar Népköztársaság Kormánya megállapodott a római 
katolikus egyházzal. Ez az esemény éppen a kerületi gyűlés 
előkészitése közben következett be és őszinte örömet keltett 
éppen abban az ülésben, mely akkor folyt, az esperesi érte-
kezletünk résztvevőiben, amikor ezt^a megállapodást aláirták. 
Külön öröm számunkra, hogy Darvas József kerületi felügyelőnk, 
kultuszminiszter tudott közreműködni ennek az előkészitésében. 
A tegnapi lelkészkonferencia őt ezzel a sikeres munkájával kap-
csolatban üdvözleteivel és jókivánataival táviratban kereste 
meg. 

A megállapodás Népköztársaságunk Kormánya és a római 
katolikus egyház között lezárja az egyezmények sorát és ma 
már Magyarország minden történelmi egyháza a néphez való hűség-
gel és^a néppel való szolidaritás kifejezése mellett, Népköz-
társaságunk elismerésével folytatja működését. 

Ez a megállapodás számunkra igen nagy jelentőségű 
történelmi esemény. Mindig biztunk abban, hogy a római kato-
likus alsópapság megmozdul és kifejezi népünkhöz való hűségét. 
Evangélikus sajtónk és közéletünk segitette és^támogatta azokat 
a fáradozásokat, amelyet a római katolikus alsópapsag a megál-
lapodás érdekében kifejtett. A mi számunkra ez a folyamat moz-
galmas folyamat volt, ̂ mert azt néztük, hogy mikor és kellő idő-
ben találja-e meg a római katolikus egyház a teológiai tisz-
tázódás lehetőségét és az egyházi nyilatkozat megtételét a 
megállapodás érdekében. 

Mi kétesztendős megegyezésre tekintünk vissza és eb-
ből az alkalomból üdvözöljük a római katolikus egyházat. Tud-
juk, hogy az a folyamat, amely eddig vezetett, kihatott egy-
házunkra is. Őszintén megállapíthatjuk, hogy megegyezésünk 
sikere sokban függött attól,^hogy a római katolikus egyház 
csak ma kötötte meg a sajátját. Nagy reménységgel vagyunk 
azonban a továbbiakra vonatkozólag. Innen fordulunk a Magyar 
Népköztársaság Kormányához, amelynek nevében Bévai József 
nagy beszédben fejezteki, hogy megegyezéseink jól beválnak 
és jól funkcionálnak, hogy tekintse a magyar történelmi egy-
házakkal való megállapodást ugy, mint amelyben reménysége 
van a magyar népnek. Legyünk közösen azon, hogy jól beválja-
nak és jol funkcionáljanak. A mi evangélikus egyházunk kész-
séggel fogja a maga részéről kötelességeit teljesiteni. 

Erről szólva, ki szeretném fejezni köszönetemet 
és köszönetünket, jókívánságomat és jókívánságainkat Darvas 
József kerületi felügyelőnknek, mint kultuszminiszternek en-
nek a valóban világjelentőségü politikai és egyháztörténelmi 
eseménynek a tudomásulvételekor." 

2./ Csepregi Béla kerületi missziói lelkész ezután 
felolvassa Dezséry László püspöknek az elmúlt közigazgatási 
évről szóló alábbi jelentését: 
"A kerületi közgyűlés idejének előrehozása. 

Amikor ezévi egyházkerületi^életünkről a püspöki 
jelentésben számot kivánok adni, sajnálattal kell megálla-
pítanom azt, hogy az esperesi jelentések hiánya miatt az 
egyházmegyék életéről csak nagyvonásokban számolhatok be. 
Az esperesi jelentések hiánya nem hanyagságból állt elő, 
hanem azért , mert az egyházmegyei közgyűlések egyrészét 



még nem tartották meg, vagy pedig csak a legközelebb mait 
napokban tartották. 

Ugyanis ezévi rendes kerületi közgyűlésünket nem a 
mai napra terveztük, hanem szeptember végére és ehhez az idő-
ponthoz alkalmazkodtak az egyházmegyék is a közgyűlés kitű-
zésével. 

Viszont annak, hogy a kerületi közgyűlést korábban 
kellett megtartanunk, az volt az oka, hogy az eredetileg no-
vember lo-ére tervezett egyetemes közgyűlésnek időpontját kel-
lett szeptemberre előhozni. A lelkészképzésünkben beállott és 
most kialakulóban lévő közismert változás kényszeritette az 
egyetemes egyház elnökségét arra, hogy az idei egyetemes köz-
gyűlést szeptember vége előtt tartsák meg, mert ennek a köz-
gyűlésnek kell döntő intézkedéseket hoznia az eddigi theoló-
giai fakultás utódjául felállitandó egyházi Theológiai Akadé-
mia dolgában. 

Az elmondottak ismeretében a közgyűlés tagjai a püs-
pöki jelentésnek az esperességekre vonatkozó bizonyos hiányos-
ságait megértően vegyék tudomásul, mert ezek a hiányosságok 
végeredményben csak bizonyos részletekre vonatkoznak, és a 
jelentésbe most még fel nem vehető adatokat a később kidol-
gozandó összesítésekben a jelentéssel együtt minden egyház-
községnek rendelkezésére fogom bocsátani. 
Kerületi felügyelő és püspök választása. 

Egyházkerületünk legutóbbi rendes évi közgyűlése 
1949.október l^-án volt. A jelentésnek tehát nem egészen egy 
esztendő életére kell világosságot vetnie. 

A legutóbbi közgyűlés idején az egyházkerület élén 
Kemény Lajos püspökhelyettes és dr.Lányi Marton békésiregy-házmegyei felügyelő, mint kerületi felügyelőhelyettes állottak. 

Az azóta eltelt egy év alatt egyházkerületünknek hosz-
szu ideig hiányos közigazgatási szervezete majdnem teljességé-
ben kiépült. 

Megtörtént az egyházkerületi felügyelő megválasztása. 
Az 195o.február 21-én tartott rendkivüli kerületi közgyűlésen 
iktatta be kerületünk uj felügyelőjét, Darvas József akkori 
épitésügyi minisztert. 

Az egyetemes egyház külön fegyelmi bírósága a vallás-
és közoktatásügyi miniszter felhívására 195°*április 1-én 
D.Ordass Lajosbányakerületi püspököt püspöki tisztségében 
nyugdíjazta. "Örömünkre szolgál, hogy az államkormány az egy-
ház által beadott kegyelmi kérvényt, - amint erről a lapok is 
hirt adtak - elfogadta és Ordass Lajost szabadlábra helyezte"-
idézem elnöktársam junius 27-i bejelentését. 

A püspöki hivatal igy megüresedvén, a kerületi ̂pres-
bitérium elrendelte annak betöltését. Ez is megtörtént és a 
szavazásra jogosított egyházközségek és iskolák bizalma en-
gem állított püspökként az egyházkerület szolgálatába. Beik-
tatásomat az 195o.junius 27-én tartott rendkívüli kerületi 
közgyűlés végezte el. 

A kerületi elnökség igy teljessé válván, az első ren-
des közgyűlésre benyújtott püspöki jelentésnek, mint amely hi-
vatott krónikása is a kerület életének, meg kell állapítania, 
hogy az átmeneti időben a kerületi felügyelőt dr.Lányi Mártonon 
kivül több esetben dr.Vangyel Endre arad-békési egyházmegyi 
felügyelő és dr.Adamkovics Ágost békési egyházmegyei II.felü-
gyelő, - a püspököt pedig Kemény^Lajoson kivül hosszabb időn 
at Benkóczy Dániel csanád-csongrádi esperes helyettesitette. 
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Nem mulaszthatom el, hogy nekik ez ̂ alkalommal kerületünk 
nyilvánossága előtt elvegzett munkájukért köszönetet ne 
mondj ak. 
Az általános tisztújítás» 

A kerületi elnökségnek változása és a kerület tisz-
tikarának, valamint bizottságainak részben hiányos összeállí-
tása - a törvényszéket például alig lehetett munkaképesen ösz-
szehivni - szükségessé tette, hogy az 1950,február 21-i rend-
kívüli közgyűlés a presbitérium javaslatára általános tiszt-
újítást rendeljen el,^ 

Hosszas tanácskozás után alaposan előkészülve az 
195o.évi junius 26-i kerületi presbitériumi ülésnek a tiszt-
újítás tekintetében sikerült olyan javaslatot elkészítenie, 
amelynek alapján a 27-én tartott rendkívüli közgyűlés telje-
sen uj tisztikart és bizottságokat állithatott munkába. A tel-
jesen uj nem azt jelenti, hogy a régi tisztségviselők közül 
senki sem maradt meg helyén, hanem azt jelenti, hogy a tiszti-
kar, a presbitérium, a törvényszék és a bizottságok több helyen 
uj és remélhetőleg munkára kész és képes személyekkel telje-
sedtek meg. 

Az általános tisztújítással kapcsolatban a közgyűlés 
kihagyta a felesleges bizottságokat. A szakbizottságok ugyanis 
voltaképpen már az ug egyházi törvények megalkotásakor nagyrész-
ben feleslegesekké váltak, mert a presbitérium létrehozása és 
a törvénynek az a rendelkezése, hogy a presbitérium önmagát 
szükség esetén szakértőkkel egészítheti ki, a különbizottsági 
munkát a legtöbb esetben nélkülözhetővé teszi. Sőt azt kell 
megállapítanunk, hogy ha a presbitérium ülése előtt még külön 
szakbizottság is foglalkoznék a felvetődő ügyekkel, akkor az 
eljárás rendkívül^nehézkessé és lassúvá válnék. 

Így tehát csak a lelkészképesitő, a lelkészképző, a 
lelkészválasztási és az iskolai bizottság, valamint a számvevő-
szék szerepel az uj kerületi szervezetben. Az iskola bizottság 
szerkezetét a változott helyzethez képest állapította meg a 
közgyűlés. 

Örömmel közlöm, hogy a tisztségekre és a bizottságok-
ba megválasztott személyek kettő kivételével már igásban is ki-
jelentették, hogy a választást elfogadják. 
Püspöki hivatal, központi dolgozok. 

A kerület központi rendjével kapcsolatosan szüksé-
gesnek tartom^közölni a közgyűléssel, hogyha püspöki hivatal 
hosszabb idő éta ismét a Puskin-utca 12.számú székház föld-
szintjén működik, ahol az ujre^használatba vett tanácster-
men kivül három irodahelyiség áll rendelkezésünkre. A nyár 
folyamán kisebb, de mégis eléggé költséges átalakítással a 
püspöki hivatalt minden tekintetben használhatóvá tettük. Saj-
nos a "minden tekintetben" kifejezést egyelőre csak a "n^ár fo-
lyamára" tudom érteni, mert a fűtési időszakban előkerülő gon-
dok ma még megoldva nincsenek. A székház központifütés-berende-
zése ugyanis elromlott,a kazánt ki kellene cserélni, ez pedig 
olyan nagy kiadást jelent, amit sem^a kerület, sem pedig a ház-
tulajdonos pesti egyházközség nem vállalhat. 

A kerület központi munkájában továbbra is a régi 
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püspöki titkár és a két régi kerületi missziói lelkész műkö-
dik. Csepregi Béla ismert munkájának természetéből kifolyólag 
az evangélizációt végzi és irányitja, püspöki hivatali tevé-
kenységet egyáltalában nem végez, Hernády Nándor a mátraszent-
istván i üdülő irányitásának és felügyeletének munkáján kivül 
éppen mostanában járja be a kerület minden egyházközségét az 
ismertetett adatgyűjtés céljából, egyébként azonban püspöki hi-
vatali tevékenységet is folytat. A hivatalban egy irodai mun-
kaerő dolgozik. 
A presbitérium. 

A kerületi presbitérium a legutóbbi püspöki jelentés 
elhangzása óta 1949.október 18-án, december 22-én, 195°•február 
17-én, április 18-án, junius 8-án, és junius 26-án tartott ülést. 
Ezek az ülések foglalkoztak és intézkedtek a kerületi felügyelő 
és a püspök megválasztásával kapcsolatosan, lévén a törvény ren-
delkezése szerint e választások kiirása és lebonyolítása a pres-
bitérium feladata. Ugyancsak foglalkoztak és rendelkeztek az ál-
talános tisztújítás ügyében is. Többször szerepelt a presbité-
rium tárgysorozatán a pesti gimnáziumok kerületi fenntartásba 
vételének ügye; ezenkivül még a következő tárgyakban tanácsko-
zott a presbitérium: a kiskunfélegyházi evangélikusok helyzete, 
az egyetemes egyház külön fegyelmi biróság itétele, a kerület 
egyes lelkészei ellen inditott fegyelmi eljárások, az egyház-
kerületi földbirtok felajánlása az államnak, a püspöki székhely 
álandósitásával kapcsolatos püspöki bejelentés, az evangélizáció 
szolgálata a kerületi iratterjesztésben, az egyház anyagi ügyei-
ben beállott nehézségek. A legutolsó presbitériumi ülés a mai 
közgyűlést készitette elő. Ez az ülés augusztus Jl-én volt. 
Egyházi földek felajánlása. 

Jelentést kell tennem arról, hogyegyházunk és a magyar 
Népköztársaság Kormánya között az egyházi földbirtokoknak az 
állam részére való felajánlása dolgaban keretszerződés jött 
létre. Erről az egyetemes egyház elnöksége tájékoztatta az ösz-
szes érdekelteket, majd részletes utmutatást adott a földek 
felajánlásának módjáról. E szerint a felajánláshoz közgyűlési 
vagy képviselőtestületi határozat szükséges. Az így létrejött 
határozatot az egyházmegyei elnökség jóvahagyó záradékkal látja 
el és felterjeszti ugyancsak jóváhagyás végett a kerületi el-
nökségnek. A kerületi elnökség az egyházkerület nevében ugyancsak 
záradékolja az egyházközségi határozatot, de erről utólagosan 
köteles jelentést tenni a kerületi közgyűlésnek. 

Ennek a rendelkezésnek értelmében bejelentem, hogy 
az egyházkerületi elnökség eddig a kecskeméti, a tiszaföldvári, 
a mezőberényi II.kerületi, az eleki, a battonyai, a tótkomlósig 
az ikladi, az orosházi és a mezőberényi I.kerületi egyházközség 
felajánló határozatát hagyta jóvá. Kérem ennek tudomásulvételét. 
Lelkészavatás, lelkészvizsga. 

A legutóbbi püspöki jelentés bemutatása óta lelkésza-
vatás nem volt. Ennek oka a theológiai tanulmányi időnek 5 évre 
emelése következtében felőállott egyéves kiesés. 

A lelkészképesitő bizottság bányakerületi osztálya előtt 
nyolc segédlelkész tett I. és öt segédlelkész II. vizsgálatot. 



Az utóbbiak, névszerint Csengődy László, Gáncs Aladár, Muntág 
Andor, Roszik Mihály és ifj.Róth-Szőllős Mihály lelkészi okle-
velet nyertek. 
Az egyházmegyei elnökségek. 

Az egyházmegyék helyzetéről a következőkben adok 
röviden számot. 

Az arad-békési egyházmegye változatlanul Rohál̂ r 
Mihály esperes és dr. Van gyei ̂Endre egyházmegyei felügyelő 
elnöklete alatt végezte munkáját. Ugyancsak változatlan volt 
az egyházmegyei elnökség a békési egyházmegyében is, ahol es-
peres Botyánszky János, felügyelő pedig dr.Lányi Márton. A 
budapesti egyházmegyében az esperesi hivatalt egészen a püs-
pökiktatásig Várady Lajos alesperes látta el, mert Kemény La-
jos esperes a pjispökhelyettesi munkát végezte. Utóbb Kemény 
Lajos átvette az esperesi hivatal vezetését. A felügyelő tiszt-
ben Kökény Lajos egyházmegyei II.felügyelő járt el. A csanád-
csongrádi egyházmegye esperese: Benkóczy Dániel gyengélkedése 
miatt hosszabb időre kénytelen volt átadni az esperesi hiva-
tal irányítását Virányi Lajos alesperesnek, majd később espe-
resi hivataláról le is mondott. Az egyházmegye utódjául Virányi 
Lajost választotta meg esperesévé. Az egyházmegye felügyelője 
változatlanul dr.Schneller Károly. A pesti felső egyházmegye 
esperesének, Zászkaliczky Pálnak, az egyetemes egyház elnök-
ségének felfüggesztő^határozata^óta, Blatniczky Jenő alespe-
res látja el hivatalát. Az egyházmegyei felügyelő ebben az 
egyházmegyében Blatniczky Pál. A pesti középső egyházmegye 
esperese továbbra is Bódy Pál, egyházmegyei felügyelővé a 
nyár folyamán választották meg és iktatták hivatalába Bene-
dicty Bélát. Végül a pesti alsó egyházmegye elnöki vezetéséről 
szólva jelentem, hogy dr.Murányi György esperesnek hivatalától 
történt felfüggesztése, majd esperesi tisztéről való lemondása 
következtében Sikter András alesperes vezette az esperesi hi-
vatalt. A felügyelő tisztet dr.Blathesz Károly egyházmegyei II. 
felügyelő látta el. A minap tartott egyházmegyei közgyűlés ren-
delte el az esperességi elnökség megválasztását. 
Az egyházmegyei közgyűlések. 

Amint már emiitettem, a. kerületi közgyűlésig öt egy-
házmegyei közgyűlés megtartásáról érkezett csak jelentés. A 
nyár folyamán tartott közgyűlést a budapesti, a pesti középső, 
és a békési egyházmegye; ̂ ezekről a közgyűlésekről a püspöki 
hivatal a jelentéseket már kellő időben megkapta. Augusztus 
25-én tartott közgyűlést a csanád-csongrádi egyházmegye, augusz-
tus Jo-án a pesti alsó egyházmegye; az idő rövidsége miatt 
ezekről jelentés még nincs, illetve a püspöki jelentésben nem 
voltfelhasználható. Az arad-békési és a pesti felső egyházmegye 
eddig még nem tartott közgyűlést. 

Az egyházmegyék és az egyházközségek életében az el-
múlt közigazgatási évben szervezeti változás nem történt. A 
püspöki hivatalba érkezett szóbeli és Írásbeli jelentésekből 
meg lehet állapítanom, hogy a lelkészi kar munkáját odaadóan 
végezte, de ezt a munkát igen sok külső körülmény gátolta.^ 
Ez az egyházunkban napjainkban végbemenő gyökeres átalakulásnak 
következménye, ami abból áll, hogy haladunk előre az egyház és 
állam szétválasztása felé. Ez az átalakulás érthetően befolyá-
solja a lelkészi tevékenységet. 



Anyagi ügyek. 
Megnyilvánul elsősorban az anyagiak tekintetében. Ta-

gadhatatlan, hogy az egyház - bár lelki közösség - nem nélkü-
lözhet bizonyos anyagi alapokat. Maguknak az egyházi munkások-
nak, elsősorban a lelkészeknek és családjuknak megélhetését 
kell biztositani. Az egyház és az állam között létrejött egyez-
mény ma még olyan hatalmas anyagi segitséget nyújt, ami szinte 
minden szükségletünket fedezi. De már az előrátő gyülekezetek 
és lelkészek, egyházközségi vezetőségek kezdenek berendezkedni 
arra az időre, amikor az allami segitség fokozatosan csökken 
és végül megszűnik. Igen érdekes kísérletekről hallhatunk az 
egyházi adózás átalakitása terén. Mivel az egyházi adózást 
a ré^i formájában fenntartani mindenütt nem lehet, noha az 
egyházi adónak törvényes alapját egyházonkivüli hatóságok soha 
sem voikták kétségbe, több egyházközségben a megajánlásos rend-
szert léptették életbe. Ennek eredménye az, hogy az egyházköz-
ség a hivektől sokkal nagyobb, egyes helyeken két-háromszoros 
összegű támogatáshoz jut, mint amennyit a kivetett adóból ed-
digelé beszedett. Sajnos azonban, a legtöbb helyen igen nagy 
anyagi nehézségek vannak, az egyházközségek kötelezettségeik-
nek eleget tenni nem tudnak sem alkalmazottaik, sem a felsőbb 
egyházi közületek felé, és a megoldást, az orvoslás módját még-
csak nem is keresik, vagy rosszul keresik s igy - nem találják 
meg. Kivánatos lenne a most következő közigazgatási évben ezt a 
kérdést alapos tárgyalás alá vetni, a szerzett tapasztalatokról 
beszámolni, az életre való gondolatokat nyilvánosságra hozni, 
hogy mire eljön az az idő, amikor az egyháznak anyagi tekintet-
ben önmagát kell eltartania, egy olyan jól megalkotott rend-
szerünk legyen már, ami az anyagi problémáktól teljesen mente-
síteni tudja a végeredményben lelki célokért munkálkodó egyhá-
zat. Már itt rámutatok arra, hogy egyházi életünk központi és 
legfontosabb alkalmain, az istentiszteleteken vasárnap is, hét-
köznap is álltalánossá kell tenni az offertóriumokat az eddigi-
nél jelentősebb kihasználását. Hiveinket rá kell nevelni arra, 
hogy éppen az istentiszteleti alkalmakat használják fel ado-
mányaiknak átadására, mert sokkal könnyebb többször kisössze-
gekkel áldozni, mint évenként egyszer vagy kétszer nagyobb ösz-
szeggel járulni az egyház fenntartásához. Ezt igazolja az a ta-
pasztalat is, hogy ahol^havonként va§y hetenként részletekben 
szedik be az egyházi adót vagy megajanlott összeget, ott sok-
kal nagyobb szazalékban teljesül az előirányzat,mint ahol évi 
vagy félévi részletekben kérik. Alkalmat fogok keresni és adni 
a lelkészi karnak arra, hogy a most következő évben az anyagi 
helyzetet feltárjuk és kedvező megoldáshoz vigyük közelebb. 
Semmiképpen sem szabad az anyagi nehézségektől visszariadnunk, 
mert az Egyház Ura gondoskodni fog arról, hogy ilyen külső 
körülmények a léleknek belső épitesét meg nem akadalyozzak. 
Munkálkodásunk módja. 

A nagy átalakulás következménye azonban nemcshk pénz-
ügyi téren mutatkozik meg, hanem a munkavégzés módjaiban is.En 
nem csodálkozom azon és nem is tudok elkeseredni, hogy átala-
kulásunk során az eddig megszokott, vagy inkább megmerevedett 
munkamódszer olykor-olykor egyes pontokon csődöt mond. Vannak 
panaszok,r amelyeknek tartalma az, hogy akadályozzák az egyházi munkát. Én azt sem mondom, hogy ezek a panaszok mindig alap-
talanok, de meg vagyok győződve arról - tapasztalatok alapján-
hogy nagyon sok múlik a lelkész egyéniségén, magatartásán, 
bölcseségén és azon, hogy milyen hitelt tud maganak biztosi-
tani az intézkedésre feljogositott hatósági szervekben.Minden 
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lelkésznek módja van arra, hogy az egyházi munka leglelki-
ismeretesebb végzésére a külső lehetőséget megszerezze. Örü-
lök annak, hogy ez a legtöbb helyen meg is történik. 

Majdnem mindig annak a lelkésznek van összeütközése 
az egyházon kívülálló tényezőkkel, aki a folyamatban lévő egy-
házi átalakulást tagadólag fogja fel és bizonyos mértékig po-
litikai jelentőséget tulajdonit annak. Az egyház és egy mun-
kása sincs Istentol feljogosítva arra, hogy a külső világ, a 
politikai élet s általában az államélet vagy a társadalmi 
rend, vagy a gazdasági berendezettség megváltozásának szem-
léletétől, kritikájától tegyen függővé igehirdető munkáját. 
Senki sem mondhatja azt, hogy ő csak az altala elképzelt kül-
ső körülmények között hajlandó lelkészi hivatását teljesíteni, 
és hogyha nem^megy minden ugy, ahogyan kívánja, akkor már szem-
betalálj a magát a^kívülálló világgal. Az, hogy az igét alkalmas 
és alkalmatlan időben hirdetni kell, kétségen kívül azt jelenti, 
hogy az egyháznak ugy kell végezni munkáját, ahogy éppen a ma 
lehetőséget ad, de ezt a munkát abbahagyni, szüneteltetni soha 
sem szabad. Ennek következtében minden egyházi munkás, első-
sorban minden lelkész tegyen meg mindent a maga helyén, hogy a 
munka végzésének akadályait elhárítsa az útból. Tanúsítson o-
lyan magatartást az egyházon kívülállókkal szemben, ami vi-
lágosan bizonyítja azt, hogy ő nem ellensége a jelenvaló vi-
lágnak és nem akar útjába állni a szükséges alakulásnak, mert 
hiszen nem ilyen hivatással állította őt szolgálatba az Isten. 
Az ő feladata az evangéliüm hirdetése. Ha e világ hatalmai és 
a hatalomnak ̂gyakorlói ̂a lelkészek magatartásán keresztül ilyen 
színben látják az egyházat és nem látnak benne ellenséget,ak-
kor még azok a kisebb-nagyobb akadályok is el fognak múlni, 
amelyekkel ma sok helyen találkozunk. 

Az átalakulás következménye az is, hogy az egyház-
ban eddig feleslegesen nagyszámban megvolt és folytonosan sza-
porodó egyesületek megszűnnek és egyesületi keretek nélkül vá-
íik munkakörük az egységes^egyházi munkának egy részévé. Ezt 
az átalakulást ma mar egyházunkban senki sem sajnálja, mert 
az egyesületesdinek az utóbbi évtizedekben elburjánzott szo-
kása az egyházi keretből a külső világnak kereteibe helyezte 
át munkánk egy-egy részletét. Most ezeknek a kereteknek lebon-
tása megtörténik ugy, hogy ezáltal a tartalmat nem is érintjük. 

Az elmúlt közigazgatási év folyamán levetette egye-
sületi formáját a lelkészek közössége is és e formáktól függet-
lenül végezte munkáját. Hajtunk múlik, hogy ez a munka jő legyen. 

Ezen a vonalon örvendetes jelenségek közül kiemelem 
a következőket. Az evangélizáció mindig szorosabban lesz magá-
nak az egyháznak a munkájává. A Eébé Diakonissza Intézet egye-
sületi keretből ma már teljesen az egyetemes egyház intézményé-
vé lett. Az államnak egykor átengedett lelkészképzésünk ügye 
az állammal kötött pótegyezmény alapján egyházi Theológiai 
Akadémia jellegét ölti fel. Ezek a jelenségek mind az egyház 
megujulását és saját 1/ényegéhez való öntudatos visszaigazo-
dását bizonyítják. 

A kerületünkhöz tartozó diakonissza egyesületek, a 
Eébé és a békéscsabai, az elmúlt évben folytattak munkájukat 
és arról nekem jelentést tettek. A Eébé munkágára vonatkozó-
lag több megbeszélést folytattunk az elmúlt hónapokban. 
Iskoláink. 

Evangélikus iskoláink közül tudvalévőleg a budapesti 
fiu- és leánygimnázium maradt meg az egyezmény értelmében. A 
két gimnázium élete minden különösebb akadályoztatás nélkül 
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folyt, az állami tanügyi hatóságok önkormányzatunkat nem 
bántották. 

Befejezte működését és nyugalomba vonult dr.B.enner 
János eddigi igazgató, a kiváló tudós és tanár, aki hosszú 
szolgálata alatt hűségesen, lelkiismeretesen, nagy komolyé 
sággal és az egyház/ iránti kötelesség hiánytalan teljesíté-
sével töltötte be helyét. Utódjává a fenntartó egyházközség 
Laki Tibor tanárt választotta meg. A fiugimnáziumnak egy uj 
tanára van: dr.Gyapai Gábor. Králik Dezsó tanár megvált is-
kolánktól és állami szolgálatba lépett. A gimnáziumról szól-
va nem mehetünk el emlékezés nélkül dr.Hittrich Ödön volt 
igazgatónak elhunyta mellett. 85 éves korában halt meg.Éle-
te gazdag volt, tanítványainak ezrei gondolnak kegyelettel 
rája, mi pedig megállapítjuk, hogy dr.Hittrich Ödön nemcsak 
tudós, kiváló pedagógus volt, hanem szolgálata és nyugalmi 
ideje egész folyaman evangélikus egyházunknak épitő tagja. 

A leánygimnázium tanári karából kivált Muzsnay 
Lászlóné dr.Kállay Erzsébet. Megüresedett tanszékét nem tölt-
jük be, mert a tanári kar meglévő tagjai el tudják látni mun-
káját. 

A fiugimnázium nyolc, a leánygimnázium hét osztály-
ban tanitott. Érettségi vizsgálatokat mindkét iskolában tar-
tottunk, a fiugimnáziumban dr.G-audy László, a leánygimnázium-
ban Kuttkay-Miklian Gyula elnökletével. 

Külön tárgya lesz közgyűlésünknek a két gimnázium 
átvétele a pesti egyházközségtől az egyházkerület birtoká-
ba. Ezzel kapcsolatban itt nem jelentek semmit, inkább kérek. 
Mégpedig szeretetet kérek kerületünk minden munkásától,egy-
házközségétől és egész közösségétől megmaradt iskolánk iránt, 
erkölcsi és anyagi vonatkozásban egyarant. Ezt a két tagozatú 
gimnáziumot szeretni kell, arra kell törekedni, hogy evangé-
likus tanulóifjusággal teljenek meg osztályai, mégpedig nem-
csak a fővárosi, hanem a vidéki evangélikus családok köréből 
is. Az átvételnek éppen az volt egyik legfontosabb célja,hogy 
ne egy egyházközségé,^hanem az egesz kerületé, sőt az egész 
ország evangélikusságáé legyen ez az ősi intézet. Anyagi tá-
mogatást nem ugy fogunk kérni, hogy bárkit is megterheljünk, 
de kérni fogunk. Örömmel közlöm, hogy az egyetemes egyház 
illetékes szerve a reformációi offertóriumot, amely eddig 
az Országos Luther Szövetséget szolgálta, a pesti iskolák 
javára rendelte el kötelezően már ezévben. Szeretném, ha 
a megtartandó offertórium magasan tulszárnyálná az offertó-
riumok szokásos eredményét és ezzel az ország evangélikussá-
ga megmutatná s közte elsősorban a bányai egyházkerület hi-
vő serege, hogy méltó birtokosa a megmaradt iskolának. 
Evangélizáció. 

Meg kell emlékeznem arról a munkáról, amelyik az 
elmúlt évben az egyházegyetem központjában megindult és 
folyik. Ennek a munkának a központja a Luther Márton Intézet, 
amely fokozatosan alakul ki. Itt végzik a laikusképzés mun-
káját, itt folyik a kántorképzés és mind jobban kitágul az 
Intézet tevékenységének területe. Hagy reménységgel tekin-^ 
tünk a Luther járton Intézet munkájára és ezt ármunkát minó 
den erőnkkel tamogatni kell. Az Intézet igazgatója Benczúr 
László, aki kellő hozzáértéssel és lelkesedéssel irányitja 
az ügyeket, munkatársai közül Olt Vilmos lelkészről és Peskó 
Zoltán orgonistáról kell elismeréssel megemlékezni. 

A kerületben folyt evangélizációs tevékenység olyan 
nagy mértékben fejlődött, hogy az arról szóló jelentést Csepregi 
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Béla kerületi missziói lelkész különállóan teszi meg. Ez a 
püspöki jelentéshez csatolva lesz. 
Személyi ügyek. 

Az eddig emiitett személyi változásokon kivül még 
a következőket^kell bejelentenem. 

Hat évtizedes lelkészi munkája után megérdemelt 
nyugalomba vonult Majba Vilmos, a pesti egyházközség egyik 
leikésze. Nyugalomba vonult Barkas Berenc ikladi lelkész is. 

Az ikladi gyülekezet Keve Lajos volt nagymágócsi 
lelkészt, az acsai gyülekezet^Maróti János volt pilisi val-
lástan itó-lelkészt, a nagymágócsi gyülekezet Kálmán Lajos 
volt csorvási vallástanit-lelkészt választotta lelkészévé, 
A pesti egyházközség egyik lelkészévé választották Korén 
Emil volt kőbányai segedlelkészt; ő a X.kerületi lelkészi 
körbe kapott beosztást. Második lelkészi állást szervezett 
az óbudai egyházközség. Erre a lelkészi állásra Komjáthy La-
jost hivták meg. A kelenföldi egyházközségben helyettes lel-
készként működik Sztehló Gábor, az egyik Deák-téri lelkészi 
álláson pedig dr.G-audy László a helyettes-lelkész. 

Egyetemes egyházi szolgálatba lépett Benczúr László 
kelenföldi vallástanitó-lelkész. Utódja Bottá István, aki ed-
dig az óbudai egyházközségben működött. Megemlitem, hogy a 
kelenföldi egyházközség a vallástanitó-lelkész állását meg-
szervezte és dijlevéllel látta el. 

A dunáninneni kerületbe távozott Kajos János oros-
házi és Plachy Lajos soltvadkerti segédlelkész. Segédlelkészi 
szolgálatától megvált Kádár Gyula. 

Lupták Gyula nyáregyházi lelkész finnországi tanul-
mányútjáról visszatért és állását elfoglalta. 

Euszák József volt pesterzsébeti vallástanitó-lel-
kész állásának betöltésében akadályoztatván, erre az állásra 
püspöki kinevezéssel Hiesz György segédlelkész, a pilisi^meg-
üresedett vallástanitó-lelkészi állásra pedig Hoszik Mihály 
segédlelkész került. 

Hosszú betegség után meghalt Kelló Gusztáv nyugal-
mazott szarvasi lelkész, volt békési esperes, 

A püspöki jelentések régi szokása szerint megemlé-
kezem a tiszántúli református egyházkerületben történt szemé-
lyi változásról. Az egyházkerület eddigi püspöke: dr.Eévész 
Imre nyugalomba vonult, utódjául Péter Jánost választották 
meg. Vele a református egyház belső megújhodásának^ügye jut 
előbbre és az ő határozott és széles látókörű munkája a mi 
egyházunk előrehaladásában is jó hatással van. Az Isten áldja 
meg őt szolgálatában. 

Az uj munkásokat üdvözöljük, az eltávozottaktól sze-
retettel bucsuzunk, a nyugalombavonultaknak áldott, pihenőéve-
ket kivánunk, a halottakat kegyelettel őiízzük meg emlékezetünk-
ben. 

Kérem a Kerületi Közgyűlést, hogy ezt a jelentést 
a bevezetésben elmondottak figyelembevételével vegye tudo-

másul. Hiányosságai - ismételten mondom - onnan szármáznák, 
hogyha kerületi közgyűlés nem az egyházmegyei közgyűlések meg-
tartása után, hanem azok közepette ülésezik. Az esperesi jelen-
tések beérkezése után az egyházkerület elmúlt esztendejére vonat-
kozó adatokat a püspöki hivatal feldolgozza és megküldi az ér-
dekelteknek. 

Kérem mindezek tudomásulvételét.1 
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A kerületi közgyűlés a püspöki 
jelentésttudomasul Teszi , a tett 
intézkedéseket, amelyekről a jelen-
tés beszámol, a maga részéről jó-
váhagyja. 

3-/ Csepregi Béla kerületi missziói lelkész felolvas-
sa az 1949-5o. évben az egyházkerületben végzett evangélizációs 
munkáról szóló jelentését. Ez a következőképpen hangzik: 

"1. Az evangélizáló szolgálatok gerincét a gyüleke-
zetekben végzett egyhetes gyülekezeti evangélizációk képezik. 
Az elmúlt évben a következő gyülekezetekben volt ilyen szol-
gálati! Csepel /Gálát György/ 2. Sződliget /Csepregi Béla/ 3. 
Budahegyvidék /Csepregi Béla/ 4.Pilis /Ponicsán Imre/ 5.Csömör 
/Kemény Lajos/ 6. Csabacsüd /Csepregi Béla belterület, Kajos 
János külterület/ 7»/G^0n /JOzsa Márton/ 8.Aszód /Benkóczy Dá-
niel/ 9•Rákospalota /Zászkaliczky Pál/ lo. Kerekegyháza /Gálát 
György/ 11. Cinkota /Kagybocskai Vilmos/ 12.Békéscsaba //yőry 
János l3.Monor /Csepregi Béla/ 14. Mezőberény I. /Dr.Deák János/ 
15. Nyáregyháza-Pelsőszőllő /Pogarassy Árpád/ lé.Csévpuszta-
Pelsőnyáregyháza /Csperegi Béla/ 17•Vatyapuszta-Ujlengyel /Ka-
jos János/ 18.Apostag /Harmati Béla/ 19-Medgyesegyháza /Kemény 
Lajos/ 2o. Elek /Kajos János/ 2Í.Budapest-Angyalföld /Gálát 
György/ 22.Pestszentlőrinc /Zászkaliczky Pál/ 23.Csillaghegy 
/Győry^János/ 24.Nagyrév-Ujkécske-Csépa /Marschalkó Gyula/ 
25*Mezőberény II. /Danhauser László/ 26.Deák-tér ifjúsági 
/Káldy Zoltán/ 2 7. Alsógöd /Csepregi Béla/ 28 .Magyar bánhegy es 
/Csepregi Béla/ 29. Gyoma /Csepregi Béla/ 30. Csorvás /Dezséry 
László és Pál Edit d.t./ 31. Csanadapáca /Józsa Márton 32.Csömör 
ifjúsági /Korma Perenc d.t./ 33. Vác /Torda Gyula/ 34. Csővár 
/Józsa Márton/ 35. Penc /JÓzsa Márton/ 36.Tiszasas-Kunszent-
márton /Marschalkó Gyula/ 37. Rád /józsa Márton/ 38. Pécel 
/Győry János/ 39* Óbuda /Olt Vilmos/ 4o .Mezőhegyes /Győry 
János/ 41. Budafok /Scholz László/ 42.Kelenvölgy /Perenczy 
Zoltán/ 43.Pesterzsébet /Balikó Zoltán/ 44. Mogyoród /Győry 
János/ 45. Békéscsaba /Danhauser László/ 46. Gyula /Scholz 
László/ 47. Budavár /Balikó Zoltán/ 48. Pestújhely /Gálát 
György/ 49. Kistarcsa /Győry János/ 5°.Csepel /Sólyom Károly/ 
51. Kispest /Józsa Márton/ 52.Budapest-Gyarmat-u./Csepregt Béla/ 
53.Nagyszánás /Kemény Lajos/54. Szeged /Zátonyi Pál/ 55« Ócsa-
Pusztavacs /Weiler Henrik/ 56. Kiskunfélegyháza /Sréter Perenc/ 
Összesen 56.gyülekezet. 

Á gyülekezeti evangélizációkon minden esetben külön 
figyelmet forditottunk az ifjúsággal való foglalkozásra. Egy-
két ifjúsági csoportösszejövetel nagyon sok^helyen egész ifjú-
sági evangélizációvá bővült ki. Az érdeklődés általában kielé-
gítő volt. A diákifjuság elfoglaltsága miatt több helyen kora 
reggeli órára kellett tenni az ő összejöveteli alkalmukat s 
akkor is szép számban felvonult az ifjúsági gyülekezet. A gyü-
lekezeti főösszejövetelek is általában népesek voltak. A hűsé-
ges pásztori munka mellett egyre több gyülekezetben gyökerezik 
meg az ébresztő szolgálat. Az elmúlt évben emelkedett a filiák-
ban, külterületen, sőt szórványokban rendezett evangélizációk 
száma. Ez is azt bizonyitja, hogy az evangélizáció szolgálatá-
nak a hullámai mind szélesebb körben hatnak. 

2. Az evangélizációk utómunkáját egy-két napos utó-
látogatásokkal is igyekeztünk szolgálni. Az elmúlt évben a 
következő gyülekezeteket látogattuk me^ utómunka-szerűen.Bé-
késcsaba, Pilis, Nyáregyháza, Nagyszénás, Kondoros, Szarvas, 
Mezőberény, G^oma, Orosháza, Rákoczitelep, Mezőhegyes, Magyar-
bánhegyes, Szódliget, Vác, Szeged, Kiskunfélegyháza, Apostag, 
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Hévizgyörk, Domony, Aszód, Ezeknek a párnapos látogatások-
nak egyre nagyobb a fontossága az -utómunka elmélyítése szem-
pontjából, Sajnos, a hosszabb^lélekzetü evangélizációk mellett 
még mindig kevesebb idő és erő jutott rá, 

3, Ugyancsak az utómunka szolgálatában állanak a több-
felé rendszeresedé gyülekezeti találkozok, A kiindulást egy-
házkerületünkben a íoti belmissziói otthon csendesvasárnapjai 
jelentik, amelyeket az elmúlt évben minden hónapban megtartot-
tak, Ezek résztvevőinek a száma másfélszázig emelkedett és 
20-30 gyülekezet is képviselve volt. A példát az alföldi gyüle-
kezetek vették át és ott is meglehetős rendszerességgel havon-
ként tarttattak egy napos^találkozók Szarvas, Nagyszénás, Oros-
háaa, Békéscsaba, Magyartánhegyes gyülekezeteiben. Itt a vidéki 
résztvevők száma 300-ig emelkedett, és 13-25 gyülekezet volt 
képviselve. Legifjabb a kezdeményezés a pesti közép-egyházme-
gye gyülekezeteiben, ahol néhány kisérlet után hamarosan rend-
szeressé válik. Pilis és Nyáregyháza tettek eddig keádeményező 
lépéseket. Ezeken^a találkozókon az egész vasárnap Isten szine 
előtt való töltésében, elcsendesedésben és a lelki testvérek 
együttlétében nyertünk sok áldást. Az igehirdetések mellett min-
dig tartunk beszámolókat az egyes gyülekezetek lelki életéről, 
amelyekből sok inditást visznek haza a résztvevők. 

4. Nyári időben az egynapos gyülekezeti találkozók 
helyett háromnapos konferenciákat^rend eztünk az úgynevezett 
gyülekezeti közösségek konferenciáit. Ilyen konferenciánk 
Szegeden volt julius 28-30, amelyre kb. 70 vidéki jött össze, 
150 helybeli vett részt az egész napos programmban, mig az 
esti evangélizáción 4oo-ig emelkedett a résztvevők száma.Pilisen  
/Aug.4-6/ 2oo vidékivel és 300 helybelivel folyt az egész napos 
Programm, mig az esti evangélizáción elérte a 9oo-looo-es számot. 
Kiskőrösön /aug.ll-13/ 4oo vidékivel és ugyanannyi helybelivel 
folyt az egésznapos Programm, mig az esti evangélizáció és a va-
sárnapi résztvevők száma túlhaladta a 2ooo-et. Nagytárcsán 
/aug.25-27/ 300 vidéki és 150 helybeli vett részt mind^a három 
napon, mig a vasárnap d.u.-i nagy szabadtéri evangélizáción 
6-7oo-an voltak. A mezőberényi és acsai konferencia szeptember 
l-3-ig tartatik meg. Az erdeklődés ezek iránt is igen nagy. A 
gyülekezeti alkalmak mellett mindegyik konferencián rendeztünk 
evan^élizáló sorozatokat, külön az ifjúság és külön a gyermekek 
számara. Ez utóbbiakon flanellképes és bábjátékos illusztrációt 
is alkalmaztunk. Az ifjúság igen komoly érdeklődéssel vett részt 
az alkalmakon. 

5. Evangélizációs munkánknak egyre szervesebb részévé 
válnak a belmissziói otthonok. A pesti felső egyházmegye által 
fenntartott fóti Mandák Evangélikus Belmissziói Otthon^egész 
éven át az ébredés szolgálataban áll. A^tél folyamán nők szá-
mára egy hónapos, férfiak számára két hónapos belmissziói /hit-
oktatás, kántorkodás, gyülekezeti munka/ tanfolyamot rendezett, 
amelyen több, mint 5°~en vettek részt és igen komoly előmenetel-
ről tettek tanúságot a záróvizsgákon. Tavasztól őszig egymást 
érik a háromtól hatnapos konferenciák férfiak, nők, leányok, 
asszonyok, gyermekbibliakörvezetők, gyülekezeti munkások,lel-
készek, levelező bibliakörösök, stb. részére. Egy-egy konferen-
cia résztvevői gyakran túllépik az Otthon befogadó képességét 
és a falubeli gyülekezeti tagok vendégszeretetét is igénybe 
kell venni. Egész év alatt ezeken a konferenciákon több, mint 
2ooo-en fordultak meg. 

Egyházkerületünk evangélizációs munkájában igen^na^y 
jelentőségűek a Fébé diakonissza intézet nyári konferenciái es 
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csendeshetei is, amiket a pilisligeti konferenciai telepén 
rendezett. Különösen a szokásos juniusvégi evangélizáló kon-
ferenciája, valamint a leány és asszony csendeshetek voltak 
népesek. Nagyon Ígéretes kezdeményezés volt a gyermekkonfe-
renciájuk is, amelyre közel J>oo gyermek gyűlt össze. 

Az ifjúság közötti evangélizáló szolgálatban egyre 
mélyebb nyomai vannak a budavári gyülekezet tahi konferenciái-
nak is. Ezidén a serdülőkonferencián közel Joo-qji, az ifjúsági 
konferencián pedig csaknem 4oo-an vettek részt. 

Nagy hiányát érezzük annak, hogy az alföldi részek-
nek nincsen hasonló célt szolgáló telephelye. Ennek ellenére 
az alföldi gyülekezetek népes csoportjai látogatnak távoli 
konferenciai^helyeket. Egy alföldi belmissziói otthon nagyon 
áldott hivatást tölthetne be azon a vidéken, ahol egyházkerü-
letünk evangélikusságának a zöme lakik. 

b. Az Iszákosmentő Misszió munkája is egyre jobban 
meggyökerezik egyházkerületünkben. A mult évi fóti konferen-
ciája nagy lökést adott ennek a meglehetősen elhyagyagolt men-
tő munkának. Szenvedélyük rabságából megszabadult iszákosok 
eleven bizonyságtétele széles visszhangot ébresztett gyüle-
kezeteinkben. A szolgálat végzői gyülekezeti meghívásra ki-
szállásokat végeztek Szegedre, Orosházára, Békéscsabára, Kis-
kőrösre és Makóra és csaknem mindenütt helyi szolgáló közös-
ség vállalta magára a munkának a továbbfolytatását. Adjy az 
Ur, hogy az ébresztő evangélium mellett ez a gyakorlati mentő 
szolgálat is helyet találjon minél több gyülekezetünk életében. 

7-/ Az evangélizáció sajtószolgálata, ha korlátozot-
tan is, tovább folyhatott még az^elmúlt munkaévben. Az ÉLO VIZ 
erősen korlátozott példányszamából a fele, mintegy I500 példány 
egyházkerületünk gyülekezeteibe jár. Evangélizációs énekfüze-
tünkből tavasszal engedélyezett 3^00 P̂ - hetek alatt elfogyott. 
Egyetlen uj kiadványunk, lüróczy ^oltán: Az Ur az én pásztorom 
evangélizációs sorozata példányszámának is már a kétharmada 
elfogyott. Régebbi kiadványaink nagyrésze elfogyott s a többi 
is kifogyóban van. Hálásak lehetünk Istennek, azért amit ezek 
az evangélizáló iraások végeztek el és kézről-kézre adva,hisszük, 
hogy még tovább is végeznek gyülekezeteinkben. Evangélizációs 
iratterjesztésünket az elmúlt egyházkerületi közgyűlés határo-
zata értelmében kifejezetten az egyházkerület_irattérjesztés 
szolgálata képpen szeretném továbbfolytatni. Reméljük, hogy az 
áldások ujabb szakasza következik még ezen a téren is. 

8. Evangélizációs munkánk a többi kerületek hasonló 
szolgálatával karöltve folyt az elmúlt esztendőben is. Egyház-
kerületünk evangélizációs karizmáju munkásait mindig szívesen 
hivták idegen kerületekbe is és a mi gyülékezeteinkben is szol-
gáltak más kerületbeli lelkészek. Gyülekezeteink népe is nagy 
csoportokban kereste fel az országos konferenciákat. Az ébredés 
népét és munkásait nem szigetelik el egymástól a kerületi hatá-
rok, hanem e^gyé forrasztja őket a közös cél, a nagy magyar lel-
ki ébredés kerese, várása és munkálása. 

Egyházmegyei lelkészevangélizáció ̂ három volt az egy-
házkerületben. Éspedig a pesti középső^egyházmegyének Nyáregy-
házán, a békési egyházmegyének Orosházán, a pesti felső egy-
házmegyének Boton. A két utóbbin^szép számmal vettek részt 
szomszédos egyházmegyékbe tartozó lelkészek is. A három al-
kalmon összesen közel loo lelkész vett részt. 

Istennek legyen hála, dicséret és dicsőség minden al-
kalomért, amelyen szolgálhattunk és ű tegyen maradandóvá és 
gyümölcsözővé a gyülekezetekben végzett ebresztő munkát." 
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A^kerületi közgyűlés Csepregi Bé-
lának az evangélizáló munkáról sző-
lő jelentését örvendetesen veszi 
tudomásul. 

4. Mekis Ádám Javaslatot tesz az egyetemes közgyűlésre 
valő kiküldetés dolgában. 

A kerületi közgyűlés megbízólevél-
lel, szavazati joggal Blatniczky Je-
nő, Botyánszky János, Gyöngyösi Vil-
mos, Mekis Adám, Ruttkay-Miklian 
Géza és Várady Lajos lelkészeket, 
Bakos Jenő, id.Benczúr László, Fe-
hérváry ̂Géza, dr.Matolay Miklós, 
Solti János és dr.Vetsey Aladár 
világiakat, - tanácskozási és he-
hyéttesitési joggal Csepregi Béla, 
Friedrich Lajos, Tátrai Károly,Ro-
hály Mihály, Jávor Pál, id.Rimár 
Jenő, Zulauf Henrik, dr.Gyimesy Ká-
roly, Bódy Pál, Virányi Lajos,Sik-
ter András, Gádor András, Ruttkay-
Miklian Gyula, Palotay Gyula, Kiss 
György lelkészeket, Kökény Lajos, 
Szalatnay Rezső és Szelényi Pál 
világiakat küldi ki. 

5. Mekis Ádám közli a közgyűléssel, hogy Torda Gyula a 
kerületi presbitérium második póttagja és Szepesi Károly a 
kerületi törvényszék birája, akiket az 195°*június 27-i köz-
gyűlés választott meg, a megválasztást nem fogadta el, tehát 
helyüket be kell tölteni. 

A presbitérium javaslatára a ke-
rületi közgyűlés Torda Gyula he-
lyébe Bogya Gézát, Szepesi Károly 
helyébe pedig Koszorús Oszkárt vá-
lasztja meg. 

6. Br.Gaudy Lápzló előadja a kerületi presbitériumnak 
a budapesti evangélikus gimnázium ügyében elókészitett beje-
lentését és javaslatát. 

A presbitérium Megállapodást készitett^elő a pesti egy-
házközség fasori fiu- és Deák-téri leánygimnáziumának a^kerü-
let fenntartásába való átvétele tárgyában. A Megállapodás szö-
vege a következő: 

"Megállapodás. 
Amelyet a bányai evangélikus egyházkerület és a pesti 

evangélikus egyházközség arra illetékes szerveinek hónapok 
óta folytatott megalapozó tanácskozásai után a pesti egyház-
község fenntartásában"működő fasori fiugimnázium és ̂ Deak-téri 
leánygimnázium kerületi fenntartásba való átadása tárgyában 
a mai napon az alábbiakban kötöttek. 

1./ Tekintettel arra, hogy a magyarországi evangélikus-
ságnak az egyház és az állam között létrejött Egyezmény értel-
mében a fentnevezett kéttagozatból álló egyetlen iskolája ma-
radt, szerződő felek kivánatosnak tartják, hogy ez a két tago-
zatból álló iskola ne egyetlen egyházközségnek, hanem egy nagy 
egyházi közületnek a fenntartásában működjek tovább - kifeje-
zést adva ezzel annak, hogy ez az iksola az egész ország evan-
gélikus s ágának iskolája és igy kivánatos, hogy a jövőben a 
bányai evangélikus egyházkerületi irányitása alá kerüljön annál 
isinkább, mert a kerület az állami hatóságokkal közvetlenebbül 
tudja megtalálni a szükséges kapcsolatokat és ugyanugy módjában 
áll a többi egyházkerületekkel és az egyház egy etemmel is a köz-
vetlenebb érintkezést fenntartani. 
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2./ Mind a két középiskola jelenleg a pesti egyházköz-
ség tényleges és telekkönyvi tulajdonában lévő épületekben 
van elhelyezve. A két középiskola átadásának, illetve átvé-
telének ténye tehát^ez a megállapodás az épületek tulajdon-
jogában semmiféle változást elő nem idéz. 

A két középiskola összes ingófelszerelése /szertárak, 
könyvtárak,stb./leltár mellett adatik és vétetik át azzal, 
hogy ezen ingóságokra vonatkozó tulajdonjogát a pesti egy-
házközség továbbra is fenntartja. 

5./ A bányai egyházkerület mint iskolafenntartó 195o. 
szeptember hó 1. napjától kezdve veszi át a pesti egyház-
községtől a két középiskolát és e naptól kezdve megszűnik 
a pesti egyházközségnek az iskolafenntartói minősége.Harma-
dik személyekkel szemben a bányai egyházkerület mint iskola-
fenntartó a pesti egyházközség jogutódává válik. 

4./ A pesti egyházközség ezen átadása közérdekből min-
den ellenszolgáltatás nélkül történik és éppen ezért, a pesti 
egyházközség sem mint háztulajdonos - sem mint a felszerelések 
és in^ósá^ok tulajdonosa sem az épületek, sem a felszerelések 
hasznalataért a bányai egyházkerülettől sem bért, sem semmiféle 
cimen téritést nem kér. 

5./ Mindkét épület külső karbantartása továbbra is a 
háztulajdonos pesti evangélikus egyházközség kötelessége, -
azonban ezen elvi kötelezettség teljesithetése szempontjából 
máris megjegyzik szerződő felek, hogy a Deák-téri épület kül-
ső tatarozása olyan hatalmas anyagi áldozatot követel, amelyet 
sem az egyházközség, sem a kerület a saját erőforrásaiból be-
látható időn belül teljesíteni nem tud. 

Az üzemmel kapcsolatos belső fenntartási költségek az 
iskolafenntartó bányakerületet terhelik. 

6./ Az 195°/51*'tanóvre a növendékek által fizetett be-
iratási dijakat és esetleges tandijakat az átvétel napjáig a 
pesti egyházközség számadas mellett a bányakerületnek átadja, 
- viszont az ez év nyarán eszközölt tatarozási és karbantar-
tási költségeket ugyancsak számlák igazolása mellett, ameny-
nyiben azok még rendezve nem volnának, a kerület az egyház-
községnek megtéríti. 

7./ A pesti egyházközség mindkét iskolaépületben a fővá-
rossal kötött szerződés értelmében általános iskoláknak adott 
helyet és a fővárossal ezirányban megkötött szerződés tekin-
tetében a bányakerület nem válik a pesti egyházközség jogutód-
jává. Mégis minthogy mindkét épület összes közüzemi diját 
195o.szeptember 1-tól kezdve a bányakerület viseli, - azon 
közüzemi hozzájárulást, amelyet a főváros az általános is-
kolák elhelyezése folytán eddig is téritett, 195°•szeptember 
1-től kezdve nem a pesti egyházközségnek, hanem a bányakerü-
letnek fogja téríteni. 

8./ A bányai egyházkerület a pesti egyházközségtől az 
iskolafenntartói jogkört és az azzal kapcsolatos anyagi köte-
lezettségeket minden tehertől mentesen veszi át. 

9./ A közel másfélszáz esztendős múltra visszatekintő 
// két középiskolának iskolafenntartói minőségben történő 
átadása és átvétele határozatlan időre szól, de^amennyiben 
bármi oknál fogva a bányakerület iskolafenntartói minősége a 
saját elhatározása folytán megszűnnék, ugy köteles az is-
kolafenntartói jogkört visszaadni a pesti evangélikus egyház-
községnek. 

lo./ Jelen megállapodás joghatályba lép, amikor azt a/ 
bányakerület közgyűlése jóváhagyólag és a pesti egyházközség 
képviselőtestülete tudomásui-^veszhé" 
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A kerületi közgyűlés a Megállapodást 
a közölt formában elfogadja és fel-
hatalmazza a kerületi elnökséget an-
nak aláírására. 

A közgyűlés utasítja a kerületi 
pénztárt, hogy az iskola igazgatói-
val közösen az iskolafenntartásra 
vonatkozóan az 1951.évre készítsen 
pót-költségvetést. 

A közgyűlés megerősíti Laki li-
fo oit igazgatói tisztében és megújítja 
Jablonovszky Piroska leánygimnáziumi 
igazgatói megbízatását. 

A kerületi közgyűlés örömmel 
értesül arról, hogy a reformáció/ 
ünnepi egyetemesem kötelező offer-
tórium a kerületünk kezelésében lévő 
budapesti, Deák-téri leánygimnázium 
és fasori fiugimnázium anyagi meg-
segítését célozza. Felhívja a lel-
készeket, hogy ezt az offertóriumot 
a leggondosabban készítsék elő és 
hajtsak végre azokat az utasításo-
kat, amelyeket erre nézve a püspöki 
hivataltól kapni fognak, hogy a le-
hetséges legnagyobb eredményt érjük 
el ezen a téren. 

7. Péter Lajos pénztári ellenőr bemutatja az egyházkerület 
1949.évi ̂zárszámadását. A^zárszámadást a kerületi számvevőszék 
megvizsgálta, rendben találta és megfelelő záradékkal ellátta. 
A számadást a kerületi presbitérium augusztus JL-i ülése tár-
gyalta. Javasolja a^presbitérium a közgyűlésnek,^hogy a száma-
dásokat vegye tudomásul és a felmentvényt a szokásos feltéte-
lekkel az eljáróknak adja meg. 

A kerületi közgyűlés a presbitérium 
javaslatát elfogajda, a zárszámadást 
tudomásul veszi és a felmentvényt 
megadja. 

8. Péter Lajos pénztári ellenőr bemutatja az 1951-évi 
kerületi költségvetést.^A költségvetést az augusztus 31-i , 
presbitériumi ülés megtárgyalta és a közgyűlésnek elfogadásra 
aj ánlja. 

A kerületi közgyűlés elfogadja az 
egyházkerület 1951-évi költségve-
tését. A költségvetés a kerületi 
jegyzőkönyvhöz mellékelve van. 

9« Mekis Ádám ismerteti az egyházkerület mátraszentist-
váni üdülőjének helyzetét. A presbitérium foglalkozott a kér-
déssel és a következőket jelenti: 

A földbirtokrendező hatóságok 48o.39o/l949.V.l. /Országos 
Földhivatal/ számú véghatározattal Mátraszentistvánon^11 telek-
ből álló ingatlant juttattak üzemi üdülő céljára egyházkerüle-
tünknek. Ezt a juttatást megelőzte^az, hogy az Országos Luther 
Szövetségnek, illetve a Szövetség árvaszakosztályának adták 
előzőleg ezeknek az ingatlanoknak egyrészét, de a Szövetség 
kívánatosnak látta az egész telepet átadni a bányai egyház-
kerületnek. 

A telep 1948.november 19-e óta működik az egyházkerület 
kezelésében. Ügyeivel eddig a kerületi presbitérium foglalko-
zott, /a szükséges intézkedéseket megtette és az üdülőtelep 
életének folyamatosságát biztosította anyagi szempontból is, 
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irányítás és ellenőrzés szempontjából is. 
Legutóbb a püspök a telep felelős vezetésével Hernády 

Nándor kerületi missziói lelkészt, a pénzügyi kérdésék irá-
nyításával és ellenőrzésével, valamint Hernády Nándor helyet-
tesítésével Péter Lajos kerületi pénztári ellenőrt bizta meg, 
JesztEBbényi Pált gondnoki^megbízatásában megerősítette,özv. 
Böhm Jánosnét pedig a raktárkezelés és ellenőrzés munkaköré-
be állította. 

A telep eddigi pénzügyi helyzetéről részletes jelentés 
van a püspöki hivatalban. 

Az üdülőtelep szabályzatának elkészítése folyamatban van. 
A kerületi közgyűlés a jelentést 
örvendetesen tudomásul veszi és 
a tett intézkedéseket a maga ré-
széről jóváhagyja. 

10. Csepregi Béla: Veöreös Imre, az evangélikus Lelkész-
képző Intézet igazgatója levélben fordult kerületünk püspöké-
hez, amelyben előtarta a theológusok ellátásának anyagi hátte-
rét. A mult évben 80 theológus közül csak egy fizetett teljes 
dijat, havi 2oo.- Pt-ot, 2o-an féldijat, közel 50-en negyed-
dijat és több mint lo teljesen ingyenes volt. A következő tan-
évben az 5-ih évfolyam gyakorlati életbelépésével szaporodni 
fog a hheológiai hallgatók száma. Elkerülhetetlenné válik,hogy 
a mintegy loo theológus helynek legalább egynegyedét, 25 helyet 
az egyházkerületek és az egyházmegyék ösztöndíjas helyként ma-
gukra vállalják. Arányszám szerint ebből 11^ösztöndíjas hely 
fenntartását kéri a bányakerülettől és egyházmegyéitől. Az ösz-
töndíjas hely havi 2oo.- Ft-ot jelentene az év/ tiz hónapján 
keresztül. A kerületi presbitérium a kérdést megtárgyalta és 
javasolja a közgyűlésnek, hogy az ösztöndíjas helyek g^gsis-
±esxss terveszerü létesítésével, a szükséges tárgyalások le-
folytatásával bizza meg a kerületi elnökséget, illetve pres-
bitériumot. 

A közgyűlés a presbitérium javas-
lata értelmében határoz. 

11. Csepregi Béla bemutatja az Evangélikus Evangélizáció 
irattérjesztésések értékleltárát, mely szerint a raktaron lévő 
iratterjesztési anyag brutto értéke 26.021 forint, a kinnlévő-
ségek netto összege 23.611.94 Bt. A kerületi közgyűlés a pres-
bitérium javaslatára ezzel kapcsolatosan a következő határoza-
tokat hozza: 

a/ a közgyűlés kimondja az Evan-
gélizációs iratterjesztésének 
leltár szerinti átvételét, 
b/ az iratterjesztés kezelésével 
megbízza Csepregi Béla kerületi 
missziói lelkészt, az adminiszt-
rációs munka végzésével Vincze 
Erzsébet eddigi tisztviselőnőt 
alkalmazza havi 35° forint il-
letménnyel, amely összeget az 
illetményadóval együtt az irat-
terjesztés köteles fizetni, 
c/ az iratterjesztés számadásait 
a kerületi számvevőszék vizsgálja 
felül. 
d/ az iratterjesztés tökéje hason-
ló sajtószolgálatra fordítandó, 
amennyiben ez nem lehetséges,az 
egyházkerület evangélizációs mun-
kaját szolgálja. 
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12. Botyánszky János ismerteti a közgyűléssel az agusz-
30-i esperesi értekezlet határozatait. Ezzel kapcsolato-

a kövexkező határozatokat hozza 
a közgyűlés: 
I. Az esperesi értekezlet javasla-
tára a kerületi közgyűlés elrendeli, 
hogy az egyházmegyék elnöksége az 
egyházmegyei számvevők bevonásával 
195°«október J>l-ig minden háztar-
tás/t vizsgálja felül, 
a/ megvizsgálják a gyülekezeti ház-
tartas vitelének törvényes és sza-
bályos voltát, 
b/ megvizsgálják, milyen intézkedé-
sek történtek a gyülekezetben arra 
vonatkozólag, hogy a gyülekezeti 
háztartás alkalmazkodjék a gazdasági 
és társadalmi átalakuláshoz, 
c/^megvizsgálják, hogy a gyülekezet 
háztartásanak kérdései targyaltat-
nak-e az egyházközség törvényes fó-
rumain és hozgy milyen a gyülekezet 
viszonya az egyházközségi háztar-
táshoz. /Ismeri-e és teljesiti-e 
kötelességét?/ 
ő/ a gyülekezet gazdasági jövője 
biztositva van-e, nem all-e fenn 
anyagi lehetetlenülés veszélye? 
II. A kerületi közgyűlés szükséges-
nek tartja, hogy azokat a presbité-
riumokat, amelyeket 1946.december 
31-e előtt választottak meg,ujit-
sák meg. Az azóta választott pres-
bitériumokat az E.T.II.t.c.J7*§-a 
értelmében felül kell vizsgálni és 
a kötelességüket nem teljesitő pres-
bitereket a testületből ki kell hagy-
ni, helyükbe a póttagokat behivni, 
illetve uj tagokat valasztani. 
III. A kerületi közgyűlés felhivja 
a kerületi lelkészi kar figyelmét ar- , 
ra, hogy az egyházi sajtó szolgálata j 
a legfontosabb lelkészi kötelességek 
közé tartozik. Ezért a következőképpel 
rendelkezik: 
a/ a gyülekezeti iratterjesztéseket 
mindenütt állitsák fel és fejlessszél 
tovább, 
b/ az egyházi könyvkiadás termékeit 
terjesszék és azokról, különösen 
tankönyvekről és naptárokról pontosai 
számoljanak el. 
c/ az egyházi lapok terjesztésének 
a gyülekezetekben nyújtsanak messze-
menő segitséget és igyekezzenek ar-
ra, hogy az egyházi sajtó önellátó 
legyen. 
d/ minden lelkész legyen azon,hogy az 
egyházi sajtó és könyvkiadás támoga-
tasára a közönséget szervezzék meg. 
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e/ Szeptember és október folyamán 
minden gyülekezet tartson sajtó-
napot, amelyen az egyházi könyv-
kiadás és aatjó ügyét népszerü-
sitik. 
IV. A kerületi közgyűlés az espe-
resi értekezlet javaslaxára felhív-
ja a zsinat elnökségéenk figyelmét 
az E.T.II.t.c. 22§-ara és javasolja, 
hogy a zsinat mondja ki 1/ a nők 
tanácskozási jogát, 2/ a nőknek a 
presbiteri tisztségre való megvá-
laszthatóságát. 

13. Kemény Lajos előadja, hogy a budapesti egyházmegye 
presbitériuma 195°•augusztus 28-án tárgyalta az óbudai egyház-
község II.lelkészi állásának megszervezésére vonatkozó határo-
z atat,a bányakerületi presbitérium a szóbanlévő lelkészi állas 
megszervezését tudomásul veszi, az egyházmegyei határozatot 
megerősítette és ezzel a II.lelkészi állás törvényesen meg-
szerveztetett. 

Tudomásul szolgál. 
14. Kemény Lajos ismerteti a kelenfölő_i vallástanitó-lel-

készi állás szervezését. A kerületi presbitérium az egyházmegyé-
nek az állás szervezésére vonatkozó határozatát megerősítette 
és ezzel ez az állás törvényszerűen megszerveztetett. 

Tudomásul szolgál. 
14. Friedrich Lajos ismerteti a csanád-csongrádi egyház-

megye/ esperesének határozatát a nagylaki missziói egyházközség-
nek Makó fiókegyházává való átalakitása tárgyában. A kerületi 
presbitérium foglalkozott a kérdéssel és mivel a döntés elvi 
jelentőségű, az egyházmegyei határozatot a kerületi közgyűlés 
elé terjeszti alapos megvitatás céljából. 

A kerületi közgyűlés az egyház-
megyei közgyűlés határozatát nem 
erositi meg, a nagylaki missziói 
egyházközséget ilyen minőségében 
továbbra is fenntartja és megfelelő 
lelkészi ellátásának biztositására 
a püspököt kéri fel. 

15* Huttkay-Miklian Gyula ismerteti a kerületi presbi-
térium javaslatát a vallástanitásaal kapcsolatosan felterjesz-
tett egyházmegyei határozatok dolgában. 

A kerületi közgyűlés megkeresi az 
egyetemes egyhazat a Bibliának és 
az Énekeskönyvnek tankönyvként való 
engedélyezése dolgában. 

A kerületi közgyűlés megkeresi 
a vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumot abban az irányban, hogy 
adjon módot a tanév kezdetén val-
lástanitásra való utólagos jelent-
kezésre és tegye lehetővé, hogy a 
vallástanitást az arra hivatott egy-
házi tisztviselők megfelelő módon 
ellenőrizhessék. 

16. Ruttkay-Miklian Gyula ismerteti az Evangélikus Egy-
házkerületek Jóléti Egyesületének jelentését.Az Egyesület foly-
tatja működését. 1946.augusztus l.óta a bányai egyházkerületnek 
5.037.58 forint részesedést nyújtott. Ez a részesedés az 195°* 
évben mint egy 2.300 forint lesz. Az egyesület a forint beve-
zetése óta 1949végéig 66.247.- forint temetkezési segély folyó-
sított. Az egyesület működésiét erül et e ma is leginkább a bányai 
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egyházkerület • 
A kerületi közgyűlés több tagja biráló szavakkal szolt 

hozzá a jelentéshez , A Jóléti Egyesület ügynökeinek működését 
és magatartását helytelenitették. 

A közgyűlés hosszabb vita után ugy 
határozott, hogy a Jóléti Egyesület 
elleni panaszokat a püspöki hivatal 
gyűjtse össze, közölje az Egyesület 
vezetőségével és ezek megtörténte 
után az egész kérdést terjessze in-
tézkedés végett az egyetemes köz-
gyűlés elé. 

17. Euttkay-Miklian Gyula jelentést tesz a kerületi levél-
tárról. A háború után megmaradt levéltári résẑ f a Puskin-utca 
12.szám alatti székházban van elhelyezve. A nyár folyamán a 
levéltárat a földszintről az alagsorba helyezték át megfelelő 
helyiségbe. A levéltár rendezett. 

Tudomásul szolgál. 
18. Kiss György bemutatja a bányakerületi Gyámintézet 195°• 

augusztus J>l-i közgyűlésének jegyzőkönyvét; 
"Jelen vannak: Kiss György lelkészelnök elnöklete alatt a 

közgyűlési tagok határozatképes számban. 
1. Elnök üdvözli a megjelenteket, jegyzőkönyvhitelesitésre 

Eecske Pál és Solymár János közgyűlési tagokat kéri fel s az 
ülést megnyitja. 

2. Elnök bejelenti, hogy az egyházkerületi közgyűlés várat-
lanul történt összehívása, továbbá an egyházmegyei gyámintézetek 
elszámolásának és jelentésének késedelme miatt részletes és ki-
merítő írásbeli jelentést nem áll módjában nyújtani, hanem csak 
röviden és szóbelileg terjeszti elő az egyházkerületi gyáminté-
zet munkájára vonatkozó jelentését. 

Az egyházmegyék jegyzőkönyveiből, jelentéséből és elszámo-
lásából egyfelelol azt az örvendetes tényt állapitja meg, hogy 
a gyűjtés eredménye alig maradt el az előző esztendő u.n. őszi 
gyűjtésének eredményétől.Másfelől viszont azt a szomorú meg-
allapitást teszi, hogy egyes gyülekezetek a gyűjtési kötelezett-
ségüknek egyáltalában nem tettek eleget, mások viszont offertó-
riumot nem tartottak. Különösen áll ez a Belső Pestm.Egyházmegye 
Gyámintézetéről. E tekintetben lelkiismeretesebb munkát kér a jö-
vőben. 

Az 195°*óvi gyűjtés eredménye a következő volt: I.Arad-bé-
kési egyházmegye: offertóriumból 991.64 Bt, gyűjtésből: 6.733.62 
Bt, összesen: 7.725.26 Bt. II.Békési egyházmegye: off.:675** Et 
gyűjtésből: 2.I3I.2I Bt, összesen: 2.806.21 Bt. $> III.Budaoesti 
egyházmegye: off.^-gyűjtésből: 827.95> összesen: 827-95 Et; — 
IV,Csanád-csongrádi egyházmegye: off.: 225.72 Et, gyűjtésből: 
I.764.23 Bt, összesen: 1.989.95 Et; V.Pestmegyei alsó egyház-
megye: off.: 232.lo Bt, gyűjtésből: 1261.25 Bt, összesen: 
1.4 93.35 Et.- VI. Pestmegyei felső: off.: 21o.93 Et, gyűjtés-
ből: I.526 .80 Et, összesen: 1.737-73 Et, VII. Pestmegyei közép 
egyházmegye: off. 168.99 Et, gyűjtésből: 1.839.41 Et, összesen: 
2.oo8.4o Et. - Összesen: offertóriumból: 2.504.38 Et, gyűjtésből: 
16.084.47 Bt, Összesen: 1 8.588.85 Bt. 

A fenti összegből az egyházmegyék szabadrendelkezésre 
visszatartottak összesen: 7.494.64 Bt. Az egyházkerületi és 
egyetemes gyámintézet rendelkezésére beküldőttek: 2.504.38 Bt, nagy 
szeretetadományra és 8.516.42 Bt szabadrendelkezésre. Ez utóbbi 
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összeg fele: 4.258.21 Ft, valamint a teljes offertórium: 
2.504.38 Ft tovább küldendő az egyetemes gyámintézet pénz-
tárába, összesen tehát 6.762.59 Ft. Az egyházkerületi gyám-
intézet rendelkezésére áll: 4.258.21 Ft. Ezt az összeget 
a mai közgyűlés hivatott kiosztani. Erre nézve a következő 
javaslatot teszi: A budapesti egyházmegye ezévben ne kapjon 
egyházkerületi^és egyetemes segélyt, mert a teljes gyűjtés 
összegét a saját kebelében osztotta ki.- tévedésből. A hat 
egyházmegye között osztassák meg 3 . 6 0 0 forint egyenlő rész-
letben ugy, hogy a csanád-csongrádi egyházmegye kérvényező 
összes gyülekezetei kapjanak kisebb segélyt, az egyházmegye 
saját kérelmére, a többi öt egyházmegyéből pedig a javasolt 
egy gyülekezet kapja meg a 600 Ft-ot. Eszerint: az arad-bé-
késiből: Sarkadi misszió, a békési egyházmegyéből: Nagymá-
gócs, a pestmegyei alsóból: Csengőd, a pestmegyei felsőből: 
Csovar, a pestmegyei közép egyházmegyéből: Tápiószele.Egyéb-
ként 6 0 0 - 6 0 0 forinttt. Csanád-csongrád kérvenyezo gyülekeze-
tei közt a 600 forint a következőképpen osztassék meg:Csépa: 
15o Ft, Fábiansebestyén: I50 Ft, Battonya: loo Ft, Makó: loo Ft, 
Mezőhegyes: loo Ft.'Ezeken a sesélyeken kívül juttasson a ke-
rüli gyámintézeti közgyűlés a banyai egyházkerület mátraszent-
istváni üdülőjének támogatására: 4oo Ft, a fennmaradó 258.21 Ft 
pedig tartsa vissza adminisztrációs kiadások fedezésére. 

Közgyűlés a segélyezésre vonatkozó fenti 
javaslatot egyhangúlag elfogadja és hatá-
rozati erőre emeli. 

3. Elnök ismerteti az egyházmegyei gyámintézetek javas-
latait arra nézve, hogy kérvényező egyházaik az egyetemes gyám-
intézetnél milyen sorrendben nyerjenek felterjesztést. Ez a sor-
rend a következő: 

Arad-békési egyházmegye: Í.Elek, 2.Pusztaottlaka, 3«ő"eren~ 
das, Sarkad, 5.hékés. 

Békési egyházmegye: 1. Rákóczitelep, 2.Gádoros, 3.Mezőtúr, 
4. Csanádapáca, 5*̂ a«gymágócs. 

Csanádécsongrádi egyházmegye: 1.Nagyrév, 2.Szentes,3«Csépa. 
Pestmegyei alsó egyházmegye: 1. Kiskunhalas, 2.Páhi-Kas-

kantyu, 3.Kisapostag. 
Pestmegyei felső egyházmegye: 1. Fóti Belmissziói Otthon, 

2. Gödöllő, 3. Váchártyán. 
Pestmegyei közép egyházmegye: 1.Farmos, 2.Nagykátai misszió, 

3. N$tgykáta. 
Kisszer et et adományra:̂  Mezőkovácsházai szórványt. 
Közalapi segélyre: Rákóczitelepet 

közgyűlés elfogadja az egyházmegyei^gyám-
intézetek javaslatát és a kérvényező egy-
házakat a fenti sorrendben terjeszti fel 
az egyháemes egyházi gyámintézethez segé-
lyezés céljából. 

4. Elnök ismerteti az üresedésben lévő kerületi gyáminté-
zeti világi elnökre adott és beküldött szavazatokat. Szavazatát 
a mult évi egyházkerületi gyámintézeti közgyűlés rendelkezésé-
nek megfelelően hat egyházmegye küldötte be. Valamennyi szava-
zat O c s k a y F r i g y e s r e , a budapesti egyházmegyei 
gyámintézet elnökére esett s igy Ocskay Frigyest a bányai egy-
házkerületi gyámintézet megválasztott világi elnökének jelen-
ti ki. 

Közgyűlés a szavazat eredményét megállapítja 
és lelkesen veszi tudomásul, hogy a bányai 
eV.egyházkerületi gyámintézet jogerősen meg-
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választott világi elnöke Öeskay Prides, 
akinek munkájára Isten álaását kéri. 

5. Elnök elolvassa Bross Sándor Írásbeli javasla-át, 
mely azt indítványozza, hogy kerestessék meg a püspöki kon-
ferencia a tekintetben, hogy a Jüléti Egyesület közgyűlése 
elé olyan indítványt terjesszen, hogy a gyülekezeteknek jut-
tatott összegek utaltassanak be az e^etemes ^yánintézetpénz-
tárába, mely összeget a gyámintézet juttassa: va^y^két egyen-
lő rész.en s évenként két egyházkerület egy-egy szórványgyü-
lekezetének, vagy az egész össze-et a lelkészképző intézet-
ne^. Molnár Rudolf javaslatára közgyűlés kimondja, uogy Erős 
Sándor javaslatát magáévá teszi s azt azzal terjeszti a püs-
pöki konferencia elé, hogy amennyiben a Jóléti Egyesület fen-
ti forrásból eredő juttatásait az egyetemes ^yámintézetnek 
engedné át, ugy azt teljes összegben a Lelkészképző Intézet 
kapja meg. 

Bódy Pál, Virányi Lajos, Solymár János, és Ponicsán Imre 
felszólalásai után, több tárgy nem volt s elnök az ülést 
berekeszti." 

A kerületi közgyűlés a Gyáainté-
aet jelentését tudomásul veszi. 

19. Mivel a közgyűlésnek több tárgya nincsen, azt az 
elnöklő püspök imádsággal befejezi és bezárja. 
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