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V. 

J e g y z ő k ö n y v 

a.Déli Evangélikus ̂ Egyházkerület 1952,évi julius hó 18-án, Budapes-
ten tartott alakuló közgyűléséről0 , » 

J e l e n v a n n a k ? 

Dezséry László püspök; Darvas József kerületi felügyelő 
távolléteten^DrlTádor Jenő, mint jelenlévő rangidős egyházmegyei 
felügyelő, a közgyűlés elnökei e r ' 

' Rixataluknál fogva: Mekis Ádám, DrcVetsey Aladár, Friedrich Lajos, IdoBenczúr"ICaszlo, Dr-jGöttohe ErviruPéter Lajos, Záhony János, 
Hemády Nándor, Gádor András, Zalánfy Aladár, mint a kerület tiszt-
viselői» 

Kemény Lajos, Dr»Gaudy LászlójDr©Ju§ovics Lajoŝ  Laki Tibor 
Ruttkay-Miklian Gézâ  Csepregi Béla, Tátrai Karoly.* Gyöngyösi Vilmos, 
Grünvalszky Károly, mint az egyházkerületi presbitérium tagjai* 

Kiss György,Ocskay Prigyes, az egyházkerületi Gvamintézet 
elnökei* 

DrcJakabfi László, mint az egyházkerületi törvényszék biráj 
Benczúr László, mint az egyházkerületi lelkészképesitö bi-

zottság tagja* 
Biszkup Ferenc, Koszorús Oszkár, Szlovák Pál, Bálint János, 

Sikter András. Fábián Imre, Horváth Lajos és Rusztikus Jenő, mint egy-
házmegyei képviselők* 

DroVető Lajos, Margócsy Emil és Csákó Gyula az Egyetemes Egy 
ház, illetve'az Északi Evangélikus Egyházkerü'lct képviseletében0 Dr6Sólyom Jenő, a Theologiai Akadémia, Veöreös Imre, a Lei-kés znevelő Intézet képviseletében0 

Az_ egyházmegyék ̂ iépviseleteben, mint választott küldöttek: 
Kelet-Békési egyházmegyéből: Lötz Tibor, Zernan Mihály,Dr«Gut 

csó András, Ar adszky György, Kar kas Istváq^Králik János ̂ megbízólevéllel; 
Nyugat-Békési-egyházmegy eb olü Purst Ervin »Pal.fi István, 

Dr.Csongrádi János megbízólevéllel; Csongrád-Szolnoki egyházmegyéből: Szabó LórántKárolyi Lajos és Károlyi Mihály megbízólevéllel; 
Bács-Kiskun egyházmegyéből: Zoltán László és Csornai. József megbízólevéllel; 
Pest-megyei egyházmegyéből: Erős Sándor, Solymár János,Szende 

Ernő, Miki er Gusztáv,Hegedűs Pal,Dr0Mikó Miklós megbízólevéllel; Eegeö Lajos,JDr,Molnár Rudolf:. Jurányi István, Detre Lajos, Győri János:Dotr. László, Keve Lajos, DroBer^ Miksa, Virág Gyula jegyzőkönyvi kivonattaj 
Pesti egyházmegyebői: Sokoray Károly és Dr„Bókay János meg-

bízólevéllel; Blatniczky Jenő-Virágh'Jenő, Koren Emil. Scholz László, 
Békés József, Dr0Jármay Zsigmond, Dr*3ellusi Baross József és Weltler 
Ű Ü U O jegyzőkönyvi kivonattal; ̂  

Tolna-Baranyai Egyházmegyéből: Sohlitt Gyula, Büki Jenő, 
Kaldy Zoltán, Cséry Lajos, Mentz János4 DreGrosoh József megbízólevél-lel,; Hoffmann Ernő* és Tompa ̂Zoltán jegyzőkönyvi kivonattal; 

Somogy-Zalai egyházmegyéből:"Nagy Miklós» Szende Sándor, 
Lagler Béla, Bucsky Sándor, Szalay Sámuel,id*Németh Béla megbízólevél 

Buthi Dénes, Szerdahelyi Pál jegyzőkönyvi kivonattal, 
Bachát István, Bándi István. Blázy Lajos. Bogya Géza, Becskf. 

Pai, DrcPekete Zoltán, Bichó Lajos, Hafenscher Károly, Harmati'György. 
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Jancsó Bertalan, Jávor Pál, Jeszenszky Tibor? Keve Lajos, Kürtösi Kálmán,̂  I>recsák János, Krahling Dániel, Medvey Mátyás, Muntág Andor Murányi'Erpád, Németh Károly, Németh Zoltán, Ponicsán Imre, Sédey Pál, id.Rimár Jenő, Roszik Mihály, Seben István, Szentpéteri Péter, Szlovák Miklós, Szuchovszky Gyula, Tomcsányi László, Tóth Károly, Várady Lajos, Visontai Róbert, Zay László, Zámolyi Gyula, Muncz Frigyes, Forray Lázárné, jnint vendégek és még mások. 

Távolmaradasukat kimenxették: Darvas József egyházke-rületi felügyeld," Dr.hajhay KárolyV a" ¥ács-Kis£un egyházmegye fel-ügyelője és Szelényi Pál, az egyházkerületi presbitérium tagja. 
0 0 0 

A közgyűlést megelőző értekezletek; 

Julius 18-án, d.e. 9 órakor a kerületi presbitérium ülése a püspöki % 
. , hivatal tanácstermében. 

d.e. 11 " közgyűlést megnyitó istentisztelet a 
Deák-téri templomban; Dezséry László 
püspök szolgálatával. r d.e. 1/2 12 tt a Deák-téri leánygimnázium dísztermében n 
kezdetét vette az a l a k u l ó k ö z a 
g y ű l é s • 

o o o 
I -

/!/ A közgyűlés megal.akulása. | 
Az "Erős var g mi Istenünk" ének első versének^el-

éneklése és Dezséry László püspök imádsága után Dr.Nádor Jenő egy-
házmegyei felügyelő bejelenti, hogy Darvas József egyházkerületi 
felügyelő,̂  valamint dr.Rajnay Károly rangidős egyházmegyei felügye-
lő távollétében, mint soronkövetkező rangidős egyházmegyei felügye-
lő, jelen közgyűlés világi elnöki tisztségét ő tölti be. Bejelenti, 
hogy jelen közgyűlés az 1952.évi I.Törvénycikk végrehajtása értel-
mében a Déli Evangélikus'Egyházkerület alakuló közgyűlése. Erre a 
közgyűlésre az E.T.II«tc.62.§-a szerint jogositottak meghivást nyer-
tek, ̂ figyelembevéve azt a körülményt, hogy a volt bányai evangélikus 
egyházkerület egyházmegyéihez a volt dunantuli egyházkerületből két 
uj egyházmegye csatoltatott. 

Dr.Nádor Jenő világi elnök felhívja Mekis Ádám egyház-kerületi főjegyzőt, tegyen jelentést a közgyűlés megalakulásáról. 
Mekis Ádám kerületi főjegyző jelenti, hogy a megbízó-levelek az egyházi törvények idevonatkozó rendelkezéseinek értelmé-ben kellő szómban nyújtattak be s ennek alapján javasolja a közgyű-lés határozatképességének kimondását. 
Dr.Nádor Jenő világi elnök a jegyző jelentése alapján 

kijelenti, hogy a közgyűlés szabályszerűen volt összehiva, azon a 
képviseletre jogositott tagok határozatképes számban jelentek meg, 
a közgyűlést megalakultnak jelenti ki. A jegyzőkönyv vezetésére 
Mekis Adám kerületi főjegyzőt, hitelesítésére pedig az' elnökségen 
és a jegyzőkön kivűl Sokoray Károly, Solymár János, Dr.Jugovios 
Lajos és Záhony János közgyűlési tagokat kéri fel. 

A kimentésüket kérők nevei jegyzőkönyvbe foglaltatnak. 
/2/ A közgyűlés megnyitása. 
Dr.Nádor Jenő világi elnök a következő megnyitó be-szédet mondta; 
"Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Szeretettel üdvözlöm kerületünk; a Déli Evangélikus Egyházkerület alakuló közgyűlésén megjelent összes Testvéreimet! 

• 



Uj kerületünk zöme a volt Bányai Egyházkerület, ezért külön^is üdvöz-
löm az ennek egyházmegyéihez és egyházközségeihez csatlakozó dunántt-
li egyházmegyéket és egyházközségeket, azok lelkészeit és munkásait« 
Külön üdvözlöm az Északi Evangélikus Egyházkerületnek itt megjelent 
vezetőit: Dr.Vető Lajos püspök urat, Margócsy Emil felügyelő urat 
és Csákó Gyula püspöki titkár urat« 

Imikor zsinati I«Törvénycikkünk alkotta uj egyházke-
rületünk: a Béli Evangélikus Egyházkerület r alakuló közgyűlésére jöt-tünk össze, ugy érzem, hogy mindannyiunknál megrezdülnek a sziv leg-
bensőbb húrjai. Megrezdülnek, merx ahol felépül ine egy uj, ugyanott 
összedölt a régic Bányai Evangélikus Egyházkerületünket kell elsőb-
ben eltemetnünk, hogy helyére tehessük az ujat« 

Buosuzó tekintetünk hadd szálljon tehát ez órában - ha 
csak röpke pillanatokra is- 218 évvel visszafelé. Jelenjék meg még 
egyszer ez a kétszáz esztendőnél öregebb egyházi szervezetünk, pihen-
jen rajta egy percig az újjáalakuláskor lelkünk, mert aki egy hosszt 
viszontagságos élet feladatait- teljesiteni tudta, megérdemli az emlé-
kezést. r ... 

Álljon hát elénk az egyideig KÖZÉP, majd egyreiatk.bb 
kizárólagosan BALYAT-nak nevezett kerület, 1734-benszületése éhé-
ben, első püspökével: Miohaelides Sámuellel és Raavánszky János első 
felügyelőjével. Öt esperességből állott akkor, s azokban mintegy 80 
anyaégyház létezett« "Közép" nevét földrajzi fekvéséből, ̂ "Bányai" ne 
vét az őt alkotó legtekintélyesebb bányavárosi egyházaktól vette« 
Másfélszáz^esztendőn át püspökei is tulnyumóan a bányavárosokból: 
Besztercebányáról, Selmecbányáról kerültek ki, közgyűléseit legtöbb-
ször a bányavárosokban tartotta s a "bányai" elnevezés megmaradt 
azután is, laogy a súlypont a bányavárosokból eltolódott« 

Szervezete 218 év alatt a fejlődés okozta változásokon 
ment át, hiszen az evangélikus lelkek számanak növekedése szükség-
szerűen ujabbrés ujabb.szervezkedést tett szükségessé, alulról-föl-felé. Az egyházközségek szaporodása uj egyházmegyék alakulására ve-
zetett, ̂ evangélikus elődeink kulturigényei egyre több középiskolát 
hivtak életre« Az egyházkerületi adminisztráció növekedett, az élre 
állitottak gondjai nehezültek, de élt bennük a hit és a hivatástudat 
s lobogo lelkesedéssel, egymás példaadásától is hevítve igyekeztek 
vezetni egyházaikat azon az uton, mely Isten országa felé vezet. 

S vájjon, kedves Hittestvéreim, ugy all-e előttünk a 
bucsuzásnak ebben a fájdalmas pillanatában immár kimúlt egyházkerü-
letünk, mint ledőlt régi ház, melynek értékéről régen elporladt egy-
kori lakói beszélhettek csak valaha, aztán eltemettetett a matéria 
a benne élt szellemmel együtt? Egyházkerületünk történelmi levegője 
suho§ at'felettünk, mint nagy, mint cáfolhatatlan felelet erre a 
kérdesre« Az re^Lí majd el iíeked is, kedves Hittestvérem, ha valaha 
kedved telik elmerülni a bányai egyházkerületnek megsárgult aktákon 
épült történetében, hogy magyarhoni evangélikus egyházunknak ez a * 
szerve dicsőségesen teljesítette Istentől reája szabott feladatait« 
Hogy kormányzása alatt nőtt és terjedt számbelileg és lélekeross5g. 
hitbuzgosag tekintetében a mi evangélikus vallásunk s százezreimen 
ajakarol harsogott évtizedről-évtizedrc egyre erőteljesebben: "Erős 
var a mi Istenünk!»-« Kimúlt egyházkerületünk? a Bányai Egyház kerül, et 
emieke elni fog, az újnak köntösében is.! Mert a szellem örökéletű! Hem hal meg, fennmarad csak-úgy intézmények, miau egyenek életében0 Am a külső világ, a Rajtuk kívül pezsgő, mozgó élet a természet örök törvényei szerint fejlődés re, valtozasra rendeltetvék az Úristen által. 3 vajjen ebben az állar do fejlodesi folyamatban egy helyben álló helyzetbe kényszeríttetett-az egyház? Lehet- e elzárkóznia azoknak a tényezőknek behatásai elől, melyek kozott, még tovább, amelyek érdekében, hasznukra és üdvössé-gükre hozta életre a Teremtő akarata? 
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Kedves Hittestvéreim! Engedjék meg, hogy erre a kér-
désre most ne én, de néhai Kovács Sándor püspök feleljen. "A hala-
dás törvénye a keresztyénség történetében" cimü értekezésejslsért; 
valahányszor egyházunk, vallásunk mai problémái felett tűnődöm el, 
A lelkész nagy,' sarkigazságok megállcrű-'.tásánál szentirási 
idézetekre épit. Engedtessek meg a vallás világi szolgájának,hogy 
egyháztörténelmünk ez egyik klasszikusára épitsek, "Minden vallás 
ereje - irja Kovács Sándor -'attól függ, hogy fel tudjuk-e fedezni 
benne a haladás lehetőségét.., Eleve ki kell rekesztenünk a vizs-^ 
gálát köréből azon vallásokat, amelyek a fejlődés minden gondolata-
nak lehetőségét kizárják s a tökéletes befejezettséget allapitjak 
meg értékmérő'gyanánt," "A haladó vallások megmaradnak az egyszer 
vetett alapon*. • de a történelem változásai közepette, , * mindig 
azt az igazságot domboritják ki, amire az emberöltőnek legégetőbb 
szüksége van," Más szóval: ugy szolgálja mindenki az emberi lélek 
vallási építését, ahogyan az eredeti alapelveket a megváltozott 
körülmények között a legsikeresebben lehet megtartani, Luther maga 
az ő egyéni hitvallását azzal fejezi kis "Ez az én hitvallásom, aki 
másként vélekedik, végezze el Istennel és lelkiismeretével,51 Békés-
csaba egykori nagy papja: Korén Pál egy templomkerülő ismerősének 
ugyanezt igy érzékeltette: "Talán nem tetszenek neked a mi vallá-
sunk dogmái? Eredj, irj jobbakat és nyomasd ki a Corvinában!" Mert 
egészen bizonyos, hogy semmiféle ujitas, életirány forrása nem le-
het más, mint Krisztusnak idők és történelem fölött álló alakja, 
tiszta, elévülhetetlen tanitása - fejezi be Kovács Sándor, 

' Eltértem tárgyamtól - fogják talán mondani kedves 
Hittestvéreim, Hiszen egyházszervezetünk nagy változásáról emléke-
sünk e percben, nem vallásunkéról. Szándékosan voltam bátor szives 
figyelmüket erre a mellékvágányra terelni, ̂ hc>gy a fejlődés megenge-
dettségének még vallási téren /való ̂ bemutatásával is mégjobban meg-
nyugtassam lelküket azzal a változással szemben, melynek e percben 
csak egyházszervezeti téren vagyunk^részesei. Az idők változtatást 
kívántak e téren egyházunk vezetőitől s ők teljesítették ezt a kí-
vánságot, hogy az alapelv, a krisztusi tanok továbbépítése^mennél 
sikeresebben folyhasson ezentúl is„ Útjára elinduló uj egyházkerü-
letünknek csali ez a nagy pro grammja lehet! 

Ezekkel a gondolatokkal, Isten segítségének kérése 
mellett a Déli Evangélikus Egyházkerület alakuló közgyűlését ezen-
nel ̂megnyitom, HangsúlyOZDEI kell itt az egyházkerület egységére 
való törekvést, melyet mindkét részről munkálnunk kell. Szabadjon 
figyelmüket ebben a tekintetben Dezséry^László püspök urunknak az 
Északi Evangélikus Egyházkerület alakulásakor tartott üdvözlő beszé-
dére utalnom, melyből bátorkodom felolvasni az alábbi^részletet: 

"Kifejezem reménységemet s vele munkatársaimnak, lel-
késztársaimnak s a Déli^Evangélikus Egyházkerületbe tartozó gyüle-
kezetelmek azt a kívánságát,, hogy a ket most alakuló nagy egyház-^ 
kerület jelentse a jövőben a mi magyar evangélikus egyhaz'v;k orszá-
gos egységét. Megvan a nagy történelmi alkalmunk arra, hogy az or-
szágos egyháznak ezt az egységét valósággal kiépítsük és átéljük. 

A múltban ez az egység csak a reménység tárgya volt 
közöttünk. Személyi kérdések,, anyagi kérdések, egyházi programnunk 
különbözősége és gyakprlatok különbözőségei választottak el minket 
egymástól:, Legyen az Északi Egyházkerület alakulása egyben felszá- ' 
molasa mindannak, ami ilyen vonatkozásokban egyházunkat megosztotta. 
Legyen a most alakuló két egyházkerület annak az országosan egy vágy 
nak a megvalósító ja<? hogy hitben, szolgálatban^ programmban, helyze-tünk felismerésében és jövőnk alakitasa'ban egyek vagyunk. Szüntessük 
meg^a kétféle, vagy a többféle tájékozódás lehetőségét egyházunkban 
es értsük meg közös szolgálatunk^közös felelősségét- és indításait* 

Legyen ez az országos egységünk kifejezője a mi kozö. 



nemzetszolgálatunknakc A mi nemzedékünknek jutott, hogy végre egy-
hazunk érdekében oselekedta.essünk. Most van először szabadsagunk 
arra, hogy a magunk ügyeit, a magunk szemével és a magunk érde-
kében vizsgáljuk meg és intézzük ele Erre nagyszerű példa éppen^ 
a mi első zsinati törvénycikkünk, mely az egyházszervezeti kérdést 
e közgyűlés tanúsága'szerint is az egyház legbensőbb érdekei sze-
rint alkothattuk mego 

Ennek a közgyűlésnek a hangulata -és összetétele is 
mutatja.? hogy milyen természetes, józan és valóban egyházi lépést 
tettünk ennek a törvénynek.megalkotásával. Mindezt annak a hazá-
nak köszönhetjük^ amelyben élünk s amelyben általábanvéve is a 
magyar népnek először van meg a módja és a szabadsága arra, hogy^ 
saját ügyeitra maga szemével és képességei szerint vizsgálhassa és intézhesse® Évtizedes és évszázados igazságtalanságokat és különb-
ségeket •bonthat le és plyan életkereteket épithet, melyben minden-
kinek megvan a joga és lehetősége a munkához«, a munkában saját ké-
pességeinek kifejtéséhez és legjobb tehetsége szerint elvégzett 
munkájához méltó kenyérhez® Egyházunknak és népünknek ezt a szabad-
ságát és függetlenségét védelmezi közös feladatunk., 

Legyen megalakuló két egyházkerületünkből olyan or-
szágos egység, mely a nemzedékünknek^adott történelmi alkalom kiak-
názását biztositja nemzetünk és egyházunk javára«" 

Ez az országos evangélikus egyház egységét hangsúlyoz-
za® Mindannyiunk vágya csakis az lehet, hogy az országos evangélikus 
egyház vezetői és hivei szeretetteljes, testvéri egyetértésben működ 
jenek majd," 

Dezséry László püspök emelkedik szólásra és a követke-
zőket mondj as sjAz egyházkerületi közgyűlés világi elnöke ̂ közgyűlé-sünket megnyitó beszédében elsősorban a volt bányai egyházkerület múltjára tekintett vissza és mint a volt bányai egyházkerületbe tar-tozó ̂ egyházmegyei felügyelő, ebből a történetből vette azokat a ta-nulságokat, melyeket, indításként akar a szivünkbe vésni« Nekem jut az a feladat, hogy a Déli Egyházkerület két dunántuli egyházmegyé-jét szeretettel, reménységgel és bizalommal köszöntsem abból az al-kalomból, hogy a volt bányai egyházkerület * egyházmegyéivel most meg-alkotja Q- Déli Evangélikus Egyházkerületet- Bizonyos vagyok abban, hogy ennek a két egyház testnek* a dunántuli és az alföldi egyházme-gyelmek hamarosan szilárd egységbe kell összeépülniük. De bizonyos vagyok abban is* hogy ez áz egység hamarosan ki is épül közöttük. A volt bányai egyházkerületi egyházmegyék., az egyházkerület egész vezetősége mindént megtesz azért, hogy ez' a testvéri egység es együt működés jóakaratból,egyházszeretetből és § közös célok kölcsönös,he-lyes szolgalatából, mindannyiunk örömére egyházunk előmenetelét fog-ja szolgalnio Testvéri meleg szeretettel üdvözlöm a dunántuli egy-házmegyék lelkészeit, egyházi munkásait, gyülekezeteit és kérem okét legyenek szeretettel és teljes buzgósággal azon, hogy egyházunknak ez a hatalmas, reménységet nyújtó es nagv egyházi erőket egyesitő Deli Egyházkerülete betölthesse hivatását- előrevihesse egyházunk és hazank minden jó ügyet Isten dicsőségére és mindannyiunk boldo-gulására«" 

A közgyűlés ̂nagy tapssal ünnepli a dunántuli egyházmegyéket „ 
Dr «Nádor Jenő világi elnök az egyházkerületi elnökség neveben ̂rindit vanyozza., hogy üdvözöljük a Magyar Népköztársaság kor-mányát ̂es üdvözletünkben fejezzük ki békevágyunkat. Indítványozza továbbá, hogy tegyen a Déir Evangélikus Egyházkerület alakuló közgyü lese három ünnepélyes nyilatkozatot három olyan kérdésben, mely az egyházkerület egyetemének szivéből és legbensőbb hitbeli elhatarozá-sabOo. faurad, Ünnepélyesen nyilatkoztassa ki a Déli Evangélikus Egy-
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házkerületnek azt a törekvéset, hogy 

a./ a maga részéről a magyar evangélikus egyház or-
szágos egységének lelkes munkása lesz; 

b./ a magyar hazához való teljes hűségben dolgozik; és 
c./ továbbra is odaadóan résztvesz a békéért való küzdelemben. Dezséry László püspök hozzászólásban tamogatja az 

elnökségi indítványt és javasolja, hogy e három nyilatkozatot az 
egyházkerület ünnepélyes formában örökitse meg jegyzőkönyvében, 

A kerületi közgyűlés Drdíádor Jenő 
világi elnök megnyitó beszédét tudomá-
sul veszi'és előterjesztett indítványait 
elfogadja. Ennek alapján a^Déli Evangé-
likus Egyházkerület alakuló közgyűlése 
a következő ünnepélyes nyilatkozatokat 
teszi: 

/l/ A Déli Evangélikus Egyházkerület 
ünnepélyesen kinyilatkoztatja, hogy a ma-
gyar evangélikus egyház egységének kiala-
kításán teljes erejéből faradozni kész 
és hogy egész egyházi munkáját,̂  egyházi 
progyammjat és egyházpolitikáját az 
Északi Evangélikus Egyházkerülettel s 
az egyház zsinartával egyetértésben mun-
kálja. 

/2/ A Déli Evangélikus Egyházkerület 
ünnepélyesen kinyilatkoztatja, hogy a 

i magyar haza ̂Ígéretes jövendőjéért, a ma-
gyar nép előremeneteléért, ̂ a magyar haza 
védelméért, az ősi protestáns hagyományok 
követésében mindennapos munkával és min-
den hive áldozatkészségével dolgozni és 
harcolni kész. 

/}/ A Déli Evangélikus Egyházkerület 
ünnepélyesen kinyilatkoztatja,̂  hogy a 
béke megőrzéséért, fenntartásáért Jézus 
krisztus parancsa alapján az evangélikus 
egyház töretlen és lelkes állásfoglalá-
saképpen a magyar nép és az egész emberi-
ség iránt érzett felelősségérzetből to-
vábbra is odaadóan részt vesz. 

« » 

/}/ A püspök bejelentései, 
» Dezséry László elnöklő püspök a következő bejelentése-ket terjeszti az'alakuló közgyűlés elé: 

' , , a./ A'Magyarországi Evangélikus Egyház gsinatának 19p2.évi május ho 2o* napján meghozott Iatörvénycikkét nA Magyar-országi Evangélikus Egyház területi beosztásának ujjárendezéséről" a Magyar Népköztársaság Kormányának nevében az Állami Egyházügyi Hivatal 1952.május 22-en tudomásul vette és jóváhagyta; bejelenti, hogy az'egyházegyetem közgyűlésének elnöksége atörvényt kihirdette es 1952.évi jumus hó 1.'napjával hatálybaléptette, 
, ba/ Az I.Törvénycikk 2,§~a értelmében a Déli Evan-

gélikus Egyházkerület kebelébe tartozó nyolc egyházmegye, nevezete-
sen: 1952.június lo-én a Tolna-Barnyyi egyházmegye Dombóváron,1952. 
junius 12-en a GTsongrad-Szolnoki egyházmegye Makón, 1952,junius 18-
an a jBacs-Kaskun egyházmegye'Budapesten, 1952.junius 23-án a Pesti 
egyházmegye Budapesten, 1952c június 24-én a Somogy-Zalai egyházmegye 



Nagykanizsán, 1952* junius 24-én a Nyugat-Békési egyházmegye Oros-' 
házánj 1952.junius 25-én a Pestmegyei egyházmegye ̂Budapesten, 1952, junius 30-án a Kelet-Békési egyházmegye Békéscsabán tartott köz-gyűlésén a törvényben előirt módon megalakult, 

c./A Béli Evangélikus Egyházkerületet alkotő egy-
házmegyék törvényes képviselőit és kiküldötteit, továbbá a meg-
szűnt egyházkerületnek a Déli Evangélikus Egyházkerület'területé-
hez tartózó egyéb közgyűlési tagjait, akik az E.T. Il.t.c. é2,§-a 
szerint jogosultak jel'en alakuló közgyűlésre az egyházkerület el-
nöksége kellő időben szétküldött szabályszerű meghívóval jelen 
alakuló közgyűlésre összehivta. * 

Az I.törvénycikk'4,§-a alapján az egyházkerület neve: 
Béli Evangélikus Egyházkerület• Székhelye: Budapest, Az egyházkerü-
let ' pecsétje körpecsét, a következő felirattal: "Béli Evangélikus 
Egyházkerület - Püspökség"# a körpecsét közepén békegalambbal. -A püspöki hivatal pecsétjének felirata: "A Béli Evangélikus Egy-
házkerület püspöké Hivatala, Budapest". A pecsét közepén szintén 
békegalamb van.' 

dElnöklő püspök javasolja,hogy az I.Törvénycikk 
alapján az Egyházkerület jelen alakuló közgyűlése fenti bejelenté-
seket foglalja jegyzőkönyvébe, állapitsa meg,az egyházkerület meg-
alakulását és a megalakulásról értesitse az Állami Egyházügyi. Hi-
vatalt, az illetékes Tanácsokat és az Egyházi Hatóságokat. 

Közgyűlés elnöklő püspök bejelentése 
jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja, 
hogy a Béli Evangélikus Egyházkerület 
megalakult; 

megbizza az egyházkerület elnökségét 
hogy a Béli Evangélikus Egyházkerület 
megalakulásáról az I.törvénycikk 8.§-a 
értelmében értesitse az Állami Egyház-
ügyi Hivatalt, Budapest Városi Tanácsát 
az egyházkerület kebelébe tartozó egy-
házmegyék szerint illetékes Megyei Ta-
nácsokat, az evangélikus Egyházegyetem, 
az ]fezaki Evangélikus Egyházkerület, a 
Református Konvent, a Református Egyház 
kerületek és az Unitárius Egyház Elnök-
ségét • 

Dr.Göttche Ervin kerületi ügyész a püspök azon be-jelentésével kapcsolatban, hogy az újonnan megalakult Béli Evangé-likus Egyházkerület körpecsétjén a feliratban a "püspökség" kifeje-zés is van javaslatba hozva, felvilágosítást kér arra vonatkozólag, hogy ez a szo mit kivan megjelölni? 
Elnöklő püspök magyarázatot ad a feltett kérdésre azzal,„hogy a kifejezésre azért van szükség, hogy a világi hatósá-gok előtt egészen világos legyen az "egyházkerület" kifejezés tar-talma. Ehhez még hozzáteszi, hogy az uj egyházmegyei bélyegzők a napokban elkészülnek s azokat a püspöki hivatal minden egyházmegyé-nek megküldi. 

A közgyűlés^a püspök magyarázó beje-lentését tudomásul veszi. 
Bezséry László püspök javaslatára az egyházkerületi közgyűlés lelkesen énekli az "Eros vár a mi Istenünk" evangélikus himnusz második versszakát: 

"Erőnk magába mit sem ér, 
Mi csakhamar elesnénk; 
De küzd velünk a hős vezér. 
Kit Isten rendelt mellénk. 
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Kérdezed: ki az? 
Jézus Krisztus az, 
Isten szent Fia, 
4z ég és föld Ura; 
0 a mi diadalmunk." 

/4/ Üdvözlések. 
a./ Dr.Nádor Jenő elnök megadja a szót Dr.Vető Lajos-

nak, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökének^ aki az Evan-
gélikus Egyházegyetem és az Északi Evangélikus Egyházkerület nevé-
ben a következő üdvözlő beszédet mondta: 

"Az egyházegyetem és az Északi kerület nevében testvé-
ri szeretettel köszöntjük az immár megalakult Déli kerületet,^ annak 
elnökségét, tisztségviselőit és közgyűlését, szeretett munkatársain-
kat» Köszöntésünket és jókivánságainkat hadd fűzzem Isten igéjéhez, 
amint azt megírva találjuk II»Kor.8:lo-l6.verseiben: 

"Tanácsot is adok e dologban; mert haszs 
nos az néktek, akik nemcsak a cselek-
vést, hanem az akarást is elkezdtétek 
tavaly óta» Most hát a cselekvést is 
vigyétek végbe; hogy a miképen a vég-
rehajtás is ahhoz képest legyen, amiteké 
van» Mert ha a készség megvan, a sze-
rint kedves az, amije kinek-kinek van 
és nem a szerint, amije nincs- Mert 
nem ugy, hogy másoknak könnyebbségük, 
néktek pedig nyomorúságtok legyen,ha-
nem egyenlőség szerint; e mostani idő- -i 
ben a ti bőségtek pótolja amazoknak 
fogyatkozását; Hogy amazoknak bősége 
is pótolhassa a„tx fogyátkozástokát, 
hogy igy egyenlőség legyen; Amint 
megvan irva: Aki sokat szedett, nem 
volt többje, és aki keveset, nem volt 
kevesebbje." 

Az apostoli levél ezekben a sokokban és még sok más versben tanácsot ad az uj gyülekezetnek arra, mi'történjék benne, ahol mindössze ""tavaly" léptek a Krisztus útjára. 
A cselekvésnek és az akarásnak, az akarásnak és a cselekvésnek váltakoznia kell a keresztyének életében. Az apostol ugy ismerte meg Őket, hogy akkor ők éppen cselekedtek s azután akartak, most pedig megint a cselekvés, az akarás végrehajtása van soron. Ennek az akarásnak és cselekvésnek az adottságokhoz kell igazodnia. Konkréten, ki-ki annyival járuljon hozzá a közösség éle-tehez, amennyivel rendelkezik. A szerint, amije kinek-kinek van és nem a szerint, amije nincs. Es rámutat az egyenlőség elvére a ke-resztyén közösségben, ahol abból, amiből valakinek munkája nyomán többje van, siessen segítségére annak, akinek abból nincs és megfor-dítva, hogy teljes egyenlőseg legyen és senki ne lásson szükséget. 
Ez a bepillantas az első keresztyén gyülekezetek éle-tebe s a nagy apostol fáradozásába a következőket mondatja velem, amikor a magyar' evangélikus egyház Déli kerületét köszöntöm: 
1./ Annak a nagy tervnek, amelynek előmunkálatai ' -- komolyabb értelemben nálunk is tavaly kezdődtek el egyházunk külső szervezetének és bélső életének megújítása érdekében, a mai napon jelentős állomásához érkeztünk, A zsinatunk által május 2o-án hozott pünkösdi törvénycikket a Déli kerület megalakításával mara-déktalanul végrehajtottuk- Egyházunk vezetősége, kezdve az egyház-községek vezetőségén és népén, mindenütt példás fegyelemben hajtotta 
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végre az I.t örvénye ikk értelmében reája háruló feladatokat: ̂ szinte 
egyidőben alakult meg a'16 uj egyházmegye és megalakult immár a 
kei uj egyházkerület is« Az egyházunk megújításává irányuló aka-
rásnak első szakasza tehát Isten kegyelméből sikeresen befejeződött, 

2./ A cselekvésnek ezután az ideje után ismét az aka- f 
rásnak, majd ismét a cselekvésnek kell jönnie. A belső élet megúju-
lásának kell következnie! Zsinatunkon a legközelebbi lépések mar K 
ezt a célt fogják szolgálni. Mindenütt ahhoz igyekszünk szabni magún-
kat, amink van, , nem ahhoz, amink nincs, amink talán soha nem 
is volt, csak azt állítottuk, hogy van. 

Azt kell tehát szambavennünk, hogy mink van, amire 
támaszkodnunk lehet, mink van a Mvek hite, erkölcsi és anyagi te-
herbiróképessége, a hivek száma és szükségletei tekintetében,̂  hogy 
egyházunk régi és természetes kivánságának megfelelően önálló egy-
ház tudjon lenni,a saját lábán tudjon járni és igy tudja betölteni 
hivatásat. 

Hogy mink van abban a tekintetben a legfontosabb, 
hogy miénk az evangélium, mienk az Isten igéje. Erre való hivő és 
engedelmés figyeléssel igyekszünk munkánkat végezni s az igére és 
az evangéliumra való hivo és engedelmes hallgatásra igyekszünk rá-
nevelni egyházunk népét is. , 

Semmiképpen sem szeretnénk megállapodni az elmélet-
nél, hadat üzenünk a puszta, elvont elméleti keresztyénségnek,mely 
nyugodtan nézi, hogy az evangélium közt s egyházunk és híveink 
élete k'özt égbekiáltó ellentét legyen s ahogyan ez különösen az 
anyagiakhoz való viszonyukban nyilvánvaló. á 

. Az apostoli levél hosszú fejezeteket szentel annak, 
hogy anyagi tekintetben mik a következményei a Krisztus elfogadásá-
nak,̂  olyan fejezeteket, amelyek homlokegyenest ellenkeznek azzal az 
önző, kapitalista életfelfogással és gyakorlattal- mely jellemezte 
és jellemzi részben még ma is azt a világot, mely szemrebbenés nél-
kül keresztyénnek meri mondani magát« És ezt nem" csupán azért tesz-
szük, hogy egyházunk ne lehessen kibúvó hazánk és történelmi kor-
szakunk nagy társadalmi átalakulása során azok számára, akik ma sem 
értik az idók^szavát s az egyházat önző céljaik és érdekeik szolgala-
tába akarják állítani.? hanem egyszerűen azért , mert ez felel meg 
a názáreti Jézus krisztus ev nngéliumának, az u j test áment omi kinyi-
latkoztatásnak, mely itt is, ebben az elhanyagolt néhány versben is 
arra tanit, hogy nem keresztyénség az, amelyben az egyiknek könnyebb-
sége van, a másiknak nyomorúsága- hanem az a keresztyénség, ahol 
egyiknek a bősége pótolja a másiknak a hiányait, hogy igy egyenlő-
ség legyen s aki sokat szedett, annak ne legyen többje, aki keveset, 
annak ne legyen fogyatkozásén ̂  * 
„ r - Igy fogja egyházunk azokat a mulasztásait a jövőben jóvátenni, amelyeket a múltban elkövetett akkor, amikor á keresz-tyénség gyakorlati megvalósításáról lett volna szó s egyúttal igy fos ja szolgálni hazankat, népünket s a Bzocáalizmus utján haladó egesz emberiséget, abban az evangélium szempontjából mindenképpen helyeselhető nagy munkában, moly igazságos életfeltételeket igyek-szik intézményesen megteremteni az emberiség számára és amelynek keresztyén része nagy figyelemmel kiséri, miként helyezkedik el egyhazunk'és népünk az uj társadalmi rendben, melv a jővő társadal-mi rendje. • -

3«/ Hagy és szép feladatok ezek. Ebben a munkában egyhazunk egészének egynek kell lennie. A két kerület nem fog kettős-ségét jelenteni semmilyen vonatkozásban, hanem ellenkezőleg, egymást segíteni fogja munkájában ugyanugy, ahogyan az egészséges embernél a ket szemünk ugyanazt az egy célt nézi, hogy még jobban lássunk, a ket kez ugyanazért az egy célért munkálkodik s azért van belőle kettő, hogy még többet tudjon munkálkodni s ahogyan a két láb is 
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arra való, hogy járni és haladni tudjunk. 
Közös elhivatásunk és egységes céljaink szolgála-

tában szeretettel köszöntöm a Déli egyházkerületet, s kérem Istent, 
tegyen^bennünket, tegye népünket erőssé a hitben és a szeretetben, 
a munkában és békés munkánk védelmében, hogy békességben munkál-
kodhassunk, hajthassuk^végre azt az akaratot, mely a legfelsőbb 
akarat kinyi latkoztatása, az Isten igéje révén van meg hitünk 
szerint mibennünk. 

Isten áldja, óvja és segitse meg a Déli Evangélikus 
Egyházkerületet!" 

Dr.Nádor Jenő világi elnök a közgyű-
lés nevében Dr.Vető Lajps püspöknek, az 
Egyetemes Egyház és az Északi Evangélikus 
Egyházkerület nevében elmondott meleg, 
szivbol fakadó és testvéri együttműkö-
désre irányuló üdvözlő beszédéért hálás 
köszönetet^mond annak a reménységnek ki-
hangsulyozásával, ho^y a két kerület 
testvéri együttmüködesén meglesz az Isten 
gazdag áldása* 

b./ Elnöklő felügyelő bejelenti, hogy a magyar Református Egyház Egyetemes Konventjének Elnöksége a következő táv-iratot intézte a Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűléséhez: 
"A Déli Evangélikus Egyházkerület alakuló közgyű-lése alkalmából a Református Egyház Egyetemes Konventjének Elnök-sége Isten gazdag áldását kívánja a'Déli kerület és az egész evan-gélikus egyház minden szolgálatahoz* Kívánjuk, hogy legyen eredmé-nyes és gyümölcsöző mindaz a munka, amelyet népünkért es a béke meg-védéséért egyházaink cselekednek." 

A közgyűlés a Magyar Református Egy-ház Egyetemes Konventi Elnökségének üd-vözletét jóleső örömmel és köszönettel fogadj§# 
/ 

3o/ Tárgyaltatott az egyházkerületi presbitérium, az egyházkerületi törvényszék, az egyházkerületi számvpvŐszél!/ a 1 e lkeszkép e sitő bizotYs'ágV valamint a le Ikeszvál aszFasí' bizottság kiegészítése. . 
Mekis Ádám kerületi főjegyző előterjeszti az egy-házkerületi presbitérium idevonatkozó javaslatát: 
a./ Az egyházkerüloti presbitériumra vonatkozólag a Déli Egyházkerület a kőy^kezU^eTyFett'eT taXáxEozTk: 

, , A volt Bányai egyházkerület presbitériumából 195o. évi valasztas alapján tisztségükben vonnak a következők: 
Csepregi Béla 
Dr0H.Gaudy László G-rünvolszky Károly 
Gyöngyösi Vilmos 
Ruttkay-Miklian Géza 
Tátray Károly 
Várady Lajos 
Bakos Jenő 
Dr.Jugovics Lajos 
Laki Tibor 
Szelényi Pál 
Dr.Szalatnay Rezső. 
A volt Dunántuli egyházkerületből egyházkerületi 
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" presbiteri tagságukban tisztségükben vannak: 

Fábián Imre Horváth Lajos. 
A Béli Egyházkerület presbitériuma megállapította, 

hogy a volt Bányai egyházkerületi presbitérium tagjai közül Varady 
Lajos és Bakos Jenő az egyházkerületből elcsatolt attak s igy kerü-
leti presbitériumi tisztségük megszűnt. Mivel azonban a banyai egy-
házkerület presbitériumából tiz tag, a dunántuli egyházkerület pres-
bitériumából 2 tag tisztségében van, javasolja a Béli egyházkerület 
presbitériuma, hogy mondja ki az egyházkerület közgyűlése, hogy a 
fenti tisztségben JLévő 12 egyházkerületi presbiter egyben a most 
megalakult Déli Evangélikus Egyházkerület presbitériuma. 

Javasolja továbbá a presbitérium, hogy az egyházkerü-
leti presbitérium póttagjait, mivel a volt bányai egyházkerület pót-
tagjai között üresedés van és mivel a dunántuli kerületi presbitériu-
mi póttagok tekintetében nincs tisztségében lévő személy, mivel to-
vábbá kivánatos az, hogy a volt dunántuli kerületből a Deli egyház-
kerület alkotó részévé vált két egyházmegye egyházi munkásaiból ke-
rületi tisztségekre válasszunk meg ujabb személyeket, javasolja,hogy 
az egyházkerületi presbitérium! pottagságokat tekintse megszűntnek 
s jelen^közgyűlésében válassza meg újra a presbitérium póttagjait. 
Az egyházkerületi presbitérium javaslata e személyekre vonatkozóan 
a következő: 

li Káldy Zoltán gécsi lelkész 2; Koszorús Oszkár szentetomyai lelkész 3. Nagy Miklós zalaegerszegi ielkész 
1; Dr.Posevitz Albert ügyvéd /Mohács/^ 
2; Jamrich Béla egyházmegyei felügyelő 
3. Harkányi János szabó, Budapest. 

0 0 0 
A Béli Egyházkerület ̂presbitériuma megállapitja,hogy az egyházkerület minden tisztviselői állása betöltöttnek tekinthető, aẑ alkotó voltakét egyházkerületnek a Béli Egyházkerület területére eső tisztviselőiből. Megjegyzi^ hogy az emiitett tisztviselők tekin-tetében az a helyzet állott elő, hogy a Béli Egyházkerületnek a tiszt ségben lévők tekintetbe vétele után két világi jegyzője van: 

Id.Benczúr László, a volt bányai egyházkerületből,'és 
Cserháti Sándor, a volt dunántuli egyházkerületből. 

Mivel azonban egyházi törvény nem akadályozza meg, hogy az egyházkerületnek két világi jegyzője legyen, javasolja az egyház-kerületi presbitérium, hogy a fenti személyeket az egyházkerület jegyzoikent a közgyűlés ismerje el. 
0 0 0 

b./ A Béli Egyházkerület tö_î é_nyszékére vonatkozóan a presbitérium megállapitja, hogy az alkotó volt két egyházkerület törvényszéki birái a következők: 
Bakay Zoltán Botyánszky János Gádor ̂András Nandrássy Elek Koszorús Oszkár Ifj.Dr.Hittrich József Kolba István Br.Piékasy Pál 
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Dr.Jakabfi László Peskó Zoltán törvényszéki birák és Dr.H.Gandy László törvényszéki jegyző a volt bányai egyházkerületből, valamint 
Rózsa Sándor törvényszéki biró a^volt dunántuli 

egyházkerületbol. 
Az §lesatoltatás és lemondás következtében beállott egy lelkészi és három világi törvényszéki birói tisztség betölté-sével kapcsolatban javasolja az egyházkerület presbitériuma, hogy ezeket a tisztségeket a volt dunántuli egyházmegyék egyházi munká-saiból töltsük be. A presbitérium személyi javaslata: 
lelkészi tag: 
Fábián Imre sárszentlőrinci lelkész-esperes 
világi tagok: 
DriBoleratzky Gyula gimn.tanár,Zalaegerszeg 
DriVetsey Aladár ügyvéd, Budapest' 
Dr.Posevitz Albert ügyvéd, Mohács. 
o./Az egyházkerület számvevőszékére vonatkozóan meg állapit ja az egyházkerület, presbitériuma,' hogy tisztségben vannak 
Pavcsó Rudolf 
Nandrássy Elek 

* Sandy Gyula 
Fehérvári Géza és 
Sokoray Károly a volt bányai egyházkerületből. 
Az Északi Egyházkerülethez került át 
Sándy Gyula "és Pavosó Rudolf. 
A Déli Egyházkerület presbitériuma javasolja, hogy a számvevőszékben igy megürült tisztségeket a két dunántuli egyházi 

?ye egyházi munkásaiból töltse be a kerületi közgyűlés. Személyi avaslat: 
Takó István lelkész, Györköny 
Id.Németh Béla ny.tonitó, Nagykanizsa. 
d./ A lelkészképesitö bizottságban a volt bányai egy hazkerületet illetően változás nincs. Javasolja mégis a presbitéxh hogv a csatlakozott dunántuli egyházmegyék egyházi munkásai Jk&züJL lelkészképesitö bizottságba két bizottsági, tag váAasztaseék: 
Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész-esperes és Lehel Fereno tengelici lel kész. 

, e./ A .lelkészválasztási bizottság elcsatolás folytán két bizottsági tagsaga megurüIT. iflEerületi presbitérium javasolja a megürült helyekre a következők megválasztását: 
Kemény Lajos pesti egyházmegyei esperes és Dr.Bókay János, Deák-téri gondnokot. 

. , A kerületi presbitérium megállapítja, hogy ezzel az egyházkerület minden tisztviselői, presbitériumi, törvényszéki,sz. vevoszéki és bizottsági tagsága teljes, 
A közgyűlésra kerületi presbitériu javaslatait magáévá teszi s â javasolt presbiteri, törvényszékig .ssuámvovős:̂  
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lelkészképesitő és lelkészválasztási 
bizottsági*tagokat megválasztottnak 
jelenti ki. / Az egyházkerületi tiszti«» 
kar, presbitérium, törvényszék* számve~ 
vőszék és bizottsági tagok névsora jelea* 
jegyzőkönyvhöz függelékként van csatolva.® 

0 

/6/ Eskütétel. 
Mekis Ádám kerületi főjegyző bejelenti* hogy mivel az újonnan megválasztott presbiteri, törvényszéki, számvevőszéki tagok ' mar mind regebben letették az esküt, ujabb eskütételre ninos szükség» 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 
/7/ Tárgyaltatott az egyházkerületi kiküldöttek válasz-

tása az egyetemes közgyűlésre. - Mekis Adám^kerületi főjegyző fel-
olvassa a Jcerületi presbitérium idevonatkozó javaslatot: 

Javasolja az egyházkerületi presbitérium, hogy a 
bányai evangélikus egyházkerület 1952,június 19-án tartott évi 
rendes közgyűlésén kiküldött lelkészi és világi tagokat a Déli 
Egyházkerület közgyűlése vegye tudomásul, ezeknek száma az akkori 
helyzetnek megfelelően 7-7 volt. Egy világi tag az Északi Evangéli-
kus Egyházkerületbe került, akinek helyére javasolja a presbitérium 

Piló Sámuelt /Rákoskeresztúr/ 
Mivel a vonatkozó egyházi törvény minden megkezdett 2o rende3 lel-készi állás után l-l megbizott kiküldöttet engedélyez, A Déli egy-házkerület 9-9 kiküldött küldésére jogosutl. Javasolja az ̂egyház-kerületi presbitérium, hogy a kerületi közgyűlés két egyházi és két világi kiküldöttet a volt dunántuli egyházkerület csatlakozott egyházmegyéi terültéről JctQ̂ jon aa egyetfiaâ s ̂ rrryül éribe?; gff̂ mélyt J-̂ vaê at: »ftghlzólevéllel: Pábian Imre, Sárszentlőrine 

Horváth Lajos, Gyékényes lelkészi tagokat; 
Dr;Beretvás Lajos, Pécs Id.Németh Béla, Nagykanizsa világi tagokat. 

Régi tagok, akik a kerületben megmaradtak: 
megbízólevéllel, lelkészi tagok: 
Válint János, Bénye 
Biszkup Perenc, Mezőberény 
Mekis Adám, Békéscsaba 
B1ázy Lajos, Újpest 

' Nandrássy Elek, Kispest 
Korén Emil,̂  Budapest 
Gádor, András, Budapest 

világi tagok: 
Dr.Rajnay Károly, Baja 
id.Benczúr László, Budapest 
Weltler Jenő, Budapest 
Rusztikus Jenő,̂  Makó 
Dr.Vetsey Aladár, Budapest 
Harkányi János, Budapest 
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helyettesítési joggal, lelkészi tagok: 
Tátray Karoly, Csorvás Dr.Szilády Jenő, Budapest Jávor Pál, Cegléd Ponicsán Imre, Kiskőrös 

világi tagok: 
Dr.Jugovics Lajos. Budapest 
Szelényi Pál, Maflád 
Dr; Jakab fi László, Budapest i 
Dr.Bókay János, Budapest» 

A közgyűlés a presbitérium javas la-
tát magáévá teszi s az egyetemes köz-

• gyűlésre az alábbiakat küldi ki: Megbízólevéllel,lelkészi tagokként: 
Válint János, Bénye 
Biszkup Ferenc, Mezőberény 
Mekis Adám, Békéscsaba 
Fábián Imre, Sárszentlőrinc 
Horváth La jós, Gyékényes 
Blázy Lajos, Újpest 
Nandrássy Elek, Kispest 
Korén Emil^ Budapest 
Gádor András, Budapest 
megbízólevéllel, világi tagokként: 
Dr;Rajnay Károly,̂  Baja 
Id;Benczúr László, Budapest 
Dr;Beretvás Lajos, Pécs 
Id.Németh Béla, Nagykanizsa 
Weltler Jenő, Budapest 
Rusztikus Jenő, Makó 
Dr.Vetsey Aladár, Budapest 
Harkányi János, Budapest 
Filó Sámuel, Rákoskeresztúr 
helyettesítési joggal,lelkészi tagok: 
Tátray Károly, Csorvás 
Dr.Szilády Jenő', Budapest 
Jávor Pál, Cegléd 
Ponicsán Imre, Kiskőrös 
helyettesítési joggal,világi tagok; 
Dr.Jugovics Lajos, Budapest 
Szelényi Pál,̂  Maglód 
Dr;Jakabfi^László, Budapest 
Dr.Bókay János, Budapest. 

/8/ A'Bányai Evangélikus Egyházkerület 1952.első félévi zárszámadása. 
a./ Péter Lajos kerületi pénztáros felolvassa a Banyai Evangélikus Egyházkerület 1952.első félévi zárszámadását: B e v é t e l e k : 
Mult évi maradvány 59;466;57 Ft 
?özalap 14;008;57 •» 
Államsegélyek 123.o87;o5 " 
Katedratikum 23.273.30 tt 
Előlegek és kölcsönök 
visszafizetések 8.690.- " 

\ 



3O;994;49 Ft 
24;586;69 11 
21;457;60 H 
1.460.- II 
I . 0 8 0 . - M 

17•459.- II 
l;12o;6o II 
93.696.- II 
28.28o.- II 
6;2O O ; - II 
6.275.- II 
1.48o.- II 
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Kátépáédikációk 6,oll,- Ft 
Egyházi bártokok álla-
mi átvétele 44;ooo;- " 
Téritések 4;884;lo » 
Offertóriumok 13;181;68 » 
Iskolák 281.245.69 w 
Összes bevétel: 577.847>96 Ft 

K i a d á s o k : 
Évi fizetések 
Ügyvitel ' 
Ert,közgy•költ s• 
Szórványgondozás 
Kátéprédikációk költs. 
Lelkészek és egyházi 
munkások szociális tá-
mogatása 
Egyházi testületek 
támogatása 

Államsegély kifizetései 
Egyházi birtokok ál-
lami átvétele 
Közalapi segély kiuta-
lások 
Előlegek és kölcsönök 
Bádiós szolgálat 
Püspöki kerületlátoga-
tási költségek, autó 
karbantartás és üzemel-
tetés 18.364.22 " 
Püspöki székház fenn-
tartása 4.726.59 « 
Kerületi intézmények 
fenntartása 26;871;85 " 
Offertóriumok 1.364.70 M 
Iskolák 269.324.o6 " 
Összes kiadás: 554.74o.80 Ft 

T ' 

Összesítés: Bevételek 577;847;96 Ft 
Kiadások 554.74o.8o " 

Pénzmaradvány: 23.l07.l6 Ft 
A közgyűlés a zárszámadást tudomá-sul veszi és a presbitérium javaslata alapján a felmentvényt megadja. 

b./ Péter Lajos kerületi pénztáros előterjeszti a Déli Evangélikus Egyházkerület 1952.második félévre vonatkozó költségvetés-tervezeté-'; a 
"Beterjesztem a Déli Egyházkerület közgyűlése elé az egyházkerület 1952.évi VII-XII.havi költségvetését. Megjegyze] hogy a költségvetés a volt bányai egyházkerületi megfelelő idő-szakra vonatkozó költségvetési tapasztalatokra támaszkodik,azok-nak összegeit némiképpen emelve - tekintettel a két egyházmegye csatlakozasara, Mivel azonban ugy a bevételi, mint a kiadási oldalon ma még feldolgozhatatlan ismeretlen tételekkel kerülhe-tünk szembe, a közgyűlés tekintse ezt a költségvetést keretnek azzal, hogy az elkövetkező félév alatt bekövetkezhető esetleges 
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lényeges változásokat a kerületi presbitérium hatáskörébe utalja»11 
Költségvetés-tervezet: . 
Évi fizetések 5I.I30;- Ft 
ügyvitel 24;loo;- 11 
Vegyesek l6;2oo;- " 
Segélyek 22íooo;- " 
Útiköltségek 34,0,00.- 11 

Összes szükséglet! 127.43o.- Ft 
Fedezet: Dologi államsegély 19»5ooi-

lo fi-os rendkivüli államsegély 72;624;- " Kerületi katedratikum 35,306.- 11 
Összes fedezet: 127«43o«- Ft 

A közgyűlés a költségvetést a pres-
bitérium javaslata alapján keretnek 
• fogadja el azzal, hogy az elkövetkező 
félév alatt bekövetkezhető lényegesebb 
változásokat a kerületi presbitérium 
hatáskörébe utalja. 

/9/ Egyházmegyék felterjesztései. 
Hernády Nándor kerületi lelkész előterjeszti a Somogy-Zalai, Tolna-Baranyai egyházmegyék felterjesztését, továbbá a Dunántúli evangélikus egyházkerületnek a segédlelkészek gyülekeze-ti kihelyezésére vonatkozo inditványát a kerületi presbitérium ja-vaslata alapján: 
a./ A somogydöröcskei egyházközség Gölle, Inámpusz-ta és la^afo szórványhelyeinek Dombóvár egyházközségéhez történő át-csatolását kéri. Á dombóvári egyházközség nyilatkozott nevezett szór-ványhelyek átvállalásáról. A kérést a Somogy-Zalai egyházmegye 1952. junius ho 24-én, Nagykanizsán tartott' közgyűlése tárgyalta és Somogy-

döröcske kérését helytállónak találta. 
> 

Az egyházkerületi közgyűlés a kerü-leti presbitérium előterjesztése alap-ján Gölle, Inámpuszta és Lápafő szór-ványoknak Somogydöröcskétől Dombóvár-hoz történő átcsatolását jóváhagyja. 
b./ Tengőd szórványnak Nagyszokolytól Bábonymegyer-hez, illetve Tabhoz történő átcsatolásával az egyházkerületi közgyű-lés érdemben nem foglalkozhat; mivel az alsóbbfoku előkészitő intéz-kedesek még nem történtek meg, 

, Tudomásul szolgál. 
, , _... fc c*/ A Dunán tu li Evangélikus Egyházkerület 1952* ju-nius ho 19-én tartott közgyűlése Dunaföldvár azon kérését, hogy a kisapostagi leányegyházközség csatoltassék Dunaföldvárhoz - áttette a Déli Egyházkerülethez. 

Tekintettel arra, hogy az alsóbb-foku előkészítő intézkedések hiányoz-nak, az egyházkerületi közgyűlés a kérdést az illetékes egyházmegyéhez visszaküldi. 
ÄO> , - «... , . A nagydorogi fiókegyházközség a Tolna-Baranyai egyházmegyétől kérte, hogy Györkönytől Bikáoshoz csatoltassék át. 
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G-vörkönv Nagydorogot elbocsátotta és Bikács elfogadta. A kérést a 
Tolna-Baranyai egyházmegye 1952cjunius ho lo-én tartott rendkívüli 
közgyűlése tárgyalta és azt indokoltnak ismerte el« 

Az egyházkerületi közgyűlés a kerü-
leti presbitérium előterjesztése alap-
ján Nagydorog fiókegyházközségnekxGyör-könytől Bikácshoz való átcsatolásai 
jóváhagyj a0 

e»/ A Dunántúli .evangélikus egyházkerület junius 
19-i közgyűlése átteszi az Északi ás Déli egyházkerülethez a vesz-
prémi evarg élikus egyházmegye 19b2»május lp-én tartott közgyűlésé-^ 
nek azt az inditványát, hogy a segédlelkészek gyülekezeti kihelyeze-
seben ne egyedül a püspök döntsön., hanem döntésébe vonja be'az erde-
keit egyházmegye esperesét, vagy a lelkészi munkaközösséget. 

A kerületi presbitérium megállapítja, hogy a seged-
lelkészek kihelyezése a püspök törvényes diszkrecionális' joga és a 
javaslat teljesítése a püspöki jog csorbitását jelentené» 

Megállásitja a presbitérium, hogy mindamellett a 
Bányai és ezután Déli egyházkerület püspöke segédlelkészek kihelye-
zésénél eddig is megkérdezte nemcsak az illetékes lelkész, hanem ál-
talában megbeszélést folytatott a kihelyezendő segédlelkésszel is» 
Ezt a gyakorlatot szükség esetén a püspök törvényes jogainak fenn-
tartásúval a jövőben is gyakorolni óhajtja0 

A közgyűlés a presbitérium javasla-
tát elfogadja» 

/lo/ Dezséry László püspök előterjeszti a presbi-
térium javaslatát az egyházi Iskolák fenntartására vonatkozólag. 

"Bejelentem a Déli Evangélikus Egyházkerület köz-
gyűlésének, hogy az evangélikus Eiugimnázium és az evangélikus Leány-
gimnázium fenntartásának kérdései 1952oév elején két fontos okból 
napirendre kerültek»' 

lo/ Az iskolák személyi vonatkozású anyagi terhei-
nek óriási megnövekedése és 

2.-,/ az egyházi iskolák létjogosultsága elvi kér-
déseinek okábólo ' " < 

Ad lo/ Az állam a magyar nevelők számára 195°* 
márciusa óta háromszor is fizetésemelést-hajtott végre, mely fize-
tésemelések az egyházi iskolák nevelőire nem vonatkoztak. A legutób-
bi, 1952ajanuár 1-ével életbelépő általános fizetésemelés s az azzal 
kapcsolatos pedagógus fizetésemelés a Bányai evangélikus egyházkerü-
letet abba a helyzetbe hozta, hogy az 1948-as állapottal szemben a 
két iskola tanári karai felé a megnövekedett személyi•tehet 157 ezer 
forint ̂ évi szükségletet jelentene,, A két iskola költségvetési tarta-
lékaiból és az országos iskolai offertériumok eredményeiből a bányai 
egyházkerületnek sikerült az itt felmerült kérdéseket ugy megoldania, 
hogy az év elején eszközölt számítások alapján az'iskolakat súlyos 
ráfizetés nélkül fenn lehetett tartani az L95I-52.tanév befejezéséig. 
A kb. I50-I60-ezer forintnyi ráfizetés azonban az 1952-53.tanévben 
bekövetkeznék. Az iskolák fenntartását ilyen körülmények között csak 
erőltetett gyülekezeti közadakozás révén lehetne-költségvetésen kivül 
biztositani. Egy ilyen adomány-gyűjtési mozgalom azonban önkéntelenül 
is olyan politikai következményekkel járna, amiket egyházunk hitben 
elfoglalt álláspontjá nem engedély» Elkerülhetetlen volna az egyházi 
tömegekben egy ilyen, az egész észten;* -ken folyó és az egyházi isko-
lák erdekében történő mozgósítás és adakozás kacsán az? hogy egyes egyházi ̂munkások és egyházi tömegekben az egyházi iskolákkal, kapcsol/-, 
tos állásfoglalást ugyanolyan szellemben alakítsák ki, mint 1948-ban 
s elkerülhetetlen volna az egyházi tömegekben az iskolák iránti szere 



r- ' 18 " 
tet olyan elfajulása, ami sokakat szembefordítana az állani iskola- ' 
rendszerrel. Ezt a kérdést a bányai egyházkerület elnökségének az 
anyagi vonatkozások tekintetében józanul, a közadakozasszerű iskola-
fenntartás politikai következményeinek tekintetében őszintén kellett 
mérlegelnie s ezért történt az, hogy az iskolák fenntartásának kérdé-
sei a bányai evangélikus egyházkerület elnöksége az"állam felé^is 
felvetette s ugyanakkor a bányai egyházkerület 1952»junius 19-én 
tartott közgyűlésén /előtte iskolabizottságában és presbitériumában/ 
feltárta és felhivta a figyelmet a kérdés ̂ egyházi erőkből való meg-
oldhat atlanságá nak tényére«A bányai egyházkerület közgyűlése az is~^ 
kólák fenntartásának ezt az anyagi kérdését a Déli Evangélikus Egyház 
kerület alakuló közgyűléséhez utalta» 

Ad 2«/ Azon tárgyalások folyamán, melyeket az is-
kolák fenntartásának anyagi lehetetlenülése következtében folytatott 
az állammal a bányai evangélikus egyházkerület elnöksége, természet-
szerűen adódott annak -a kérdésnek mérlegelése^is, hogy milyen jelen-
tőséget tulajdonit egyházunk az egyházi iskolának, az egyházi iskolák 
létjogosultságát miben látja s^mérlegelni kellett azt, hogy az isko-
lafenntartás ezen elvi és egyházi^szenpontjai, valamint iskoláinknak 
ezen szempontok szerinti megfelelősége indokolja-e a szükséges fenti 
anyagi áldozat meghozatalát akkor, amikor egyházunk a lényegéhez tar-
tozó legalapvetőbb'egyházi munkák anyagi fedezetét köteles első-
sorban biztosítani. Mérlegeltük azt, megvan-e iskoláinknak^az a kü-
lönleges küldetéstudata s tanítási rendszerének az egyház által elő-
irt olyan tartalma, amely az iskolák fenntartását az'egyetemleges 
nemzeti^közoktatási rendszerben szigetként indokolná* E kérdés vizs-
gálatánál különösen négy szempont szerepelt« 

a«,/̂ Iskoláink a tanári karok hazafias, államhü és egyhazhü, valamint az állam és egyház közötti egyezmények megfelelő munkássága révén nem egy, a nemzeti, általános közoktatássál és iskola« rendszerrel szembenálló ős abból kirivó oktatási-nevelési munkát vé-geztek, hanem é^pen hivatástudatukból kifolyólag becsületesen beillesz-kedtek az általanos nemzetközi közoktatási és iskolarendszerbe« 
b./ Iskoláink ilyen szellemű vezetése megfelelt a banyai egyházkerület és benne a.z iskola épületének és felszerelésének tulajdonosa: a pesti'egyházközség meggyőződésed egyházpolitikájának» 
c„/ Ez az oktatási és nevelési irányzat megfelelt az evangélikus szülők és az evangélikus tanulók érdekelnek is, ha fi-gyelembevesszük -*és figyelembe vettük - gvermekeink továbbtanulásá-nak szempontjait» 
d»/ Az egyházi iskolák "sajátos" szellemének kiala-

kítása konzelevenciáiban nem egyszerűen a vallásos nevelés szempontjai 
nak figyelembevételét jelentené és jelentette volna, hanem egy olyan 
oktatási-nevelési irányzat felvételét, melv egyben szembefordulást 
jelentene és jelentett volna az egyetemleges magyar nevelési és isko-
larendszerrel» Az egyház elmaradott rétegeiben megvolt a kísértés 
egy ilyen iranyzat kialakítására, de ezeket a törekvéseket a bányai 
egyházkerület minden esetben öntudatosan és hitből kifolyólag törte 
1
le* Hitvallasszerüen megjegyzem, hogy nemcsak ez a két megmaradt is-
kolánk és annak tanarai, de az egyházi iskolák államosítása előtt a 
felszabadulas utan rögtön egyházi iskoláink döntő többsége s igy egy-
házi ̂ nevelőink döntő többsége elfogadta a felszabadulás utáni Magyar-
ország ̂azon iskolapolitikáját, mely a magyar nemzet demokratikus át-
nevelését tűzte célul s ezt 1948 óta, a szocializmus épitésére történt 
íordulat éve ota még^világosabban vállaltuk és vállaljukc Éppen nem-zetünk ̂ demokratikus atnevelése volt az a szempont, aminek elvi figye-
lemb evet elevei tudott egyházunk 1948-as zsinatán hozzájárulni az egv-
hazi iskolák allamositasahoz, megértve azt, hogy ez a szempont egy • 
seges nemzeti nevelést követelő Ennek távolabbi konzekvenciája volt 
Kétségtelenül mar 1948-ban az, hogy a megmaradt egyházi iskolák is 
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ebben a szellemben működjenek és addig működjenek, amig azt az egy-
házi iskolák létjogosultsága szempontjából fontosnak es egyházi szol-
gálatnak lehet tekinteni. 

E két nagy kérdéskomplexum arra vezette a Bányai 
Egyházkerület elnökségét, - és ebben találkozott a magyar református 
egyház vezetőségének megfontolásaival és intézkedéseivel, - hogy az 
állammal, az Állami Egyházügyi Hivatalon keresztül folyamatos tárgya-
lásokat kezdjen abból a célból, hogy az egyházi iskola fenntartásának 
rendszerét közösen felülvizsgálat tárgyáva tegyék. Ezek a targyalasok 
odavezettek, hogy a Bányai Egyházkerület elnöksége az egyházi^iskolák 
állami kezelésbe való átadásat kezdeményezte és készítette elo. Az egy 
házkerületi elnökség az egyház egész szervezetéért, az egyházi munka 
lényegéből folyó feladatok tekintetében vállalt felelőssegének tuda-
tában és az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyásának reményében meg-
állapodást kötött'az Állami Egyházügyi Hivatalon keresztül a Magyar 
Népköztársasággal, mely ̂megállapodás az evangélikus egyház iskolait ̂  
- párhuzamosan a református egyház iskoláival - beilleszti a nemzeti 
nevelési és iskolarendszerbe, 

E megállapodás szövege a Déli Egyházkerület 1952* 
julius hó 18-án tartott presbitériumának jegyzőkönyvéhez van csatol-
va. A.megállapodás pontjai közül kiemelem, -hogy 

1./ a Bpest,Gorkij-fasori fiugimnázium és a Bpest, 
Sütő-utcai leánygimnázium épületeit az állam az egyház tulajdonában 
hagyta, felszerelésül pedig államitulajdonba megy át. 

2A/ A Gorkij-fasori iskolaépületben marad a Theo-
logiai Akadémia, melynek az államtól kölesemképpen rendelkezésünkre 
bocsátott bútorzata és felszerelése a gimnáziumi bútorzat és felsze-
relés állami tulajdonbavételének ellenértéke képpen az egyház tulaj-
donába megy át, A Theologiai Akadémia felszerelését továbbá'kiegé-
szítik a két iskola felszerelési tárgyaiból és könyvtárából. 

3?/ A Gorkij-fasori iskolának az eddigi evangéli-
kus gimnázium által használt területén állami tanintézet fog működ-
ni, A Sütő-utcai^ leánygimnázium helyén egyházi intézmények nyernek 
elhelyezést, elsősorban a Lutheránia Ének- és Zenekar próbaterme s 
az Egyetemes Levél- és Könyvtár részlegei, 

4,/ A Gorkij-fasori iskola elválasztása ugy törté-nik, /íogy a gimnázium által használt eddigi területből a Theologiai Akadémia ínég megkapja a volt gimnáziumi tanári szobát és könyvtar területét, valamint más közbeekeit termeket a theologiai könyvtár elhelyezése érdekében, mely könyvtár eddig az óvóhelyül is szolgáló alagsorban volt' elhelyezve, A Diszterem a Theologiai Akadémia hasz-nalataban marad. A Sütő-utcai leányiskola területét elválasztják a Deák-téri paróchiális épülettől s igy azokat a termeket, amelyek az evangélikus gimnáziumból a paróchiális épületbe átnyúltak, a pesti egyházközség öt lakás építésére tudja felhasználni. Az iskolaépület második emelete - beleértve a dísztermet is- az egyház használatában ' marad, - . -
5»/ A Közoktatásügyi Minisztérium az iskolák ta-narait os ̂ egyéb alkalmazottait 1952.augusztus hó l-ig állami státus-ba veszi át® A K0M, dönt az átvett tanarok'beosztásáról, figyelem-beveve az érdekeltek.esetleges kívánságait, ' 
6./ A vallástanárok illetményét az Á.E.H. 1952. december 31-ig^ilyen címen folyósítja,'a torábbiakban uj egyházi beosztásuk doralasa szénára folyósítja. 
7«/ Az egyházi iskolákkal kapcsolatban vállalt 
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állami származású terhek, illetve államsegélyek az Egyezmény értel-
mében beszámíttatnak vagyis jóváiratnak akkor, amikor az Egyezmény 
szerinti első öt év végen az állam ;25 ̂ -kal csökkenti az evangéli-
kus egyháznak folyósított államsegélyek Összegét, 

8,/ Az evangélikus fiu- és leánygimnázium II., 
III, és IV,osztályos növendékeit az állam automatikusan továbbveszi 
és továbbkgpzi az állami középiskolákban. Az I,osztályos növendékeket 
a felvételük^szempontjából a társadalmi szempontok figyelembevételé-
vel megvizsgálja, 

9,/ Bejelentem, hogy Debrecenbem református gimná-
zium marad meg, amit Protestáns Iskolanak lehet kiépiteni s abban a 
tanárok és diakok létszámában 25 ̂ -os evangélikus részesedés lehet. 
Ez a kérdés azonban nem tartozik a Déli Evangélikus Egyházkerület 
illetékességébe. A^református egyetemes konventtel egyházunk részé-
ről megköthető megállapodás kérdését illetékesség okából egyházkerü-
letünk elnöksége áttette az egyetemes egyházhoz. 

Az iskolák elválasztása és felszerelésének átvéte-
le 1992,augusztus l-ig, illetve augusztus' 15-éig folyik le, A felsze-
relés és az elválasztas kérdéseiben a K,M«, a Városi Tanács és a Bányai 
Egyházkerület két-két tagból álló közös bizottságot küldött ki, mely 
az ülésezést már megkezdte. Egyházkerület részéről ebbe a közös bizott-
ságba kineveztem Gádor'András püspöki titkárt és Gyöngyösi Vilmos Bu-
dapest fasori lelkészt, A bizottság az alapmegállapodasok jegyzőköny-
vét az eddigi tárgyalások alapján elkészítette. Ezek a jegyzökönyvek 
szintén a Déli Evangélikus Egyházkerület presbitériumának 1952,julius 
18-i ülése jegyzőkönyvéhez csatoltattak, A bizottságba beküldött egy-
házi képviselők az egyház által előterjesztett kéréselmek loo 56-ig 
érvényt tudtak szerezni. 

Bejelentem azt is, hogy megbíztam Dr,Gaudy László pesti egyházközségi igazgató-lelkészt, Gyöngyösi Vilmos pesti egyház-községi lelkészt^és egyben egyházkerületi presbitert, valamint Péter Lajos pesti egyházközségi és egyházkerületi pénztárost, hogy az egy-haznak visszahagyott ingóságokat vegyék számba és felhasznaiásukra nézve tegyenek javaslatot. 
Végül javasolom, hogy hatalmazza fel az egyházke-

rületi közgyűlés az -egyházkerületi elnökséget arra, hogy az iskolák 
tanarainak'1952,julius 16-tól ̂ l-ig terjedő fizetésrészlegét utólag 
folyositsa. Ezt az indokolja, hogy az egyházi tanárok előre, az ál-
lami tanarok /utólag kapják fizetősüket s tanáraink állami'átvétele 
tanaraink szamara félhavi fizetésük elvesztését jelentené. Tekintse 
az egyházkerületi közgyűlés e fizetések eme folyósítását utoljára hozott egyházi áldozatnak egyházi iskoláink, illetve annak tanárai fele." 

A^közgyűlés a püspök bejelentéseit 
tudomásul veszi, az egyházkerületi el-
nökség intézkedéseit jóváhagyja s az 
egyházkerület iskoláit az 1952,julius 
18-i kerületi presbitérium jegyzőköny-
véhez csatolt Megállapodás szerint át-
adja az államnak, hogy azokat illessze' 
be a nemzeti nevelés egységes keretébe. 
A közgyűlés köszönetet mond az iskolák 
tanárainak és igazgatóinak az egyház-
kerület iskoláiban kifejtett eredményes 
és buzgó működésükért és további életük-
re és munkásságukra, uj munkahelyükön 
Isten gazdag áldását kívánja. - Felhatal-
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mazza az egyházkerület elnökségét arra, 
hogy az iskolák tanárainak 1952.július 
16-től 3l-ig terjedő fizetésrészlegét 
utólag folyositsa. 

/II/ Gádor András püspöki titkár a később beér-
kező ügyek során előterjeszti 

a./ A Lelkésznevelő Intézet igazgatójának kérelmé/ 
A Lelkésznevelö Intézet igazgatója azzal a keres-

sél fordul a Déli Egyházkerület közgyűléséhez, hogy az 19^2.év hátra-
lévő második felére a lelkésznevelés ̂támogatására az egyházkerület 
4.000.- forintot állitson költségvetésébe. 

A presbitérium javasolja, hogy az egyházkerület 
közgyűlése a Lelkésznevelő Intézetigazgatójának kérése értelmében 
4.000.- forintot forditson az egyházkerület erre a célra. 

A közgyűlés a presbitérium javasla-
tát elfogadja s azt határozati erőre 
emeli. 

h./ Ismerteti & Déli Evangélikus Egyházkerület 
néhány vallástanitó-lelkészénék az egyházkerület elnökségéhez inté-
zett beadványait. Ezek szerint öt vallástanitó-lelkész arra kéri a 
Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlését/ hogy határozza el a kö-
vetkezőket 2 

"Minden vallástanitó-lelkészt az az egyházközség, 
melynek területén a vallástanitó-lelkész az 1951-52.tanévben akár ön-
álló hitoktatói minőségben, akár más lelkészi munkakörben működött, 
köteles hivánnya! és dijlevéllel ellátni. A dijlevélben megállapí-
tott javadalom nem lehet kisebb, mint a vallástanitó-lelkész által 
az Állami Egyházügyi Hivataltól legutóbb élvezett illetmény / a meg-
állapított állami illetmény teljes összege, tehát minden levonás nél-
kül/ és a helyi'egyházközségtől legutóbb élvezett dijazás óvi,̂  illet-
ve havi összege. A dijlevélben biztosított javadalom'az önálló^hit-
oktatói illetmény beszüntetésével kerül folyósításra. Az önálló hit-
oktatói illetmény beszüntetése után a vallástanitó-lelkész részére 
juttatandó segédlelkészi kongruát tehát az egyházközség köteles a 
dijlevélben megállapitott összegre kiegészíteni. A hivanyban, illet-
ve dijlevélben részletesen fel kell sorolni a vallástanitó-lelkészre 
uj beosztásában váró kötelességeket, amelyeket a paróchus lelkész 
munkatársaként tartozik végezni. Ezen határozatot a kerületi közgyű-
lés határozatának meghozatalától számitott harmine /j>o/ napon belül . 
az érdekelt egyházközségek kötelesek végrehajtani." 

A kerületi presbitérium foglalkozott a beadvány-
nyal/s megállapította, hogy a vallástanitó-lelkészek kérelmét ilyen 
formában nem tartja kivihetőnek« Megállapítja továbbá, hogy a vallás-
tanitó-lelkészek elhelyezéséről a kerület püspöke minden alkalommal 
eddig is^gondoskodott s ezért javasolja a közgyűlésnek, hogy a val-
lást anito -lelkészek elhelyezésének összes kérdéseit bizalommal tovább-
ra is a püspök kezébe tegye le, 

A közgyűlés elfogadja a p res bitért-
javaslatai; a vallástanitó-lelkészek 
kérelmének ilyen formában való'telle-
sltését nem tartja kivihetőnek. Fel-

. . kéri a püspököt, hogy - mint azt idáig 
is megtette - ezután is a lehetőség 
határain belül gondoskodjék a vallás-
tanitó -lelkészek -elhelyezéséről. 
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/12/ Dr.Nádor Jenő világi elnök bejelenti, hogy 
a közgyűléshez, indítványok nem érkeztek. 

Tudomásul szolgál. 
/Íj/ Több tárgy nem lévén, Dezséry László püspök 

imádságával és a^Himnusz eléneklesével Dr.Nádor Jenő világi elnök 
a közgyűlést bezárja. 

K.m.f. 

Dr.Nádor Jenő s.k. kerületi felügyelőhelyettes 
Dezséry László s.k püspök 

Dr.Vetsey Aladar s'.k világi főjegyző. Mekis Ádám s.k.' egyházi főjegyző. 

Id.Benczúr László s.k világi jegyző. 
Friedrich Lajos s;k egyházi jegyző. 

Cserháti Sándor s;k világi jegyző. 

H i t e l e s i . t ő k 

Sokoray Karoly s.k Solymár János s.k 

Dr.Jugovics Lajos s.k Záhony János s.k 

» 
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I.gszemu Függeléke 

A Déli Evangélikus Egyházkerület elnöksége,^tisztviselői, presbité-
riuma, törvényszéke és bizottságai. 

/Megállapitotta az 1952.évi julius 
18-i alakuló közgyűlés./ 

Elnö_kség: . . . 
Dezséry László püspök, Budapest.VIII .Puskin-utca 12-. 
Darvas József kerületi felügyelő, Budapest.VIII.Puskin-utca 12. 
Tisztviselők: -
Ügyész: Dr«Göttohe Ervin, Bpestc.VIII.Krudy-utca 4. , 
Főjegyzői Mekis Adám, Békéscsaba«, ' " : Dr.Vetsey Aladár,BpestcVIII.Szentkiralyi-u.2. 
Jegyző: Friedrich Lajos, Kecskemét. » : Id,Benczúr László, BpestCVIII«Üllői-ut 24. ' " : Cserháti Sándor, Bonyhád, Kossuth Lajos-u.29. Pénztáros: Péter Lajos, Bpest.V,Deák-tér 4. 
Ellenőr: Záhony János, Bpest.V.Deák-tér 4. Levéltáros. Hernády Nándor, Bpest.VIII.Puskin-utca 12. Püspöki titkár: Gádor András, Bpest.VIII.Puskin-utca 12. Kerületi Lelkész: Hernády Nándor« Bpest. Ker.m.lelkész: Csepregi Béla, Bpest.V.Deák-tér 4. Egyházkerületi számvevőszék elnöke.Nandrássy Elek* Kispest. 
Presb_iterium: /hivatalból tagok/ 
Dezséry László püspök ^ * ~ 
Darvas József kerületi felügyelő ' ' • , , * Kemény Lajos legidősebb esperes*Bpest.V.Deák-tér 4. Dr0Rajnay Károly 'j ehni felügyelő. Baja • 
Mekis Adám főjegyző DrcVetsey Aladár főjegyző 
Friedrich Lajos . jegyző IdsBenczur László jegyző • 
Cserháti Sándor jegyző Dr3Göttche Ervin ügyész 

/választott tagol/ 
Csepregi Béla * ' 
Dr.HoGaudy László, BpestiV ©Deák-tér 4„ ' 
Grünvalszky Károly,Bpest.VIII.Lőrinc pap-tér 2. 
Gyöngyös i Vi lmo s, Bp e st © VI IÖD am j an ich-u.28/b© Ruttkay-Miklian Géza, Gyón 
Tátray Károly, Csorvás 
Fábián Imre, Sárszentlőrino 
Horváth Lajos, Gyékényes ' ' ' y 
DreJugovics Lajos, Bpest.V.Egyetem-u.9*' Laki TiborBpest.VII .Gorkij-fasor 17-21. 
Szele'nyi Pál, Maglód - ' ' 
Dr.Szalatnay Rezső, BpesteI©Attila~u©35oII©l6* 

/póttagok, behívási sorrendben/ 
Káldv Zoltán,j>écs Koszorús Oszkár, Szente tornya Nagy Miklós, Zalaegerszeg Dr©Posévitz Albert Jamrich Béla Harkányi János 



Törvényszék: 
Bakay Zoltán,̂ ' Dunaegyháza 
Botyánszky János, Mezőtúr 
Gádor András 
Nandrássy Elek 
Koszoras Oszkár 
Ifj.Dr.Hittrich József,Bpest.VIII.Krudy-utca 4. 
Kolba István Bpest.X.Allomás-utca 5. 
Dr'.Rékásy Pál, Cegléd ' 
Br.Jakabfi László,Bpest. 
Peskó Zoltán,Bpest.VII.Rottenbiller-u.lo. 
Rózsa Sándor, Bonyhád 
Fábián Imre, 
Dr;Boleratzky Gyula,Zalaegerszeg 
Dr;Vetsey Aladár 
Dr.Posevitz Albert,Mohács 
Jegyző: Dr.H.Gaudy László 

ZMPfA^Ä „bizottság: 
Kemény Lajos Dr'.H.Gaudy László Dr.Szilády Jenő,Bpest.VIII.Rákóczi-ut 57.' ifj.Benczúr László,Bpest.VIII.Üllői-ut 24. Dr;Lehel László,' Bpest.VIII.Üllői-ut 24. Dr.Molnár Rudolf, Monor, Nagy Miklós, Zalaegerszeg Lehel Ferenc, Tengelic 

/póttagok/ 
Jávor Pál, Cegléd 
Iíun-Kaiser József, Mezőberény. 
Lelkészképző bizottság: 
Dr.H.Gaudy László 
Csepregi Béla 
Botyánszky János 
Linder^László, Békéscsaba 
Mekis Adám 
Grünvalszky Károly 

/póttagok:/ 
Virág Jenő, Bpest.VII.Damjanich-u.42. 
Ponicsán Imre, Kiskőrös 
Sikter András, Soltvadkert 
Dr.Lehel László ' • ' 
Pásztor Pál, Bpest.VII.Damjanich-u.28/b. 
Lelkészválasztási bizottság: 
Püspök 
Kerületi felügyelő 
Ügyész 
Kemény Lajos 
Dr.Bókay János 
S z ámvevőszék: ITnokfTfandrássy Elek, Budapest-Kispest' Fejérvári ̂  Géza, Bpest .VIII.Práter~u.29/a. Sokaray Károly, Budapest-Pestssentlőrinc Takó István, Györköny Id.Németh Béla, Nagykanizsa 



Il.szanru Függelék-

A DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET -LELKÉSZI NÉVSORA: 
1952.augusztus !• 

Püspök: Dezséry László püspöki titkár: Gádor András Kerületi lelkész: Hernády Nándor -Kerületi missziói lelkész: Csepregi Béla. 
X.Kelet-Békési Egyházmegye: 

/egyházmegye/ /lelkész/ 
1. Battonya , Mezőkováosháza 
2. Békés „ Szeghalom 

Békéscsaba 

4. Elek 
5. Gerendás 
6. Gyoma 
7. Gyula 
S. Magyarbónhegyes 
9. Medgyes egyház a 
10. Mezőberény I., 
11. Mezőberény II. 
12. Mezőhegyes • 
13» Nagybánhegyes 
14. Pusztaottlaka-, Medgyesbodzás 
15. Tótkomlós 

Fecske Pál 
Id.Abaffy Gyula 
Dedinszky Gyula 
Linder László 
Kiss György 
Mekis Adám 

Zeman Zoltán 
Solymár Pál 
Szábó Kálmán 
Benkő István 
Bártfai Lajos 
Dr.Gubcsó András 
Eun-Kaiser József 
Biszlmp Ferenc 
FaEoE^ereno 
Marschalkó Gyula 
Maczák György 

Kiss Benő 
Jeszenszky János Zeman Mihály 

/vt.-lelkész/ 

Sáfár Lajos ' 
Filippinyi J., 
Kincses Gusztáv 

/s.lelkész/ 

Oláh Károly 

Fodor Ottmér 

Miklóssy E» 

Koppány János 

II.Nyugat-Sékési Egyházmegye: 
1. Csabaosüd Zátonyi Pál 
2. Csanádapáca 
3. Csorvás 
4. Gádoros 
5. Kardoskut 
6. Kondoros 
7. Nagyszénás 
8. Orosháza 

Lukács László 
Tátray Károly . . 
Egyed Róbert h.l. 
Huszák József 
Pribelszky Mihály 
Boros Károly 
Aranyi József 
Fürst Ervin 
Horémusz Pál 

Benczúr Zoltán 

Gyurán György Vancsó József 

A . » 

R S . 

9. Orosháza-
Rákóczi-telep Farkas Lajos 



lo,, Orosháza-
. Szent et ornya 

11c Pusztaföldvár 
12w Szarvas 

III. Csonrád-Szolnoki. 
lo Ambrozfalva 
2« Csanádalberti 
3» Hódmezővásárhely 
40 Makó , Hagylak 
5* Nagymágócs 
6» Pitvaros 
7* Szeged 
8, Szentes 
9 c Csépa-IIagyrév 
lo* Mezőtúr 
.II. Szolnok 
12c Tiszaföldvár 

Koszorús,, Oszkár 
Szontpáli Pál 
Pdlfi István 
Székács Sámuel 
Szepesi Károly « » * • • • • * 

Egyházmegye: 
Jeszenszky Tibor 
Zalán Pál 
Takács János 
Szlovák Pál 

Kálmán La j os 
Matthaeidesz Gyula 
IdeBenkóczy Daniel 
Virányi Lajos 
Gabányi Géza 
Botyánszky János 
Uzon László 
Kfiszt Péter 

Fest Miklós 
Szlovák Miklós 

Szabó Lóránt 

IV. Bács-Kiskun 
1. Apostag 
2c Baja 
3. Csengőd 
4. Dunaegyháza 
. Kisapostag 

5. Harta 
6. Kecskemét 
7. Kiskőrös 

* 

8. Kiskunhalas 
9« Páhi 
lo. Soltvadkert 

Bócsa-Tazlár 

Egyházmegye; 
Bokay Péter 
Kemény Gábor 
Zoltán László 
Bakay Zoltán 

Palotay Gyula 
Friedrich Lajos 
Ponicsan Imre 
Dr.Murányi György 
Bachát István 
Szentpéteri Péter 
Sikter András 

Mina János Seben István 

V„Pestmegyei Egyházmegye: 
1. Acsa Maróti János 
2C Alberti Bánszky György' 
3* Aszód Bogya Géza 
4» Bénye 
5« Cegléd 
6 - Csornád 

Válint János 
Jávor Pál 
Lucsán Márton 

Mész György 

» 

Povázsay Mihály,, 

Hadarasz Istváxl 

Mezősi György 

Komoly Samuel" 

Harkányi Lászlói 
Tóth-Szőllős H.M 

Vámos József 
Hulej Alfréd 

9 

Zsemberovszky »» i 
Turcßdnyi Káról' 
Juhász Géza 
Iíorim Kálmán 



7» Csömör 
8, Csővár 
9. Dornony 
10. Dunaharaszti 
11. Pót 
12. Galgagyörk 
13. Gödöllő 
14. Göd-Sződ 
15* Győn 
16. Gyömrő 
17. Hévizgyörk 
18. Iklad 
19. Irsa 
20. Maglód 
21. Mende 
22. Monor / 
23. Nagytarcsa 
24» Nyáregyháza 
25. Óosa 
26« Péteri 
27. Pilis 
28. "ápiószele-

Parmos 
29. Tápiószentmárton 
300 Váo 
31. Vecsés 

Solymár 
Pohánka Ödön 
Tor&a Gyula 
Miki er G.Sámuel 
Zászkaliczky Pál 
Medvey Mátyás 
Erős Sándor 
Jancsó Bertalan 
Ruttkay-Miklian Géza 
Virág Gyula 
Pekete István 
Keve Laj os 
Krecsák János 
Harmati György 
Detre László 
Dr.Molnár Rudolf 
Győri János 
Lupták Gyula 
Rédei Károly 
Szende Ernő 
Tóth Károly Murányi Árpád 
Nagybocskai Vilmos 

* Detre Lajos * . . 
Pál Béla 
Jurányi István 
Hegedűs Lajos 

VI. Pesti Egyházmegye: 
1. Bpest,Eákóczi-ut 
2. Cinkota 
3. Kispest 
4. Pesti Deák-tér 

Fasor 
Kőbánya Angyalföld Zugló 
Józsefváros Ferencváros 
Pesterzsébet 

6» Pestszentlőrinc 
7» Pestújhely 

Dr.Szilády Jenő 
Blatniczky Jenő 
Nandrássy Elek 
Tomcsányi László . . 
Dr.H.C^ft^ László ig.-lelkész 
Dezséry László Falvay Jenő 
Kemény Lajos Virág Jenő^ 

Gáncs Aladár Gyöngyösi Vilmos 
Korén Emil If .Rimár Jenő Scholz László ̂  Grűnv- ás zky ̂Károly Dr.Halász Kálmán 
Bencze Imre 
Sokoray Károly 
Kürtösi Kálmán 

Józsa Márton 

Bandi István 

Hédev Pál^ Zay László 
Pásztor Pál 
Trajtler Gábci 
Vető Béla * 
ifj .Rimár J. 
Dr.Benes Mikit 
Takáos József 
Sülé Károly 

Visontai Róbei 



8. Rákoscsaba-. Pécel 
9» Rákoskeresztúr 
10. Rákospalota 
11. Rákosszentmihály 
12. Újpest 

Békés József 
Dr.ICósa Pál 
Kökény Elek 
Tóth-Szőllős Mihály 
Bldzy Lajos 

Hunt ág Andor 
Matuz László 

Bonnyai Sóndo: 

1. Alsónána Klenner Gyula 
2. Bátaapdti Klenner Adolf 

Bikacs Rusznyák Ferenc 
4. Bonyhád Dr.Schlitt Gyula 

Dombóvár Cséry Lajos 
6. Dunaföldvár Miháosy Lajos 
7. Felsőnána Kiss Fereno 
8. Gyönk Krähling Dániel 
9* Györköny Takó István 
lOo Izmény Hofftoann Ernő 
11» Kalaznó Purt Koroly 
12. K13zőhidegkut Heib István 
13. Kéty Andorka Sándor 
14. KLsmányok Lang János 
15» Kistormás Grosz János 
16, Kölesd Mogyorósy Gyula 
17. Maj os 
18. Muosfa Weigel Ádám 
19. ITagysz okoly Szalay Kálmán 
2o„ Paks Sólyom Károly 
21» Pálfa 
22» Sárszentlőrino Fábián Imre 
23- Szárazd Stovicsek Gusztáv 
24. Szekszárd Németh István 
25. Tamási Tompa Zoltán 
26. Tengelic Lehel Ferenc 
27. Tolnanémedi Sas Endre 
28» Varsád Liska Endre 
29. Csikóstőttős Frank Károly 

Egyházaskozár Tihanyi János 
31. Hidas Aizenpreisz Dezső 
32. Kap ossz eke ső Havasi Dezső 
33« Magyarboly 
34. Mágocs Endreffy János 
35. Mekényes Büki Jenő 

Kari Béla 

Kiss Bála 
Nagy Béla 

Allinger János 



- F. mirO "1 

36. Mohács 
-37c Pécs 
38. Siklós 
39. Vasas-Marán a 

Ormos Elek 
Káldy Zoltán 
Balogh Pál 
•Zoltai Gyula 

VIIIo Somogy-Zalai Egyházmegye: 
1. Balatonszárszó 
2, Barcs Molnár Lajos 

Babonymegyer Schdd Ottó 
4, Csurgó Szekeres- Elemér 

Ecseny Berkényl Ede 
6. Gyékényes Horváth Lajos 
7« Ihar osb erény Hegyháti János 
8« Kaposvár Dubovay Géza 
9. KÖtose Szepde Sándor 

' lo. Porrogszent-
kiraly Lag],er Béla 

11. Siófok Buthi Bénes 
12. Sonogydöröeske Szerdahelyi Pál 
133 Somogyvámos Schöok Gyula 
14 o Tab 

Torvaj Jakus Imre 
15 c Vése • Lakatos György 
16. Barlahida 
16. Nagykanizsa Fónyad Pál 
18. Nemespátró Szomjas Károly 
19© Pusztaszent-loszló Loós János 
2o. Sand Teke Zsigmond 
21. Surd Zámolyi Gyula 
22. Szepetnek Weiler Henrik 
23c Zalaegerszeg Nagy Miklós 
24. Zalai s tv and Kutas Elek 

Híilyey Sándor 

Szakáll Árpád 

Halasy Endre 

Németh Zoltán 

Fe Her Ádám 

0 0 0 
/A névsorban aláhúzottak esperesek,illetve espereshelyettesek./ 



yil.szájjm Fuggel/k. , ' . 
J e g y z ő k ö n y v . 

Készült Budapesten,1952.julius hó 18-án,. a Déli Evangélikus Egyházkerület G-A.Gyámintézet alakuló közgyűléséről. Jelen vannak: Kiss György egyházi elnök, Oeskay Frigyes világi elnök, Dezséry László püspök, dr.Gubcsó András jegyző, valamint a köz-gyűlés tagjai kellő szamban. /kb.nyolcvanan./ lo Lelkész-elnök imádsága után Ocskay Frigyes világi elnök a következő szavakkal fordul a közgyűléshez: "Amikor a Déli Evangélikus Egyházkerület Gyámintézet alakuló közgyűlésére összejöttünk, a Zsinat I.törvénycikke rendelkezése értelmében meg kell alakitanunk a Déli Evan-gélikus Egyházkerület G.A. Gyámintézetét. A volt Bányai Evangélikus Egy-házkerületi Gyámintézet megszűnt. Az imént alakult Déli Evangélikus Egy-házkerület kötelékéhez a volt Dunántuli Egyházkerületből két egyházmegye csatoltatott .A két uj egyházmegye megalakult Gyámintézeteit és annak mun-kásait ugyanazzal a meleg szeretettel köszöntöm, mint a megszűnt Bányai Evangélikus Egyházkerületi Gyámintézet munkásait. Az ujakat azzal a re-ménnyel köszöntöm, hogy ugyanazzal a buzgalommal és szeretettel fognak közöttünk munkálkodni, mint amilyen'példaadással munkálkodtak a Gyaminté-zet mezején régi egyházkerületükben. Adják át munkamódszereiket, legyenek utmutatók a munkában,hogy együtt még többet és jobban |udjunk dolgozni a Gyámintézet céljaiért és ezzel a gyöngébbek megsegítéséért..." 
Isten áldását kérve a Déli Evangélikus Egyházkerület Gyámintézet életére és munkájára,' az alakuló közgyűlést megnyitja. Jelen jegyzőkönyv vezetésére felkéri Dr.Gubosó András jegyzőt, s annak hitelesítésére Nagy Miklós és Dr.Nádpr Jenő közgyűlési tagokat. 
2. Egyházi elnök bejelenti, hogy a Zsinat I.tc.értelmében a ke-rületek átszervezése folytán a Déli Evangélikus Egyházkerületbe beosztott egyházmegyék^Gyámintézetei is nagyrészben megalakultak.Bemutatja az egy-házmegyei Gyámintézetek alakuló közgyűléseinek jegyzőkönyveit. Ezekszerint a Déli Evangélikus Egyházkerülethez tartozó alábbi egyházmegyékben alakult meg a G.A.Gyámintézet: - ' ' 
a0/ A Bács-Kiskun megyei evangélikus egyházmegyei G.A.Gyámintézet junius 18-án alakult meg Budapesten.Elnökség ugyanaz maradt, mint a meg-szűnt pesti alsó evangélikus egyházmegyei Gyámintézetben: Lelkészelnök:' Ponicsán Emre,kiskőrösi lelkész, világi elnök: Solti János kiskőrösi ny. tanitó, jegyző: Bachát István kiskunhalasi lelkész; megválasztotta pénz-tárosul: Mina János kiskőrösi vallástanitó-lelkészt, bizottsági tagokul: Szentpéteri Péter páhi-i és Zoltán László csengődi lelkészeket. 
b«/ A Csongrád-Szolnoki evangélikus egyházmegyei G.A.Gyámintézet alakuló közgyűlését Makón tartotta junius hó 12-én. Megválasztotta-lelkész-elnöknek: Kriszt Péter tiszaföldvári lelkészt, világi elnöknek: Dr.Kópiás Sándort, jegyzőnek: Jeszenszky Tibor ambrózfalvai lelkészt. 
c./A Kelet-Békési evangélikus egyházmegyei G.A.Gyámintézet Békés-csabán alalcu.lt meg junius 30-án. Megválasztotta leikészelnöknek: Fecske Pal battonyai lelkészt, jegyzőjének: Szabó Kálmán gyomai lelkészt, megma-radt eddigi tisztségében mint világi elnök: Zsilinszky Emil ny;tanitó'Med-gyes egyház ar ó1 és mint pénztáros: Lehoczky Igor békéscsabai ny.tanitó. 
rd0/ A Nyugat-Békési evangélikus egyházmegyei G.A.Gyámintézet 1952* junius ho 24-én alakult meg Orosházán. Tiszta karaul megtartotta a volt békési evangélikus egyházmegye volt tisztikarát. Lelkészelnök: Szlovák Mik-lós szarvasi vallástanitó-lelkész, világi elnök: Molnár Sándor orosházi presbiter, jegyző; Macher Lajos orosházi kántor. Pénztáros: Tátrai Károly csorvasi/lelkész. Bizottsági tagokul: Zátonyi Pal csabacsüdi, Lukács László csanadapacai es Egyed Róbert gádorosi lelkészeket, valamint Heckel Dezső orosházi- Nagy János szentetornyai,Betek György csabacsüdi presbitereket választottak meg. ' - -

„ e,>/ A Somogy-Zalai evangélikus egyházmegyei G.A.Gyámintézet Nagy— kanizsan junius 24->en alakult meg. Elrendelte az elnökség megválasztását és az jelenleg folyamatban van. Megválasztotta jegyzőnek: Szalai Sámuel zalaegerszegi presbitert, pénztárosnak: Lakatos György vései lelkészt. 



f./ A Tolna-Baranyai evangélikus egyházmegyei G.A.Gyaminté-
zet alakuló közgyűlését junius lo-én tartotta Dombóváron. A gyámmtezet 
vezetésével az eddigi tisztikart bizta meg. E szerint: lelkeszelnok es 
pénztáros Dr.Schlitt Gyula bonyhádi lelkész, világi elnök: Knabel Vilmos 
bonyhádi ny.kántor-tanitó, jegyző: Klemer Gyula alsonanai lelkesz, bi-
zottsági tagok: Lang János kismányoki lelkész és Lafferthen Ernő bonyhádi egyháztag. * " " , 

g./ A Pesti evangélikus egyházmegyei G.A.Gyamintézet a kö-
zeljövőben alakul meg. , . ' ' , 

h./ A Pestmegyei evangélikus egyházmegyei G.A.Gyamintézet 
alakulása folyamatban van. , „ 

Közgyűlés a lelkeszelnok bejelenteseit 
az egyházmegyei Gyámintézetek megalakulá-
sáról és tisztikaráról tudomásul veszi. 

3. Lelkészelnök javasolja, hogy miután a Déli Evangélikus 
Egyházkerület megalakult, mondja ki jelen közgyűlés, hogy a Déli Evangéli-
kus Egyházkerületi G.A. Gyámintézetet megalakítja s annak neveként: "Déli 
Evangélikus Egyházkerületi Gyámintézet"-et állapítja meg. 

Közgyűlés kimondja, hogy a Déli Evangé-
likus Egyházkerület G.A.Gyámintézetet meg-
alakítja és annak'neve "Déli Evangélikus 
Egyházkerület G.A.Gyamintézet". 

4. Lelkészelnök a tárgysorozat 4. és 5* pontjával^kapcso-
latban bejelenti,hogy a/onátkozó rendelkezések szerint az elnökség és 
a tisztikar újraválasztása nem szükséges, amennyiben a közgyűlés a régi 
tisztikarnak bizalmat szavaz. Bejelenti, hogyha Déli Egyházkerülethez 
csatolt két egyházmegyében van a megszűnt Dunántuli Egyházkerületi G.A. 
Gyámintézet jegyzője: Káldy Zoltán pécsi lelkész személyében. Az előző 
közigazgatási kerületi közgyűlés állásfoglalásához hasonlóan mondja ki 
az alakul6 közgyűlés, hogy jegyzői'tisztségükben mind Dr.Gubcsó Andrást, 
mini pedig Káldy Zoltánt megtartja. 

Közgyűlés az elnökségnek és a tiszti-
karnak bizalmat szavaz és tisztségükben 
megerősíti. E szerint: A Déli Evangélikus 
Egyházkerületi G.A.Gyámintézet lelkész-

- • elnöke: Kiss György békéscsabai lelkész, 
világi elnöke: Ocskay Frigyes óbudai egy-
háztag, rjegyzői: Dr.Gubcsó András és Kál-dy Zoltán medgyesegyháza-i, illetve pécsi 
lelkészek, pénztáros: Péter Lajos egyetemes 
egyházi pénztáros, ellenőr: Záhony János 
egyetemes egyházi ellenőr. A bizottság ta[ > 
jai az alapszabályok rendelkezései értel-
mében: az egyházmegyei Gyámintézetek el-
nökei. Lelkészelnök imája után a világi elnök a közgyűlést be-zárj a, ' * < K.m.f, 

* 

Ocskay Frigyes's.k, Dr.Gubcsó A»drás s.k, Kiss György s.k. 
világi elnök. jegyző. egyházi elnök. 

* * * * 1 

Nagy Miklós s.k. JDr.Nádor Jenő s.k. 
hitelesítő. hitelesítő. 
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' T a r t ä l o n j e g y z é k : 
' i. ** ~ r* ~ r r ii 

-'Jelenlévők felsorolása^. 1 
1; A közgyűlés megalakulása . . . . . . . . . . . . . . 2 
2; A közgyűlés megnyitása' ; v i .2 
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
a Déli Evangélikus Egyházkerület 1954.évi junius hó 11-én, Buda-
pesten tartott rendes közgyűléséről. 

J e l e n v a n n a k : 
D.Dezséry László püspök, Darvas József egyházkerületi felügyelő' tá-
vollétében Dr.Rajnay Károly, mint rangidős egyházmegyei felügyelő, 
a közgyűlés elnökei; , , 

Hivataluknál fo^va: Mekis Adam, Dr.Vetsey Aladar, 
Friedrich Lajos,""TdKBehczurHJászlo, Dr.Göttehe Ervin, Péter Lajos, 
ifj.Benczúr László, Bédey Pál, Nandrássy Elek és Zalánfy Aladár, 
mint az egyházkerület tisztviselői; 

Sikter András,hivatalára nézve legidősebb esperes, 
továbbá Csepregi Béla, Dr.H.Gaudy László, Grünvalszky Károly, 
Gyöngyösi Vilmos, Eáldy Zoltán, Koszorús Oszkár, Ruttkay-Miklian 
Géza és Tátrai Károly, az egyházkerületi tanács lelkészi tagjai; 
valamint Dr.Jugovics Lajos es Szelényi Pál, az egyházkerületi ta-
nács nemlelkészi tagjai; * 

Sokoray Károly^ az egyházkerületi számvevőszék tagja; 
Dr.Szilády Jené, Dr.LehelrLászló, Dr.Molnár Budolf, az egyházkerületi lelkészképesitő bizottság tagjai; 
Dr.Bókay János, az egyházkerületi lelkészválasztási 

bizottság tagja; 
Aranyi József, Kutas„Elek, Dr.Schlitt Gyula, Szlovák 

Pál és Válint János esperesek, illetőleg espereshelyettes; Dr.Nádor 
Jenő és Trimmel Henrik egyházmegyei felügyelők, mint egyházmegyei 
képviselők; 

Az Állami Egyházügyi Hivatal képviseletében Straub 
István osztályvezető-helyettes; 

Az Északi Evangélikus Egyházkerület képviseletében: 
Weltler [.Rezső soproni lelkész, Lukácsy Dezső téti lelkész és Bédey 
Sándor egyházkerületi tanácsos, mint küldöttség; továbbá Lábossá 
Lajos tatabányai lelkész; 

A 'Teológiai Akadémia képviseletében Dr.Pálfy Miklós 
dékán, Dr.Karner Károly és Dr.Nagy Gyula teológiai tanárok és Vámos 
József teológiai akadémiai titkár; 

Az egyházmegyék képviseletében:* 
Bács-Kiskun egyházmegyéből: megbízólevéllel: Bachát 

István és Veöreös Imre lelkészek, Ádám János és .Fehér Sándor dr. 
nemlelkészek; jegyzőkönyvi kivonattal: Murányi Árpád és Szentrétery 
Péter lelkészek; továbbá Ponicsán^Imre és^Mina János lelkészek; 

Kelet-békési egyházmegyéből: megbízólevéllel: Fabók 
Ferenc, Kiss Benő, Linder László lelkesZek; Dr.Fekete Lajos, Markus 
István nemlelkészek; jegyzőkönyvi kivonattal: Bártfai Lajos, Fecske 
Pál, . ̂  Zsemberovszky János lelkészek; továbbá Dömötör Tibor, 
Fodor Ottmár lelkészek; 

Nyugat-békési egyházmegyéből: megbízólevéllel: Farkas 
Lajos lelkész; Fejér Dezső, Szarvasi György nemlelkészek; jegyzőköny-
vi kivonattal: Egyed Róbert, Euszák József, Kalavszky Kálmán lelké-
szek; 

Csongrád-szolnoki egyházmegyéből: megbízólevéllel: 
Gabányi Géza, Uzon László, Zalán Pál lelkészek, Göndös György, 
Károlyi Lajos, Mecskó György nemlelkészek; " •* ̂  **..]-

^ Pesti egyházmegyéből: megbízólevéllel: Bencze Imre, 
Blatniezky Jenő lelkészek, Dr.Jármay Zsigmond nemlelkész; jegyzőköny-
vi kivonattal: Békés József, Blázy Lajos, Bonnyai Sándor, Koron Emil, 
Kökény Elek, Scholz Laszlo lelkészek, Kappel Mátyás, Kárpáti Sándor, 
Sinka István nemlelkészek; továbbá: Gémes István, Hafenscher Károly, 
Matuz László,̂  Pásztor Pál, Rimár Jenő, Szita István, Szuchovszky 
Gyula, Tomcsanyi László és Virág Jenő lelkészek; 
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Pestmegyei egyházmegyéből: megbízólevéllel: Bogyá 
Géza, Jávor Pál, Maróti János, Roszik Mihály lelkeszek; jegyzőkönyvi 
kivonattal: Detre Lajos, Detre László, Erős Sándor, Fekete István, 
Hegedűs Lajos, Jancsó Bertalan,^ Jurányi István, Keve Lajos, Lacsán 
Márton, Lupták Gyula, Medvey Mátyás, Mikler Gusztáv, Nagybocskai 
Vilmos, Pohánka űdön, Rédei^Károly, Solymár János, Szende Ernő, 
Tóth Károly, Zászkaliczky Pál lelkeszek, Dr.Jugovics Lajos, Kemencsei 
János, Lajtos^István, Dr.Patay Pál, Szabóka Mihály nemielkéssek; 
továbbá: Csákó Gyula és Sáfár Lajos lelkészek, valamint Kiss János, 
Kostyalik János, Körösi István nemlelkészek; 

Somogy-zalai egyházmegyéből: megbizólevéllel: Lakatos 
György, Molnár János, Szimon János lelkészek, Karnics János, Szalay 
Sámuel, Szilvás Zoltán iiemlelkéssek; jegyzőkönyvi kivonattal: Buthi 
Dénes, Dubovay Géza, Lágler Béla, Szerdahelyi Pál lelkészek, Gallo 
György nemlelkész; 

Tolna-baranyai egyházmegyéből: megbizólevéllel: 
Hoffmann Ernő, Klenner Gyula, Dr.Schlitt Gyula,Takó István lelkészek, 
jegyzőkönyvi kivonattal: Andorka Sándor, Cséry^Lajos lelkészek; to-
vábbá: Allinger János, Krähling Dániel, Láng János, Szalay Kálmán 
lelkészek, Harsányi Ernő nemlelkész; 

Táyolmradásukat kimentették: ^ • 
Darvas JozÜe? egyházkerületi felügyelő, Dr«Szalatnay 

.Rezső és Laki Tibor egyházkerületi tanácstag, Botyanszíy János egy-
házkerületi törvényszéki tag, Virányi Lajos és Benyus Ferenc csong-
rád-szolnoki egyházmegyei kiküldöttek, valamint Eichardt Oszkár 
egyházmegyei masodfelügyelő, 

Ű O O 
- * A közgyűlést megelőző értekezletek: 

Junius 9-én, d.u. 17 órakor: egyházkerületi esperesi értekezlet a püspöki hivatal tanácstermében; 
lo-én, d.e. 9 " : egyházkerületi tanácsülés a püspöki 

. hivatalban; 
10-én, d.u.'17 " : a^Déli'Evangélikus Egyházkerület Egy-

házmegyei Lelkészi Munkaközösségeinek 
• - együttes ülése a Deák-téri díszteremben; 

11-én, d.e. 9 51 : közgyűlést megnyitó istentisztelet a 
Deák-téri temp1omban; 

11-én, d.e. lo " a Deák-téri díszteremben kezdetét- vette 
a k e r ü l e t i k ö z g y ű l é s . 

o o o 
* » , ' 

• 1. , ' 
A kö_zgyűlés megalakulása^- Az "Erős vár a mi Iste-

nünk" ének első TEét yersánek eléneklese ás D.Dezséry László püspök '-• 
imádsága után Mekis Ádám_egyházkerületi lelkészi -főjegyzőnek a meg-

t! 

tt 

t ! 

1» 

vényesen megalakultnak és határozatképesnek jelenti k: 
. Tudomásul szolgál. 

2. 
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Bejelenti, hogy Darvas József egyházkerületi fel-
ügyelő távollétében, mint rangidős egyházmegyei felügyelő jelen 
közgyűlés nemlelkészi elnöki tisztséget ő tölti be. 

Rövid megnyitó beszédében utal arra, hogy a magyar 
Kormány engedélyével Összehívott törvényalkotó zsinatunk munkája nyo-
mán az elmúlt esztendőkben egyházunk fáján uj rügyek, uj hajtások 
fákadtak, amelyek szép reménységre jogosítanak 'fel bennünket, ha 
egyházunk jövőjének alakulására gondolunk. Utal arra, hogy a Déli 
Evangélikus Egyházkerület 195?.julius 18-i alakuló közgyűlése óta 
ez az első rendes közgyűlés. Egpen ezért a mai közgyűlés próbaköve 
lesz annak, hogy egyhazunk fáján a rügyek életképesek-e. 

Bejelenti, hogy Darvas József egyházkerületi felügye-
lő üdvözletét küldi a közgyűlésnek s jókívánságainak tolmácsolása 
mellett kifejezi azon remenységét, hogy egyházkerületünk közgyűlése 
most is jó munkát fog végezni. 

Horváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke 
üzenetet intézett egyházkerületünk közgyűléséhez. Üzenetében saj-
nálkozását fejezi ki a felett, hogy személyesen nem tud résztvenni 
a tanácskozáson s ő is jókívánságait tolmácsolja a közgyűlés felé* 

Ezután üdvözli az Állami Egyházügyi Hivatal képvi-
seletében megjelent Straub István osztályvezető-helyettest, Dr.Pálfy 
Miklós teológiai dékánt, az egyházmegyék kiküldötteit, a közgyűlés 
minden tagját, valamint a közgyűlésen megjelent vendégeket s a 

k ö z g y ű l é s t m e g n y i t j a . 
Az egyházkerület közgyűlése a beje-
lenteseket tudomásul veszi. 

3. 
' D.Dezséry László^puspök jelentése.-

I« Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! Az emberiség 
történelmének azt a pillanatát,^ amelyben ez a püspöki jelentés a 
Magyarországi Evangélikus^Egyház eddig megtett útjáról számol be 
és szolgálatának következő útszakaszát keresi, - egy égbetörő füst-
felhő jelzi. A Csendes-óceánon felrobbantott hidrogéné-bomba fü.sx> 
felhője ez.^Nyilvánvaló lett, hogy az emberiséget halálos veszély 
fenyegeti. És nyilvánvaló lett az is, hogy mi ez a veszedelem és 
honnan fenyegeti ez a veszedelem^az emberiséget. Ennek az egész em-
beriséget éberségre hivó robbantásnak a szerzője az a John Fostor 
Dulles amerikai külügyminiszter volt, aki az Egyházak lilágfauáusa • 
első amsterdami világzsinatán ̂előadó volt«, Szónok egy olyan vitában, 
amelyben^a másik vitanyitó előadást Dr^Josef Hromadka prágai teoló-
giai dékán tartotta, az a világhírű protestáns teológus, ami a zota 
a debroceni Református Teológia díszdoktora és a Beke Világtanács 
tagja. Ez a néhány tény s a bennük rejlő antinómia világítja meg .a 
Magyarországi Evangélikus Egyház és minden keresztyén ember egész 
belső problematikáját és egész helyzetét * 

Hidrogén-fegyvert vagy más tömegpusztító fegyvere-
ket alvilág mindkét felén gyártani tudnak."Érvelésként" azonban csak 
a "világ nyugati felén használják ezeket,, Azon a nyugati felén, a- Ír 
a keresztyén civilizáció oldalán véli magát és annak u • vé-
delmében használta fenyegetésként ezt az atomfegyz ̂ -roDuantást .is 
a berlini^Négyhaxalmi^Értekezlet és a Ilfenfi Értekezlet között. És te-
gyük hozzá; <• az E/rvházek Világtan ács a ovanstand második világzsinata 
ntH- ~ * 
_ .1-./ >J is -C 

Milyen az a helyzet, amely igy előállott? 
A osendesóceáni kísérlet Nyugaton támasztott félel-

met ̂és megdöbbenést. Azon a Nyugaton, akol' ezt a feleimet és megdöb-
benést Keletnek szánták* Hogyan lehetséges ez? Mi néhány hete^ünne-
peltük az első párisi béke világgyűlés öxesztendős évfordulóját. 
Bereczky Albert és Vető Lajos püspökök, a magyar protestáns egyházak 
megbízásából már ekkor, - 1949.tavaszán - resztvettek ezen a béfco-
világgyülésen* Hazatérésük után beszámoltak arról, hogy a francia 
protestánsok vezető püspöke, akic Őt akkor Parisban meglátogattak, 
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csodálkozását fejezte ki a békemozgalom megindulása felett* Az volt 
a véleménye, Jhogy egy ilyen^mozgalomnak nincs indokolása. Pepyegeti-e , 
háború a világot? Azóta a háború véres csizmákkal taposott keresztül 
a szerencsétlen Koreán s egyedül a békevilágmozgalom ereje tudta meg-
fékezni, hogy^át ne masirozzon az egész világon. Azóta elmondhatjuk, 
hogy nem is háború fenyegeti a világot,^hanem maga a világra kiter-
jed ó pusztulás. Ugyanazok az angol egyházi körök, amelyek ezelőtt 
négy esztendővel "vörös dékán"-nak nevezték^a béke világmozgalom egyik 
papi hősét, Hewlett Johnsont, ma egymást érő nyilatkozatokban^tilta-
koznak az atomháború ellen. Felemelik szavukat a nemzetközi tárgya-
lások iieilett és imádkoznak^ békéért. A nagy nemzetközi egyházi 
szervezetek, mint a Béke Világtanács és - emeljük ki - a Lutheránus 
Világszövetség, mely néhány esztendővel ezelőtt keleti propagandának 
és teológia naturalisnak bélyegezte egyházunk hitbeli bizonyságtéte-
leit a nemzetközi kérdéseket illetően és a béke mellett ma ugyanugy 
cselekszik, mint az angol egyház. A Lutheránus Világszövetség kép-
viselőt küldött Berlinbe és Genfbe. Tiltakozott a törnegpusztitó fegy-
verek használata ellen. A tárgyaló nagyhatalmakat arra intette,hogy 
el ne veszítsék türelmüket a nogegyezesért folyó harcban. Valóban 
félelem támadt Nyugaton? Igen, félelen, hisztérikus jelenségek soka-
sága és riadalom támadt Nyugaton a csendesóceáni^atonkisérlet után. 
Be tegyük hozzá: ugyanakkor belátás és erkölcsi állásfoglalás is szü-
letett" mindazokban a nyugati keresztyén körökben, amelyekben Isten igé-
jének hatóereje van. A nyugati keresztyénség jobbik fele felismerte 
immár, hogy a világkeresztyénség nem maradhat szótlan és ̂ tétlen az 
emberiség történelmének ezen a pillanatán. Evanstónban már kétségte-. 
lenül arra kényszerül a világkeresztyénség, ho^y az emberiség létéért 
és jövőjéért harcoljon, - ha valamennyire is méltó akar lenni a ke-
resztyén névre. 

A békemozgalom megerősödésének nagy korszakát éljük. 
A békemozgalom érthetővé, logikussá vált az emberiség százmilliói 
számára. A béke melletti bizonyságtétel kötelezővé vait mindenki szá-
mára, aki Krisztus igéjére hallgat. A magyar protestáns egyházak nem-
zetközi helyzetét ma már éppen az a megértés erősíti, melyet a nyu-
gati háborús készülődés vált ki az ottani egyházakból. Abbéké mellet-
ti bizonyságtételünk pedig, mint hitbeli és erkölcsi állásfoglalásunk, 
- növeli egyházaink* tekintélyét. Ennek a ténynek kétségtelen igazolá-
sául szolgai ̂az Egyházak Világtanácsa" egyik elnökének: Dr.G-eorge Beid-
nek és a Világtanacs főtitkárának: Br.Visser't Hoofinak magyarországi 
látogatása és az a figyelem, amelyet annak a rendkívül gondos és fe-
lelősségteljes teológiai munkának szentelnek a világ minden táján, 
amelyet a magyar református és evangélikus egyház vegzett az evanstoni 
egyházi világgyülés tanulmányi anyagához . hozzájárulásképpen. Ezt a 
tanulmányi munkánkat az Isten igéjére való engedelmes figyelés jellemzi 
és ̂ azoknak a tapasztalatoknak és bizonyságoknak sokasága, nelvek ezt 
a teológiai munkát a való élettel töltik meg. Ezeket a tapasztalato-
kat és bizonyságokat Isten igéjére figyelő magyar protestáns egyhá-
zainkba társadalmi átalakulásnak, a világ átalakulásának sodrásában 
ezen atalakulás igazsága felőli meggyőződés formájában kaptuk. Bi-
zonyságtételünket Isten igéje ugy alakította, hogy az a fennálló vi-
lagfeszültség §nyhitése irányában hat. Bizonyosak lehetünk a felől, 
Bogy Isten az 0 Szentlelkével fel is használja ezt'a bizonyságtételt 
es minden hasonlo bizonyságtételt minden olyan u.n. teológiai irány-
zat és minden olyan u.n. keresztyén világnézet ellen, mely az egyhá-
zakat arra vezetné, hogy erkölcsi Befolyásukkal még növellek a meg-
lévő nemzetközi és társadalmi feszültségeket. A keresztyénség tarto-
zik engedelmeskedni Isten igéjének, s az emberiség történelmének ezen 
a pillanatan szólnia kell, hogy elvégezze a rábizott szolgálatot és 
megmentse a maga lelkét. 

Kihez kell szólnia ma a világkeresztyonségnek? Ahhoz 
az enbenseghez, mely kezd meggyőződni a felöl, hogy a háború elvesz-
tette ertelnét, politikai jelentőségét és azt a világrendező szerepét, 
melyet eddig neki tulajdonítottak s melyben egyébként ni eddig sem" 



hittünk, sohasem, hihettünk. Ahhoz az emberiséghez kell szólnia, mely 
egy nemzedék idején két fertelmes világháborút élt át és mely békében 
akar alkotni, boldogulni akar a földön. Ahhoz az emberiséghez kell 
szólnia, amely mindinkább hisz abban, hogy a különböző társadalmi, 
gazdasági rendszerek békés egymás mellett élésének lehetősége van, 
amely a nagyhatalmi tárgyalások békés megegyezésben megnyilvánuló 
eredményét lehetségesnek tartja s amely^semmi egyébért nem harcol 
lelkesebben, mint az együttes biztonságért. 

Mit kell szólnunk ennek az emberiségnek? Helyesen 
érzi'az Egyházak Világtanácsa, hogy a reménység szavát kell szól-
nunk. Isten az evanstoni főtémát: "Krisztus a világ reménysége", 
ajándékul adta a világkeresztyénségnek és rajta keresztül az embe-
riségnek. Isten minden ajándékát ugy adja és azért adja az egyhaznak, 
hogy azzal az egész„emberiséget ajandékozza meg. "ügy szedette isten 
a világot, hogy az 0 egyszülött Fiát'adta, hogy aki hisz Őbenne, elr ne vesszen, hanem örök élete legyen". Azok. akik az evanstoni/fótémat 
javasolták, nem is gondolták, hogyan fogja azt Isten felhasználni 
az igére hallgató keresztyének megvilágosítására. Nem is gondoltak, 
mily szélesen és mily erőteljesen fogja Isten inspirálni altala^az 
egyházat. Van Dusen, az Egyházak Vilagtanáesa Tanácsadó Bizottságá-
nak vezetője ugy nvilatkozott, hogy e téma alatt eredetileg csak azt 
akarták megfogalmazni, ami'reménység az egyházban ma jogosan fellel-
hető a vilagra vonatkozóan. Ma már azt érzi a világ] eresztyénség, 
hogy az egyháznak olyan reménységről keli prédikálnia, mely minden 
emberi értelmet felülhalad. Ma mar, - Evanston előtt kén hónappal -
azt érzi a világkeresztyénség hűségesebbik fele, hogy Kelet és Nyugat 
ellentétének, a társadalmi kérdések és a legbelsőbb egyházi kérdések-
nek is alárendelt jelentősége van az emberiség páratlanul álló fenye-
gettetése idején. Az egyház teljes reménységét kell megszólaltatni 
Evanstonban az élet és az örök élet olyan Ígéretei alapján,^melyek 
magától Istentől vannak s amelyekre Jézus Krisztus, az egyház és a 
világ Ura a kereszten tette a pecsétet« 

A Magyarországi Evangélikus Egyház kész ezt a teljes 
reménységet hordozniv Erre a teljes reménységre Isten készítette fel az élő Jézus Krisztus életet támasztó igéje áltál, hogy eszköze le-
hessünk az emberisig javára» Többünk van, mint egyszerű földi remény-
ség« Jézus Krisztus eljövetelének és végső győzelmének teljes remény-
ségében félünk9 E reménység nélkül szegényebbek volnánk mindenkinél. Az egyháznak semmije.sincs, ha nem tudja sóvárogva„es teljes bizo-
nyossággal várni az ő Urán, bizton támaszkodva az 0 Ígéreteire« Ez 
a mi teljes reménységünk azonban azt jelenti, hogy kitisztít minket 
Isten az álkegvesseg azon kísértéséből, hogy ne vegyük komolyan a 
földi ̂életet és főleg az embertC; Ezen a földön is Isten' ígéretei alapján az 0 irgalmasságát csodálva, reménységben élünko A földieket 
ama nagy reménységre hivjuk, de nem.vetjük meg a földiek földi remény-
ségeit. Sőt ama nagy reménységből bátorodunk földi remenységokrc és 
bátorítjuk mindazokat, akiknek^a földön a mi most elő'nemzedékünk 
vészterhes történelmi pillanatában jó reménységük van* Nem táplálunk 
hamis reménységet semmi olyanra, amelyre nincs nyilvánvaló igeretünk 
Isten igéjéből. Óvjuk a földieket az ilyen hamis reménységtől/ Be biz-
ton reméljük isten mennyei és fqldí ígéreteinek beteljesülését, mert 
Krisztus a világ reménysége és Őbenne,egyházunk és a világ Urában let-
tek Isten ígéretei igenné és ámenné0 

Püspöki jelentésen első nagy bejelentése legyen tehát 
az, hogy készülünk Evanstonba, Az Egyházak Világtanacsa második vi-
lagzsinatan DoDr.Vető Lajos püspöktarsa:.mai együtt készülünk nemcsak 
képviselni a magyar evangélikus egyházat, hanem bizonyságot tenni 
egyhazunk ésyépünk élő reménységéről* Magyarországon az egyházban 
és a nenegyhazban egyaránt reménység él* Hírnökei szeretnénk lenni 
annak az evangéliumnak, melyet a karácsonyi angyalok zengettek: "Di-
csőség a nagassagos mennyekben Istennek, a földön békesség és ez em-
berekhez jóakarat." Tudatában vagyunk annak, hogy az evanstoni világ-
zsinat bizonyságtételt akar adni az. egész világkeresztyénség szájába» 
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Tudjuk, hogy ez a bizonyságtétel egyben irányelvvé is less a világ-
keres ztyénség számára. Tudatában vagyunk tehát Isten szine előtti 
felelősségünknek. Az a vágyunk és könyörgésünk, vajha tudnánk Syans-
tonban élo bizonyságot tenni gyülekezeteink hitéről. Vajha tudnánk 
egyetérteni Evanstónban minél többekkel, akikkel csak lehet. Vajha 
höszá tudnánk járulni ahhoz, hogy a világzsinat bizonyságtétele tisz-
ta, érthető és áldásos legyen. 

Jelentem az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy Isten 
segítségével az Egyházak Világtanácsa evanstoni világgyíilésere a re-
formátus egyház haromtagu küldöttségével együtt megyünk, D«Bereczky 
Albert és Péter János püspök, valamint Dr.Papp László, a Budapesti 
Református Teológiai Akadémia dékánja lesznek ennek a református kül-
döttségnek a tagjai. 

Jelentem az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy az 
evanstoni nagygyűlésre lelkiismeretesen felkészültünk. A magyaror-
szági protestáns egyházak 7o tagu tanulmányi bizottsága foglalkozott 
a nagygyűlés anyagaval. Egyházaink legjobb teológusai készítették a 
magyar protestáns egyházak hozzászólását az evanstoni témához s ̂ egy- ' 
házaink gyülekezeteit át meg átjárta az evanstoni főtéma inspirációja. 
Egyházainkban komoly, sőt példamutató ökumenikus érdeklődés van. A 
legkisebb gyülekezetekben is imádkoznak és dolgoznak a keresztyénség 
egységéért "és a világkeresztyénség jó szolgálataiért az emberek kö-
zött. Több nagyszabású és számtalan kisebb tanulmányi konferenciánk 
eredményét, az u.n. magyar hozzászólást megküldtük az Egyházak Vi-
lágtanácsa Tanulmányi Bizottságának és az azt kinyomatta és kiadta 
a tagegyházaknak. A harmadik jelentésben, vagyis abban a harmadik 
fogalmazásban, melyet az evanstoni gyűlés^anyagáról az Egyházak Vi-
lágtanácsa Tanácsadó Bizottsága és Tanulmányi^Bizottsága készített, 
sok helyen érvényesülnek is a magyar megjegyzések'. Más helyeken lé-
nyeges hivatkozások történnek teológiai munkánkra. 

Evanstoni készülődesünk egyik igen szép eseménye 
volt a junius 1-4.között lezajlott pozsonyi konferencia, melyen a 
magyar, a csehszlovák és^a lengyel protestantizmus evanstoni dele-
gációi és teológusai találkoztak® Ezen a Magyarországi Evangélikus. 
Egyház, a Magyar^Református Egyház, a Cseh Testvérek Evangéliumi 
Egyháza, a Szlovákiai Evangélikus Egyház, a Szlovákiai Református 
Egyház, a Sziléziai Evangélikus Egyház és a Lengyel Evangélikus Egyház 
képviselői vettek részt. Egyházunkat püspöktársammal együtt képvisel-
tük. rEzen a konferencián, megismertettük egymással eddigi ökuménikus teológiai munkánkat s közösen kerestük a módját annak, hogy az evans-' 
toni nagygyűlés bizonyságtételéhez a magunk hitével hozzájárulhassunk'. 
Kérem az egyházkerület Közgyűlését, tartsa imádságában a világgyülést. 
Innen kérem egyházunk gyülekezeteit, hogy tovább imádkozzanak es dol-
gozzanak a keresztyénség egységéért és jó szolgálataiért az emberi-
ség mai feszült történelmi pillanatában0 Ökuménikus kapcsolataink fejlődésének és eseményeinek 
hatalmas anyagából egyébként kiemelem ás jelentem a következőket: 

1952cjuliusában egyházunk hattagú delegációja: 
DáDr.Vető Lajos és L.Dezséry László püspök, Dr.Pálfy Miklós teológiai 
dékán, Grünvalszky Károly egyetemes főtitkárhelyettes, Gyöngyösi Vil-
mos esperes és Buchalla ödon evangélikus lelkész reszt vett" a Luthe-
ránus Világszövetség'hannoveri világgyülésén. 

1952«.augusztusában egyházunk delegációja: D.DraVető Lajos es D.Dezséry László püspök részt vett a "Hit és Egyházszervezet" 
állandó bizottsaganak lundi világkonferenciáján® 

, , 1953«márciusában a szlovákiai evangélikus egyház négy-
tagú küldöttségé: Dr.Jan Chabada egyetemes püspök, A.Ludovit Iiatina 
püspök, Dr.ján Michalko dékán és Cyrill Hlavác sajtótitkár részt vett 
egyhazunk zsinatan, s ezen megtörtént és megindult a szlovák és a 
magyar evangélikus egyház történelmi kibékülése és testvéri együtt-
működese* - ' 

„ ,1953-áecemberében a szlovákiai evangélikus egvháznak 
ezt a latogatasat négytagú magyar evangélikus küldöttség: D>Dr.Vető 
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9S D.Dezséry László püspök, Dr.Pálfy Miklós teológiai dekán és Mekis 
Ádám püspökhelyettes-esperes viszonozta. E látogatás során a pozsonyi 
Evangélikus Teológia díszdoktorrá avatta egyházunk két püspökét. 

Protestáns egyházaink fontos közös vendégei voltak 
Nyikoláj moszkvai metropolita, akit* a debreceni Református Teológia 
díszdoktorrá avatott. Több izben Dr.Josef L. Hromádka, a ̂ prágai Come-
nius Teológiai Fakultás dékánja, akit a debreceni Református Teológia 
díszdoktorrá avatott,' Dr»Martin Niemöller, a Hessen-Nassaui evangéli-
kus egyház elnöke, Dr.George Bell chichesteri püspök, az Egyházak Vi-
lágtanácsa Központi Bizottságának elnöke, Dr.Visser't Hooft, az Egy-
házak Világtanácsa főtitkára, egy 13 tagu angol és francia^lelkész-
küldöttség, valamint csaknem 30 lelkész alvilág minden tájáról a 
Béke Világtanács budapesti gyűlése alkalmából. A^canterbury érsek meg-
bízottja, a brit anglikán egyház nemzetközi osztályának vezetője: 
Waddam, Br.Paul G-ennrich, az össznémet Gusztáv Adolf Werk főtitkára 
és mások. , , n , 

Isten iránti halaval említem meg, hogy püspöktar-
sammal együtt Pozsonyban és Kassán prédikáltunk, Mekis ̂Adám püspök-
helyettes pedig ugyanakkor prédikált Vazsecen. A szlovák ̂küldöttség 
tagjai Csömörön, Albertiben, Xrsán és Békéscsabán prédikáltak. 
Dr.Niemöller prédikált a Deák-téren, Pakson^ G-yörkönyben és G-yönkön. 
Dr.Bell és Dr.Visser't Hooft prédikált a Deák-téren. Mindezeken a 
fontos vendégszolgálatokon egyházunk gyülekezeti életének erejéről, 
Déli Egyházkerületünk egyházközségeinek hűséges bigehallgató népéről 
és papságáról szerezhettek benyomást magas vendégeink.^ 

Déli Egyházkerületünk Isten iránti hálával jegyezhe-
ti fel jegyzőkönyvébe, hogy lelkesen, kötelességtudóan és hathatósan 
tudott hozzájárulni ugy külföldön, mint itthon, ̂ nemzetközi egyházi 
kapcsolataink, ökumenikus szolgálatunk elmélyítéséhez és kifejlesz-
téséhez. II. 

Istennek az az irántunk megnyilatkozott kegyelme, 
mellyel ezt a széles távlatú, az egész keresztyénségre kiterjedő 
szolgálatot adta nékiik, csak mind annak tetejébe adott áldás, melyet 
Isten itthon drága magyar hazánkban adott nékünk. Elrendezte itthoni 
dolgainkat és kijelölte számunkra a szolgálat útját. Minden nap meg-
győzött minket szeretetéről és elhivatásunkról. Megtartotta és biz-
tosította egyházunkat valamennyi gyülekezetével és minden élettevé-
kenységével együtt. Békében töltöttük az elmúlt két esztendőt. Hazánk-
nak ezt a békéjét Isten drágává tette a számunkra azáltal, hogy benne 
és általa minden jóval naponként'bőven ellátott minket a nélkül, hogy 
arra érdemesek és méltók volnánk. Békés épito munkában élő, szorgal-
mas, hazaszerető magyar népünk küzdelmekben teljes két próbás esz-
tendőt töltött el utolsó közgyűlésünk óta. Ez idő alatt hazánk belső 
ereje .megerősödött. Népe meg jobban összeforrott. Országunk tekintélye 
a világban sok tekintetben megnövekedett. A munka hősei, tudósok, 
sportolók, művészek, megannyi békeharcos szerzett dicsőséget neleink. 
Hazánk békeszerető népét azzal tisztelte a béke világmozgalon,'hogy 
1953*júliusában Budapesten tartott a Béke Világtanács gyűlését.Innen 
áradt szét a világba a budapesti felhívás: "Nagy reménység született, 
a béke itt van a kapuink előtt, rajtunk áll, hogy elérjük," Innen in-
dult el a jelszó: "Tárgyalni, tárgyalni, tárgyalni." Hazánk dolgos 
népe mindennapos helytállásával segítette az egész emberiséget abban, 
hogy a nagyhatalmak tanácskozó asztalhoz üljenek és megkezdjék a vi-
lágtörténelmi kísérletet a megegyezésért, melytől életünk és jövőnk 
függ. Hatalmas dolgok ezek és számunkra különösen akkor hatalmasak, 
ha az országépités és a békeküzdelem nemzeti eredményei mögé odakép-
zeljük hazánk^dolgozó népének egyre tisztultabb társadalmi és poli-
tikai öntudatát. Népünk felemelkedésének igazi alapját, a mi uj nem-
zeti öntudatunkat, melyet a felszabadult magyar haza szocialista 
építkezésében szerzett. De még hatalmasabbak a mi számunkra ezek az 
eredmények akkor, ha beléjük gondoljuk a magyar protestáns egyházak 
szolgálatát, az evangélikus igehirdetést, melyet Isten az elmúlt két 



é esztendőben kétségtelenül felhasznált^arra, hogy nemzetünk ország-
építő egysége és békét védő ereje tovább erősödjék. 

Istentől kaptuk azt^a. felismerést, hogy elfogadjuk 
édes hazánknak azt a Magyar^Népköztársaságot, amely a nemzeti Össze-
omlásban vétkes felszabadulás előtti Magyarország romjain épült s 
hogy megértsük Istennek azt a történelemformáló akaratát, mellyel a 
magyar nép figyelmét és vágyait a szocializmus felé fordította. Is-
tentől kaptuk azt a felismerést, hogy az egyház élete nincs meg-
szokott társadalmi formákhoz kötve. De legfőképpen tőle^kaptuk azt 
äz elhivatást, hogy továbbhirdessük Isten drága üdvözítő evangéliumát 
a magyar népnek s ezáltal neveljük az uj életben való engedelmes helyt-
állásra. Az Alkotmányban biztosított^lelkiismereti és vallásszabad-
sággal az elmúlt két esztendőben hálásan éltünk és mindig újra ta-
pasztaltuk a zsinatunk által kötött-Egyház és Állam közötti Egyez-
mény rendező erejét. Gondot fordítottunk arra, hogy az Egyezmény be-
tűje és szelleme az egyház részéről is betartassák. 

Az egyházra, mint reánk bízott drága kincsre vigyáz-
tunk és naponta könyörögtünk annak nemcsak megtartatásáért, hanem 
gyümölcsöző, áldásos szolgálatáért is. Mind e közben, melynek jelen-
ségeit és eredményeit felsorolni.se lehetne, vettük Istentől az en-
gedelmességnek azt a jutalmát, hogy egyházunk mindig több belső biz-
tonsággal tudja vállalni a napi^feladatot és az örök elkötelczést 
egyarant. Tőle vettük azt az ajándékot is, hogy népünk mindinkább el-
fogadja egyházunk szolgálatát. Minél engedelmesebben szolgálunk Is-
tennek, annál inkább reszesülünk megbecsülésben hazánk kormánya és 
dolgozó népe részéről. Most az a lehetőség nyílott meg előttünk, hogy 
a nemzeti egység nagyszabású uj kiépítése progrommjában a Miniszter-
tanács elnöke nevünkön szólított minket. Isten iránti engedelmességünk 
ujabb bizonyitása lesz, hogy válaszolunk erre a felhívásra és bizony-
ságtétellel, munkával veszünk részt a nemzeti egység felépítésében,^ 
népünk jóléte és békéje érdekében. Hálára indito tény, hogy dolgozó 
népünk és kormányunk azok^közé az erők közé, azon^szervezetek,erköl-
csi testületek közé számlált minket, amelyekre^számítani lehet akkor, 
amikor nemzetünk hazafias, haladó elemeit'hívják épitő szövetségbe 
a népünk jólétéért folytatott küzdelemben. A muli esztendő nyaran ki-
hirdetett uj nemzeti programm,. a múlt esztendő őszén kihirdetett me-
zőgazdaságfej leszto programra és a Magyar Dolgozók Pártjának III.Kong-
resszusán kihirdetett^nemzeti egység-programm mind ugyanazt.a célt 
szolgálják hazánk békés építésének es dolgozó népünk jólétének emelése 
célját. 

Egyházunk eddig is tudta helyeselni allamunk és nemze-
tünk fejlődésének átfogó nagy irányelveit. Helyeseli ezeket is. Nem 
talál bennük hitvallásaval es hitével ellenkezőt és kész arra, hogy 
azok megvalósulását a maga erejével támogassa. Az elkövetkező útsza-
kaszon egyházunk népe és papsága a meggyőződés békességével vállalja, 
hogy népünket a^munkásosztály vezesse, vállalja, hogy a nép állama 
megerősödjék, vállalja és boldogan segiti, hogy a magyar parasztság 
és az egész nép jóléte emelkedjék s varja, imádkozik és dolgozik érte, 
hogy a magyar haza felvirágozzék. 

Szívesen veszünk részt abban a nemzeti seregszemlében, 
melyre hazánk készül, hogy áttekintse a nemzetépítő erőket s mozgósít-
sa azokat a közös jólét emelése céljából. Egyházunk azon lesz, hogy 
az egyház életéből eltávolítson minden olyan irányzatüt, olyan te-
vékenységet, mely a nemzeti egység kialakulását és megerősödését 
akadályozza. Azzal a tanítással, melyet Isten igéje alapján hitvallá-
sainak megfelelően adni tud, Tessedik Sámuel, Krman Dániel, Ráth Má-
tyás, Razhga Pál, Haubner Máté, Székács József és oly sok más magyar 
evangélikus lelkész .példaja nyomán népünk előmenetelét kívánjuk szol-
gaim, Nemzeti fejlődésünk ezen legújabb szakaszán Isten igéje alap-
jan, hitvallasaink alapján és a magyar protestantizmus legjobb hagyó-
manyaihoz hűen kívánunk dolgozni, kívánunk munkálkodni üdvösségünkért 
Os földi boldogulásunkért. 

Egyházi életünket tehát a legközelebbi jövőben át kell 
hassa a nemzeti egységért való buzgó fáradozas szelleme. így kell ennek 
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történnie a Lelkészi Munkaközösségekben, a szószékek en > a lelkipász-
tori munkában, az egyházigazgatásban és egyházunk minden élettevé-
kenységében. Mindenki tudja egyházunkban, - mert hiszen az Egyezmény 
megkötése óta eltelt öt esztendőben Isten ezt már megbizonyította,, -
hogy ezzel nem az egyház eredeti és sajátos hivatását cseréljük fel 
nemzeti célokért, hanem éppen kifejtjük egyházunk eredeti és sajátos 
hivatását abban a konkrét helyzetben és időben, amelyet egyházunk a 
mai magyar hazában az emberiség történelmének ebben a feszült pilla-
natában Istentől kapott. , ' , , 

Egyházkerületi közgyűlésünk kivánjon Istentől áldást 
népünk most következő történelmi útszakaszára. 

III. 
Abban az egyházi időszakban, melyből püspöki jelenté-

sem beszámol, egyházunk Zsinata vállalta a legnagyobb felelősséget 
Isten és emberek'előtt. Ez természetes, mert a Zsinat a legfelsőbb 
felelős szervünk. Ugyanakkor ez a tény arra is rávilágít, hogy volta-
képpen egyházunk egesze, mint a Zsinat küldője vállalta ezt a nagy 
felelősséget. Ma mar tudjuk, hogy az 1952,évi I.törvénycikk egyhazunk 
újjászervezéséről, rendkívül bátor és nagyvonalú intézkedés volt, 
melynek rövid törvényszakaszai mögött egyházunk egész népének és pap-
ságának egyetértő felfogása állott. Az egyház szervezetét egyszerű-
síteni, kormányzatát természetessé és rugalmasság tenni volt a tartól 
ma ennek az egyetértő felfogásnak. Le az i.törvénycikk rövid §§-ainak 
következményei a kívülállók' számára szinte átláthatatlan nagy belső 
szervező munkát jelentettek. Ez a szervező munka az elmúlt két esz-
tendőben lefolyt. A törvény megállta az elet próbáját és mind a tizen 
hat egyházmegye igazolta most lefolyt közgyűlésén, azt, hogy ez a ren-
dezés helyes alapelvek érvényesítésével életszerűen történt-.' Termesze 
tesen varnak gyengébb egyházmegyéink, de ezek is életképesek. 

Halával kell erőteljesen hangsúlyoznom, hogy a Leli 
Egyházkerület egyházmegyéi rendezett és gyümölcsöző életet éltek s 
az esperesek rendkívüli méltánylást érdemlő módon állták meg helyüket 
az egyházmegyék összekovácsolása és a helyi kérdések rendezése torén. 
A Leli Egyházkerület szilárdan összekovácsolódott és minden várako-
zást felülmúló eredményességgel tud dolgozni. Az egyházkerületi ta-
nács munkaképes tanácskozó és döntő testület. Az esperesi értekez-
letek igen jó hatással dolgoznak. Az egyházraegyék egymás iránti sze-
retete es megértése növekedett. Az egyházkerület püspöki hivatala 
nagy munkabírással, néha megerőltetően dolgozott, hogy a fel ország-
ra terjedő egyházkerület életét ne csak papirossal igazgassa, hanem 
az egyházközségekkel, a lelkészekkel, az esperesekkel állandó szemé-
lyes kapcsolatot tartson. Ennek a törekvésnek is megvan természete-
sen a határa, örömmel jelenthetem azonban, hogy az egyházkerület 152 
egyházközségének jóval több mint a felét már meglátogattam. A lelké-
szi munkaközösségek mindegyikében résztvettem, közülük nem egyben 
többször is. A püspöki hivatalban az elmúlt csaknem két év alatt napi 
átlagban 7'személyt^fogadtunk, akiknek legalább fele vidéki egyházi 
ember volt. Az egyházkerület adminisztrációja természetesen óriásivá 
növekedett, de igyekeztünk a munkamódszert a feladatokhoz igazítani 
s ez a törekvésünk még ujabb eredményekhez kell vezessen. Igen sok 
esetben alkalmazta az egyházkerület munkatársak megbízása és kikül-
dése utján a személyes tanácskozás vagy vizsgálat módszerét és az 
eddigiekhez képest sokoldalúan alkalmazta a kisebb-nagyobb tanács-
kozások, munkatársi megbeszélések módszerét. Altalanösságban arra 
törekedtünk, hogy a felmerült kérdéseket valóban elintézzük és si-
került az egész^egyházkerületben általánossá tenni azt a meggyőző-
dést, hogy egyhazunk olyan korszakához érkezett el, melyben rendez-
nie kell és rendeznie lehet minden régi és megmaradt, vagy felbukkanó 
problémát.^Isten iránti hálával mondhatjuk, hogy az egyházmegyékben 
és az. egyházkerületben sok igen régi, kelevényszerűen meghúzódó prob-
léma rendeződött az elmu.lt időszakban, melyekhez .azelőtt hozzányúlni 
sem mertek s melyeknek rendezése után most virágzó élet alakult ki 
az egyhazban. Idetartoznak olyan kiemelkedő kérdések, mint a lelkész-
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nyugdíjazási eljárás .során előkerült -több eset, személyi, háztartás:, 
elvi és közösségi kérdések sok fajtája, elnéptelenedett gyülekezetek 
kettesével társítása, nagy' gyülekezetek kisebb gyülekezetekké forma,-
lása, mint a ̂ Pésti Egyházközségé és a Szarvasi Egyházközségé- és fel 
nem sorolható sok más ügy. ~ 

Általánosságban meggyőződéssel tudom megállapítani 
azt, hogy egyházunk a belső rendezésnek, az-ala pvető szervező mun-
kának korszakát éli, mely. egy' ujtipu.su egyházi élet, egyházi szerve-
zet és egyházi munka.kialakulásának szilárd alapjait vetette.meg. Ezek 
az alapok szilárdak azért,- mert gondosan figyeltünk arra, hogy 'ennek 
az- alapvető szervező munkának az • irányelvei egybeillők legyenek azzal 
a fejlődéssel, amelyet egyházunk környezetében, a nemzeti és'társadalmi 
életben s- nem kevésbé a.gazdasági életben, Istentől kapott adottság-
ként él át magyar népünk. Hála Istennek, nagy általánosságban azt 
lehet mondani, hogy egyházkerületünk intézőszervei tudatában voltak 
annak a felelősségnek, amelyet hordoznak, képesek *és jóindulatuak 
voltak arra, .hogy az egyházi é"le.t belső rendezését nemzedé-
künk feladataihoz, méltó módon végezzék. 

Ide.tartozik annak Öntudatos hangsúlyozása, hogy az 
1953.évi V.,VII. és VIII.zsinati .törvénycikk szintén megfelelt a kö-
vetelményeknek. Ezek a törvénvcikkek életképesen rendeztek olyan nagy 
kérdéseket, mint a lelkészválasztás rendjének régen vajúdó ügyét, a 
lelkészi dijlevelek kérdéseit, a lelkészek egyházigazgatási eljárással 
való áthelyezésének ügyét,.a lelkészi szolgálat különböző kategóriáinak 
szövevényes ügyét, mind, a tisztázás irányában. De hasonlóképpen a ren-
dezés irányában és a bátor, az igére támaszkodó hit alapján rendeződ-
tek egyházunk háztartási kérdései, egyházunk szeretetmunkája egyénileg 
és intézményesen, a diakoniai munkában, a Gyülekezeti Segély munkájá-
ban, egyházi alkalmazottak üdültetése, önsegélyezése, nyugellátása 
érdekében egyaránt. A négy új zsinati törvény, melyet egyházunk 1952-
ben és 1953-ban hozott, valóban, korszakalkotó. Perspektívájuk világos, 
rendelkezéseik határozottak és sok tekintetben példaadók világvizsony-
latban is. Gondolok itt elsősorban az egyházi hivatalról és az egyház 
munkásairól, valamint az.egyház szeretetszolgálatáról alkotott törvény-
cikkekre« Azok a kérdések, melyeket ez a négy uj törvénycikk rende-
zett, általában régen vajúdó, szövevényes kérdések voltak és Zsinatunk 
munkáját dicséri, hogy a szövevényeket át tudta vágni s valóban nagy 
távlatú törvényeket tudott alkotni ezeknek a kérdéseknek rendezésére. 

A Zsinat törvényalkotó munkája továbbfolyik. Továbbra 
is alkalmazzuk azonban az eddigi igen jól bevált módszert, hogy elő-
ször a rendezés irányelveit próbáljuk nemcsak- előre megszabni, hanem 
tapasztalatilag is ellenőrizni olyan rendelkezésekkel, melyek későbbi 
zsinati törvények ..számára az életképesség medrét megássák. Rendkívüli 
jelentőségű például és igen figyelemreméltó az a fejlődés, mely az 
elmúlt két esztendő során a készülőfélben lévő u.n. II.törvénycikk 
irányelveinek kidolgozása érdekében az egyházegyetem munkamód szeré-
ben. belső szervezetében és az egyházkerületekhez, valamint az orszá-
gos egyházi feladatokhoz való uj viszonyában kialakult. Ma már az 
egyetemes egyház nem .értelmetlen bürokratikus központ, nem az egész 
egyházi életet bénitó és rendkívül költséges csúcsszerv, hanem az 
egyházkerületek együttműködésének szintere. Az egyházegyetem minden 
szerve az egyházkerületek munkájára, tapasztalataira és támogatására 
épül. Az egyházkerületi együttműködés pedig a gyülekezetekben kapta 
még a maga reális alapját. Ugyanakkor az egyházegyetem az országos 
egyház minden országos munkájának és szervének összefogója. 

Meg kell mondanunk, hogy ezen a téren az egyházke-
rületek együttműködéséből és az egyházegyetemmel való megértő kap-
csolatból kifolyóan igen jelentős eredmények születtek. Kiemelkedik 
ezek közül az egyházegyetem Diakóniai Osztályának országos működé-
se, az egyházegyetem Nyugdíj osztálya jelenlegi stabilitásának ténye, 
az egyházegyetem Gyülekezeti Segélyosztályának nagyvonalú egyház-
épitő terve, egyházunk országos Levéltárának és Könyvtárának kor-
szerű és színvonalas rendezése, a Teológiai Akadémia mindig inkább 
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kialakuló mindig jobb viszonya az országos egyház hitbeli állásfogla-
lásával, magatartásával és nemkülönben a gyülekezetekkel s nem utolsó 
sorban az egyházegyetem Sajtóosztályának mozgékony, hatásos kiadói te-
vékenysége . 

Ha ezeket az eredményeket nézzük, akkor azt kell mon-
danunk, hogy nagy lépéseket tettünk az 1952.évben az egyházi szerve-
zetre vonatkozóan kialakított irányelvek formálása és kipróbálása te-
rén egyaránt. Egyházunk életéért, egészséges, szerves együttműködé-
séért továbbra is a Zsinat fogja vállalni a legnagyobb felelősséget. 
Bizonyos vagyok benne, hogy egyházunk mindig inkább meg fogja érteni 
azt, hogy Isten milyen életteljesen készitgeti a számunkra az evangéli-
kus egyházi szervezet igen modern és kiegyensúlyozott típusát, mely 
egyaránt tud támaszkodni a püspöki rendszerre, a zsinati rendszerre 
és a presbiteri rendszerre, jó egyensúlyt tartván a három közott.Meg-
győződésem, hogy Zsinatunk jelentősége még emelkedni fog és mégjobban 
meg fogja mutatni, hogy állandó munkássága révén valóban a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház megtartatása és korszerű áldásos munkája 
kialakításának legjobb biztositéka. Isten a mi számunkra a belső egy-
házi átalakulás és a belső egyházi biztonság és fegyelem legfőbb mun-
kásául adta a Zsinatot. 

Egyházunk belső életének és képviseletének, de nemzet-
közi kapcsolatainak a terén is a következő legnagyobb felelősséget 
egyetemes felügyelőnknek, püspökeinknek és az egyházkerületeknek kel-
lett vállalni ok. Adjunk hálát Istennek, hogy ezek együttműködése jő 
volt s hogy tanácskozásaikból, különösen egyházkerületeink együttmű-
ködéséből sok áldás származott egyházunkra. A munka dandárja van mö-
göttünk, de éppen igy még előttünk is. Szükséges, hogy a legközelebbi 
jővőben ez a szoros együttműködésre alapított rendező és alapvető szer-
vezőmunka rendületlenül továbbfolyjék. 

Jelentem az egyházkerületi Közgyűlésnek, hogy egyházunk 
felső vezetősége néhány hónappal ezelőtt elég széles bizottságot alâ -

kitott Előkészítő Bizottság cimén, mely a három felső testület és az 
országos érdekeletségü szervek munkájának egységes irányelveit dolgoz-
za ki s ezzel elébe dolgozik az egyházkerületi és az egyetemes taná-
csoknak. Ugyanakkor biztosítja a tanácsülések közötti időszakban az 
összefüggő és egységes vezetést is. Ez a bizottság már működik és re-
ménységgel nézünk további munkássága elé. Ah együttműködés és az or-
szágos egység kialakításának' irányába esik az is, hogy az egyház leg-
főbb vezetőségében bizonyos szak-kérdéseket munkamegosztás formájában 
vállaltunk. Ennek a munkamegosztásnak és egyben felelősségnek további 
kialakítása folyamatban van és általában országos érdekeltséget jelent 
a vállalt feladatok szempontjából, - természetesen a belső egyházi 
autónómiák és alkotmányos rendünk tiszteletbentartása mellett. 

IV. 
Egyházunk lelki életét az igehirdetés komolyanvétele 

és a hitvallásos irányzat kialakulása jellemezte az elmúlt időszakban. 
Ma már nyugodtan tarthatjuk jelentős kezdeményezésnek azt, amellyel 
az egyház lelkészeit és gyülekezeteit a hitvallások és a hagyományos 
történelmi evangélikus kegyesség^betartására és erősítésére figyel-
meztettük. Az Országos Esperesi Értekezletnek több tanácskozása, lel-
készi munkaközösségek idevonatkozó tanácskozásai és zsinati törvényeink 
sok újszerű és jól fogalmazott szakasza mutatják ennek a fejlődésnek 
útját. Istentől ajándékba kaptuk azt, hogy a teljes irás igáz megér-
téséért küzdjünk, a teljes evangéliumot hirdessük, gyülekezeteinkben 
az igazi közösséget munkáljuk éa kárhoztassuk soraink között a csonka 
evangélium,_ a csonka tanítás, a csonka állásfoglalás, a csonka, torz-
közösség minden formáját. 

Ez persze nem történhetett éles és beható vitatkozások 
nélkül és nem történhetett a nélkül, hogy egyes lelkészekkel és az 
egyházban meglévő egyes csoportokkal szemben a hitvallásosság kérdését 
igen komolyan fel ne vessük. Ezen az uton helyesen haladtunk és helye-
sen fogunk továbbhaladni. A türelmes Isten időt engedett nekünk ah-
hoz, hogy egyhá2i életünknek ezeket a csökevényeit gondosan, az élő 



fát meg nem sértve, nyesegethessük, A kegyelmes Isten bolcseséget, 
szeretetet, de határozottságot is fog nekünk adni ahhoz, hogy ezen 
az utón továbbhaladjunk. 

A kérdést, amivel itt szembekerültünk, két dolog jel-
lemzi. Az egvik az, hogy eleinte legfőbb gondunk az volt, hogy keres-
tük a gyülekezet közösségi jellegét és Istenhez könyörggtunk azért. 
A fejlődés későbbi szakaszán közösségek alakultak gyülekezeteinkben, 
melyek azonban - bar belül látszottak lenni - kivülrekedtek a gyü-
lekezeteken* Ma már azt a világosságot hordozza egész egyházunk,hogy 
magúimak a történelmi, meglévő, élő ̂gyülekezeteinknek kell közössége 
formálodniok és Isten Szentlelke számottevő eredményeket harcol ki 
közöttünk ennek érdekében. De annak érdekében is, hogy a hamis közös-
ségeket, a csonka, az álközősségeket egyházunk életéből kiiirtatja, 
Ugyanakkor persze megítéli az ige alapján formálódó igazi gyülekezeti 
közösség kialakításában^elmaradott, halott gyülekezeteinket is. A 
másik, ami ebben a fejlődésünkben nyilvánvaló, az, hogy először keres 
tük a korszerű igehirdetés tartalmát és módját. Később szakadások tá-
madtak és egyrészt moderniste, korszerüsködo igehirdetések, másrészt 
ókonzervatív, elmaradott^ a folyó élettől elszakadt igehirdetések 
szélsőségeire ̂ bukkantunk.. Mindkét szélsőséggel maga Isten viaskodott, 
hogy oktassa őket és kialakítsa egyházunk igaz és teljes bizonyság-
tételét* Ma, - Istennek legyen h á l a , o t t tartunk, hogy lelkészeink 
és gyülekezeti munkásaink nagy odaadással mélyednek el Isten ̂ igéjének 
tudományos és a Szentlélek segítségéért könyörgő tanulmányozásában, 
hitvallásainkat hívják segitsegül a Szentírás értelmezéséhez s az 
igehirdetés korszerűsége nem a korszerüsködés' formájában alakul, ha-
nem ugy, amint egyházunk maga gyülekezetszerűvé s a szó literális 
értelmében vetten népszerűvé tud válni. Ahogyan az elmúlt évek alatt 
közeledtünk a Szentírás hitvallásos értelmezéséhez és közeledtünk 
magyar népünk kérdéseinek nemcsak- megértéséhez, hanem magyar népünk 
szeretetének igaz átéléséhez, népünk problémáinak megértéséhez ős-
egyházunknak az egész emberiség iránti felelőssége elvállal ásához,-
ugy tisztult igehirdetésünk, hogy az csonka bizonyságtétel helyett 
mindig inkább teljes, engedelmes bizonyságtételié váljék. 

Ennek az Isten, jó kedvében tartott fejlődé sünlmok 
az eredményei persze nem maguktól születtek. A lelkészi munkaközös-
ségek megértő és'lelkes munkát végeztek egyházkerületünkben ezekért 
az eredmenyokértAz esperesek és az esperesek 'értekezletei, egyházi 
sajtónk és az egyházkerület különböző munkaközösségei óriási erő-
feszítést tettek ezekért az eredményekért. A gyermek-istentiszteletek 
anyagát, a családi istentiszteletek anyagát, az igehirdetések anya-
gat^ a vallástanítás irányelveit, egyházunk rádiós igehirdetés soro-
zatot, és jórészt egyházi sajtónk idevonatkozó szolgálatát is egy-
házkerületünk különböző munkacsoportjai adták országos egyházunk 
kezébe. Hala legyen Istennek,, hogy a Déli Egyházkerületben na már 
valóban nem kell azért harcolni es hírverést Végezni, hogy a lelké-
szek elhigyjék, hogy az egyház az igében áll vágy bukik s az egyházi 
szolgalat gerince az ige hirdetése. Istennek sikerült - félelemmel 
mondom, de mégis öntudattal - egyházkerületünk munkásainak döntő több-
séget megnyernie arra a faradozasra, hogy áz evangélikus egyház való-
ban •az evangélium egyházává legyen hathatósan, életteljesen és'az 
emberekre aldasthozóan bizonysagtevő és tanító egyházzá váljék. 

Hálásan köszönöm erről a helyről is a Teológiai Aka-
démia tanárainak buzgó közreműködését ebben a tekintetben. Az uj 
bibliafordítás éppúgy gondjuk volt, mint az egyházi sajtó, a gyüle-
kezetekben végzett szolgalat éppúgy, mint az Ökumenikus tanulmányi 
teologiai nunma, könyvkiadásunk éppúgy, mint a lelkészi munkaközössé-
gek xanogatasa előadásokkal és tanácsokkal. Itt köszönöm meg azt is, 
hogy teologiai tanaraink nem egy előadásomnak, beszédemnek, püspöki 
kórlevelemnek elvi alapjai tisztázásában segítettek. 
a _ Természetesen vannak ellenkező előjelű jelenségek is. 
Aho± Is cen ̂ Szentlelke az 0 eleven igéje által munkálkodik, ott meg-
mozdul a Eatan is, sot erositi tevékenységét és mindig agyafúrtabb 
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módszerekhez folyamodik. Egyházunk belső megújulásának ellenségei, 
a múlt visszakívánó!, a hanyag papok és a mi mai feladatunkban fe-
lelősséget nem vállaló egyházi munkások módszerei is finomultak az 
elmúlt esztendőkben. Kapcsolataik szövevényesebbeké lettek, célki-
tűzéseiket megpróbálják éppen olyan látóhatárban fogalmazni és elő-
készíteni, mint egyházunk Istennek engedelmes gyermekei a,magukéit. 
ß harc azonban lényegében eldőlt. Nemzetünk és benne egyhazunk szi-
lárdan és tántoríthatatlanul halad előre azon az uton, amelyet .Zsi-
natunk 1948-ban már felismert és kijelölt a számunkra. Alapvetően pe-
dig azt kell mondanunk, hogy ez a harc lényegében ott dölt ex, a&ol 
a ni Urunk Jézus Krisztus legyőzte a Sátánt és előjelét adta az 0 
minden emberre érvényes szeretetének, világot megváltó•győzelmenem, 
az Ó világra kiterjedő kegyelmességének, - a kereszten. 

A helyesen értett evangéliummal szemben mit sori tud-
nak kezdeni és mit sem fognak tudni kezdeni azok, akik annak ellene 
állanak. A világosság felülről jön s az egyház -életét Isten a vilá-
gosság cselekedeteire épiti. Lényegében nagyszerű korszakot elünk, 
melyben a tévelygés hosszabb-rövidebb idő alatt karos következmé-
nyeivel mutatja meg magát, melyben a vakvágányok nem hosszúak azok 
számára, akik azokra futtatják vagy akarják futtatni az életünket. 
Isten minket helyes döntésekhez vezetett, mert ezeket a döntéseket 
a következményekkel igazolta. Rajtuk van a sor, hogy hűségesek és 
meg nem alkuvók legyünk ezekben a döntésekben. 

Be rajtunk van a felelőssége is, hogy önigazságban ̂  
ne tetszelegjünk és valamiképpen el ne bizakodjunk/ mintha mar töké-
letesok volnánk. A tegnapi manna na már romlott étel. Naponta kell 
újra visszatalálnunk az igéhez, naponta kell felülvizsgálnunk és 
korrigálni sajátnagunkat. Jórészt'innen vannak az elmaradásaink,vagy 
egyesek elmaradásai, egyházunkban. Innen, hogy tetszelgünk vagy egye-
set tetszelegnek az elért eredményekben. Az önigazság, a magunkkal 
való elégedettség és n fölény teljesen alkalmatlanná tenne minket. 
Azoknak kell a legalázatosabban vizsgálniok a maguk útját, akik egy-
házunk jövőjéért a legtöbb reménységet.hordozzák. Mert a reménység 
nem szégyenül meg, de a hamis reménység mindig megszégyenül. A hamis 
reményseg melegágya pedig az elbizakodottság. Hamisan reménykedünk, 
ha önmagunkban, a magunk egykori állásfoglalásainak büszkeségeiből 
akarunk élni. A naponta való engedelmesség a mi utunk, engedelmesség 
az igének, mert az igében vannak Isten érvényes Ígéretei és csak 
Isten ígéreteiben van reális alapja a reménységnek. 

V. 
^Egyházunk alapvető rendezésével és helyes, igeszeríi 

lelki tájékozódásával párhuzamosan építette Isten egyházunk háztartá-
sának fejlődését is. Mindig inkább letöri azokat, akik a tengődés 
egyházpolitikáját ajánlottak, hogy azoknak kedvét rontsák és~meggyőző-
dését pihitsák, akik egyházunk háztartását a tőkés alapokról át akar-
ták építeni az igehirdetés erejére. A tengodésnek ez az egyházpoliti-
kája igen talalékony volt. mlőször vitassa akarták tenni az államse-
gély elfogadását. Azután meg akarták tartani az egyházi iskolákat, 
hogy a gyülekezeteknek ne jusson a lényegében való egyházi szolgálat-
ra. Azután tiltakoztak a földek feiajánlasa ellen. A földek felaján-
lás a után megkongatták a vészharangot. Imikor nyilvánvaló lett, hogy 
az államsegélyből és a gyülekezetek hozzájárulásaiból fenn lohet tar-
tani az egyhazat, akkor viszont már kevesellették az államsegélyt és 
azt hajtogattak, hogy az egyháznak jobb sora volt, amikor közpűok mód-
jóra behajtottak az egyházi adót. .Amikor az esetek döntő többségében 
kiderült, hogy a gyülekezetek önkéntes felajánlásaiból több egyházi 
bevetel szármázik, mint valaha is a kötelező egyházi adóból, akkor 
halogattak az önkéntes megajánlások rendszerére való áttérést. Amikor 
az egyházkerületek szilárd központjaivá lettek az egyházi életnek, 
akkor segélykérvények özönével próbálták az egyházkerületek anyagi 
erőit olyan helyekre elszívni, ahol nem a gyülekezet tényleges gyön-
gesége, hanem csak az avult gyülekezetszervező módszerek, a lelkész 
és a prsbitérium tunyasága idézte elő a háztartásbeli fennakadást. 
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Mikor már az egyházban kezdett minden Jól menni, akkor azt mondták, 
hogy igen, de az egyház nem egyház szeretetmunka nélkül. Amikor a 
szeretetmunkát országosán megszerveztük, de nem ugy, ahogy gondol-
ták, - államsegélyből, - hanem a gyülekezetek elvárt rendszeres'ado-
mányából, akkor azt mondták, hogy ezt a gyülekezetek nem bírják. Ha 
a nyugdíjintézetünkről beszéltünk, akkor azt mondták, hogy az egy-
háznak nem lesz ereje 1954-től kezdve, hogy eltartsa nyugdíjasait. 
Amikor viszont felhasználtuk az állam Jóindulatát és minden^60 évet 
betöltött lelkészt nyugdíjra Javasoltunk még az államilag vállalt 
nyugdijak határidejéig, vagyis mult esztendő végéig, akkor azt mond-
ták, hogy nem becsüljük meg az öregeket. Azt is mondták,^hogy a gyü-
lekezetek önmagukban nem kepesek az idő' folyamán tatarozásra szoruló 
templomaikat és épületeiket megjavítani, Akkor megszerveztük a Gyü-
lekezeti Segélyt, hogy országos erőösszpontositással biztosítsuk^ezt. 
Amikor azonban a kétségtelenül nagy szükséglethez mérten olyan oélt 
tűztünk a Gyülekezeti Segély elé, hogy az ezentúl évenként oldjon 
meg legalább két nagy ilyen egyházi feladatot és ezért gyűjtse éven-
ként legalább háromszorosát• a régi gyámintézeti gyűjtésnek, / ami 
még mindig csak lélekszámhoz viszonyítva, kb 1.- forint áldozat vol-
na a Magyarországi Evangélikus Egyházban évenként/ akkor azt mond-
ták, hogy ez súlyosan megterheli a gyülekezeteket s ezt az egyház 
nem bírja, Ugyanakkor pedigyien egy példa van, hogy egyes gyüleke-
zetek egy év alatt rendes háztartasuk fenntartása mellett telken-
kénti 20-30 és dó.- forintokat áldoztak szívből és megrázkódtatás 
nélkül hasonló egyházi építési célokra a mult esztendőben és ebben 
•az esztendőben is, rde ugy, hogy Jiözben teljesítették állani köte-lezettségeiket, adókban, beszolgáltatásban, minden téren. 

Ezt a felsorolást meg folytathatnám« Mi ez más, mint 
a hitetlenségnek, 0, reménytelenségnek, az ötlettelenségnek, és ,a ma-
radiságnak számtalan Jele csak egy konkrét példán, egyházunk háztar-
tásán kimutatva« Ugyanilyen felsorolásokat azonban be tudnánk mutat-
ni elvi, teológiáig egyházpolitikai kérdéseken is, ugy hogy megriad-
nánk a saját gyarlóságainkon, de ugyanakkor megmutatkoznék Isten dön-
tő, ellenállhatatlan kegyelmes cselekvése is ugyanezeken alpontokon. 
Istennek való hálával vallom, hogy mindeddig megkaptuk az G Lelkéből 
azokat^az útmutatásokat, amelyekre^szükségünk volt. Megkaptuk népünk 
és hazánk irántunk való szeretetéből és áldozatkészségéből azt, amire 
szükségünk volt« Megtaláltuk a megoldásokat minden nehéz helyzetben 
és meg fogjuk találni továbbra is. Felhívom a figyelmet az államse-
gély Egyezmény-szerinti első öt esztendő után bekövetkezett 25 os 
csökkentésének pótlására azokból a közegyházi tartalékokból, melye-
ket az első egyezményes öt esztendő alatt megtakarítottunk . . 

is azokból az egyházi földvételárakból, amelyeket államunk 
most érre a célra folyósított. De felhívom a figyelmet' az egyházke-
rület közgyűlésének arra a tárgysorozati pontjára is, mely előrelátóan 
igyekszik ̂ intézkedni már most a harmadik egyezményes öt esztendő ujabb 
problémajavai kapcsolatban is, Isten vezette a mi gondolkodásunkat és 
kezéből etetett minket mind a mai napig. Fennen ragyog egyházunk hom-
IcDkan az 1953°évi Vil»törvénycikk l.§-a, mint a mi nemzedékünk bizony-
ságtétele mindarra nézve, amit az egyházi háztartás Jelent. "A Magyar-
orszagi Evangélikus Egyház háztartását Isten igéjének hatalmára ala-
p<3zza és anyagi'erejét Isten igéjének hirdetésére s a szeretet gyakor-
lasara fordítja« /livei az egyhazat hitből és egyházszcrotetből tart-
jak fennc Hozzájárulásuk és adakozásuk teszi lehetővé, hogy a Magyar-országi Evangélikus Egyház szolgálatát betöltse«" 

, Lo szükségesnek tartom külön megemlékezni lelkészeink 
anyagi helyzeterol is, Halaval mondhatjuk, hogy az elmúlt két esz-
tendő egyhazunk lelkészi állományában a lelkészi egzisztenciák meg-
erősödésének korszaka volt« Együtt éltünk át hazánk egész dolgozó 
népességével együtt fizetésemelést és több árleszállítást« Volt val-
lastanitomkat, egyesületi lelkészeinket, mozgalmi lelkészeinket ké-
vés kivétellel vegleges állasokba tudtuk helyezni, másokat viszonylag 
megfelelő allasokba* Gyülekezeteink döntő többsége pótolta a lelkészek 
elmaradt foldjavadalmait legalább a régen, a földek után viselt adók 
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Sok^helyen korszerűsítették a hiványokat. Az elmúlt jó termésű gaz-
dasági évben a gyülekezetek igen sok helyen rendezték régebbi tar-
tozásaikat s ezeket pénzben vagy természetben megtérítették a lelké-
szeknek. A lelkészekről több terhet levettünk, mint pl. a nyugdíj-
járulékok terhét. Továbbfolytattak a belső segélyezést. Egyházkeru-x 
létünk a jelentés vonatkozó időszakában,csaknem két esztendő'alatt 
majdnem llo.ooo.- forintot fordított lelkészek segélyezésére. Meg-
szerveztük az egyházmegyei lelkészi önsegélyt s az is sok segítséget 
nyújt hirtelen megszorult lelkészeknek, A lelkészlakásokat^sok "he-
lyen renováltatták és azok igen nagy százalékban tekinthetők rendkí-
vül jóknak. Lehetővé tettük lelkészeink és családtagjaik üdülését. 
Javítottunk a segédlelkészek helyeetén, úgyhogy azoknak ma már csak-
nem fele családosan élhet. .Felelősségem teljes tudatában jelenthetem, 
hogy a lelkészek javadalmai - beleértve a természetbenieket is -
csaknem mindenütt elérik hazánk értelmiségi dolgozóinak színvonalát 
és sok helyen felülhaladjak az országos átlagot. Természetesen van-
nak nagy aránytalanságok és igazságtalanságok is a lelkészek családi, 
anyagi helyzetét tekintve. Ezen azonban csak mi magunk segíthetünk 
és ez is egyike azoknak a teendőknek, amelyek még megoldatlan Kér-
dések, amelyekhez közös nevelődésünk szükséges. Az egyházkerület az 
eddig felsoroltakon kivül nemcsak azt tette, hogy az espereseknek 
és az esucresi segédlelkészeknek tiszteletdijat biztosított, hogy a 
missziói"helveken állandó segélyt folyósít, hogy gyakori kölcsönökkel, 
Luther-kabáthoz vagy más szükségesékhez, segiti a lelkészeket, dekázzál 
is segíteni akart, hogy ezt a szükséges közösségi nevelést mo§probal-
ja megadni. Helyes, korszerű szempontok megmutatása és közösségi éle-
tünk erőteljes kialakítása is olyan feladat, amelyet egyházkerületi 
és püspöki feladatnak tartok. 

VI. 
Végezetül szeretnék felsorolni néhány olyan felada-

tot, amelyet a közeljövőben erőnkhöz és belátásunkhoz mérten- meg 
kell oldanunk. 

Ezeknek egy része javaslatok formájában tárgysoro-
zatunkon van,, másik része még az előzetes beható tanácskozásokig 
sem jutott, 

Meg kell oldanunk tervbevett, nagyobb egyházi épít-
kezéseink problémáját. Átépíteni és tatarozni kell a Deák-téri pa-
róchiát. Országosan ez együvétartozik az Egyetemes egyház és az 
Északi Egyházkerület Ülloi-uti székházának átépítési és tatarozási 
nroblénájávai s éppen ezért nem kis feladat. 

Meg kell oldanunk a kántorkérdést. Kántoraink túl-
nyomó részben alacsony képesítésű, kezdő színvonalú egyházi munká-
sok. Az evangélikus egyházban súlyt kell arra helyezni, hogy az egy-
házi zene^ a gyülekezeti éneklés színvonalas legyen. Meglévő kánto-
raink továbbképzését és a magasabbfokú'egyházzenei oktatás módját 
és intézményét kell megalkotnunk. 

Egyházi sajtónk szolgalata terén legnagyobb'és leg-
fontosabb feladatunk a Keresztyén Enekeskönyv ujabb kiadása. Az Egy-
házegyetem Tanácsa már engedélyt adott ahhoz, hogy a Sajtóosztály 
megjelentethesse a Keresztyén Énekeskönyv rövid"' tő E formáját, 

, A kazuáliák liturgiája terén rendet kell teremtenünk. 
Egységes, teologiailag igaz megoldásokat kell találnunk országosan 
egységes kazualis-liturgia elkeszitésében. 

Rendeznünk kell a szórványok és missziók és azok 
lelkészeinek ügyét. Erre vonatkozólag a tárgysorozaton van egy kez-
deményező lépés, 
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Általában foglalkoznunk kell a gyülekezeti munka 
formáinak ás tartalmának kidolgozásával, az egyházi tevékenység 
ezen részletkérdéseivel elvileg és gyakorlatilag egyaránt, 

7 # Meg kell erősíteni az egyház tanitói munkáját, első-
sorban a lelkészek továbbképzése irányában. Ezzel a célkitűzéssel 
vette át egyházkerületünk a'Fóti Man .dák Mária Belmissziói Otthont, 

8. 
Igen meggondoltan és tervszerűen kell foglalkoznunk 

a lelkészi utánpótlás és a segédlelkésznevelés tartalmi kérdéseivel. 
Jelenleg kétségesnek lehet tartani azt, hogy a szó nemes értelmében 
és valódi értelmében uj lelkésznemzedék van kialakulóban.^Ez pedig 
egyházunk becsületügye és Isten szine előtt vállalt szolgálatának a 
jövő szempontjából nézve egyik legdöntőbb kérdése, 

O O 0 
Ami pedig még a püspöki jelentésekben "lenni szokott, 

azt a"mi egyházkerületünk kipróbált módján a püspöki jelentéshez csa-
tolt részletjelentésekben tárjuk fel. "Kérem az Egyházkerületi Köz-
gyűlést, szenteljen figyelmet azoknak. Ezúton köszönöm meg a rész-
jelentéseket feldolgozo munkatársaimnak ezt a szolgálatát. 

Végezetül hálásan köszönöm elsősorban az Állami 
Egyházügyi Hivatal elnökének: Horváth János^elnök urnák azt a bölcs 
és mindig segito magatartását, mellyel egyházunk és benne egyházke-
rületünk elvi és gyakorlati kérdéseit intézi. Köszönöm a Magyar Nép-
köztársaságnak irántunk megnyilvánult és az Állami Egyházügyi Hiva-
talon keresztül kifejezett jóindulatát, támogatását és minden téren 
megmutatkozó megértését. ^ 

Köszönöm a püspöki hivatalban dolgozó munkátarsaim 
hűséges, odaadó és jó munkáját. 

Köszönöm az Esperes uralmak és általában az egyház-
megyéknek azt az odaadó támogatását, melyet egyházkerületünk az Ő 
részükről élvez. 

Köszönöm a Lelkésztestvéreknek a gyülekezetekben és 
a közös szolgálatban megmutatott hűségét és Isten áldását kívánom 
mindnyájukra gyülekezeteikkel együtt. 

Isten tartsa meg/ nevelje engedelmessé Egyházkerü-
letünket, áldja meg egész Egyházkerületünk szolgálatát az 0 dicső-
ségére ! 

0 - 0 - 0 - 0 
Az Északi Evangélikus Egyházkerület a Béli Evangéli-

kus Egyházkerület közgyűlésén magát küldöttségileg képviseltette. 
Ennek a küldöttségnek tagjai: Weltler Rezső soproni lelkész, Lukáesy 
Dezső téti lelkész és Rédey Sándor északi egyházkerületi tanácsos. 
A .küldöttség vezetője, Weltler Rezső lelkész rövid beszédben üdvözöl-
te a Déli Evangélikus Egyházkeiület közgyűlését. Az üdvözlő beszéd-
ben rámutatott a mai nap jelentőségére, amikor mindkét egyházkerü-
let számadó közgyűlést tart. Kifejezésre juttatja, hogy a két egyház-
kerület alkotja Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyházunkat és 
hogy a legszorosabb együttműködésben kel-1 együtt munkálkodnunk egy-
hazunk és magyar népünk érdekében. Kiemelte, hogy a két egyházkerü-
let püspöke: D.Dr.Vető Lajos és D.Dezséry László püspök meleg baráti, 
sőt testvéri együttműködésben vezetik Magyarországi Evangélikus Egy-
házunkat. ̂Beszéde végén az Északi Evangélikus Egyházkerület nevében 
Isten áldását kérte a Déli Evangélikus Egyházkerület közgyűlésére, 
D.Dezséry László püspökre és^a közgyűlés minden tagjára. 

,D.Dezséry László püspök hálásan megköszöni az Északi 
Evangélikus»Egyházkerület üdvözletét. Örömének ad kifejezést, hogy 
ezen a mai napon mi is átadhatjuk a Déli Evangélikus Egyházkerület 
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szívből jővő testvéri köszöntését az Északi Egyházkerületnek. Java-
solja, hogy a Déli Evangélikus,Egyházkerület közgyűlése küldöttségi-
leg is képviseltesse magát az Északi Evangélikus Egyházkerület köz-
gyűlésén s tolmácsolja közgyűlésünk szivbol jövő köszöntését'és kér-
je az Északi Egyházkerület közgyűlésére Isten gazdag áldását. 

Az egyházkerület közgyűlése 
a püspök javaslatát egyhangúlag macáé-
vá téve az Északi Evangélikus Egyház-
kerület közgyűlésére küldöttséget "küld 
ki, melynek tagjai: Gyöngyösi Vilmos 
pesti esperes, Krailling Dániel gyönki 
lelkész és Mecskó György^makói egyház-
tanácsos. Felhatalmazza és megbízza 
Gyöngyösi Vilmos esperest, a küldött-
ség vezetőjét, hogy az Északi^Evangé-
likus Egyházkerület közgyűlésén a Déli 
Evangélikus Egyházkerület köszöntését 
tolmácsolja. 

Mekis Ádám egyházkerületi lelkészi főjegyző javaslatá-
ra az egyházkerületi közgyűlés D.Dezséry László püspöki jelentésével 
kapcsolatban a következő határozatot hozza: 

Az egyházkerület közgyűlése 
örömmel hallgatta D.Dezséry László ̂  
püspök nagyszabású, egyházunk életé-
nek perspektíváit világosán feltáró 
jelentését és azt teljes terjedelmé-
ben a közgyülés j egyz6könyvébe ̂ veteti. 

De ezen túlmenően is háláját 
és köszönetét fejezi ki egyházkerüle-
tünk nevében püspök urnák azért a nagy-
jelentőségű, felelősségteljes szolgá-
latáért, amelyet most már négy esz-
tendőn át odaadó hűséggel és tördien 
következetességgel folytatott egyhá-
zunkért és magyar népünkért, hazánk 
határain belül éppenugy, mint azokon 
kívül. A közgyűlés igen nagyra értékeli 
püspök urnák ezt a szolgálatát. 

Jóleső örömmel üdvözli ot ab-
ból az alkalomból, hogy a szlovákiai 
Evangélikus Teológiai Fakultás őt 
D.Dr.Vető Lajospüspök úrral együtt 
díszdoktorává választotta, mert a szlo-
vákiai evangélikus egyháznak ebben a 
történelmi jelentőségű gesztusában el-
ismerését lat jói annak a jó munkának, 
amelyet püspök urunk a világ népeinek 
megbékélése vonalán, másrészt pedig a 
magyar és szlovák nép, ̂ közelebbről a 
Magyarországi és Szlovákiai Evangélikus 
Egyház történelmi kibékülesének érde-
keben végzett. 

A közgyűlés Isten áldását kéri 
püspök urunk eletére és további szol-
gálatára, hogy ezután is adjon neki 
jó erőt és egészséget ahhoz a bámula-
tos munkaszeretethez és munkabíráshoz, 
amelyről püspöki tisztségének eddigi 
négy esztendeje alatt tanúbizonyságot 
tett. 
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Egyházkerületünk közgyűlése, 

lelkészeink és egyházunk nemlelkészi 
vezetői, gyülekezeteink biztosítják 
püspok^urunkat Őszinte támogató kész-
ségükről és hűséges együt tmunkálkoha-
sukról. 

Ezután következtek az egyes részletjelentések az aláb-
bi, sorrend szerint; 

a/ Gyöm ösi Vilmos pesti esperes 
jelentése az Egyházmegyei Lelkészi Munkaközösségek 

lelkeszr onsegelyezes/ munka-jar o 1: 
. a puli Evangélikus Egyházkerület nyolc egyházmegyéjé-

nek Lelkészi Munkaközössége 1954«június lo-én, a tegnapi napon tar-
tották együttes ülését, sikter András, bács-kiskun egyházmegyei es-
peres Máté ev*9,9-13*versei alapján tartott megnyitó áhítatot. 
D.Dezséry László püspök ismertetve püspöki jelentésének /irányelveit 
általános tájékoztatót nyújtott .a Déli Evangélikus ̂ Egyházkerület 
:lelkészi karának. Majd Prőhle Károly teológiai tanár tartott előadást 
'»A keresztség és a keresztelés, rendje egyhazunkban" cimen. A ̂n ép es 
lelkészértekezlet, melyen I06 lelkész vett részt, Káldy Zoltán pécsi 
léikész Efezus 1,15-18.versei alapján tartott írásmagyarázatával ért 
vé get•• 

A lelkészi munkaközösségek munkája mind nagyobb je-
lentőséggel bir. Az egyház munkamühelyeinek mondhatók. Az egyház 
egységének a kialakításában is fontos szerepük var. Egyházmegyék, 
gyülekezetek munkáját itt tervqzik és beszélik meg a lelkészek, de 
országos jellegű feladatok is itt indulnak el a megvalósítás felé. 
Sok hasznos indítás is származott már ezekből a.közösségekből. 

Az egyházmegyei lelkészi munkaközösségek hivatottak 
szolgálni a lelkész kár'közösségét, összetartozását és mindenek előtt 
hitbeli elmélyítését, iso 

Vizsgálva a:z egyházmegyei lelkészi munkaközösségek munkáját, igen 'fontos az a tény, hogy a lelkészek ezekben a munka-
közösségekben nagy gondossággal készülnek az igehirdetés^szolgála-
tára. Az ige tanulmányozása., a korszerű ̂ igehirdetés kérdésének a 
megvitatása, a prédikációra való készülés kollektiv munkája áldásos 
hatását érezteti egyházunk életében. 

Meg kell említenünk azt is, hogy nemzeti életünk 
nagy kérdései is szerepelnek ezeknek az összejöveteleknek a táryyg 
sorozatán. Az országos irányítás, a helyi tapasztalatok megbeszélése 
sok lelkésztársunknak adott már helyes útbaigazítást. Helyesen tájé-
kozódó lelkészeink munkáján keresztül, sok gyülekezetünk, híveink 
széles tábora helyes módon tudott beilleszkedni nagy nemzeti felada-
tainkba s tudta .szolgálni nemzeti életünknek nagy ügyeit. Elég ha itt 
utalok a béke ügyének szolgálatára, a termelőszövetkezetek kérdésé-
re, valamint emlttera a mezőgazdasági programmot* 

Ezek a munkaközösségek a lelkészi tudományos munkás-
ság vitaülései is* Legutóbbi közös munkaközösségi ülésünk alkalmával 
a lelkészi kar még kérdést intézett arra vonatkozólag, hogy miképpen 
használhatja & gyakorló papság a Teológiai Akadémia könyvtárát..Ma 
már örömmel állapíthatjuk meg, hogy nemcsak a Teológiai Akadémia 
könyvtára áll rendelkezésünkre', hanem a lelkészek évtizedes óhaja is 
teljesült az Egyetemes'Egyház könyv- és levéltára megnyitásával,amit 
nagy örömmel üdvözlünk. 

k lelkészi munkaközösségek munkáját D.Dezséry László 
püspök, az Egyháznegyei Lelkészi Munkaközösségek országos vezetője 
irányította. Egyházkerületünk egész lelkészi karának köszönetét fe-
jezem ki azért a fáradságos munkájáért, hogy nem elégedett meg a 
levelezéssel, hanem személyesen is felkereste ezeket a munkaközös-
ségi alkalmakat, ,hogy- előadásaival, tanácsaival a helyszínen is 
irányítsa a munkát. Személyes munkájának eredménye Déli Egyházkerü-
letünk magatartásának, helyes eligazodásának egységén mérhető le 



- 19 -
leginkább. Mikor köszönetünknek és elismerésünknek először adunk 
hangot az egyházkerület közgyűlése előtt, tesszük ezt azzal a remény-
séggel, hogy a jó vezetői munka elismerése püspökünket is megerösiti 
abban a szolgálatában, hogy még nagyobb odaadással és bölcseséggel 
vezesse mint az Egyházmegyei Lelkészi Munkakösösséges országos veze-
tője nemcsak Déli Egyházkerületünk, hanem az egész egyház lelkészi 
munkaközösségeinek munkáját. „ r r A lelkészi munkaközösségek munkája szempontjából 
nagy'jelentőségű volt az az előadás, amelyet Dezséry László püspök 
a IV.Országos Esperesi Értekezleten tartott. Ez az előadás nagymér-
tékben előmozdította, hogy munkánk tervszerű és egységes legyen. Az 
eredményeknek a kialakitasa és közkinccsé tétele tekintetében azon-
ban igen erős hiányosságok vannak. Az elvégzett munka nem hozta meg 
azt a gyakorlati eredményt, amelyet elvárhattunk volt. 

A tiz kötelező tanulmányi téma közül a lundi konferen' 
cia anyagát, a szektakérdést-, a szeretetmunkát, a bibliaórák kérdését 
helyezte előtérbe a legtöbb egyházmegye. Az 1953-54.évi munkáról még 
nincsen teljes képünk, mivel még non fejeződött be Lelkészi^Munka-
közösségeink munkaidőszaka. Ennek az időszaknak kötelező előadasai 
a következők: , , „ , 

1. Luther két birodalomrol szolo tanitasa* 
2. A magyar protestáns egyházak hozzászólása az Egy-

házak Vilagtanácsa evanstoni nagygyűlésének anya-
gához. 

3. Gyarmati kérdés és^a keresztyénség világmissziója. 
4. A Szentírás lutheránus használata. 
5. Az emberi munka teológiai^értékelése. 
0; Az egyház politikai felelőssége. 
7. Isten orszaga - keresztyén etika. 
8. Egyháztagság, egyházfenntartó tagság, egyház-

fegyelem. , , 
Lelkészi munkaközösségeink munkaja szempontjából 

célkitűzéseket". Az 1952^május 28-án tartott III.esperesi értekezlet 
rendezte a lelkészi munkaközösségek állandó és kötelező munkamenetét0 Az 1953,október 2-an megtartott IV.Országos Esperesi^Értekezleten az 
Egyházmegyei Lelkészi Munkaközösségek országos vezetője jelentést 
tett az addig elvégzett munkáról^"áttekintés az Egyháznegyei Lelkészi 
Munkaközösségek 1952-53*óvi munkáján; annak értékelése" cimen. Az 
1954.februárr23-24-én tartott V.értekezlet alkalmával a teológiai tanárok teológiai összefoglalót adtak az 1953-54.evi munkaprogrammal 
kapcsolatban. 

A Lelkészi Munkaközösségek lőrébe tartozik a lelkészi 
önsegély is. Az 1953»évben e z a ko.otkező képet mutatta: 

Bevétel: Kiadás: 
1. Kelet-békési 8.81o.82 Et 8.l64,2o Et 
2. Nyugat-békési 3.698.92 " 3.306.^0 " 
3. Csongrád-szolnoki 2. 8 0 8 .42 " 2. 8 0 8 .42 " 
4. Bács-kiskun 75o.- " 75o.- " 
5. Pesti 2.496.- " 2 . I 0 0 . - " 
6. Pestmegyei 2.295.68 " - 2.295.68 " 
7. Somogy-zalai 8 0 0 , - " - 8 0 0 . - " 
8. Tolna-baranyai _ 1.161.74 " , 606.60 _ 

Összesen: 22.821,58 Et 20.83i.30 Et 
A jelentés alapját képező első évről azt lehet mon-

dani, hogy abban rendeződött a lelkészi munkaközösségek munkarendje, 
a második év a munka tervszerűvé és egységessé tételét szolgálta. Azt 
is lehetne^mondani, hogy ez a két esztendő a tanulóidő volt. Meg va-
gyunk győződve^a felöl, hogy az elmúlt két esztendő tapasztalata alao-
jan a következő munkaévben mindenütt kielégítő munkát fognak nyújtani 
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if lelkészi munkaközösségeink. Ehhez adja Isten az 0 megsegitó erejét 

és áldását. 
Az Egyházmegyei Lelkészi Munkaközösségek munkájáról 

szóló jelentéssel kapcsolatban a következő határozati javaslatokat 
terjesztem elő: 

Javasolom, hogy a közgyűlés 
mondjon köszönetet Sikter András 
Bács-Kiskun megyei esperesnek,va-
lamint Káldy Zoltán pécsi^lelkész-
nek igehirdetői szolgálatáért*Fe-
jezze ki köszönetét Prőhle Károly 
teológiai tan árun len ak "A kereszt-
ség és a keresztelés rendje egy-
házunkban" cimen^tartott értékes, 
tudományos előadásáért. Mondjon 
köszönetet Mekis Adám püspökhelyet-
tes, Kelet-békési esperesnek a ke-
rületi közgyűlést megelőző isten-
tiszteleti szolgálataért. Javasolom, 
hogy az egyházkerület közgyűlésének 
jegyzőkönyvében örokittessék meg 
egész lelkészi karunk köszönete 
D.Dezséry László püspök urnák a 
lelkészi" munkaközösségük vezetésé-
ben kifejtett munkájáért és fárado-
zásáért, azért az általános tájé-' 
kostatóért, melyet lelkészi kanárik-
nak nyújtott. Mondjon köszönetet a 
közgyűlés nemcsak azértK hogy nem-. zotűnk életének és egyházunk szolgá-
latának most nyíló uj szakaszán el-
igazító tanítást adott számunkra,ha-
nem azért .is, hogy népünk szolgálatá-
ban, egyházunk szeretetében és az evan-
gélium bátor, örvendező és mindenkor 
reménykedő hirdetésében példaképpen 
jár előttünk. 

Az egyházkerület közgyűlése a 
jelentést tudomásul Veszi és az előter-
jesztett javaslatokat határozati erőre 
emeli. 

b/ Benczúr László püspöki titkár 
"J^0""^80 a z Q.gyházkerül e t; i LelkészképesitŐ Bi-zottság munka járóig "" ~ " "" "" " ~ 

A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Leikészképesitő 
Bizottság Déli Egyházkerületi Osztálya a legutóbbi püspöki jelentés 
benutatasa ota négy izben ülésezett. 1952.junius 25-én első vizsgát 
tett G-l atz Anna, Hulej Alfréd, Ródey Páí, második vizsgát tett Br.Be-
nes Miklós, Brebovspky Gyula, Komoly Sámuel, .Vető Béla; 1952.október 
97én összevont vizsgát tett Allinger János, Hülvely Sándor, Kari Béla, 
Vámos József, Zay László; Allinger János és Kari Béla németnyelvű ige-
hirdetésre szerzett képesítést; 1954.január lj-án második vizsgát tett 
G-l atz Anna és Rédey Pál; Glatz Anna tudomásul vette, hogy a vizsga 
letétele után ̂ ordinációban /lelkésszé s zen telesben/ nem részesül.ösz-
szevont vizsgát tett Harkányi László, Juhász Géza, Szeberényi Tamás, 
Trajtler Gabor; Dr.Benes Miklós németnyelvű igehirdetésre szerzett 
képesítést; 1§54.március 19-én második vizsgát tet't Hulej Alfréd, ösz-
szevont vizsgát tett Ealasy Endre, Madarász István, Povázsay Mihály; 
Bacskay Gusztáv segédlelkész szlováknyelvű igehirdetésre szerzett ké-
pesítést. Az- 1954.évben tartott vizsgák annyiban különböztek az eddig 
szokasban volt lelkészképc-sitő vizsgáktól, hogy a Lelkészképcsitő 
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Szabályzatban feltüntetett szóbeli vizsgaanyagot részletes tételekbe 
csoportosítva kapták meg a jelöltek. A tételek összeállításánál fő-
lej az a szempont érvényesült, hogy azok ne váljanak a Teológiai Aka-
démia szigorlati anyagának rövidebbre fogott egyszerű felelevenítésé-
vé, hanem a mai evangelikus gyülekezetben munkálkodó" lelkész szolgála-
ta szempontjából nyúj'tsnak lehetőséget arra, hogy a jelöltek biblia-
ismerete, az egyház 'tanítása, a gyakorlati teologia elvi kérdései, az 
egyházjog, a hazai és külföldi egyházi élet ismerete mennyiben felel 
meg a mai egyházi követelményeknek. A tételek beható ismeretet kíván-
nak a biblia mai aktuális üzenetének megértése és^tolmácsolása, a 
zsinat munkája és az uj törvények, egyhazunk ökumenikus, hazafias és 
békeszolgálata tekintetében. , . •, 

A bizottság tagjai sorában beállott személyi válto-
zások kérdését a közgyűlés 14.^tárgysorozat! pontja fogja^tárgyalni. 

Minden bizottsági ülésről részletes jegyzőkönyv ké-
szült, a vizsgák külső formáját a beható kérdezés és a t e s t v é r i e s 
kollokvium jellemezte. A Kelet-békési 
egyházmegye javaslata alapján a kerü-^ 
íeti presbitérium és a Leikészképesitő 
Bizottság is foglalkozott azzal a kér-
déssel, hogy a lelkészvizsgák a Déli 
Egyházkerület Fóti Belmissziói Ottho-
nában történjenek olyképpen, hogy a 
bizottság tagjai még behatóbban fog-
lalkozzanak mindenegyes jelölttel é s 
ezt megelőzően alkalmuk legyen a jelöl-
telenek arra, hogy néhány napon á t kö-
zösen készülhessenek fel a vizsgára. 

Az egyházkerület közgyűlése 
a jelentest tudomásul veszi és a ja-
vaslatot határozati erőre emeli. 

c/ Friedrich' Lajos, a Lelkész-nevelő Intézet igazgató-
jának • 

^jelentése a szup£likációról. 
Az alábbi jelentés az egyházkerületben folyó szupp-

likáció kapcsán az egyházkerület és a Lelkésznevelő Intézet kapcsola-
táról ad tájékoztatást. 

A legutóbbi .egyházkerületi közgyűlés óta is tovább-, 
folyt gyülekezeteinkben a szupplikáció, vagyis'az az ősi egyházi'szo-
kás, amely szerint fiatal teológusaink a gyülekezeteket felkeresik, 
ott igehirdetői szolgálatokat vegezzenek és adományokat, valamint az 
offertóriumot^veszik át lelkészképzésünk javára. Az elmúlt két esz-
tendőben teológusaink mellett Akadémiánk professzorai is résztvettek 
febben a szolgálatban. 

1952-ben a Déli Egyházkerület 116 gyülekezetében volt 
esupplikáció. A befolyt adományok bruttó végösszege: 62.463.77 forint 
volt. 1953-ban 88 gyülekezetben volt szupplikáció, aminek végső ered-
ménye 40.185.14 forint volt. 

1 9 5 3 a Déli Egyházkerület 8 egyházmegyéjéből 
összesen 4.900.- f o r i n t f o l y t be a le lkésznevelés c é l j á r a a Lelkész-
nevelő In téze t pénztárába. Ennek az összegnek r é sz l e t ezése a követ-
kező 1 

Kelet-békési egyházmegye 2.000.- Ft 
Nyugat-békési egyházmegye - - -
Bács-Kiskun egyházmegye' l.ooo.- tf 
Pesti egyházmegye • 600.- s? 
Pestme§yei egyházmegye I.300.- " 
Csongrád-szolnoki egyházmegye - - -
Somogy-zalai egyházmegye - - -
Tolna-baranyai egyházmegye - - -
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1954-ben január 1-től május 31-ig a következő össze-

gek folytak be az egyházmegyéktől összesen 3.708.98 forint összegben 
a Lelkésznevelő Intézet pénztárába: 

Kelet-békési egyházmegye l.ooo.- Ft 
Nyugat-békési egyházmegye ' - - -
Bács-kiskun egyházmegye 600.-
Pesti egyházmegye -
Pestmegyei egyházmegye^ 600.- " 
Csongrád-szolnoki^egyházmegye - - -
Somogy-zalai egyházmegye - -
Tolna-baranyai. egyPxázmegye 1.508.98" 
Zsinatunk 1953.évi VII.te.-o 14.§-a /j/,pontja köte-

lezővé teszi, hogy az egyházközségek költségelőirányzatába a rendes 
szükségletek köze a lelkészképzést szolgáló hozzájárulás is felvétes-
sék. Ennek a rendelkezésnek értelmében a Déli Egyházkerület egyház-
községei költségvetésileg 14.034,- forint támogatást^ajánlottak fel 
az 1954. évre a Lelkésznevelő Intézetnek az alábbi részletezés sze-
rint: 

Kelet-békési egyházmegye 3*97o.- Ft 
Nyugat-békési egyházmegye 7io.- " 
Bács-kiskun egyházmegye 48o.- " 
Pesti egyházmegye - - -
Pestmegyei egyházmegye^ 4.068.- " 
Csongrád-szolnoki ̂ egyházmegye 5°5*- fí 
Somogy-zalai egyházmegye 2.330*- " 
Tolna-baranyai egyházmegye 1.971*- " 
A DÍli Egyházkerület 1952-ben és 1953-ban 5-500. 

forint segélyt juttatott támogatásként a Lelkészneveíő Intézetnek. 
1954-ben^ennek a támogatásnak első részleteként 2.500.- forintot 
kapott már meg az Intezet. 

Teológusok számára személyi segélyként 3.000.- fo-
rintot folyósitott 1952.-ben, 1953-ban ésr1954-ben is az egyházkerü-
let güspöke. A segélyeket az Ifjúsági Tanács javaslata álapján osz-
tották szét. 

A Lelkésznevelő Intézet most készülő sportpályájához 
5 0 0 . - forint támogatást juttatott az egyházkerület. 

A szu^plikácioból befolyt adományok a gyülekezetek 
évi rendszeres^hozzájárulása és az egyházkerület által nyújtott köz-
vetlen támogatás arról tanúskodnak, hogy egyházkerületünk és gyüle-
kezeteink a Lelkésznevelő Intézetet, a benne folyó munkát és teológiai 
hallgatóink anyagi kérdéseit is a magáénak tudja és szivén viseli. 
Mint egyben a Lelkésznevelő Intézet igazgatója ez alkalommal is há-
lás köszönetemet fejezem^ki a Déli Egyházkerület gyülekezetei és egy-
házkerületünk püspöke iránt az értékes segítségért. 

Jelentem végül, hogy a most záruló tanévben Lelkész-
nevelő Intézetünk hallgatói közül 2o teológus tartozik a Déli Egy-
házkerülethez. A most végző teológusok közül pedig 5 teológus és 2 
teológa tartozik a Déli Egyházkerület kötelékébe. 

Jelentésem elfogadását kérve a következő javaslatot 
terjesztem elő: 

Az egyházkerület közgyűlése mond-
ja ki,̂  hogy a gyülekezetek a lelkesz-
levelés eeljára költségvetésileg meg-
ajánlott összegeket közvetlenül a Lel-
sésznevelo Intezet pénztárába fizessék 
dg. Ettől függetlenül az egyházmegyék-
iek fennáll az a joga,^hogy saját költ-
ségvetése/terhére^ adományaival támogas-
sa a Lelkésznevelő Intézetet és javas-
Latot tegyen a Lelkésznevelő Intézetnek 
irra, hogy az egyházmegyei támogatással 
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melyik teológus költségeihez kivan-
nak hozzájárulni. Fennáll továbbá 
az egyházközségeknek az a joga,hogy 
a költségvetésileg a gyülekezetek ré-
széről megajánlott és a Lelkésznevelő 
Intézet pénztárába befizetett^összegen 
felül külön személyre szóló támogatast 
nyújtsanak, ebben az esetben azonban 
kívánatos, hogy a közvetlenül nyújtott 
támogatás összegéről tájékoztatást 
küldjenek'a Lelkésznevelő Intézet igaz-
gatójának. 

Az egyházkerület közgyűlésé 
a jelentést elfogadja és a javaslatot 
határozatilag kimondja. 

d/ Benczúr László püspöki titkár 
jelentése a gjülekezetek^munkábáról. 

A gyülekezetek munkájáról szóló jelentésemet statisz-
tikai kimutatással szeretném kezdeni. A Déli Evangélikus Egyházkerü-
letben 152 önálló egyházközség van. Ebben a szamban benne foglaltat-
nak azok az újonnan alakult, vagy önállósult egyházközségek, amelyek 
az egyházkerület megalakulása óta létesültek. Ezek a gyülekezetek a 
lélekszám szerinti megosztás tekintetében a következőképpen csopor-
tosíthatók: 

I - 5 0 0 lélek 3 8 gyülekezetben 
5 0 0 - I 0 0 0 " 5 0 " 
looo-2ooo » 31 " 
2 0 0 0 - 3 0 0 0 " 2 4 » 
5 0 0 0 - I 0 0 0 0 " 5 " 
loooo-en felül 4 " 

A kimutatás szerint gyülekezeteink.egyharmada 500-
looo lelket tart nyilván. Az 5~l°«ooo leikot nyilvántartó gyülekezem 
tek névszerint a következők: . 

Mezőberény II.kerület 5*000 lélek 
Kondoros 5*383 T! 
Pilis 5.615 " 
Tótkomlós ^ 6.261 " 
Pesti egyház /fasori. 
Deák-téri lelkészi kör/ 8 . 6 0 0 " 

lo.ooo-en felüli lélekszámot tartanak nyilván az 
alábbi gyülekezetekben: 

Kiskőrös 10.212 lélek 
Orosháza I 3 . 5 0 0 " 
Szarvas /két ( 
önálló egyház-
községben együt-
tesen/ I 8 . 0 0 0 " 
Békéscsaba 2 6 . 0 0 0 " 

A gyülekezetek tagjai közül lo % él szórványban. 
Egyházkerületünk nyolc egyházmegyébe osztott I52 

gyülekezetének egyházi^munkájáról kisérlek meg összefoglaló képet 
adni. Jelentésem anyagát az egyházmegyei közgyűlések esperesi je-
lentéseiből, az egyházkerület tanácsüléseinek jegyzőkönyveiből"és a 
püspöki hivatal irattárából merítem. A gyülekezetek munkájáról szól-
va, mintjárt jelentésem elején örömmel es hálaadással kell megálla-
pítani, hogy az^épitő munka napjait élő magyar nép között gyüleke-
zeteink ̂az egyházra bízott sajátos munka végzésének megbecsülésében 
és örömében élnek. 
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Mindenek el fitt a. gyülekezetekben folyó igehirdetői 
munkáról kell szólni. Zsinatunknak az egyházi hivatalról es az egyház 
munkásairól hozott 1953*évi V.törvénycikke a következőképpen rendel-
kezik: "A gyülekezeti leikéss, mint aki nem magának,/hanem Istennek' 
szolgál s mirít .akitől az egyházközség a teljes szolgálatkészséget 
várja el, felelős az igehirdetői és gyülekezeti lelkészi^munka ter-
vezéséért, tartalmáért és folyamatos végzéséért. E felelősségben'az 
egyházközségben szolgáló lelkészi munkatársak is'osztoznak.y7«§./2/ 
bekezdés./ A törvény szellemének megfelelően 1953.junius 2o-án kelt 
közös püspöki körlevél közzéteszi /8I0/I953./ a s zsinati törve-^ 
nyék végrehajtásával kapcsolatban a Végrehajtó Bizottság határozatát, 
mely szerint a lelkészeknek el kell készíteniük a gyülekezeti munka 
egy évre szóló tervezetét s ezt meg kell küldeniük az esperesnek,aki 
ezt észrevétellel vagy jóváhagyással küldi vissza évenként november 
lR-ig,a munkaterv feltüpő részeit jelentve a püspöknek. A jelentések-
ből nem mindenütt tűnik ki,' hogy ezt a rendelkezést végrehajtották. 
Több esperes örömmel számol be azonban arról, hogy a tudatos terv-' 
szerűséggel végzett munka jó^eredményeket hozott a gyülekezetekben. 
A nyugat-békési esperes például a következőket iria: "Minden gyüle-
kezeti lelkész a mult év" őszén belrüldötte azt/a lelkészi munkatervet, 
melynek megvalósítását ezekben a hónapokban látjuk minden egyházta-
gunk életének javára. Az ilyen hosszú időre előre tervező idő- és 
erőbeosztás nélkülözhetetlen a modern lelkipásztorkodásban* A terv-
szerűséghez tartozik az is, hogy gyakran valósítottunk meg vendég-
igehirdetéses szolgálatokat és szószék-cseréket." 

A tervszerű munkához tartozik az is, hogy lelkészeink 
már tulajdonképpen az első világháború utáni idő óta mindinkább vissza-
tértek egyházunknak ahhoz az ősi^gyakorlatához, hogy vasárnapi ige-
hirdetésükben az egyházi esztendő menete szerint kialakított igehir-
detési tervezet, az u.n. perikopa-rend szerint hirdetik az igét. 
1952.ádvenkjétol uj perikppa-rend lépett életbe, amelyet Teológiai 
Akadémiánk tanárai állítottak össze. 

A bibliával való tervszerű foglalkozást segiti elő 
gyülekezeteink bibliaolvasó tagjai számára az Útmutató, -amelyet Saj-
tóosztályunk ezévben is megjelentetett és amely különösen leotióiban 
szintén az egyházi esztendő menetét tartja szemelőtt; A lo.ooö példány-
ban megjelent Útmutató valamennyi példánya elfogyott. 

"Lelkészeink nagyrésze igen komolyan készül fel az 
igehirdetés felelős szolgálatára. Az Egyházmegyei Lelkészi Munkakö-
zösségi gyűléseken minden egyes alkalommal közösen is foglalkozunk 
az igehirdetésre való felkészülés problémáival" - jelenti a Kelet-
békési ̂ egyházmegye esperese.^Majdnem valamennyi esperesi jelentés 
hasonlóan szól, Szinte általános tünetnek lehet mondani, ha két lel-
kész a hét elején találkpzik egymással, azt kérdik még egymástól,hogyan 
dolgozták fel az egyház által kijelölt alapigét, hét végen ha talál-
koznak, akkor csakhamar arról kezdenek beszélgetést folytatni, hogy 
mit prédikálnak a következő vasárnapon. Budapesten a budai oldalon 
és a gesti.oldalon szolgáló lelkészek, kéthetenként gyülekeznek össze 
a vasárnapi igehirdetésekre való közös felkészülés céljából. E hely-
ről is köszönetet mondunk az Egyetemes Egyházi Irodának, hogy rend-
szeresen biztosit megfelelő helyiséget ezen értékes közösségi munka 
szamara» 

Az igehirdetés elvi kérdéseivel is behatóan foglal-
koznak lelkészeink. A legutóbbi ielkészvizsgai Írásbeli dolgozat eine 
ez volt: /Igehirdetésünk főbb kérdései a felszabadulás után, lelkészi 
szakfolyóiratunk: a Lelkipásztor tükrében." Főleg az igehirdetés ak-
tualitasa és hitvallás-szerűsége volt az a kérdés, amellyel az utóbbi 
időben sokat foglalkoztak. "Lelkészeink keresztyén hitükből folyó kö-
telességüknek kezdik venni, hogy a pásztoroiásukra bizott népet a ma 
problémaiban az igehirdetésen keresztül tanácsolják és nekik a helyes 
utat az Ur Jézus Krisztus tanítása szerint megmutassák" - jelenti a 
Pestnegyei egyházmegye esperese. "Igehirdetésünk akkor válik konkrétá, 
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é le t sze rűvé , ha egyrészt elmélyedünk az ige örökkévalóan időszerű és 
é l e t s z e r ű üzenetében, ugyanakkor azonban eberen f i g y e l j ü k mindazokat 
az eseményeket és problémákat, amelyek a vi lágban, népünk életében 
tör ténnek és - természetesen - . h a r é sz t tudunk venni és r é s z t akarunk 
v á l l a l n i azoknak megoldásában«" - mondja a Kelet-békési egyházmegye 
esperese", je lentéséb én. Az igeh i rde té s h i t v a l l á s szerűségé vei kapcso-
la tban pedig igy szó l : "Óvakodnunk, k e l l a t t ó l , hogy igehi rde tésünk-
be ne Ippózzék.be se szektás t a n í t á s vagy szellem, es a t t ó l i s , hogy 
az i g é t ne fogjuk f e l és' ne magyarázzuk olyan l i b e r á l i s a n sem, hogy 
magunkat t e l j e s e n f ü g g e t l e n í t j ü k t ő l e , vagy osupán olyannak t e k i n t j ü k , 
mipt valami rongyos öltözéknek emberi gondolataink é l e t t e l e n csont -
vázá t . Örömmel t a p a s z t a l j u k , hogy ezen a té ren j e l e n t ó s javulás á l l o t J 

be az utóbbi években,' hiszünk abban, hogy még további javulás fog be-
következni ." Lelkészeink tanulmányi munkájáról behatóbban^a l e l k e s z i 
munkaközösségek tevékenységéről beszámoló j e l e n t é s ad t á j é k o z t a t ó t . 

Hogy igehirdetésünk megfe le l -e a kofszerüség, h i t v a l -
lásszerüség követelményeinek, annak e l lenőrzéséve l az egyházkerüle t i 
közgyűlés megbízta az i l l e t é k e s espereseke t . Az egyházkerület i köz-
gyűlés a l e lkészek kötelességévé t e t t é , hogy írásban i s e l k é s z í t s é k 
i g e h i r d e t é s e i k e t , i l l e t ő l e g i g e h i r d e t é s i v a z l a t a i k a t . Az e l l enőrzés 
valamennyi egyházmegye, t e r ü l e t é n f o l y i k . Az esperesek szorgalmasan 
l á t o g a t t á k ' a gyülekezeteket , l á t o g a t á s a i k alkalmával nemcsak .a^pres-
bitérium t a g j a i v a l beszé lge t t ek , nemcsak az e g y h á z k ö z s é g i . i r a t t á r a t , 
a l e v é l t á r megfe le lő :e lhe lyezésének /nődjá t , az anyakönyvek^hűséges 
veze tésé t és gondos keze lésé t v i z sgá l t ák meg, hanem a l e l k é s z e k ' l e i r t 
p r éd ikác ió i t I s t e s t v é r i e s beszé lge tés formájában^megtárgyalták.Ugyar-
ezt t e t t e az egyházkerület püspöke: i s gyűlekeze11átogato u t j a i a l k a l -
mával. A Nyugat-békési esperes a r ró l számol be, hogy az egyházmegye 
ÍJ gyülekezetéből nyolc már l á t t a ő t , . amin t he lye t f o g l a l a gyüleke-

zet i s t e n t i s z t e l e t é n , - együt t imádkozik ve l e . és együtt h a l l g a t j a a 
h i r d e t e t t é lő igé t az egyheséreg le t tekke l . A Somogy-zalai ^egyházmegye 
közgyűlésén egyhangú, l e l ke sedés se l kér ték az esperes' további gyüle-
keze t lá togató k i s z á l l á s a i t * Az igeh i rde té s el lenőrzésébenka kpzös f e -
l e lősség tükröződik egyházunk eme-., a lapvető munkája i r á n t . 

.:.-•. . Az i s t e n t i s z t e l e t e k . s t a t i s z t i k á j a 1953-ban ,a .követ-
kezőképpen alakúit , Egyházmegyénként: 
Egyházmegye'neve 2 Anya: Leány: Szerv . : Házi: Urv. : 
K-békési 4.66'8 k 136 -469 ' 197 527 , * 

• Ny-békési . 2.519 ' ' 2 303 l o l 299 
Bács-kiskun 1.989 " 322 175 ' ' - -.}o8 
P e s t i . 3»013 222 • 56 795 
Pestmegyei ' 4,487 k 877 3o5 647 k. 646; 
Cs-szolnoki - 1,433 93 . 276 • ' 38 - 493 
T-baranyai " 4.2o£ 1 _ w . 8 2 £ _ _ _ j 3 8 I „ _ ^-472 „ 

Összesen: . 25.394' . 2.899 2.808 1.603 3-974. 
S"1 v, ák' és némmevv-eIvü iAt ont-iszteletek száma: 

Egyházmegye neve: Szlovák: .Német: 
Kelet-békési 2 ^ / 6 • • 4 
Nyugat-békési ..'. • 639 -
Bács-kiskun 14 
P e s t i • .. ' 61 . - - 3 
Pestmegyei 74J 
Csongrád-szolnoki . 30c ' -
Somogy-zalai • - - . ' 69 
Tolna-baranyai ' - - I .072 

Összesen? ~ ~ 3.T3&Í ~ ~ ~ ~ ~ ~ T.I4B ~ ~ 
A három-négy/11 após, i l l e t v e egyhetes i g e h i r d e t é s - s o -

rozatokat é s az azokon, s zo lgá l a to t végző le lkészek nevét előzetesen 
j e l e n t e t t é k be az i l l e t é k e s le lkészek a püspöki h iva t a lnak . 1953-ban 
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35 ilyen szolgálat volt, 1954-ben a közgyűlés napjáig 15 vendégszol-
gálatot tartunk nyilván. Vendégszolgálatok folytak több napon at 
1953-ban a következő gyülekezetekben: 

Ambózfalva /Koppány János,Zsemberovszky János/;Vác-
bottyán /Bonnyai Sándor/; Baja /Ponicsán Imre/; Battonya /Ponicsán 
Imre/; Pestújhely /Durst László/; Dévaványa /Fodor Ottmár, Bártfai 
Lajos/; Békéscsaba /Koppány Gyula, Koczé Lajos helyi ref.lelkészek/; 
Szentes /Gilicze László, Kárászon Dezső, Kanász Nagy József/; Ceg-
léd /Válint János,Veöreös Imre,Uzon :László/; Szolnok /Rejtő Mária/; 
Uipest /Zászkaliczky Pál/; Csurgó /Hegyháti János/; Cegléd /Válint 
János,Friedrich Lajos,Koszik Mihály,Juhász Géza/; Rád /Csepregi Béla/; 
Alberti /Lupták Gyula,Várady Lajos,Eafenscher Károly,Ponicsán Imre/; 
Monor /Dr.Deák János/; Péteri /Bachát István/; Kőbánya /Győri János/; 
Kőbánya /Bácsi Sándor/; Pilis /Bácsi Sándor/; Vasas /sólyom Károly/; 
Irsa /Zászkaliczky Pál/; Csanádapáca /Zátonyi Pál/; Orosháza-Rákóczi-
telep /Vancsó József/; Alberti yRoszik Mihály/; Szarvas /Pásztor Pál/; 
Maglód /Pásztor Pál/; Nagyszénás /Gyöngyösi Vilmos/; Tótkomlós /Mar-
schalkó Gyula, Zátonyi Pal, Jeszenszky Tibor, Dedinszky Gyula, Fürst 
Ervin, Zalán Pál, Molnár István/; Rákosesaba-Pécel /Koren Emil,Scholz 
László, Dr.Nagy Gyula/; Egyházas'kozár ,/Weiler Henrik/; Orosháza-Rákóczi 
telep /Rimár^Jenő/ Hódmezővásárhely /Kálmán Lajos,Újhelyi Aladár, Ta-
kács János, Ágoston Sándor/; Nagytaresa /Csepregi Béla/. 

Vendégszolgálátok folytak több napon át 1954-ben a 
következő gyülekezetekben: 

Iharosberény /Jakus Imre/; Iharos /Szekeres Elemér/; 
Pogányszentpéter /Lágler Béla/; Alsógöd /Korén Emil/; Felsőgöd /Ju-
rányi István/; Szodliget /Várady Lajos/; Domony /Lupták Gyula/;Szeged 
/Korén Emil/; Cegléd /Dr.Czakó Jenő,Arany László,Kőváry László,Balogh 
György,Bükki Zsigmond/; Vác /Rősse István/; Pestújhely /Bottá István, 
Dr.Tomka Gyula,Dr.Gaudy László/;̂  Pestújhely ,/Durst László/;̂  Csanádal-
berti /Benkóczy Dániel/; Gerendás /Solymár János/; Magyarbánhegyes 
/Marschalkó Gyula/. 

Vendégszolgálatokat tartottak jgy alkalommal 1955~kan 
28 gyülekezetben, 1954-ben pedig 7 gyülekezetben. 

Külön kell megemlíteni a kötelező igehirdetési soro-
zatokat. Ezek annak a célnak a szolgálatában állanak, hogy hiveink 
az egyházi esztendő kiemelkedő ünnepei, vagy ünnepkörei előtt foko-
zottan figyeljenek fel Krisztus váltságmunkájára. "Sok gyülekezetünk-
ben hi veink mindig várják az ádventi, böjti, nagyheti, bűnbánati het-' 
és^reformáció-heti igehirdetési sorosatokat, s'azokon mindig növekvő 
számban és érdeklődéssel vesznek részt" - mondja a kelet-békési egy-
házmegye esperese jelentésében. Ezeknek az igehirdetési sorozatoknak 
a megtartásához a püspöki hivatal útmutatásokat adott. 

A hétközben tartott istentiszteleteknek kedvelt for-
mája a családi istentisztelet. Ezekbn az istentiszteleteken - ahol 
azokat helyesen vezették be - a szülők gyermekeikkel vesznek ré^zt. 
Ezeknek az istentiszteleteknek a tartásat 1952.adventje óta az Északi 
Egyházkerületbe is bevezették. Megindulásukkor káté prédikációk hang-
zottak el a családi istentiszteleteken, vagyis a Tizparancsolat, az 
Apostoli Hitvallás, a Mi Atyánk, a keresztség és az úrvacsora szövető:* 
alapján szólt az igehirdetés. 1952.ádventje ota az ószövetségi tör-" 
ténetek szólalnak meg Ábrahám történetétől kezdve Mózes haláláig, Az 
igehirdetések vázlatát 50 alkalomra esetről-esetre- munkaközösség'ké-
szítette el Benczúr László püspöki titkár vezetése mellett. A vasiato-
kat sokszorositasban kapták meg a gyülekezetek. Az erős téli hidegben 
a legtöbb gyülekezet szüneteltette a családi istentiszteletek tartását. 

A nagy és kétnyelvű alföldi gyülekezetekben szokásos 
a naponkénti reggeli istentisztelet és esti istentiszteletek tartása. 
Különösen a szlovák-nyelven tartott hétköznapi istentiszteleten szokás 
volt a múltban, hogy a lelkész nem hirdette áz igét, hanem csak imád-
kozott, ezért is nevezték ezeket az alkalmakat "modlitbáknak" - imád-
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ságoknak. Most azonban mindenütt irásmagyarázattal kapcsolatos alkal-
makká váltak ezek a reggeli és esetleg esti istentiszteletek. 

II. 
Az igehirdetői munkának egy sajátos formaja a gyüle-

kezetekben a tanitás és a lelkipásztorolás. A szorgalmas lelkipász-
tori munka és jó igehirdetés szoros összefüggésben állnak egymassal. 
A lelkipásztorkodás célja az, hogy az ige elvetett magja ne vesEzen 
kárba, hanem termést hozzon. Sok türelmet, szorgalmat és állhatatos-
ságot igénylő munka. Újra, de a szemtol—szembe folytatott besz élte-
tés'formájában az ige megigazító és egyben utatmutató üzenete szólal 
meg. Az élet örök nagy kérdései, a szerelem és a halál éppúgy elő-
kerülnek, mint a társadalmi át al alcul ássál együtt járó nagy kérdések és 
feladatok, amilyen a társasgazdálkodás kialakulasa, az uj komáyyprog-
ramm és mezőgazdasági programm következtében adódó feladatok, és elő-
kerülnek mindazok a világkérdésék is, amelyek az egész emberiséget 
foglalkoztatják ma, amilyen a békének az ügye és mindaz, ami ezzel 
összefüggően szóban/ vagy nyomtatásban elhangzik. Nehéz lenne statisz-
tikát kesziteni arról, hogy milyen; hűséggel, vagy esetleg mennyire 
nem elegendő hűséggel' végzik ezt a munkát a gyülekezetben a lelkészek, 
de nemcsak a lelkészek,-hanem a presbiterek és a gyülekezet templomos 
népe. Az evangélikus gyülekezet minden esetre az egymás lelkipasztoro-
lásának és - Pál apQstol kifejezését használva - nem a "rothadt® be-
szédeknek a helye. És, hogy ez a munka jó szolgalat lehet a magyar 
nemzet életében, azt^példaszerűen mutatja sok eset nagy nemzeti fel-
adatok, "vagy problémák megoldása szempontjából'is. 

Lelkipásztori szolgálatot kivannak végézni"püspökeink 
közösen kiadott körlevelei 'is, melyek az egyházi és/nemzeti élet egy-
egy időszerű kérdésében szólalnak meg. Ily szószékről felolvasott kör-
levél volt a mult év őszén /1953*szeptember 29./ ~ a bő termésért 
való hálaadással kapcsolatban e, termelőszövetkezetek ügyében kiküldött 
pásztorlevél; 1954.marcius 7-ár- a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló 
kormányhatározat ügyében és március 14-én a böjti idő kezdetéről, a 
tavaszi mezőgazdasági munkákról és a konfirmáció megindulásáról szóló 
pásztorlevél. 

A lelkipásztori látogatásokat legszorgalmasabban végez-
ték a'két Dunántulra esc egyházmegyében« A Somogy-zalai egyházmegyében 
15.423 lélekre'4.565 lelkipásztori^látogatás esik, ToIna-baranyai egy-
házmegyében 20.713 lélekre 4.238 látogatás esik. A szorgalmas .szórvány-
gondozói munkát mutatja az, hogy legkisebb egyházmegyénkben, a Csongrád-
szolnoki egyházmegyében lo.lo2 lélekre 3.843 látogatás jut. Legtöbb 
a látogatások száma a Pestmegyei egyházmegyében /5.452/. Legkevesebb 
a lelkipásztori dátogatás a Bács-kiskun egyházmegyében /1.449/. Leg-
rosszabb az arány a Nyugat-békési egyházmegyében, ahol 46.84o lélek-
re 2.173 látogatás esik.^ ' -

' A lelkipásztori látogatások statisztikája 1983.évben 
a következőképpen alakul: 
Egyházmegye neve: látogatás: lélekszán: * 
Kelet-békési _ 2 .677 47.455 
Nyugat-bekesi 2.173 • -46.84o 
vBacs:Kiskun 1;44$ 21.271 

. * . , 5-3ol - : 46.899 
Pestnegyei - , 5;452 38.72^ " 
Csongrád-szolnoki 3^843 5oelo2 
Sonogy-zalai 4 . 5 6 5 15*42? 
ToIna-baranyai 4 . 2 3 8 80.713 

, A gyülekezet tanitó munkája, az ifjúság között főleg 
az iskolai hitoktatasban történik. Az uj aj.talános "iskolai hittan-
könyvek megjelentetéseig egyházkerületünk püspöki hivatal sokszoro-
sításban bocsátotta a hitoktatással foglalkozó'lelkészek rendelke-

zesere az elckeszületben lévő, bibliai történeteket feldolgozó tan-
könyv tobb leckejet. A hitoktatás- helyzetéről teljes . • statisztikai 
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képet a beérkezett jelentések hézagos volta miatt nem lehet nyújtani. 
A rendelkezésre álló adatokból annyi azonban kitűnik, hogy'az 1953-54. 
tanévben sok egyházmegyében jelentősei? változott a helyzet*, Valameny-
nyi esperesi jelentés arról számol be, hogy az iskolai hitoktatás^az 
1953-54.tanévben teljes zavartalansággal folyt, Az őszi pótbeiratáso-
kon is sokan jelentkeztek. Az 1953-84.tanévben 78 gyülekezetben 
4.667 evangélikus tanuló részesült hitoktatásban. Az előző évben 70 
gyülekezetben volt iskolai hitoktatás. A Pestmegyei egyházmegyében 
az 1952-53,tanévben 1.217 evangélikus tanuló tanult, 1953-54.tanévben 
viszont 1,714. A Bács-kiskun egyházmegyében tavaly 32 ̂ órában, idén 
56 órában folyt az evangélikus hitoktatás. Somogy-zalában tavaly 270 
tanuló, részesült evangélikus hitoktatásban, az idén 622. A Nyugat-bé-
kési egyházmegyében viszont tavaly 841 evangélikus gyermek heti 5° 
hittanórában részesült, ebben a tanévben viszont 44-9 gyermek 28 heti 
órához jutott. 

A hatóságok megértő Magatartására és a protestáns test-
vériességre szép példa a Csongrád-szolnoki egyházmegye esperese által 
megemlített eset. Nagymágócson^és Fábiánsebestyénben evangélikus lel-
kész kapott engedélyt a református gyermekek hitoktatására is, Nagy-
réven viszont az ottani református lelkész oktatta hittanra az evan-
gélikus gyermekeket is. 

Gyülekezeteink hitoktatói munkájával kapcsolatban meg 
kell említeni egyházkerületünk püspökének 1953*október 2o-án "Az is-
kolai vallástanítás néhány elvi kérdése" cimen a Pesti egyházmegye 
lelkészi munkaközösségében tartott és sokszorosításban valamennyi 
lelkészi hivatal számara megküldött előadását. Ezzel az előadással 
különösen a Bács-kiskun egyházmegye esperesi jelentése foglalkozik 
behatóan. Kiemeli többek között az előadás következő megállapításait: 
"Hálásak vagyunk azért, hogg az iskolában a vallástanitas lehetősége 
adva van s hogy kormányunk éppen a legutóbbi időben mennyi támogatast 
adott áhhoz. Az uj kormányprögramm, amely népünk felemelkedésének és 
jólétének sokrétű programmja, még arra^is gondolt, hogy a gyermekeink 
vallásos nevelésére súlyt helyező szülők elől elhárítsa azokat az ad-
minisztratív nehézségeket is, amelyekkel az előzc évben még szembe 
találták magukat. Hálásak vagyunk, hogy az evangélikus gyermekek rész-
vétele az iskolai hitoktatásban nem^csökkent, hanem inkább emelkedett. 
Ez természetesen uj felelősség elé állit minket, mert arra kötelez, 
hogy egyházunkhoz e.s hazánkhoz még hűségesebben dolgozzunk az iskolá-
ban az ̂iskola és az egyház olyan jő összhangjának a kialakításán, 
amely államunk és egyházunk viszonyának c-gyéb területein megvan." 

A lelkipásztorolás és a tanítás szempontjai össze-
kapcsolódnak gyülekezeteinknek azon igehirdetői munkájában, amely a 
konfirmációban, a gyülekezeti bibliaórákon és a gyermekbibliaórákon 
folyik. 

A konfirmációval közgyűlésünk tárgysorozatának más 
pontja külön foglalkozik. Itt is ki kell azonban emelni, hogy a gyü-
lekezeteknek ez a jelentős munkája rendben és teljes zavartalansag-
gal folyt. 

A bibliaórák tartalmi és módszerbeli megújhodásának 
a kérdésével nem foglalkoznak az esperesi jelentések, pedig figyelem-
reméltó kezdeményezesek indultak meg ezzel a gyülekezeti munkaaggal 
kapcsolatban,^ amióta - két évvel ezelőtt - a "Lelkipásztor" egy több 
lelkész hozzászólását közlő cikke a lelkészi munkaközösségek tanul-
mányi feladatává tette ezt a kérdést. Az 1953.éy folyamán 34o heten-
kénti alkalommal 12.888 bibliaórát tartottak. 
„ „ , A vasárnagi gyermekbibliaórák 1953.ádventjétől kezd-
dodoen az egyházi esztendő menete szerint összeállított evangéliumok-
ból vett textusok alapján végezték munkájukat. A bibliaórák vázlatait 
mindkét egyházkerület szamara egyöntetűen munkaközösség készítette 
el es püspöki hivatalunk sokszorosításban juttatta el a lelkészi hi-
vatalokhoz. Ezen a helyen is kifejezzük köszönetünket Cederberg Dániel 
lelkesz, a svéd egyházi segély vezetője felé, aki gyermekeink részére 
az Egyetemes Sajtóosztályon át perforált, szines bibliai történeteket 
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ábrázoló képecskéket küldött ajándékba. 
A bibliaórák statisztikája egyházmegyék szerinti ki-

mutatásban az' 1953*évben a következő: 
Egyházmegye: - Bibliaóra: • , . • / üyermekbibliaóra: 

szám: csoport: szám: csoport: 
Kelet-békési 1.17-1 35* 622 22 
Nyugat-békési 8o4 21 527 16 
Bács-kiskun l.o4? 24 302 11 
Pesti 3.156 §3 1.491 46 
Pestmegyei 2.383 .68 1.338 46.. 
Csongrád-szolnoki I.43i 32 • 341 lo ' 
Somogy-zalai 973 39 816 34 : 

Tolna-baranyai 1.857 58 825 41 
Összesen: . 12.888 340 6.262 226 

Álszentségekkel való . élésről és azok kiszolgáltatásá-
val kapcsolatban a következőket kell kiemelni.-

1954.február 2-án közös püspöki körlevél rendelkezett 
a keresztség szentségének kiszolgáltatása rendjére vonatkozóan. A 
körlevél meghagyja, hogy keresztelés alkalmávál kérdezze meg a ke-
resztelést végző lelkész a keresztszülőktől a gyermek teljes nevét, 
valamint azt, hogy nincs-e már megkeresztelve a gyermek. A körlevél 
továbbá ugy rendelkezik, hogy a keresztelés háromszori vízzel való' 
megöntés formájában történjék és ne gyakorolják azt a szokást, hogy 
a keresztvízbe májfcott ujjalrháromszor keresztet rajzol a keresztelő 
lelkész a kisgyermek homlokára. Azt a rendelkezést más egyházaiig ré-
széről mutatkozó és a mi egyházunkat káro'sitó visszaélések tették 
szükségessé. A keresztelések száma különben'1952. és 1953.között 541-
el emelkedett. /1952-ben 3.861; 1953-ban 4.4o2./ 

Visszaesés,ynégpedig eleg nagyarányú visszaesés mu-% 
t a tkoz ik az urvacsorázók számában. 1953~San 7*388 leiekkel kevesebb 
urvacsorázó volt, mint az előző évben. /1952-bén 118.483, 1953-ban 
111*095*/ ' ' 

IV. 
^A gyülekezetek éneklésével kapcsolatban mindenekelőtt 

a kántori szolgálat ellátásának kérdéséről,* közelebbről: kielégítően 
g meg nem oldott kérdéséről kell szólnunk. A Luther Márton Intézet 
retében folyó kántori képesítést nyújtó egy eves tanfolyamok nagyon 
tek.es munka ja, ̂ valamint az egyházkerület Fóti Belnissziói Otthoná-
n folyó téli háron hónapos, kántori képesítést nem adó, de bizonyos 
eni zenei ismeretekre elvezető és sok odaadással vezetett kántori 
nfolyamok munkája nem elégíti ki a fennálló szükségletet. 

A püspöki hivatal adatgyűjtés coljából kántori törzs-
pokat, illetve kérdőíveket bocsátott ki. 165 gyülekezetből küldték 
a kitöltött törzslapokat. 35 gyülekezetbői még nem érkeztek be a 
rzslapok. Zalanfy Aladár%professzornak, kerületünk egyházzenei igaz-
tojanak a beerkezett törzslapok alapján készített kimutatása rávi-
git a helyzetre. E szerint: 

Zenei Főiskolai képesítéssel működik: 3 kántor 
Középfokú zenei /énekszaktanitói,liceu-
mi/képesitéssel működik lo kántor 
Kántori okleveles, vagy kántorképző 
tanfolyamot végzett " 59"kántor 

Képesítése nincs /magánúton, vagy 
autodidakta tanult/ 74 kártor 

A lelkész neje végzi a kántori szol- " 
galatot 38 helyen. 

, . M iP t érdekességet említi meg, hogy Magyarbánhegyesen 
Lelkesz 12 eves kisleanya /Bartfai Katalin/ végzi a kántori szolgá-
it. A torzslapokbol nem derül ki, de tudomásunk van arról, lio-̂ y 

t * O u 
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néhány pyülekezetben csupán az éhek dallamának kiséret nélküli el-
játszásával végzi szolgálatát a kántor. S ha -ezt a munkáját becsü-
letesen végzi, még mindig jobb, mint a hibákkal teli, vagy,a teljes 
hozzáértés nélküli összhangositással végzett többszólamú játék. Tudo-
másunk van arról is, hegy nem egy gyülekezetben esetrol-esetre ol-
dódik csak meg a kántorizálás kérdése és valószinü, hogy olykor nem 
is oldódik meg. „ • , , A gyülekezeti éneklésnek másik mindinkább jelentkező 
nehézsége az énekeskönyv-kiány. Legelterjedtebb magyar nyelvű éne-
koskönyvünk a "Dunántuli Énekeskönyv" cimen ismert Keresztyén Énekes-
könyv példányai teljesen elfogytak, ujabb példányok se nagy, se kis 
formájában nem kaphatók. Az énekeskönyv ügyével több egyházmegyei 
közgvülésen foglalkoztak. A Csongrád-szolnoki egyházmegye külön is 
kéri^ hogy az Egyetemes Sajtóosztály gondoskodjék az énekeskönyv meg-
jelentetéséről. A Somogy-zalai egyházmegye közgyűlésén szó esett ar-
ról, hogy a megjelentetendő uj énekeskönyv, amelynek sajtó ala ren-
dezése folyamatban van és amelynek' kiadása az Egyetemes Sajtóosztály 
ezévi terveiben szerepel, nem -közli azokat az énekeket, amelyeket 
szinte alig énekelnek"a gyülekezetekben,-valamint a teológiailag^el-
avult és politikailag idejét mult énekeket /vannak például a király-
ért könyörgő énekek./ A megmaradt énekeket régi sorszámozással köz-
lik; úgyhogy technikai zavart nem okoz használata az istentisztelete-
ken. Függelék képpen néhány uj éneket is közölne az újra megjelen-
tetendő enokeskönyv, főleg Luthernek nálunk eddig nem hasznalatos 
énekeit, valamint az egyetemes keresztyénség énekei közül azokat, 
amelyek az uj református énekeskönyvben'is szerepelnek. A közgyűlés 
helyeslőleg fogadta ezt a tájékoztatást. 

A gyülekezeti énekkarok munkájával mindössze a Ke-
let-békési egyházmegye e'speresi Jelentésegfoglalkozik., az is csak a 
békéscsabai énekkarnak szép munkájáról számol be, viszont el&joerő 
meleg szavakkal emlékezik meg a^Deák-téri gyülekezet 5°-óves jubi-
leumát tartó Lutheránia^Énekkaráról. 

Az egyházi muzsika ápolása tekintetében különösen 
három pesti gyülekezet munkásságát kell kiemelni. 

A Deák-téri egyházközség Lutheránia Énekkara Weltler 
Jenő^karnagy vezetése mellett az elmúlt évben 129 alkalommal tartott 
próbát, illetve énekelt a gyülekezet istentiszteletein. 5 esetben 
szolgált más gyülekezetekben. Önálló hangversenyeiből kiemelkedik 
Bach: Karácsonyi oratóriumának és a teljés János-passiónak előadása, 
továbbá a Magnifioat, az "Ich hatte viel Bekümmernis..a "Wachet 
auf",/LStabat//íater", kantátáknak és vegyeskarra irott daraboknak 
előadása. Az Allami Egyházügyi Hivatal nemcsak megjelenésével tün-
tette kirtöbbizben a Lutherania-habgversenycket, hanem 2.coc,- forin-tos adományával uj fejlődés lehetősegét nyitotta meg. Külföldi ven-
dégeink is gyönyörködtek az énekkar szép munkájában. Niemöller Márton, 
a Hessen-nassaui tartományi egyház elnöke meleg köszönő szavait fe-
jezte ki az énekkar felé, Paul Gennrich lelkész felé, aki mint a né-
metországi C-ustaw Adolf Werk főtitkára kották és partitúrák megküldé-
sével az énekkar kantáta előadásainak technikai feltételeit biztosí-
totta, az énekkar nemrégiben személyesen fejezhette ki köszönetét, 
go éves^fennálásának jubileumát a*Lutheránia Bach: "H moll miséje" 
bemutatásával készül megünnepelni. 

A fasori egyházközség énekkara minden ünnepi alkalom-
mal 1-2 énekkari számmál szolgált az istentiszteleteken, Peskó Zoltán 
orgonaművész, karnagy vezetése mellett./November 22-én kantáta-estet 
rendezett az ennkkar, amelyen Händel: "Oh Uram, árva lelkem" és 
Kuchnau: "ügy vágyom Krisztusomnál lenni" cimü kantátákat adta elő 
zenekari kísérettel. Ugyanakkor Peskó Zoltán előadásában felhangzott 
Händel F-dúr orgonaversenye is. Az énekkar decemberben zenés áhítaton 
vett részt a budahegyvidéki gyülekezetben. - A fasori templomban 
1953-54.munkaévben 8 orgonahangverseny volt "Nagy mesterek - nagy mü-
vek" összefoglaló cimen, melyen több énekes és hegedűs működött közre. 1 
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A hangversenyek központi gondolata Bach János Sebestyén, valamint 
elődeinek és szellemi örököseinek művészete. A hangversenyeken^ 
Gyöngyösi Vilmos esperes ismertette a müvek szerkezetét- és felépíté-
sét megmagyarázva a témákat, amelyeket Peskó Zoltán orgonaművész já-
tékává! mutatott be. - Peskó Zoltán orgonaművész 1954.május 4-én a ^ 
Zeneművészeti Főiskolán rendezett önálló orgona-estet, amelyen egyha-
zunk vendége Dr.Paul Gennrich lelkész is megjelent. A november 22-i 
hangverseny külföldi vendége Niemöller Márton egyházi elnök volt. 

A pesterzsébeti gyülekezet vegyeskara hét alkalommal 
szolgált templomi istentiszteleten. 1955-ban két rjagyobbszabasu zenés 
^áhítatot is rendezett, melyen Bach, Kodály és Gárdonyi Zoltán müvei-
ből adtak elő. Háromizben szerepeltek önálló műsorral más gyüleke-
zetben. A vegyeskar karnagya.^ Bencze István tanar idén ünnepelte ti-
zenötéves orgonista jubileumát. 

V. „ „' 
A gyülekezeti munkát végző személyekkel kapcsolatban 

a következő statisztikai kimutatást nyújthatom^be a jelenlegi hely-
zet tükreképpen: egyházkerületünkben szolgál ló 3 gyülekezeti lelkész, 
46 egyéb beosztásban lévő lelkész és segédlelkész, 297 önkéntes gyü-
lekezeti munkás. 

Meg kell említeni, hogv 1953*ev folyaman 17 hatvana-
dik életévét betöltött gyülekezeti lelkész vonult nyugalomba és 17 
uj gyülekezeti lelkészt választottak egyházközségeinkbe. A nyugalom-
bavonult lelkészek egy része a régi paplakon, vagy a gyenesdiási 
nyugalmazott lelkészek otthonában kapott elhelyezést. 

Az uj lelkészek meghivása teljes'zavartalansággal, 
rendben és megelégedéssel történt. Egyetlen esetben, a íótkonlosi 
egyházközség két megüresedett lelkészi állásánál nem tudott a gyüle-
kezet egyhangúságra jutni a meghívás tekintetében. Itt a püspöknek 
az uj zsinati törvény által biztosított lelkészküldési joga lépett 
érvénybe és oldotta neg kedvezően a helyzetet. 

Az önkéntes gyülekezeti munkásokkal kapcsolatban 
azt kell .megemlíteni, hogy munkásságukat egyházjogilag szintén az 
uj zsinati^törvény rendezte. Számuk egyházmegyénkénti kimutatásban 
a következő: 

Kelet-békési 28 
Nyugat-békési 17 
Bács-kiskun 41 
Pesti 24 
Pestmegyei 97 
Csongrád-szolnoki 2 

• Somogy-zalai 45 
Tolna-baranyai 43 
VI. . 
Gyülekezeteink gazdasági életének külső formáját az 

elmúlt két esztendő óta három tényező alakitotta és határozta meg. 
Az egyik Zsinatunknak a Magyar Népköztársasággal 1948-ban kötött 
megállapodása, amely szerint az.állam anyagi támogatása egyházunk 
felé 2o esztendő leforgása alatt 5révenként 25 $-os csökkentéssel 
megszűnik. A másik tényező,.hogy háztartásukat egyes, gyakran nagy-
mértékben föld, vagy házingatlanra és kötelező egyházi adózásra epitő 
gyülekezeteink rátérték az önkéntes egyházfenntartás útjára. A harma-
dik tényező, a Magyar Népköztársaságnak az a megértő magatartása, amely 
lehetővé tette, hogy az állam anyagi támogatását a'következő öt évre 
szólóan^is az^eddigi mértékben élvezheti egyházunk. E kedvező helyzet 
beallasanak modjat a közgyűlés tárgysorozatának más pontja ismerteti 
részletesen. 

, 1952.őszén valamennyi egyházmegyében megtartották a 
gyülekezetek haztartási vizsgálatát* A háztartasi vizsgalat eredményei-
'vei behatóan foglalkozott az 1953-január 26-27-én tartott esperesi 
értekezlet, majd^utana a kerületi tanácsülés. "Az esperesi értekez-
leten megallapitást nyert, hogy összes gyülekezeteink mai formájukban 
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életképeseknek mondhatók; természetes azonban,̂  hogy finden egyház-
megyénél vannak olyan gyülekezetek, amelyek háztartása csaknem^egé-
szében az államsegélyre van felépítve. Az államsegély folyósítása 
nélkül több gyülekezet életképtelenségének kérdésé vetődnék felf" -olvashatjuk az 1953,január 29-i egyházkerületi tanácsülés jegyzö-
könyvében. , „,, ̂  • r A Somogy-zalai egyházmegye közgyűlésén a számvevőszé-
ki elnök jelentése a következő megállapítással kezdődött: "Az 1953» 
év egyház-háztartási szempontból különös jelentősséggel bir. 1953-
ban dölt el, hogy evangélikus egyházunk zsinati atyai régi törvény 
helyett csairuj törvényt alkottak-e, vagy pedig olyan valamit az 
1953.évi VII.törvénycikkel, ami uj vérkeringést, uj életet visz'bele 
az egyház háztartási életébe. Megvallom,^ féltünk ettől az évtől. Ami-
kor gyülekezeteink anyagi ügyei az adózás rendszerére voltak épitve 
s az uj törvénycikk szerint a hivek "hozzájárulása és adakozása" /te-
szi lehetővé, hogy Magyarországi Evangélikus Egyházunk szolgálatát 
betöltse, akkor kétségeink voltak a felől, hogy ez äz "önkéntesség" 
vájjon elegendő lesz-é a háztartási szükségletek fedezésére. líem gon-
doltunk arra, hogy Isten igéje élő és ható és hogy az^uj törvénycikk 
I.§-a igy kezdődik: "A. Magyarországi Evangélikus Egyház háztartását 
Isten igéjének hatalmára alapozza". Isten iránti hálával kell^szám-
vevőszéki jelentésem elején hangsúlyoznom: a Somogy-zalai^egyházmegye 
gyülekezeteiben az 1953.évi'VII.törvénycikk, egyház háztartásáról" 
sikeresen megállja a próbát." - A^Somogy-zalai egyházmegye számvevő-
széki elnökének ezek a megállapításai altalában a többi egyházmegyé-
vel kapcsolatban is elmondhatók.^ 

Gyülekezeteink háztartását néhány statisztikai adat 
kiemelésével kisérlem megvilágítani. 1952.folyamon összesen 1,846.015.-
forint egyházfenntartói hozzájárulás folyt'be gyülekezeteinkbe.' 1953-
ban viszont 2,034.932.- forint, vagyis 188.917forinttal több. 
1952-ben 591.743.- forint offertónum folyt be összesen, 1953-ban 
790.756.- forint, vagyis 199.0I3.- forinttal több. 1952-ben 418.050.-
forint adomány folyt be összesen, 1953~őan pedig 509.956.- forint, 
vagyis 91.9oó.- forinttal több. Ez azt jelenti, hogy 1953-ban a fent-
emlitett forrásokból közel félmillió forinttal, azaz 4/9.836.- forint-
tal nagyobb volt a gyülekezetek bevétele, mint az előző évben. Ez az 
adat nemcsak a gyülekezetek^adakozó készségének növekedéséről tanús-
kodik, hanem arról az általános és országszerte tapasztalható gazda-
sági fellendülésről is^ amelynek hatása a gyülekezetek életében is ' 
megmutatkozik. Ide kívánkozik még annak a megemlítése is, hogy 1952. 
folyamán 9^2.574.-' forint tartozast vettek nyilvántartásba összesen 
egyházközségeink zárszámadásai, viszont 1953-ban ennek csak közel 
felét: azaz 57°.2o5.- forintot. 

Ha ugyanezen forrásokból származó.bevételi összege-
ket egyházmegyénként tesszük vizsgálat és összehasonlítás tárgyává, 
legmegfelelőbb eljárási módnak látszik az, ha kiszámítjuk, hogy egy 
lélekre mennyi egyházfenntartói hozzájárulás, offertórium, illetve 
adomány esik egy esztendőre vonatkozóan. 

Egyházfenntartói hozzájárulás tekintetében a Somogy-
zalai egyházmegye^áll az élen. 1953-ban egy lélekre 12.97 forint egyház 
fenntartói hozzájárulás ̂ esett. Közeljár ehhez a Pesti Egyházmegye,ahol 
az egy lélekre eső egyházfenntartói hozzájárulás 11.o9 forint. "Leg-
rosszabb a helyzet a Nyugat-békési egyházmegyében, ahol 3.53 forint 
az egy lélekre^eső hozzájárulás, viszont ez 12 filléres emelkedést 
jelent az előző évhez viszonyítva; Nem sokkal jobb a helyzet a Bács-
kiskun egyházmegyében sem, ahol 3.79 forint az átlag. Legnagyobb elő-
haladas a Tolna-baranyai egyházmegyében tapasztalható, ahol 1952-ben 
9.06 forint, 1953-ban viszont 11.96 forint volt'az átlag, az emelke-
dés összege tehát egy lélekre esően 2.9o forint. 

Az offertór rumokkal kapcsolatban a 'To In a-baranyai egy-
hazmegyet kell kiemelni. 1953-ban az egy lélekre eső offertórium át-
lagösszege lo.48 forint, mig az előző esztendőben csak 2.63 forint volt. 
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Az emelkedés tehát 7-85 forint.Nyugat-békési egyházmegyében ja-
vulást mutat-a perselyes adakozás készsége, de még mindig az utolsó 
helyen^áll l.oé forintos^átlagával. Második helyen a Pesti Egyház-
megye áll 4.87 forintos átlaggal. 

Adományok tekintetében a Somogy-zalai egyházmegyében 
37 filléres visszaesés mutatkozott az előző évhez viszonyítva, de még 
igy is első helyen áll:1953-ban 4.23 forintos átlagával. A Nyugat-bé-
kéyi egyházmegye ezen a ponton is javuló tendenciát mutat, de evi 
70 filléres átlagával még mindig az utolsó helyen áll. Utolsóelőtti 
helyen áll a Kelet-békési egyházmegye évi 0.87 forintos átlagával. 

A részletes kimutatást az'alábbiakban közlöm: , 
Egyházmegye neve: Fennt.j.: Off.: Adom.: Off.és adom.: 
Kelet-békési 5*91 Ft l;oJ Ft o.82 Ft I.85 Ft 

6.54 « I.38 " 0.87 « 2.25 !í 
. . „ . 3.4o «-. 0.92 í} 0.46 » 1.38 « Nyugat-bekesi 3.53 w 1.Ó6 » 0.70 " I.76 » 

. . . . ' 3.69 " 1.33 I.08 " 2.41 « Bacs-kisimn „ „ 1 # 1 ? « 2.49 ÍJ 

„ 11.09 " 4;34 » 2.25 " 6.59 " 
Pesti 1 1 # o 9 „ 4.87 n 2.77 " 7.64 « 
,, „ . 9.73 51 ' 3.I0 » 2.39 " 5.49 í? Pestmegyei I0.50 " 3.I0 " 3.28 " 6.38 « 

_ , . ' 6.73 » 2.34 " 1.27 " 3.61 
Csongrád-szolnoki „ 2.41 " 2.o4 !í 5.45 í! 

, . ' 10.97 " 2.3I » 4.6-0 6.91 ,! 
Somogy-zalai 12.97 n 2.2o " 4.-23 " 6.43 " 
m , . . 9.06 « 2.63 " 2.55 " 5.13 " 
Tolna-baranyai n / 9 6 „ lo,4g n 9 < 22 « I3.70 M 

A kimutatásban szereplő számadatoknál az első mindig 
az 1952-es, a második az 1953-as egy lélekre eső átlagot mutatja. Ha 
az offertóriumök és adományom egy évre eső személyenkénti átlagössze-
gét egyesitjük, akkor első helyen áll a ToIna-baranyai egyházmegye 
I3.70 forinttal, második helyen a Pesti egyházmegye 7.64 forinttal, 
harmadik helyen áll a Somogy-zalai egyházmegye 6.43 forinttal, negye-
dik helyen áll a Pestmegyei egyházmegye 6.38 forinttal. 

A fent tárgyalt bevételekből jelentős körterhek hor-
dozásához is hozzájárulnak egyházközségeink; ilyenek a Nyugdíjosztály-
nak fizetendő fenntartói járulék, az egyházkerületi járulék /katedra-
tikum/é, a Lelkésznevelő Intézet fenntartásához való hozzáj árulás,uti-
költség-térités a lelkész számára munkaközösségi ülések alkalmából, 
az országos diakóniai munka támogatása és a Gyülekezeti Segély tá-
mogatása. 

A legutóbbi egyházkerületi közgyűlés óta 52 gyüleke-
zetben folyt épitő és helyreállító munka és erre a célra többmint 
félmillió forint összeget fordítottak 546.969.- forint összegben. 

Az egyházkerület két esztendő leforgása alatt 177.297.-
forint összegű segélyt folyósított lelkészeknek, a Lelkésznevelő in-
tézetnek és a teológusoknak,, egyházközségeknek és testületeknek. Éven-
te 22c000v- forint u.n. tiszteletdíjat folyósít az egyházkerület az 
egyházmegyék espereseinek és egyházmegyei segédlelkészeknek. 

A kiosztott segélyezések részletezése: 
. 1952-ben 33.342.- forintot, 

1953-ban 88.713.- " 
1954-ben 55.242.- »'. 
VIIo < ̂  • ; 
A gyülekezetek kormányzó szerveinek munkássából az 

egyház tanács ok /presbitériumok/ munkásságának jelentőségét kell ki-
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emelni« Az egyháztanácsokosok gyülekezetben felfrissültek az uj vá-
lasztások során, A Csongrád-szolnoki egyházmegye esperese irja je-
lentéseben: "Ma már nem lehet megtennem,^de nem is lehetett megtennem 
a múltban sem - mint lelkész - hogy ugy állítom, vagy ugy állíttatom 
össze a tanácsot, hogy abban csak a vagyonnal, vagyis "anyagi fedezet-
tel" birok foglaljanak helyet." Az egyháztanácsokban, sőt az egyház-
megyéknél tartott presbiteri napokon, mint pl. a Bács-kiskun és a 
Pestmegyei egyházmegyékben a zsinati törvények ismertetése és megbe-
szélése is sorrakerült. Nem tűnik ki árjelentésekből, hogy a szorosan 
vett egyházkormányzati kérdéseken tul és a gyülekezetek háztartására 
vonatkozó'kérdéseken kivül milyen kérdésekkel foglalkoztak még prcs-
bitereink. Általában a jövőben több tervszerűség volna kivánatos a 
presbiterekkel való foglalkozás tekintetében. Mint érdekes kezdeménye-
zést lehet megemlíteni a Somogy-zalai egyházmegyéét, ahol 1954,már-
cius 2o-21-én a gyülekezeti lelkészek és^felügyelők közös értekezle-
tet tartottak Kötésén. A jövőre vonatkozóan ̂ pedig elhatározták, hogy 
négy körzetben tartanak presbiteri találkozókat, ahol főleg az'egyház: 
sajtó és az uj zsinati törvények kérdéseivel foglalkoznak majd. Egy-
házkerületünk gyülekezeteiben a tanácstagok száma 30670. Egyházmegyén-
kénti megoszlásuk 1953-ban: 
Egyházmegye neve: Tanácstagok: Tanácsülések: Közgyűlések 
Kelet-békési 585 81 33 
Nyugat-békési 434 92 38 
Bács-kiskun 193 68 23 
Pesti 7o2 167 36 
Pestmegyei 912 194 98 
Csongrád-szolnoki 2?o 79 51 
Somogy-zalai 484 157 85 
Tolna-baranyai 675 168 lo2 

. Összesen: 4.252 I . 0 0 6 472 
VIII. 
Az es^eresi jelentések behatóan foglalkoztak egyhá-

zunk Ökumenikus szolgalatával. Számot adtak az egyházunkat meglátogatc 
külföldi egyházi emberekről és egyházunk küldötteinek külföldi útjá-
ról. Valamennyien megemlékeztek két püspökünknek a pozsonyi Teológiai 
Hhkultáson történt tiszteletbeli doktorrá avatásáról0 A^hazánk hatá-
rain kivül élő egyházakkal gyakorolt kapcsolatok jelentőségéről, kü-
lönösen azok a gyülekezetek kaptak közvetlen benyomást, amelyekben 
külföldi vendégeink- is megfordultak. A békéscsabai, az alberti, irsai., 
valamint a csömöri gyülekezetek örömmel emlékeznek vissza a szlov'v-
evangélikus egyház négytagú delegációjának istentiszteleteiké, vég-
zett igehirdetői szolgálatára, A paksi, gyönki és györkönyi gyüleke-
zet, de a környékbeli gyülekezetek népe is emlékezetében fogja tar-
tani Nremöller Márton Hessen-nassaui egvházx elnöknek erőteljes ige-
hirdetéseit, amelyeket 1953.novembe- 21-én tartott. Deák-téri egyház-
községünk a fent említetteken^kivül vendégül láthatta Dr.George Bell 
«hl.ohes.teri püspököt, az Egyházak Világtan ácsa egyik elnökét g-s 
Jr»W.A^Visser't Hoo'ft hollar.l lelkészt, az Egyházak Világtanácsa fő-
titkárát, valamint .a német Gusztáv Adolf Werk főtitkárát: Dr.Paul 
xennrich lelkészt, " aki a Pes.tmegyei egyházmegye közgyűlésén megje-
Lent és felszólalt.' 

x. A jövőben behatóbban kellene foglalkoznia a jelente-
Beknek azzal, hogy miképpen tudatosodott és milyen mértékben vált 
Ismertté a presbiterek és a gyülekezetek^egyszerű tagjai között'a 
rilágkeresztyénség kérdése iránti érdeklődes és felelősségérzet. Sok-
szor püspöki látogatások alkalmával meglepő tájékozottságot lehetett 
aegállapitani ökumenikus kérdésekben az egyház b^keszolgalata ügyében 
Bgy-egy egyházi újságot olvasó egyszerű hivonél vagy presbiternél, 

ix „ 
Azokból a nehézségekből, amelyekkel több gyülekezetünk 
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nek kell küzdenie,különösen négyet emelhetünk ki. ^ 

A missziói egyházközségek és a nagy szórvanyu gyü-
lekezetek lelkészei, nem-csekély fizikai erőpróbának vannak.kiteve. 
Csak példaképpen emlitem fel, hogy a Pestmegyei egyházmegyében'a 
gödöllői lelkész évente kétezer kilómétert tesz meg kerekparon. A 
Csongrád-szolnoki egyházmegye jellegzetes szórványterület. A Csepa-
nagyrévi missziói egyházközséghez, összesen 4b8 evangelikus tartozik, 
akik tiz szórványgyülekezetben élnek. A missziói lelkész lakhelyén, 
Csépán ebből midnössze 33 lélek élo- A szolnoki egyházközségnek I . 0 8 0 
hive van, ezekből 445 él Szolnokon, 535 pedig 43 helységben szétszór-
tan. A vasasi gyülekezet lelkésze nemrégen küldte meg püspöki hivata-
lunlmak az általa gondozott területek térképét. A kb. 4o km hosszú-^ 
ságu és 23 km szélességű szórványterületen rendszeres gondozasban re-
szesit 9 helységet, de kapcsolata van ezenkivül 35 helység evangéli-
kusaival is. A példák számát bőven lehetne folytatni. Az,ilyen nagy • 
területek gondozása elképzelhetetlen motorkerékpár hasznalata nélkül. 
Egyház ke rül etün kb en 24 lelkész rendelkezik motorkerékpárral. Az egy-
házkerület több esetben adott segitséget a motorkerékgarak karbantar-
tásához és üzemeltetéséhez. Még mindig nincs megfelelően rendezve a 
szórványlelkészeknek az a -jogos igénye, hogy egy bizonyos ido elmulta 
után kisebb testi megterhelést igénylő gyülekezetekben végezhessek 
szolgálatukat. Az Egyetemes Sajtóosztály az Evangélikus Elet díjmen-
tes megküldésével segiti a szórványlelkészek munkáját. 

Több esperesi jelentés 'hivj'a fel a figyelmet azokra 
a nehézségekre,'amelyeket a katolicizmus magatartása idéz elő és nem 
is szórványosan. A Pesti esperes ezt irja: "Mind gyakrabban ismét-
lődnek az olyan jelek, amelyek arra mutatnak, mintha egy ujabb 
Actio Catolica volna kibontakozóban, amelynek háttere nem mindig ki-
fogástalan. Eelhivom erre a jelenségre lelkésztarsaim figyelmét és 
kérem, hogy jelentsék az -e sikba tartozó, észrevételeiket. Hómai ̂ ka-
tolikus testvéreink figyelmét pedig arra hivom fel, hogy a^vallási 
szabadság nem azt jelenti, hogy lelki kényszert gyakoroljanak vegyes-
házasságban élő híveinkkel és gyermekeinkkel szemben." A Csongrád-
szolnoki esperes jelentésében ezt olvashatjuk: "A még nem iskolakö-
teles gyermekek evangélikus szüleit rábeszélik a római katolikus egy-
házba való betérésre, azzal az indokolással: a maga lelkésze úgysem 
hitoktathatja gyermekét, mert hiszen ezen a helyen, ahol az evangé-
likusok kevesen^vannak, hitoktatási engedélyt úgysem fog kapni." A 
Pestmegyei egyházmegye közgyűlési jegyzőkönyve a katolikus egyház ál-
tal elkezdett "sekrestye reverzálisok" ügyét és az ezzel kapcsolatban 
megnyilatkozó ^lelki terrort" teszi szóvá,az esperesi jelentésben pe-
dig a következők^olvashatok: "Evangélikus egyházunknak továbbra is • 
fájó kérdése a római katolikus egyház viselkedése, túlkapásai és erő-
szakoskodásai. A reverzálisok, amikor az evangélikus valláshoz ragasz-
kodó vőlegényt egészen az oltár elé engedik és akkor Íratják vele alá 
a reverzalist, ̂ vagy amint az egyházmegyénk egyik gyülekezetében tör-
tént, az evangélikus lelkész által megkeresztelt gyermeket mégegyszer 
megkeresztel : a római katolikus templomban is, vagy vegyesházassá-
gok^esetén a mar egyszer evangélikus templomban megáldott házasságot 
újból megáldatják római katolikus templomban". Vannak természetesen 
példamutató szép jelek is, mint pl. a Tolna-baranyai egyházmegye egyik 
gyülekezeteben,' ahol a római katolikus lelkész a saját paróehíáján 
ad.ott lakast az evangélikus papi családnak* 

A szektákkal kapcsolatos nehézségekről a Pestnegyei 
es a Bacs-kjrkun egyházmegye esperesi jelentései tesznek említést, 
de inkább az-ezen egyházmegyék területén munkálkodó szekták nevét 
soroljak fel. 

Az egyke^ mint"népbetegség néhány dunántuli gyüleke-
zetben meg mindig megtalalható. Ha az egyházkerületben történt keresz-
telések /1953-ban 4.4o2, 1952-ben 3*861/ és temetések /1953-ban 3,398, 
1.952-ben 3c338/ szamat egybevetjük, akkor az tűnik ki, hogy 1952-ben 
p23-al tobb a keresztelések száma, mint a temetéseké, 1953-ben pedig 
Loo4-el tobb keresztelés történt, mint temetés. A természetes szapo-

,. t 
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f/ Bédey Pál egyházkerületi lelkész ' 
jelentése a népmozgalmi adatokról.. 

A Déli Evangélikus Egyházkerület 1954*február 11-én 
Budapesten tartott egyházkerületi^tanácsának ülésére kibocsátott egy 
népmozgalmi és gyülekezeti munkáról szóló statisztikai kérdőivet, 
amelynek alapján az 1952. és az 1953»évekre kért jelentést. A jelen-
tések egyházmegyénként kerültek feldolgozásra; a beérkezett jelenté-
sek alapján: 

1952: 1953: 
Lélekszám: 261*951 
Keresztelés: 3*861 4.4o2 
Konfirmáció: ~ 3*2o4 3.0I8 
Temetés: 3*338 3-398 
Úrvacsora: 118*483 111.o95 
Betérő: 80 79 
Kitérő: 47 38 
A beérkezet t j e len tések sze r in t az 1953-évi 247*425 

lé lekből anyagyülekezetben 213.444; leány- és fiókgyülekezetben 
I3.I00; szórvanyban 21.681 l é l ek van. Ez utóbbi szamszerint loJo 
evangélikus hivünk é l szórványban. Ez még inkább fokozza f e l e l ő s s é -
günket a szórványhivek i r á n t . 

Az egyházkerület közgyűlése 
a jelentést tudomásul veszi. 

g/ Mekis Ádám egyházkerületi lelkészi ̂ főjegyző 
jelentése az^egyházkerületben folyó diakóniai 

mun károly. 
i. ' ' 
Az 1953.évi VIII;tc."Az^egyház szeretetszolgálatáról" 

szól. Ennek a törvénycikknek az u.n. "második cim"-ében ̂ arrol a gyü-
lekezeti szeretetmunkáról van szó, amelyet a Magyarországi Evangéli-
kus Egyház a gyülekezetekben, közületeiben^és szeretetintézményeiben 
végez az egyesek felé, röviden a diakoniáról. A szeretetmunkának ezt 
az ágát azelőtt túlnyomó^részben egyesületek végezték,^ vagy egyesek 
kezdeményezésére túlnyomó részben^szűkebb körű társasagok irányítot-
ták« Ez a törvény a szeretetszolgálatot az egyház munkájává és fel-
adatává teszi s az egész szeretetszolgálat alapvető terhét és fele-
lősségét a gyülekezetek hordozzák. 

A Magyarországi Evangélikus Szeretetintézmények mun-
káját központilag e törvény alapján megszervezett Diakóniai Osztály 
fogja össze és irányítja. Ennek az osztálynak, mint tanácsnak magom 
is tagja lévén, van alkalmam közvetlenül is megfigyelni azt a fele-
lősségteljes szeretetszolgálatot, amelyet Magyarországi Evangélikus 

- Egyhazunk 21 szeretetintézményében 48o gondozott között végez az 
egyházi szeretetmunkának 80 munkása. Ezekben az intézményekben egész-
seges és szellemileg nem ép, idióta és nyomorék gyermekek, magukkal 
tehetetlen,^elaggott férfiak és nők^ a szeretetmunkának hűséges vég-
zésében elfáradt munkások, gondozónők kapnak teljes ellátást s ré-
szesülnek a krisztusi szeretettől áthatott odaadó gondozásban. E mun-
kának támogatása minden evangélikus gyülekezetnek elsőrendű feled, öv, 
Ennek^a célnak a szolgálatában áll a szeretetintézmények támo0atására 
szolgáló országosan kötelező offertórium, amelyet minden év első ád-
venti vasárnapján tartanak hazánk összes evangélikus gyülekezetei. 
Ezenkívül szeretetvendégségeken, felvilágosito előadásokon állandóan 
folyik ennek az áldott szeretetszolgálatnak további kiépítése és 
megszervezése. Hiveink százai rendszeres havi megajánlásokat ±s tesz-
nek és sokan juttatják el osekklaj utján szeretetadományukat a buda-
pesti központba. A Diakóniai Osztály ügyvivő-lelkésze Sztehló Gabor, 
aki nagy buzgalommal végzi a rábízott nehéz és felelősségteljes szol-
gálatot. 

II. 
Alábbiakban közlön az egyházkerület területén működő 
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szeretetintézményekre vonatkozó statisztikai adatokat: 

1. A Deli Evangélikus Egyházkerület területén a kö-
vetkező szeretetintezmények működnek /a statisztikai adatokat Sztehló 
Gábor, a Diakóniai Osztály ügyvivő-lelkésze bocsátotta rendelkezésemre/ 

a/ Albertirsán: szeretetotthon 
b/ Bonyhádon: egészségügyi gyermekotthon 
c/ Pécsett: öregotthon 
a/ Budapest-Zuglón:^Öregotthon 
e/ Szarvason:^ leanyárvaház 
f/ Békéscsabán: árvaház 
g/ Békéscsabán: öregotthon 
2. A gondozottak és gondozók létszáma: 

a/ Albertirsai öregotthonban 16 személy 2 gondozó 
b/ Bonyhádi egészségügyi otthonban 32 id.leány 9 " 
c/ Pécsi öregotthonban 29 személy 4 
d/ Bp-zuglói öreg9tthonban 4o " 4 
e/ Szarvasi leányárvaházban 16 leány 2 
f/ Békéscsabai árvaházban , 24 árva 2 
g/ Békéscsabai öregotthonokban /2/ 21 öreg 4 w Ml IM» -ír— » «ar« mí u»* »»» wn m » tiJ fc-. r. 

Összesen: 178 gondozott és 27 gondozó. 
3. Az otthonok költségelőirányzatai: /1953-54./ 
a/ Albertirsa 37,3oo.- Ft ' 
b/ Bonyhád I73.200.- " 
c/ Pécs I 0 5 . 8 0 6 . - " 
d/ Bp-Zugló 91.200.- " 
e/ Szarvas 47,750.- " 
f/-g/ Békéscsaba 99.15o.- n 
Az 1953*évi zárszámadás külön tételben. erre a 7 sze-

retetintézményre nem szerepel, /miután mind a 18 munkahelynek' együt-
tesen van meg az összesitett zárszámadása. E szerint az 1953• saouszán-
adási bevétel 2,163.625*68. forint, kiadás: 2,107.994.18 forint, ma-
radvány 55«.631.50 forint, ^ ^ 

4. Az egyházkerület segélyezése 1952•második fele óta: 
1953-ban az egyetemes egyházzal a Déli Evangélikus 

Egyházkerület közösen 7^000.- forintot juttatott építkezés céljára 
az albertirsai öregotthonnak. Az 1953•évben a békéscsabai szeretet-
intézményeknek összesen 960.- forintot^ ezenkívül évi 3«00°."* forint 
átfutó kölcsönnel"segítette ki az egyházkerület a Diakóniai Osztályt. 

5« .A Szeretetintézmenyek országosan kötelező offer-
tóriuma. - Az*országosán kötelező offertórium 1953«advent első vasár-
napján 27.000.- forint volt. A Diakóniai Osztály a Déli Evangélikus 
Egyházkerülettől befolyt offertóriumot külön nem tartja nyilván. Erről 
nyilván tárgysorozatunk 23.pontjában fogunk hallani az országosan kö-
telező off ertóriumokról szóló jelentés kapcsán. 

60 ArDéli Evangélikus Egyházkerületben lévő szeretet-intézmények fenntartásához az u.n.^fenntartó egyházközségek a követ-
kező évi összegekkel járultak hozzá: /évi átlagos számok/ 

a/ Alberti évi 4 . 0 0 0 . - Ft 
b/ Bonvhád " *5oo,~ ." 
d/ Pécs " 8 . 0 0 0 . - " 
d/ Bp-Zugló" 3 2 . 0 0 0 . - " 
e/ Szarvas " 2o.ooo.- " 
f-g/ Békéscsaba évi 1 5 . 0 0 0 . - " 

III. 
Vázlatos kép az egyes szeretetintézmények helyzetéről 

és kérdéseiről: 
a/ Albertirsán az 1953-as esztendőben az egyházkerü-

letek segítségével nagy átalakítások folytak. Jelenleg az otthonban 



18 személyt lehet elhelyezni minden zsúfoltság nélkül. Az egyházmegye 
fenntartó gyülekezetei nem sietnek olyan megértéssel az otthon támo-
gatására, mint a két helyi gyülekezet. Ennek oka részben abban van, 
hogy kevés az ismertető igehirdetés a^&iakóniárol és a gyülekezetek 
diakóniai szolgálatáról az egyházmegyében. -

b/ Bonyhád:19537^9^ a rági kiégett^takaréktűzhely^ 
helyett ujat vásárolt. 1954.első felében az ügyvivő7lelkész szolgá-
latának segítségével 5.000.7 forintért uj fürdőszobát és^a takarék-
tűzhely felállításának munkáját végzi el. A }2 idióta leánygyermek-
nek gondozása mintaszerűen folyik ebben az otthonban. 

c/ Pécs:egyike azoknak az öregotthonoknak, amely a 
legrugalmasabban végzi diakóniai szolgálatát. A létszám a szeretet-
munka találékonysága következtében állandóan növekedésben van. Az 
öregotthonon^folynak a javítási munkálatok és a gyülekezetek is szé-
pen támogatják ebben a munkájában. 

d/ Budapest-Zugló: a 4o^személyes otthon a budapesti 
gyülekezeteknek havi 7.009.- forintos támogatásával tud csak működni, 
A pesti gyülekezetek számára ez a^támogatás igen nagy megterhelést 
jelent. E^pen ezért az otthon további fenntartásának kérdése a Diakó-
niai Osztály közbejöttével kell, hogy megoldást nyerjen. Egyelőre ezen 
a megoldáson együttesen dolgozik mind a Diakóniai Osztály, mind a Pesti 
Egyházmegye. , , 

e/ Szarvas: a leanyarvahaz az elmúlt esztendőben ko-
moly nehézségeken ment keresztül, azonban az egyházközség és az egyház-
negye gyülekezeteinek erőfeszitésével az 1953~as esztendőnek végére 
megerősödött. Az 1954-es esztendőben igen nagy szükség van arra,hogy 
az otthontI0-I5 megfelelő vasággyal és ágyneművel felszereljék, vala-
mint 5.000.- forintos költséggel az otthonban egy ujabb szobát léte-
sítsenek. 

f7&/ Békéscsaba: A két békéscsabai öregotthonban és 
az árvaházban a békéscsabai gyülekezet változatlan szeretettel és ál-
dozatkészséggel -gondozza a beutalt öregeket és árvákat. Az 1954.esz-
tendő elején felmerült a kérdés, hogy az^árvaházba beutalt 19 állami 
gondozottat -nem^kellene-e visszaadni az állami szerveknek« Ennek a 
kérdésnek tisztázása folyamatban is van, az állami szervekkel való 
tárgyalás utján. . 

I?. 
Fenti ismertetés után legyen szabad felhívnom a köz-

gyűlés tagjainak figyelmét s ezen keresztül egtsz egyházkerületünk 
gyülekezeteinek figyelmét arra, hogy - amint azt már" bevezetőben el-
mondottam volt- - az uj zsinati törvény a gyülekezetek elsőrendű köte-
lességévé teszi a szeretetszolgálatot, közelebbről a diákoniát. Meg 
kell allapitanunk azt, hogy ezen a vonalon még lelkészeink felé is 
komoly felvilágosítási és meggyőzési teendőink vannak. Ebben a vonat-
kozásban már eddig is igen komoly szolgálatot tett a diakónia ügyének 
egyházi sajtónk. Reméljük, hogy egyházunk sajtója a diakónia ügyét 
a jövőben is^megfelelő módon és mertékben támogatni fogja. Meg vagyok 
azonban győződve arról, hogy lelkészeink és gyülekezeteink vezetői 
nemcsak megértik, hanem minden erejükkel'támogatni is fogják a krisz-
tusi szeretet parancsának megvalósítását. 

Kérem jelentesem tudomásulvételét. 
Az egyházkerület közgyűlése 

a jelentést tudomásul veszi." 
h/ Gyöngyösi Vilmos ^esti esperes 

jelentése az egyházkerületben folyó Gyülekezeti Segély_ munkájáról/ "* 
Evangélikus egyházunkban az elmúlt időszakban az egy-

ház szeretetmunkaja egyesületekre és egyes mozgalmakra, gyülekezetek-
re és közösségekre széttagoltan folyt. Abban az uj osznélkodésben, 
amelyben egyhazunk az elmúlt tiz év alatt átment, döntő jelentőségű 
esemény volt e tekintetben az 1953.évi VlIItörvénycikk "Az cgvház 
szeretetszolgálatáról", Az egyházi diakóniáról szóló ez a törvénycikk 
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egyedülálló az egyházak történetében széles e világon. Szól ez a 
törvénycikk a gyülekezeti szeretetmunkáról az egyesek/ a gyülekeze-
tek és az egyház alkalmazottai felé. A gyülekezetek felé végzendő^ 
szeretetszolgálat a "Gyülekezeti Segély". A volt Gusztáv Adolf Gyám-
intézet egyesületi jellegű munkáját teszi teljesen egyházivá ez a 
törvénycikk. Ebben a mostani jelentésben beszámolunk a gyámintézeti 
munka/befejezéséről és a Gyülekezeti Segély szolgálatának a megkez-
déséről. 

a Déli Evangélikus Egyházkerület gyamintézeti munká-
jának lezárása már az uj zsinati törvény előírásainak megfelelően 
egyházkerületi tanácsülésen történt 1953*szeptember 4-én. Ezen a ta-
nácsülésen résztvett az egyházkerületi és az egyházmegyei Gyáminté-
zetek elnökei. A Gyámintézet munkájáról Kiss György, a kerületi Gyam-
in téz et elnöke tett jelentést. E szerint a Déli Evangélikus Egyház-
kerület Gyámintézete 1953«évi gyűjtésének összeredménye 55,805.08 fo-
rint. Ez az összeg mindössze 4.000.- forinttal több, mint a voltr 
Bányai Egyházkerület Gyámintézetének előző évi gyűjtése. Az egyház-
kerületi' telkenkénti átlag 22.3 fillér, amely az előző évihez viszo-
nyítva 2.3 filléres emelkedést jelent. Az egyes egyházmegyék ered-
ményei a következők: 

Osszeredmeny: lelkenkenti atlag: 
1. Bács-kiskun 2.919.68 Ft 14.4 fillér 
2; Csongrád-szolnoki 3.531.32 "' 36.4 " 
3. Kelet-békési lo.640.36 " 22.1 " 
4. Nyugat-békési 7.166,.96 " 12 .9 !í 

5. Pesti 5.483.4? " 12.- " 
6. Pestmegyei io;153.91 " " 
7. Somogy-zalai 7.569.44 " 52.4 " 
8. Tolna-baranyai 8.359.93 " 3 8-9 " 

Ha az egyes gyülekezetek lelkenkóhti atlagát vizsgál-
juk, azt látjuk, hogy a kisebb gyülekezeteknél található szép ered-
mény, a nagy gyülekezetek kisebb átlaga viszont lerontja a kicsinyek 
dicséretreméltó szép eredményét. A 26.000 lélekszámú Békéscsaba egy 
lélekre eső átlaga 27.6 fillér, a'2o.ooo lélekszámú Szarvasé 8.1 fil-
lér, a közel 14.000 lélekszámú Orosházáé 12.3 fillér, a lo.ooo lélek-
számú Kiskorosé 12.9 fillér. Ezzel szemben a I30 lelkes 'Csépa-nagyrőv: 
missziói egyházé 4.70 forint, a 6ló lelkes Fóté I.37 forint, a 894 le" 
kes Zalaistvándé 1.05 forint, a 617 lelkes Szentesé 95.- fillér. A 
668 lelkes Zalaegerszegé:70.- fillér, a legalacsonyabb Kisnányok és 
Újpest 3 filléres•atlaga. Ha csoportosítjuk a lelkenkenti átlagot 
1 és lo fillér között all '15 gyülekezet, 11 és 2o fillérig 45 gyüle-
kezet, 21-től ̂ 30 fillérig 21 gyülekezet,' 31-től 4o fillérig 23 gyü-
lekezet, 41-től 50 fillérig 2o gyülekezet, 51-töl 60 fillérig 9 gyü-
lekezet, 6l-től 70 fillérig 6 gyülekezet, 71-tol 80 fillérig 1 gyü-
lekezet, 81-től 9o fillérig 4 gyülekezet, 91-től loo fillérig gyü-
lekezet, lol-től llo fillérig 3 gyülekezet: Alsónána, Egyházaskozár 
és Zalaistvan, 131-tol 14o fillérig 1 gyülekezet: Fót, 151-től I60 
fillérig 1 gyülekezet: Felsőnána, 181-től 19o fillérig'2 gyülekezet: 
Kalaznó és Száraz s végül 470 fillérrel: Csépa-Nagyrév.^ 

Az egyházkerület részére rendelkezésre álló 11.000.-
forintos segély az alábbi részletezés szerint nyert szétosztást: 

Mátraszentisváni/üzemi üdülő l.ooo.- Ft 
Bács-kiskun egyházmegye gyülekezetei l.ooo.- " 
Csongrád-szolnoki " " I.500.- » 
Kelet-békési " " Í.300.- " 
Nyugat-békési " " l.ooo.- " 
Pesti " " lovoo.- " 
Pestnegyei " " I.500.- fí 
Somogy-zalai " » I.500.- " 
Tolna-baranyai " . - » l,2oo.- " 

Amikor ezzel a jelentéssel és szétosztással az Egyház-
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kerületi Gyámintézet befejezte a maga munkáját,, helyénvaló volna az 
Egyházkerületi Gyámintézet történetéről rövid áttekintést adni* Saj-
nos ez nem áll módunkban, mert az előző időkről szóló régi iratok^ 
Kiss György elődjének lakásán elpusztultak a háború alatt. Mindnyájan 
ismerjük azonban azt az odaadó, önzetlen tevékenységet, amelyet^az 
Egyházkerületi Gyámintézet elnöke: Kiss György békéscsabai lelkész ; 
kifejtett. Nem zárhatjuk a Gyámintézet munkájáról szóló jelentést 
a nélkül, hogy az egész^egyházkerület nevében hálás köszönetet ne 
mondjunk odaadó munkásságaért. „ ' 

Hasonlóképpen köszönetet mondunk az egyházkerület és 
az egyházmegyék gyámintézeti munkásainak hűséges fáradozásaikért. 

Az 1953»szeptember 4-én tartott egyházkerületi tanács-
ülés foglalkozott a Gyülekezeti Segély kerületi munkájának a^megindí-
tásával is. Az uj zsinati^törvény azt^irja elő, hogy az-Egyházkerületi 
Tan s a maga kebeléből választ előadót a Gyülekezeti Segély ügyei-
nek az intézésére,. Mivel Kiss György nem tagja az^egyházkerületi 
tanácsnak, előadóul Gyöngyösi Vilmos tanácstagot választotta az egy-' 
házkerülcti tanács, aki ugyancsak régi munkása volt a^Gyámintézetnek. 
Ennek a szolgálatnak ugyancsak régi munkásait, a munkáért felelősséget 
érző lelkészeket választották az egyes egyházmegyék a Gyülekezeti Se-
gély egyházmegyei, előadóiul: 

1. Kelet-békési Fecske Pál, Battonya 
2. Nyugat-békési Benczúr Zoltán, Kondoros 
3« Bács-kiskun Ponicsán Imre,^Kiskőrös 
4; Pesti - Dr.Kósa Pál,, Bakoskor es ztur 
5. Pestnegyei Medvey Mátyás, Galgagyörk 
b. Csongrád-szolnoki Uzon László, Szolnok 
7. Tolna-baranyai Dr.Schlitt Gyula,Bonyhád 
8. Somogy-zalai Lágler Béla, Porrogszentkirály 
A Gyülekezeti 8egély munkája szempontjából igen nagy 

jelentőségű volt a Déli Evangélikus Egyházkerület Tanácsának 1954.feb-
ruár 11-én megtartott ülése,'amelyben döntő fontosságú javaslatot 
tett D.Dezséry László püspök. Mivel a javaslattal és az ennek követ-
keztében tett intézkedésekkeljkülön foglalkozik a tárgysorozat 19» 
pontja, itt nem térek ki rá bővebben. 

Az 1954.március 11-12-én megtartott egyházegyetem ta-
nácsülése a Gyülekezeti Segély országos vezetőiül Korén Emil lelkészt 
és Dr.Fekete Zoltán felügyelőt választotta meg. Egyúttal megbízta 
D.Dezséry László püspököt, hogy az országos munka megkezdését a rá-
kospalotái gyülekezetben jelentse be. Az Egyházegyetem Tanácsé 1.954-
két budapesti templomot jelölt ki a^segélyezendők sorában, az északi 
egyházkerületből a pesthidegkuti fiókegyházközség templomát, mely a 
Lelkésznevelő Intézet kertjében áll, a déli egyházkerületből pedig a 
zuglóit. A Gyülekezeti, Segély országos vezetői 1954, április 7-én kelt 
körlevele ismerteti a Gyülekezeti Segély munkásaival teendőiket. 

Püspökünk rákospalotai prédikációja és az országos 
vezetők körlevele alapján országosan megindult a Gyülekezeti Segély 
munkája, igy Déli Egyházkerületünkben is buzgón hozzáláttak a lelké-
szek ehhez a szolgalathoz, hogy elérjük a magunk elé tűzött célt, 
azaz hogy az- országos gyűjtés eredményét a tavalyinak a háromszoro-
sára emeljük. A gyűjtés még nem fejeződött be és igy összegező jelen-
tést még nem tehetünk róla. Összegező jelentés helyett hadd állítsuk 
azonban újból magunk elé a célt, hogy a tavalyinak háromszorosát kí-
vánjuk ̂ elérni s hadd buzdítsunk újólag minden gyülekezetet és minden 
lelkipásztort a Gyülekezeti Segély munkájának és gyűjtésének még fo-
kozottabb és odaadóbb végzésére. A kerületi közgyűlést megelőző is-
tentisztelet offertóriuma, mely 368.- forint volt, is ezt a célt szol-
gálja. - Isten áldja .meg egyházunk népét, hithüséggel és odaadó áldo-
zatkészséggel, hogy tovább építhessük templomainkat mind az 1954.,mind 
a ránk következő esztendőkben. • 

Az egyházkerület közgyűlése a 
jelentést tudomásul veszi és köszö-



netet mond a Gyámintézet volt munká-
sainak s reménységgel tekint a Gyüle-
kezeti Segély munkasainak szolgálatára 
és buzdítja a gyülekezeteket a Gyüleke-
zeti Segély munkájának fokozott fele-
lősséggel valő végzésére. 

i/ Dr.Göttche Ervin egyházkerületi ügyész 
jelentése az_ egyház ke rül et n e k az_Egyetemes_ Nyug-

díj. kapcsolatos ügypiro1*7 "" "" 
Az 1953.évi VIII.tc. az egyház szeretetszolgálatát 

foglalta törvénybe. A törvény negyedik cime: A gyülekezeti szeretet-
munka az egyház alkalmazottai felé. Ennek a címnek III.fejezete in-
tézkedik a lelkészek nyugellátásáról.^ 

Ez a törvényes beosztás rámutat a törvény intenciói-
ra is éspedig: 

1. Hogy a Zsinat a lelkészek nyugellátását országos 
közegyházi feladatnak tekinti, olyan feladatnak, amely a szeretet-
szolgálat körén belül oldható meg. 

2. Hogy ezt a szeretetmunkát az egyház alkalmazottai 
felé a gyülekezetek végzik. 

3. Hogy amint azt a Jl.§.mondja: "A Magyarországi 
Evangélikus Egyház a keresztyén hitből fakadó szeretet és a munka-
adói felelosseg alapján gondoskodik lelkészeink nyugellátásáról." 

Ezt az országos és a gyülekezetek összessége áltql 
megoldandó szeretetszolgálatot tehát a törvény kettős alapra helyezi, 
éspedig álhitből fakadó szeretet és a munkaadói felelősség alapjára. 
A munkaadói felelősség eddigi egyházi törvényeinkben nem szerepelt 
ilyen vonatkozásban. 

A helyi tanácsokról rendelkező állami törvény indo-
kolása kiemeli, hogy: "A Magyar Nopkö^társaságban nincs szembenálló 
országos és helyi érdek." Ezt a nagyon jelsn-too karŝ -axü megállapí-
tást egyházkormányzatunk terére átvetitve' valamennyi u j jssiSc-ti xüxv 
vényünk, tehát a szóbanlévő 1953•évi VIII.tc.-unk indokolására is 
alkalmazhatjuk, mert az uj zsinati törvényeket zsinatunk kivétel 
nélkül abban a szellemben alkotta meg, hogv egyházunk közigazgatása 
terén'nincs és nem is lehet egymással szembenálló országos és helyi 
érdek. A nyugdijtörvény intencióinak alapján mégallapitható tehát], 
hogy tökéletesen félreérti a törvényt az a lelkész, aki csak a maga 
egyéni szempontjaira tekint és aki figyelmét csak arra az egyházköz-
ségre irányítja, amelyik az ő munkaadója, - aki^tehát a maga egyéni 
és helyi érdekeit az országos érdekkel' szeriben óhajtja érvényre jut-
tatni. 

"A szocializmust épito hazánkban az állami érdek egy-
beesik minden dolgozó egyéni érdekével" hangsúlyozza a fentebb már 
említett állami törvény indokolása. Egyházunk újjáépítését szolgáló 
uj zsinati törvényeink ugyanígy azt a célt szolgáljak, hogy a köz-
egyházi érdek .egybeessék minden lelkész és minden gyülekezet egyéni, 
illetve helyi érdekeivel. 

Ilyen távlatból nézve az.uj zsinati törvény legéle-
sebb intézkedését a^35.§-t, amely a korhatárt elért lelkészek nyug-
díjazásának lehetőségét és módját szabályozza és különösen az ezen 
paragrafusban felsorolt szempontokat, amelyeket a Nyugdijosztálynak, 
mint tanácsnak figyelembe kell venni, amikor a korhatart elért lel-
készek nyugdíjazásáról dönt, - megállapíthatjuk, hogy ez teljesen 
korszerű rendelkezés. Azok a szempontok ugyanis, amelyeket a korhatárt 
elért lelkészek nyugdíjazása alkalmával mérlegelni kell, a következők: 

a/ gyülekezeti és ̂egyházi körérdek,, 
b/ a lelkész családi és anyagi helyzete," 
c/ a Nyugdijosztály teherbíró képessége. 
Az a lelkész tehát, aki csak a saját anyagi érdekét 

nézi és egyéni érdekét tekinti egyházi közérdeknek, elhányagolandónak 



tartja a fenti szempontok közül a Nyugdíjosztály teherbíró képessé-
gét, holott ettől függ többi lelkésztestvéreinek, a lelkészözvegyek-
nek és árváknak nvugellátási lehetősége. Aki ilyen antiszociálisán 
és szeretet nélkül gondolkozik, az nem is akarja megérteni a törvény 
intencióit és a törvény végrehajtása alMmáva/ a maga szük látóköré-
ben csak egyéni anyagi veszteségére panaszkodik. 

A törvény tehát egyházi szempontból a valódi orszá-
gos közérdeket tartja szemelőtt, -abban a meggyőződésben, hogy ez egy-
be esik minden dolgozó lelkész egyéni érdekével is. A gyakorlatban 
éppen ezért az érvényben lévő állami nyugdíjtörvények és nyugdíjügyi 
rendeletek elveihez simul. Ezt a 33.§. kifejezetten ki is mondja. 
Ezen tulmenőleg a különös méltánylást érdemlő kivételes esetben arra 
is van lehetőség, hogy a törvényben 'megkívánt feltételek hiánya ese-
tén is folyósíthat nyugdijat az Egyházegyetem Tanácsa a Nyugdíj osz-
tály, mint tanács előterjesztése alapján püspöki javaslatra. 

Egyházkerületünkben a korhatárt elért lelkészek be-
látták a fenti szempontokat és a valódi egyházi közérdeket, úgyhogy 
a törvény végrehajtása testvéri elgondolás alapján zökkenőmentesen 
megtörtént ebből a szempontból is. 

Kerületünk-1954.február 11-i tanácsülésének 31.jegy-
zőkönyvi pontja szerint Dr.Szilády Jenő budapesti és Káldy Zoltán 
pécsi lelkészt küldte ki az egyházkerület részéről a Nyugdíjosztály-
ba, mint tanácsba. / 

A törvény végrehajtasa^soran az Egyhazegyetem Tana-
csa máris irányt mutatott arra a szociális elgondolásra, hogy a tör-
vényt a rászorulók felé kedvezően kell értelmezni. Az Sgyházegyetem 
Tanácsa 1954.március 12-én megállapította, hogy vannak olyan nemlel-
készi képesítésű egyházi alkalmazottak és özvegyek, akik^nyugdíjra 
vagy kegydijra olyan egyházkösségéktől, egyházkerületektől, vagy 
volt egyházi egyesületektől szereztek jogomat, amelyek a zsinati uj-
járendezés, vagy mas egyhazkormanyzati intézkedés miatt teljesen át-
alakultak, vagy megszűntek. Ezek a szerzett jogokkal rendelkező igény-
jogosultak az Egyházegyetemmel szemben érvényesíthetik jogaikat, mint-
hogy a Nyugdíjintézet jogutódja az Egyházegyetem. El is határozta a 
Tanács, hogy ezekről az igényjogosultakról a Nyugdíjosztálynak kell 
gondoskodnia és felhívta az egyházkerületeket, hogy közöljék a Nyug-
díj osztállyal azok ̂ neveit és igényeit,^ akik 1953. december 31-éig be-
zárólag olyan egyházközségekkel, egyházkerületekkel és volt egyházi 
jellegű egyesületekkel szereztek és érvényesítettek nyugdíj- illetve 
kegydij-jogokat, amely egyházi közületeket a zsinati ujjárendezés 
átszervezett, vagy megszüntetett. Ennek a felhívásnak egyházkerüle-
tünk is eleget tett és a Nyugdíjosztály 1954.január 1.napjától kezd-
ve ezeknek a nyugdijasoknak, illetve kegydijasoknak utalványozza 
azokat az összegeket, amely őket szerzett jogaik alapján megilleti, 
aminek^ellenében a kerületet csak az a kötelezettség terheli, hogy 
ezekután fenntartói^járulékot fizet* 

Megállapítható tehát, hogy szociális szellemben hajt-
ja végre az egyház a nyugdíjtörvényt, viszont hogy a végrehajtásnak 
gyakorlati eszközei is meglegyenek, vetnünk kell egy pillantast a* 
jovoro is és ki keli indulnunk a jelenlegi statisztikai adatokból. 
Ezeket az adatokat a jelentéshez csatolt és a nyugdíjosztály ügyvi-
vő j e ált aí Ö S C! 9! o 1 1 j J- . t y 1 ] A . . 01^0 7 r.: - « 

Statisztikai adatok 
a Déli Egyházkerületnek^az Egyetemes Nyugdijosztállyal kapcsolatos 

helyzetére vonatkozóan. 
i. 

. 1953.folyamán nyugdíjazott lelkészek számaa ke-
rület Den -./nyugdijat valamennyi az A.E.H.-tói kapja/ 18 

' , . 2.'Nyűg>lelkészek összlétszáma a kerületben 1954. 
VI.l-en /közülük 47 az AEE-tól, 1 a Nyugdijosztálytól kapja 
ellátmányát ^ 43 



3. Lelkészözvegyek száma a kerületben 1954. 
VI.1-én /közülük 73 az AEH-tól/' 6 a Nyugdijosztálytól kap-
ja ellátmányát/ ' , 79 

4. Lelkészárvák és kegydijasok szama a kerü-
letben 1954.VI.l-én /közülük 12 az ÁEH-tól, 5 a Nyugdijosz-
tálytól kapja ellátmányát/ r 17 

5. A "kivételes állomanyba" tartozó nyűgei-
látottak száma a kerületben /ellátmányát valamennyi -a Nyug-
di josztálytól kapja/ • , 6 

b. A nyűgeilatmanyban reszesulok összlét-
száma a kerületben'1954-június 1-én 15° 

ii 
í* Az állam által folyósított ryugellátmá-

nyok havi összege a kerületben /az- 1954. junius 1-i hely-
zet szerint/: . , 

a/ lelkészek részére /havi 500.- Ft atlag mellett/ 23.500. 
b/ Lelkészözv.részére /havi 250.- Ft átlag/neIIe-tt/ 18;25o. 
c/ Lelkészárvák és kegydijasok /h 2oo.-Ft átlag/ ^2.400. 

• 132 személy részére összesen, folyósított ellátmány: 44.15o. 
• 2.. A Nyugdijosztály által, folyósito/tt nyűg-

ei látmány ok "liavi -.összege a kert-letben/1954.VI. 1-én/1 
a/' lelkészi nyugdíj* ' l.obo.-
b/ lelkészözvegyek ellátmánya ^ 1,413;70 
0 / lelkészárvák és•kegydijasok ellátmánya •641;-
d/ "kivételes állományú" személyek 55 ™ 

18 személy részére összesen folyósított ellátmány: 4«ó99»2o Ft 
3 . Az állam és a Nyugdíj yvhá^Q ellátmány-

ban részesülő I 5 0 személy részérő junius-1-en folyós ott 
teljes e^-látmönyücszoő » kerületben 48.849.2o Ft 

III. 
1. Nyugdíjjárulékot fizető egyház közületek szá\r a 

kerületben 1954.junius 1-én: r 165 
/ebből 156:gyülekezet, 9 pedig egyéb egyházi köz./ 

2. A 165 egyházi közület által fenntartott 
lelkészi állások száma /ebbél 8 esperesi állás/ 219 

• IV. 
1, A személyi járulék-hátralékok törlesztési módja: 

a/ Az érdekelt lelkészek által előterjesztett és bizottsági ülési 
határozattal elfogadott, havi 2o-loo.- forintos részlettörlesztési 
terv szerint / - 125 
b/ Bizottsági ülési határozattal megállapított, évi l.ooo.-
forint részlettörlesztési összeget engedélyező törlesztési 
rend szerint: ^ ^ 86 
Személyi járulék-hátrálék fizetésére kötelezettek száma:' ~ 5X1 

2.A törlesztés morálja a kerületben 1954. 
május 18-ény'Z-ba.n kifejezve/ 
a/ hátralékát rendezte, vagy törlesztési rendjét ponto-
san betartja: 87 41 / 
b/ járulékbefizetést tervszerűtlenül eszközöl 36 17 / 
c/ járulékot egyáltalán nem fizet _.33.. 42 i! 
összesen: ' ~ XTT-'T/d 

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy egyházkerü-
letünk nyugdíjasai havonta 48.849.- forint nyugdijat, illetve kegy-
dijat kapnak. Ebbel a majdnem 50 ezer forintot"kitevő összegből az 
állam 44.150.- forintot visel és a Nyugdíjosztály 4.699.- forintot. 
Ennek az utóbbi összegnek tekintélyes részét teszi a fentebb ismer-
tetett kivételes nyugdij, illetve kegydij-teher, amelyet az Egvház-
egyetem Tanacsa szociális elgondolásból hárított a Nvugdii-
osztalyra. ^ 

Amennyire örvendetes az a tény, hogy az ellátásra 
szoruló nyugdijasok, kegydijasok és árvák havonta ilyen tekintélyes 
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összeget kapnak,^annyira elszomorító, hogy a lelkészi kar a hátra-
lékos személyi járulékokat a statisztikai adatok alapján megállapí-
tott módon.teljesiti. Pontosan csak 41 f0 fizet, rendszertelenül csak 
17 f° és ami a legmegdöbbentőbb, egyáltalán nem fizet 42 fa, vagyis a 
kerület legtöbb lelkésze. 

Az a tény, hogy ezt a szeretetmunkát, amelyet a 
gyülekezetek végeredményben foként a lelkészek anyagi érdekében 
vállaltak és végeznek,88 lelkészünk ugy értékeli, hogy a -maga részé-
ről egyetlen egy fillért sem áldoz rá. Végtelenül elszomorító ez. 
Ez olyan antiszociális gondolkodásra és olyan szeretetlenségre mu-
tat, amit feltétlenül meg kell javítani és meg kell szüntetni. Hogyan 
buzdítson őszinte szavakkal egy^lelkész másokat a szeretetszolgálat 
érdekében hozandó áldozatvállalásra, ha ő maga a lelkésztestvérei 
iránt ilyen beállítottságú és ha a saját pillanatnyi'egyéni érdekét , 
ilyen élesen állítja előtérbe, a közérdekkel szemben. 

Az egyházkerület közgyűlése 
a jelentést tudomásul veszi. 

j/ Mekis Ádám egyházkerületi ̂ lelkészi ̂ főjegyző 
' - ' jelentése templom- és paróchiaép.ités ekrol és 

f J, f mm* tmm mmm mm» •=«>• «MM mmm mrnm m^m mm mumm «MM M M MM* M * mmm u^-m «—• u-m 

I;Bács-kiskun egyházmegye: 
' T."~Apostag. S^TeXkeszlakast 25.000,- forint költség-

gel renoválták. Ehhez az egyházkerülettől 3.800.- forint segélyt és 
5.000.- forint kölcsönt kapott, a dunavec3ei hívektől pedig 1.4oo.-
forintos támogatást. Az orgona javítása 7»500*- forintba, a templom-
tető javítása pedig 3.576.- forintba került. 

2. Baja. A lelkészlakást tataroztatta. A munkálatok 
nagy részét a lelkész és felesége végezte el. Az egyházkerület 3.00g,, 
forint segélyt adott. r ^ r 

3. Bocsa. Szószéket csináltatott, oltárképet vásárolt 
épületeket javíttatott összesen 8.638.70^forint költséggel. 

4. Csengőd. A lelkészlakásba villanyt vezettetett bou 
5. Kecskemét. A lelkészlakást renováltatta nagyobb 

költséggel. Az egyházkerülettől 3.500.- forint segélyt kapott. 
6.*Kisapostag. Lelkészlakást vásárolt 2o.ooo.- fo-

rintért. Ehhez az' egyházkerülettől 6.000.- forint segélyt^kapott. 
7. Páhi. A lelkészlakás melléképületeit látta el 

cseréppel 9.000.- forintos költséggel. 
8. Soltvadkert. A templomba, gyülekezeti házta és 

lelkészlakásba villanyt vezettetett be lo.ooo.- forintos költséggel* 
11.Kelet-békési egyházmegye: 
•̂""'B'ékesT 1'952-ben a lelkészlakás melléképületeit 

hozatta rendbe 3* 0 0 0*~ forintos költséggel. 
ló. Gerendás. 1953-ban a templomba villanyt vezette-

tett be 5.000.- forintos költséggel, ebből az egyházkerülettől l 0
A n 

forint segélyt kapott. 
11. Medgyesegyháza. A templomtetöt átfedette eternit-

tel. Anyag már régebbről be volt szerezve, az átfedési munkálatok 
költségeit a templomtetőről lekerülő bádoganyag ellenértéke fedezte® 

12. Tótkomlós. 1953~ban a lelkészlakásokat renovál-
tatta 4.2o8.lo forint költséggel. 

Nyugat-békési egyházmegye: 
13. Csabacsud. 1952-ben a templomot belülről rendbe-

hozatta, a'templom padlását és falait sározták 30.905.86 forint 
költséggel. 

14. Gádoros.'A templomtetőt és tornyot javította 
6.000.- forintos költséggel. 

IV^Csongrád-szolnoki egyházmegye: 
íz' egyházmegyében emTixésre melto tatarozás vagy 

építkezés nem volt. 

no 



- 47 -

V._Pesti_Egyházme gye: 
•T^T 'Bubapest-Fasort Í953~kan a templomtetőt teljesen 

renováltatta 11.146.34 forint költséggel. 
16. Cinkota. A templomot, lelkeszlakot, a gyülekezeti 

hazat és annak tetőzetét javította ki 2 . 6 3 0 . - forint költséggel. 
17* Pesterzsébet. Az orgonát bevitették 7 . 0 0 0 . - fo-

rintos költséggel.' 
18. Pestújhely. A gyülekezeti terem építését meg-

kezdte 1 3 . 0 0 0 . - forintos költséggel. 
• ' 19. Bákoscsaba-Pécel. Hármoniumot vásárolt 4 . 3 0 0 . -

forintért. 
2o. Újpest, A megrongált templomtetőt kijavította. 
VI^Pestmegyei egyházmegye: 
51. KcsaT A templonor heTülről, a torony bejárati 

falakat kívülről javította 2 3 . 0 0 0 . - forint költséggel; 
22. Alberti. Az orgonát javíttatta 1 8 . 0 0 0 . - forintos 

költséggel, a lelkészlakást kettéválasztotta lo.ooo.- forint költ-
séggel. ' 

25. Csömör. Az oltár feletti^ablakot színes üveggel 
üvegeztette, a szószéket, az oltárt és csillárt festtette I3.85c .07 
forint költséggel.' ' ^ 

24. Pót. Az orgonahoz villanyfujtatot'szereltetett 
1 2 . 0 0 0 . - forintért, hátsó keritésfalat készíttetett 8 . 0 0 0 . - forintért. 

25. Gödöllő. Veresegyházán 4 . 0 0 0 . - forintos költség-
gel a temulom külsejét renováltatta. 

26. Hévizgyörk. 1953«őszén kezdték el a^lelkesalaka 
építését. Eddig 7 0 . 6 7 5 . - forintot költöttek erre a munkára. 

27. Maglód. A templomtetőt rendbehozattak es a leí-
készlakáson tatarozást végeitek 1 6 . 0 0 0 . - forintért. ' ^ 

£8. M^üd©. A templomot ronováltaxta 32.395-- x'onnt 
költséggel. ' , a . . , , ' . , . . , , . 

29. Ocsa. Az imahazon es lamason javitasx vegeztek 
418.55 forintért. ' 

3 0 . Pilis. A felrobbantott templomtornyot^felépí-
tették, a templomot rendbehozatták, a templomtető csatornáit meg-
javíttatták, az orgonát rendbehozatták 2 2 . 0 0 0 . - forintos költséggel. 

31.•Tápiószentmárton, Az orgonát megjavíttatta 
15.251.93 forintért. 32. Vác. A templom tetejét renováltatta, a temetőben 
lévő kutat megcsináltatta 1 . 0 9 6 . 5 0 fárintért. 

VII. Somogy-z a lai^egyházmegyej^ 
33? ÉcsenyT A templom hüTsejet renováltatta 2.473»-

forint értékben. .' 
34. Kaposvár. Az orgonát villanyfujtatóval látta el, 

5 . 0 5 5 . - forint költséggel. 4 
35» Porrűgszentkirály. A templom tetejét renoválta 

2.574.^ forint költséggel.' 
3 6 . Siofok. A lelkészlakásból imatermet alakított 

5*376.- forint költséggel. ^ 
37- Somogyváaos• Uj befejezetlen templomára költött 

1.987.- forintot. 
^ 38. Surd.'A lelkészlakást drótkerítéssel vette körül 

1.453.- forint költséggel. 
39. Vese. A lelkészlakás melléképületeit kijavíttatta 

2 . 7 5 0 . - forintért. 
VIII,Tolna-baranyai egyházmegye: 
/oT "BonyháU. A lelkészlakás, templom, a kántori la-

kás karbantartására 2 . 5 2 0 . 5 2 forintot költött.' 
41; Dunaföldvár. Renoválásra 1 . 6 3 0 . 8 0 forintot költött. 
42. Egyházaskozár, Benoválásra I . 7 0 0 . - forintot költött 
4 3 . Gyönk. Pincét épített 2.2o9.- forintért. A misz-

lai fiókegyház templomépitése 3 3 . 6 8 8 . - forintba került. 
44. Györköny. A présháztetőt kijavította 8 6 9 . - fo-

rintért. 
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45. Kaposszekcső, A templomon es lelkészlakáson ab-
lakot és ajtót festetett 987*4o forintért« 

46* Keszőhidegkut. A templomba, a lelkészlakasba 
villp&yt vezetett be, orgonát'javított /4fl486.5o forintérto 

47. Kismanyok.'Orgonajavításra és villanyfelszere-
lésre 4.691.- forintot költött; v 48. Magyarboly. A lelkészlakast 7.622.02 forintért hozatta rendbe® ' " . ' ' 

490 Nagyszokoly. Tatarozasra ls558.90 forintot köl-
tött. 

50; Paks. Tatarozásra 7.760510 forintot költött. 
51o Pécs® Gyülekezet házat épített 60*000*- forint 

költséggel, amelyet 1952*őszén szenteltek fél. Nagyobb javitásokra 
most I.600.- forintot költött* ' r 

52. Sárszentlőrinc. Toronyjavitásra, fürdőszoba be-
rendezésre 4.727.- forontot költöttek. 0 0 0 

Mar ebből a puszta felsorolásból is látható, hogy 
egyházközségeink, egyházmegyéink és egyházkerületünk^milyen jelentős 
erőfeszítéseket tett egyházi épületeink karbantartására és templomaink 
felszerelésének pótlásara« Egyes, kisebb lélekszámú egyházközségek-
ben csodálatosnak mondható az az áldozatkészség, amellyel egyházunk 
hivei siettek egy-egy félbemaradt templom,- vagy lelkészlakás építésé-
nek befejezésére. Igy például-a miszlai hivek templomépitéstikhöz 
14.777.- forinttal járultak hozzá, holott alig számlál a gyülekezet 
loo lelket. Hasonlóképpen a zuglói egyházközség is igen komoly áldo-
zatkészséget tanúsított már eddig is templomának mielőbbi befejezése 
érdekében. 

Ennek az országszerte folyó épitő, tatarozó munkának 
azonban mélyebb gyökerei is vannak« Iiiveink áldozatkészsége elsősor-
ban egyházunk iránti szeretetből faliad, ugyanakkor azonban bizonysága 
annak, hogy az elmúlt esztendő sopán^magyar népünk életszínvonala, 
jóléte annyira emelkedett, hogy egyházközségeink ezt az'áldozatkész-
ségnek ezen a vonalán is megbizonyíthatták. 

Egyházunk hivei a templom- és paróehiaépitesek,ille-
tőleg renoválások .vonalán tapasztalható áldozatkészsége világosan 
mutatja azt a .felelősséget'is, amelyet híveink egyházunk iránt anyagi 
tekintetben^is megmutattak* Ez .jó reménységgel tölt el bennünket a 
jovot illetően, hiszen az a gyülekezet, amely építkezik, egyházi 
épületeit karbantartja, félreérthetetlenül megmutatja azt, hogy meg-
becsüli és szereti egyházát és élniakarásának ilyen tanúbizonyságai 
val halad jobb jövője felé. 

Az egyházkerületi közgyűlés 
a jelentést örömmel veszi tudomásul« 

k/ Bédey Pál egyházkerületi lelkész 
jelentése a mátraszentistváni egyházi üzemi 

udülor^l^ 
A mátraszentistváni üzemi üdülőről a beszámolóm és 

jelentésem 'főleg arra" az időre szorítkozik, amióta az üdülő vezeté-
sére megbízást kaptam® Az utolsó egyházkerületi közgyűlés óta ugyanis 
az a személyi változás történt, hogy Hernády Nándor, az üdülő volt 
igazgatója lemondott és utódjául az egyházkerület elnöksége engem 
bizott meg az üdülő igazgatásával. 

1953<>^poius 27-én 'D.Dezséry László püspök, Hernády 
Nándor volt igazgató, Péter Lajos egyházkerületi pénztáros és Dendely 
Karoly gondnok részvételével fontos Megbeszélést tartott. A megbe-
szélés értelmében az uj igazgatónak leltárt kell készítenie az üdülő 
vagyontárgyairól és^az üdülőben a továbbiakban semmiféle idegen tulaj-
dont képező vagyontárgy nem maradhat. Az üdülő volt gondnoka: Josztre-
bényi Pál, aki 1952*junius 2-ig viselte tisztségét, 1953.április 2o-ig 
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minden ingóságát elszállíttatta. 1953*május 5-áig elkészítettük az 
üzemi üdülő összes felszereléséről az uj leltárt. A leltár kiegészí-
tése és pótlása évente történik, 

1953.április május havában megindult az üdülő terü-
letén az építkezés és a kerti munka. A mult évben egyházkerületünk 
segélyével, mely több mint 2 5 . 0 0 0 . - forint volt, helyrehoztuk a meg-
rongálódott épületeket. A lakószobákat tataroztattuk, a leomlott ko-
falakat ismét felrakattuk, a 6-os épület hátsó falát teljes egészé-
ben újraépítettük, s az 1952-ben elkezdett 7-es ház építését tel-
jesen befejeztük. A padlásokat sároztuk, több épületnek uj'. kéményt 
építettünk és ezáltal alkalmassá tettük szobáinkat a téli üdülésre, 
Uj WC-ket épitettünk, befestettük az ajtókat és ablakokat és nemcsak 
tervbe vettük, de meg is valósitfcttuk 1953-ban, hogy az üdülő terü-
letét nagyrészben bekerítettük. Nagy,lépést tettünk előre^az üdülő 
területén azáltal, hogy az utakat, játszóteret, ebédlő előtti részt 
rendbehoztuk, illetőleg parkíroztuk. Az elmúlt évben hatalmas ̂.segit-
séget nyújtott az, hogy a konyha és veteményeskerti részt kibővítet-
tük és igy önellátásunk évi viszonyban kb lo-12.ooo.- forint mcgta^ 
karitást jelentett. Bejelentem azt, hogy 1953.évben^is gondos ápolás-
ban részesítettük az üdülő területén levonás fejlődő gyümölcsfákat, 
megvan a reménységünk arra, hogy a közeljövőben jelentős gyümölcs-
terméssel számolhatunk. Rádiót és asztali tenisz-asztalt vásároltunk. 

Régi tervünk volt az, hogy az üdülő területén ke-
resztül folyó patak vizét hasznosítsuk. Megszületett az a terv, hogy 
egy fürdőmedencét létesítünk, a patak vizével töltjük meg és tesszük 
fürdésre alkalmassá. A medencét meg is építettük, nagysága 1ox6x2 m. 
Ennek az évnek nagy terve az, hogy üzembe állítsuk fürdőmedencénket. 
Az elmúlt év beruházásai minden esetben előrelátással történtek. Ez 
eredményezte azt a tényt, hogy az idei esztendőben, tehát 1954-ben 
lényegesen kevesebb költséggel tudtuk üzemképes állapotba hozni egy-
házkerületi üdülőnket. Figyelmünket'ezután inkább a belső felszere-
lések pótlására kellett fordítanunk. Igy^ezen a tavaszon komolyan 
felmértük belső szükségleteinket^és a hiányosságokon részben tudtunk 
is segíteni. Uj paplanokat, párnákat, matracokat, függönyöket és' egyéb 
aprosagokat vettünk és ezzel bővítettük ki^leltári állományunkat. 
Nagy gondot okoz még most is, hogy az üdülő területét teljes egeszé-
ben bekerítsük és megvan a reményünk arra;̂  hogy ebben az esztendőben 
ezt is megvalósítsuk. A legnagyobb jelentőségű lépés volt, hogy kony-
hai felszerelésünket egy speciális villanyhüto szekrénnyel egészí-
tettük ki. 

Az^elmúlt^év során üdülőnket számos vendég kereste 
fel, ̂ 1953*má^us 2-án meglátogatta egyházi üdülőnket a református 
egyház vezetősége: Kiss Roland főgondnok, Péter János református 
püspök és Dr.Finta István konventi főtanácsos. November 23-án ííiemöl-
ler Mártont és feleségét,, valamint evangélikus egyházunk vezetőségét 
láttuk vendégül üdülőnkben. 1954.május 2-án Dr.Paul G-ennricli, a né-
metországi Gustaw Adolf Wrk főtitkára, D.Dr.Vető Lajos püsoök és 
GrünvalszLy Kárply egyetemes főtitkár-helyettes látogatták""meg. Május 
19-én pedig az Állani Egyházügyi Hivatal részéről Horváth János el-
nök, Varga József elnökhelyettes, a református és evangélikus egyház 
vezetosege tekintette meg a mátraszentistváni evangélikus üdülőt. 

Üdülőnk nemcsak arra alkalmas, hogy ott vendégeink 
kényelmesen pihenjenek,^ hanem arra is, hogy komoly és nagyfontosságú 
munkát csendben, a főváros zajától mentesen végezhessenek egyhá^n^^ 
vezetoi. 1955.február kávában vendégül láttuk a zsinatelőkésziíő bi-
zottságot. Modot és lehetőséget nyujtottunk arra, hogy az egyházköz-
ségek ifjúságai nehany napot táborozás formájában üdülőnkben tölt-
hessenek. 

Minden vasárnap délelőtt istentiszteletet tartunk. 
Ezekre az istentiszteletekre minden vendéget meghívunk. Az istentisz-
teleteken rendszerint az ott üdülő lelkészek szoktak szolgálni. 
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Jelentem az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy az 

1953-54.években az üdülődijak változatlanok voltak. Egyházi alkal-
mazottak, lelkészek napi 22.- forint; hozzátartozóik,/feleség, egy 
háztartásban élő szülők, valamint tiz éven felüli, önálló keresettel 
nem rendelkező gyermekek napi 24.- forint. Tiz éven alul gyermekek 
két kedvezményes kategóriába vannak'sorolva. Egytől hat évig 14.-
forint, hattól tiz' évig 18,- f o r i n t , N e m egyházi alkalmazottak ked-
vezményben nem részesülnek. Napi ellátási dijuk tiz éves korhatárnál 
változik. Felnőttek / lo éven felüliek / napi 4 5 . - forint, tiz éven 
aluliak napi 30.- forint ellátási dijat fizetnek. 

Hálás köszönetet mondok egyházkerületünk valamennyi 
gyülekezetének, hogy évente egyszer egy offertóriumot a mátraszent-
istváni üdülő javára tartanak. 1953.-ban a virágvasárnapi mátrai of-
fertórium végeredménye: 9.125.43 forint volt. Az idei^offertórium 
- jóllehet meg néhány egyházközség'nem küldteybe, - látásunk szerint 
meghaladja a fentnevezett összeget. Ezek a számok is-mutatják egyház-
községeinkben üdülők népszerűségét és az üdülő felé megnyilvánuló sze-
retetet. 

Javasolom az egyházkerületi közgyű-
lésnek, hogy fejezze ki köszönetét Her- ' 
nády Nándor apostagi lelkésznek, aki 1953* 
április 17-ig a mátraszentistváni evangé-
likus üdülő igazgatója volt és munkáját 
hűséges; lelkiismeretes, odaadó szeretettel 
végezte. Neki köszönhetjük, hogy üdülőnket 
ma ilyen rendezett állapotban, működőképe-
sen láthatjuk. - De fejezze ki megbecsülé-
sünket és köszönetünket üdülőnk gondnoká-
nak: Dendely Károlynak és az üdülőben dol-
gozó valamennyi alkalmazottnak, akik sok-
szor éjt nappallá téve fáradoznak azon, 
hogy vendégeink kényelmét szolgálják. Kö-
szönetet mondok ezúton egész egyházkerü-
letünknek, mely áldozatos törődésével tart-
ja gondjaiba evangélikus üdülőnket. 

Az egyházkerület közgyűlése a 
jelentést tudomásul veszi és a javas-
latokat elfogadja, 

1/ Rédey Pál egyházkerületi lelkész 
jelentése az^egyhazkerületi levél-_és könyvtárróla 

Jelentem az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a Déli 
Evangélikus Egyházkerület Tanacsa 1953-junius 29-én hozzájárult ahhoz, 
hogy a volt Banyai egyházkerületi levéltári anyagot közös őrizetre át-
adja az Egyetemes^Levéltárnak,^Az átszállítás előtt az egyházkerület 
levéltárosa: Hernády Nándor szállítóképesség határáig rendezte az 
anyagot. Az egyházkerület levéltárának 1746-tól 1944.december 31-ig 
terjedő r é s z é t h a v á b a n az elhelyezésére szolgáló faállvarr; 
zattal együtt átszállítottuk az egyházegyetem levéltárába. E rende-
zéssel a Déli^Egyházkerület kedvező helyzetbe^jutott, mert'a nagy fe-
lelősséggel járó őrizet az egyházegyetem vállára nehezedik. 

Dr.Malyusz Elemér, az egyházegyetem levéltárosa a kö-
vetkező szövegű elismervényt adta' a Bányai egyházkerület levéltár rész-
legének átvételéről: "Elismervény. A volt Bányai Evangélikus Egyház-
kerületnek a Déli Evangélikus Egyházkerület birtokában lévő s Bpest, 
VIII.Puskin-utca 12.szam alatt őrzött levéltárát az Evangélikus"Egye-
temes Egyház levéltárában leendő elhelyezése végett azon faállvánnyal 
együtt, amelyen túlnyomó része eddig összezsufoltan feküdt, átvettem, 
A.z átvett levéltar a kerület 1848-1944.december 31-ig terjedő működése 
sorant keletkezett iratanyagot tartalmazza s mint az átszállítás elő-
készítése során meg lehetett álla,pitani, az 1848-1889.évek közti rész 
levéltári, - az 19oo-1944.évek közti eredeti irattári rendszer szerint 
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van csoportosítva. 191o.0óta iktató könyvekkel. A közbeeső évek anyaga 
töredékeknek látszik. Ez az^egész anyag egy lovaskocsit töltött meg. 
Átvettem továbbá: a/ Az Aszódon elpusztult régebbi résznek az 1746-
1847-äg évekből megmaradt, részben elrothadt maradványéit, három 
fólió es fractur csomagban, amelyek felállitva.összesen 75 cm mély-
ségű polcot öltenek meg; b/ a következő köteteket: 1/ Liber visita-
tionalis saeceulorum.XVII. 2 C/ Protocollum^visitatorium 174J^ J./His-
toria superintendentum, 4,/ két kötet egyházlátogatási jegyzoköny 
18J6 és 1837. 5 . / Hamaliar-féle utasítások kézirata-a XIX.század ele-
jéről, Budapest, 1953«május. 28.DreiPályusz Elemér Sek. egyetemes levél-
táros." , 

1955«junius 29-én az egyházkerület tanacsa megszüntet-
te az egyházkerületi levéltárosi tisztséget. 1945*január 1-tol lévő 
irattári anyag őrizetére és rendbentartására pedig 1954.január 1-i 
hatállyal Redey Pál'egyházkerületi lelkészt,bizta meg. 

1954.február 2-án a Deli és Északi evangélikus egyház-
kerület püspökei közös körlevelet bocsátott ki nyugalmazott lelkészek-
nek. Ebben a körlevélben kérték, hogy a már^nyugdíjba vonult lelkészel 
irják le visszaemlékezéseiket, esetleg bocsássák az egyházkerület ren-
delkezésére memoárjaikat, naplóikat. A körlevél hangoztatja, hogy 
egyháztörténetírásunk legértékesebb forrásai lehetnek ezek az írások. 
A°következő szempontokat emeli ki: "1/ Jelentős egyháziresemények sa-
ját átélésben, az egyházközségben, egyházmegyében, egyházkerületben, 
országos alkalmakon, 2/ Összehasonlító.megjegyzések, bizonyos egyház-
történeti szakaszok között lelkészi szolgalata idején, az egyházi 
élet vagy a lelkészi tevékenység bármelyik ágában. 3 / Jelentós, vagy 
érdekes egyházi, vagy nemzeti személyiséggel történt személyes talal-
kozása vagy ilyenről emlék a gyülekezetben, 4/ Egyházi - létesítmény 
létrehozásának körülményei /templomépítés, paplak épités, iskola ala-
pítás, stbc/ 5/ Valamilyen egyházi'munka vagy munkamódszer kialakulása 
ugy, amint azt személyesen^atélta0 /egyházi egyesület, evangélirácio, 
diakónia, bibliaóra, ifjúsággal foglalkozás,stb«/ 6/ Lelkészi szolgá-
latában kifejeződött egyházepitési irányelvek,célkitűzések."• - A kör-
levél azután a nyugdíjas lelkészre bizza, hogy milyen módszerrel és 
hogyan mondja el az eseményeket. Ez az anyag is a levéltár kiegészí-
tését fogja szolgálni. 

Jelentem az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy az el-
múlt évben megkezdtem az irattarosi és könyvtárosi munkát. Beszámol-
hatok arol, hogy az irattár 1945-től lévő anyagi a püspöki székház 
épületéhek alagsorában zárt helyiségben van elhelyezve. Levéltári 
állományunk szaporodott egy jól zárható redőnyös szekrénnyel, ebben 
a szekrényben rendezett állapotban van elhelyezve a fent emiitett 
irattári anyag® Az irattári anyagot, hivatalos levelek, jegyzőköny-
vek, folyóiratok képezik. 1953*-január 1-től kezdődő hivatal anyag 
a püspöki hivatal megfelelő szekrényeiben van elhelyezve. Hivatalra 
könyvtarat képező könyvállománynak rendezését Virág Jenő egyetemes 
könyvtoros útmutatása és tanácsa szerint 1953.szeptember 1-én kezd-
tem^ el. A püspöki fogadószobában elhelyezett négy könyvszekrényben 
lévő könyvtári anyag teljes feldolgozásra került s leltározása a 
749.sorszámnál fejeződött be. Kötetek száma kb 12oo. A püspöki hiva-
tal eloszobajaban két lezárt szekrényben kb 50 kötet szakemberek ál-
tal selejtezésre var, amint ez a'selejtezés megtörténik,.a többi anyag-
loz hasonlóképpen rendezni fogom0 ' 

Az egyházkerület közgyűlése a 
jelentest tudomásul veszi* 

m/ Benczúr László püspöki titkár 
, , jelentése az_egyházkerületben történt személyi változásokról« ~ — — - ~ ~ ~ ... -l „ 
„ , „ , A legutóbbi egyházkerületi közgyűlés óta a Déli Evan-

gélikus Egyházkerületben a/következő személyi változások történtek: 
a/ Az egyházmegyei elnökségekben: 
A Kelet-békési egyházmegyében 1952.szeptember 23-án 



iktatták esperesi tisztébe Mekis Ádám békéscsabai lelkészt; ugyanek-
kor történt az egyházmegyei felügyelő beiktatása is Mekis János sze-
mélyében. , y 

A Nyugat-békési egyházmegyében,1952.szeptember 24-én 
iktatták esperesi tisztébe Aranyi József orosházi lelkészt. 

A Bács-kiskun egyházmegyében az 1954.május 5-©n tar-
tott egyházmegyei közgyűlésen újra Sikter András soltvadkerti lelkészt 
és Dr.Rajnay Károly bajai egyházfelügyelőt'választották meg az egy-
házmegye esperesévé, illetve felügyelőjévé. 

A Csongrád-szolnoki egyházmegyében 19,54.április 28-a 
óta a felügyelői állás üresedésben van Rusztikus Jenő lemondása kö-
vetkeztében. 

A Pesti egyházmegyében 19540március 17-án iktattak esperesi tisztébe Gyöngyösi Vilmos Budapest,fasori,lelkészt. _ 
A Pestmegyei egyházmegyében 1953*m%cius 25-én iktat-

ták' felügyelői tisztébe Rékasy Pál dr. ceglédi egyházközségi felügye-
lőt. 

A Somogy-zalai egyházmegye ben 1953*marc:i-us lo-én ik-
tatták esperesi tisztébe Kutas Elek zalaistvándi lelkészt és Trimmel 
Henrik kötcsei egyházközségi felügyelőt felügyelői tisztébe. 

A Tolna-baranyai egyházmegyében 1954.április Jo-l 
Fábián Imre esperesi tisztéről lemondott, az esperesi teendőket 
Dr.Sehlitt Gyula bonyhádi lelkész látja el az uj esperes jnegvalaszta-
sáig. Ugyancsak üresedésben van az egyházmegyei felügyelői tiszt 
Cserháti Sándor felügyelőnek 1952.november lo-én történt lemöndasa 
óta. 

b/ Nyugalombavonulások: 
Az 1953.év Folyamán tizennyolc lelkészünk vonult,nyu-

galomba. Valamennyien betöltötték 60. életévüket, egy egészségi álla-
pota miatt nyugalonbavonult lelkész kivételével® Az állam és egyház 
között fennálló Megegyezés értelmében valamennyien nyűgei látmanyukat 
az államtól kapják. A nyugalomba vonult lelkészek névsora a következő: 

1953*joruar 1-i hatállyal ment nyugalomba: Bánszky 
György albert b-d, Büki,Jenő nekényesi, Endreffy János nágocsi, Grosz 
János k^s tormási, Horváth Lajos gyékényes, Klennc-r,Adolf bátaapáti-i, T/Yeigel Adán,nucsfai lelkész.- 1953.február 1-i hatállyal ment nyug-
diijba: Fábián Imre sárszentlorincí, Frank Károly csikóstottösi, Zeman 
Mihály tótkomlósi lelkész; - 1953*narcius,1-i hatállyal ment nyuga-
lomba: Bakay Péter apostagi, Jeszenszky János tótkomlósi, Eorénusz 
Pál orosházi, Maczák György nagybánhegyesi lelkcsz; - 1953.május 1-én 
vonult nyugalomba: Biszkup Ferenc mezoberényi lelkész; - Í953.július 
1-én vonult nyugalomba Lr.Halász Kálmán ferencvárosi lelkész; - 193 
október 1-én vonult nyugalomba idcAbaffy Gyula békési lelkész; - 1953« december 31-én Falvay Jenő volt vallástanitó-lelkész vonult nyugalomba 

0/ Lelkésziktatások: 
1953-54.év folyamán az alábbi lelkész beiktatások 

voltak: 
1953®január,25-én iktatták be Kari Béla najosi segéd-

lelkészt a najosi és'a mucsfai gyülekezeti állasba; 
1953°február 8-an iktatták be Allinger János magyar-

bolyi helyettes lelkészt a gyülekezet lelkészi állásába. 1953-marcius 29-én iktatták be Fodor Ottmár szeghalmi segédlelkészt az önállósult szeghalmi missziói egyházközség első lelkészeként 0 
1953*április 12-én iktatták be Gádor András volt püs-pöki titkárt az angyalföldi gyülekezet lelkészi állásába. 
1953*május 3-án iktatták be Klennér Gyula alsónánai 

lelkészt - eddigi allasanak fenntartásával - a bataapáti-i gyülekezet-
be, az ottani lelkészi,szolgálatok ellátására. 

1954.május 24-én iktatták be Kalavszky Kálmán szarvasi helyettes-lelkészt a szarvasi egyházközség IV,ótemplomi .lelkészi ál-lasba. 
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1953-június 7-én iktatták be^Bándi István cinkotai 
segédlelkészt a gyékényesi egyházközség lelkészi állásába. 

1953*június 7-én iktatták be Eernády Nándor volt ke- ' 
rületi lelkészt az apostagi gyülekezet lelkészi állásába. 

,1953*június 14-én iktatták be Cseprégi Béla volt 
kerületi rhissziói lelkészt a sárszentlőrinci egyházközség-lelkészi 
állásába. 

1953 0 u n iU3 14-én iktatták be '.Veoreös Imre volt 
Leikésznevelő Intézeti igazgatót a kecskeméti gyülekezet lelkészi 
állsába* v • 

1953«július^l^-én iktattak^be Stovicsek Gusztáv szá-
r^zdi lelkészt - eddigi.állásának fenntartásával - a tamási-i egy-
házközség lelkészi állásába. ^ 

1953•szeptember 2o-án iktatták be Bonnyal Sándor 
volt újpesti sögédlelkészt a Budapest-ferencvárosi egyházközség lel-
készi allásába. ' 

1953»szeptember 2o-án ̂ iktatták be Koppány János val-
lás tani tó- lelkészt és Zsemberovszky János bácsi segédlelkészt a tót-
komló si egyházközség I. és II. lelkészi állásába. 

3-953.október 4-en iktatták be SzentpéteryPéter volt 
páhi-i lelkészt a csengődi egyházközség lelkészi állásába. 

1953.október IS-an iktatták be Pest Miklós szarvasi 
'vallástanit'ó-lelkészt a nagybánhegyesi egyházközség lelkészi állásába. 

1953.november 8-án iktatták be Murányi Árpad volt pi-
lisi vallástanitó-lelkészt a páhi-i egyházközség lelkészi állásába. 

1954. január 17-én iktatták be Dr^Pusztai'László volt 
ágfalvai lelkészt a surdi egyházközség lelkészi állásába. 

Lelkészcsere folytán 
Válint János bényei lelkészt 1^52.szeptember 14-én 

iktatták be az irsai egyházközség lelkészi állásába és 
. Krecsak János irsai lelkészt 1952.szeptember 21-én a 

bényei lelkészi állásba. 
d/ Segédlelkész! áthelyezések: 
Egyházkerületünk püspöke 1952.július 6-án a pestlő-

rinci templomban hat végzett teologust szentelt fel és őket segédlel-
kész! szolgálattételre osztotta be a következőképpen: 

Halasy Endre- Orosházára került,maid később Gyékényesre; 
Soltvadkertre és a sarkadi^misszióba; 

Harkányi Lászlóba kecskeméti, majd a józsefvárosi; 
• Juhás-z Géza a bényei, irsai, rákospalotai és- a fasori 

gyülekezetbe; 
Trajtler Gábor a fasori, majd a cinkotai egyházköz-

ségbe; ^ ^ , 
Povázsay Mihályka makói egyházközség nagylaki fiók-gyülekezetébe; 
Madarász István a szegedi, majd a kecskeméti egyház-községbe került. 
1953.április 21-én szentelte' lelkésszé a ceglédi temp-

lomban egyházkerületünk püspöke Kiszely Sándort, akit Zalaistvándra 
küldött ki segédlc-lkészül a zalaszentgróti leányegyházközség gondozá-
séi* a. . 

1953-június 28-án a következő teológusokat vzontelte 
lelkésszé a szarvasi otemplomban egyházkerületünk püspöke és osztotta 
be;okét segédlelkész! szolgálatra: 

. '. / Gémes Istvánt, aki előbb Békéscsabán, majd a Deák-téri egyhazközsegbe; 
Hrusz Jánost, akit a szegedi gyülekezetbe; 

8 



- 54 -

Kovács Pált, aki Irsán, majd később Békéscsabán 
kapott segédlelkész! beosztást. 

1953*június a Beák-téri templomban szentelte 
lelkésszé egyházkerületünk püspöke 

Cserháti Sándort, akit a Budapest-fasori, majd a 
szegedi egyházközségbe; 

Sárkány Tibort, akit a pécsi., majd a kőbányai gyü-
lekezetbe; 

. Szita Istvánt, akit a püspöki hivatalba, majd a fa-
sori és rákospalotai egyházközségbe rendelt ki segédlelkész! szol-
gálatra. 

1954.március 7-án a kőbányai templomban szentelte 
lelkésszé egyházkerületünk püspöke 

Dömötör Tibort, akit a békési egyházközségbe és 
Szinon Jánost,̂  akit előbb az egyetemes egyházi 

irodához, majd^a balatonszárszói- egyházközségbe küldött, ki segéd-
lelkész! szolgálatra. 

• 

A legutóbbi egyházkerületi közgyűlés óta tehát püs-
pökünk tizenöt /15/ uj lelkészt szentelt fel. Közülük kettőnek enge-
délyt adott arra, hogy segédlelkész!^szolgálatuk mellett külön ta-
nulmányokat folytassanak. Trajtler Gábor zenei tanulmányok, Szita 
István pedig képzőművészeti tanulmányok folytatására kapott en-
gedélyt. 

Kinczler Irén végzett teológát a püspök a kőbányai 
gyülekezetbe helyezte.. 

A legutóbbi egyházkerületi közgyűlés óta a követ-
kező segédlelkész-'áthelyezések történtek: 

Bácskai Gusztáv Békéscsabáról Szarvasra; 
Pásztor^Pál^Bpest,Fasorból Rákoskeresztúrra; 
Matuz László Bákospalotáról Újpestre; 
Muntág Andor Rákoskeresztúrról Zuglóba; 
Hülvely Sándor Pécsről Mezőtúrra, maja Soltvad-

kertre; Hulej Alfréd Csorvásról, Medgyesegyházara, majd Bócsára; 
Hafenscher Károly Pesterzsébetről Kőbányára, najd 

a Deák-térre helyettes-lelkésznek; 
Dr.Benes Miklós Zuglóból/Pesterzsébetre; 

' Németh Zoltán Gyékényesről Tabra, 
helyeztetett át. 

e/ Egyéb szenéÍvi változások: 
Gyurán György vallástanitó-lelkész az orosházi egy-

házközségbe kapott segédlelkészi beosztást; 
Szabó Lóránt vallástanitó-lelkész a szegedi egyház-

községbe kapott segédlelkész! beosztást; 
Safar Lajos vallástanitó-lelkész a bényei egyházköz-

ségbe küldetett ki helyettes-lelkészül; 
Süle Károly volt fővárosi hitoktató a pesti egyház-

községbe segédlelkész!, majd a ferencvárosi egyházközségbe helyettes-
lelkészi beosztást kapott, megbizatása megszűnése után a pesti egyház-
megyébe neveztetett ki irodavezetőnek és ebben a minőségében 1953• 
szeptemberétől pesti hitoktatói megbizást is kapott. 

» A Déli Egyházkerület kötelékébe léptek: 
Az Északi Egyházkerületből: Bácskai Gusztáv segédlelkész; Csákó 
Gyula püspöki titkár gés Dr.Pusztai László lelkész; 
Az Egyetemes Egyháztól: Veoreös Imre volt Lelkésznevelő Intézeti 
igazgató„ 

Egyházkerületünk kötelékéből távoztak: 
Az Északi Egyházkerület kötelékébe: Zoltán László csengődi lelkész; 
Zámolyi Gyula surdi lelkész; Szakáll Árpád balatonszárszói missziói 
lelkész; Lehel Ferenc tengelioi lelkész és Turoéányi Károly vt.-leikés; 
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Az Egyetemes Egyház kötelékébe léptek: Veto Béla kőbányai segédlel-
kész, G-latz Anna püspöki hivatali tisztviselő; Friedrich Lajos kecs-
kemet i 1elkés z. 

A lelkészi szolgálat végzése alol felmentést kaptak:, 
Takács József józsefvárosi segédlelkész; Riesz György sarkadi missziói 
lelkész, .Szeb.erényi Tamás sajtóosztály! ügyvivő-lelkész; betegszabad-
ságon van Tompa Zoltán' balatonszárszói missziói lelkész. 

Zay László Deák-téri segédlelkész az Egyetemes Sajtó-
osztály ügyvivő-lelkészévé neveztetett ki; 

Vis ont ai Bobért pestlorinei segédlelkész helyettes-
lelkész i tmegbizást kapott a budafoki egyházközségben; Virág"Gyula gyömrői lelkészt az ozdi egyházközségbe 
rendelték ki ,'helyett es-lelkészi szolgálatra, /mindkét helyettes-lel-
kész a Déli Egyházkerületbe való beosztását egyenlőre megtartja./ 

.. . Egyházkerületünk halottjai: 
1953»december holt meg Kemény,Lajos budapesti 

esneres, a Pesti Egyházmegye esperese, a Pesti Egyházközség lelkésze, 
a legidősebb budapesti lelkipásztor, aki szinte • az összes budapesti 
lelkész beiktató papja volt, tanácsolójuk és"édesapjuké "Kemény Lajos 
nagy ember volt, nagy'lélek, a jelzőt ugy értem, ahogy, az-t Isten igé-
je megengedi nékünk..Kemény Lajos alászallott az Ur előtt, hogy előt-
tünk felmagasodjék, mint a"mi Urunk szolgája" -'mondotta egyliazkerü-
letünk püspöke Kemény.Lajos'temetésé alkalmával*. 

• ,1953*január 14-én halt meg Id.Rimár Jenő angyalföldi 
lelkész; 

195?.december 2-án Lamhek Vilmos budapesti ny.valláe-
tanito-lelkész; • ' ' ' ' ' ' • 

Volt egyházi iskoláink, igazatói közül 1952.folyamán 
távozott az élők sorából Rózsa Sándor és Hajas Béla;• mindketten a 
bonyhádi evangélikus''gimnázium igazgatói voltak; 

19U4, január 6-án hunyt el.N.agy Imre, as aszódi evan-
gélikus gimnázium volt•igazgatója. , 

A világ egész keresztyénségo ennek a hitvallásnak az 
üzenetére összpontosítja figyelmét; Jézus Krisztus a világ reménysége, 
milyen jó,.hogy ezt a hitvallást'kedves halpttainkra vonatkozóan is 
elmondhatjuk most. 

Elhunytjainkra való kegyeletes enlékesésünkképen ja-
vasolom, hogy a közgyűlés csendes felállással adózzon. 

Az egyházkerület közgyűlése a jelentést 
tudomásul veszi ,e3 az egyházkerület 
halottjaira való kegyeletes emlékezés-
képpen néma felállással adózik. 

n/ Dr.ö-ötthhe Ervin egyházkerületi ügyész 
jelentése a biztosítási ügyekről. •te» «*» remrs CM. OOT «iia mŝm M<3> m»* na 

Az 1953-ávi VII.tc. lo.§-a előirja, hogy az egyházi 
épületeket tüzkar ellen,biztosítani kell. A régebbi egyházi törvények 
is előírták, a biztosítási kötelezettséget és a •régenni gyakorlat 
az volt,, hogy az akkori biztosító társaságokkal kötöttek az egyház-
kerületek keretszerződéseket és ezek alapján ellenőrizték azt/ hogy 
az egyházközségek eleget tettek-e biztosítási, kötelezettségeiknek." 
Kerületünk egy közbeiktatott szervei: a Jóléti Egyesülettel kötötte 
meg ezt a keretszerződést és a Jóléti Egyesület vette biztosítási 
áilomanyba templomainkat és egyéb épületeinket, és a felszerelési 
tárgyakat. Sz a Jóléti Egyesület bizonyos díjvisszatérítést adott az 
egyházkerületnek,azonban az egész biztosítás az akkori idők szellemének 
megfelelően főleg a dijbeszedesre és a jutalékok megfizetésére irányult. 
Állami rendelkezések megszüntették a magánkézben lévő biztosító tár-
sasagokat és a Jóléti Egyesület is átadta egész biztosítási állomá-
nyát a Kelpt Európai Biztosító Társaságnak, amely társaság tovább ad-
ta est as Állami Biztositónak. A négy egyházkerületet is megszüntette 
a zsinati törvényünk,- úgyhogy mind a biztosító, mind a biztosított 
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személyében változás történt. Ebben a helyzetben az Egyházegyetem el-
nöksége ugy határozott, hogy nem kerületenként, hanem egységeken köt 
megállapodást az Állami ̂ Biztosítóval és a régi és az egyházkerületek 
által kötött keretszerződéseket , amelyek különben is lejártak, semmis-
nek tekinti* Ez a megállapodás az Egyházegyetem elnöksége és az Állami 
Biztosító között 1953.július 17-én megköttetett és azt az Egyházegyetem 
Tanácsa 1954.március 11-én tartott ülésének 22.jegyzőkönyvi pontjaban 
rögzített határozatával jóvá is hagyta. A megállapodás lényege a múlt-
tal szemben az, hogy minden templomunk, épületünk és felszerelési tár-
gyunk valódi értékere legyen biztosítva, éspedig olyan biztosítási dij 
ellenében, amely nem haladja meg a régi biztosítási dijakat és amely-
nek leglényegesebb részét,a templomok biztosítási diját a legszegényebb 
egyházközség is meg tudja fizetni. Ez a megállapodás lehetővé teszi 
azt, hogy évi 28 forint dij lefizetése mellett a templomépület loo.ooo. 
forint értékre van biztosítva. Kiküszöböl minden adminisztrációs költ-
séget, ügynöki jutalékot, összekötőt rendel az állami biztosító felé, 
aki az egész egyház biztosítási ügyeit intézi/s az eddigi gyakorlat 
azt mutatja, hogy az Állami Biztosító a legelőzékenyebben intéz el 
minden vitás kérdést. Ezáltal lekészeink igen sok zaklatástól szaba-
dulnak meg,r mert minden bizonytalan ̂ esetben közvetlenül fordulhatnak 
a biztosítási ügyekkel megbízott előadóhoz, aki az Állani Biztositó-
val az ügyet napokon belül elintézi. 

Egyházkerületünkben az egyházközségek és a filiák a 
következő biztosításokat kötötték meg: 
1.Bács-Kiskuntemplom 3,o84;ooo.- Ft érték 1.748.- Ft dij 
2.Csong-szoln.l2 " 3,o93;4oo;- « " 1.2?6.- » M 

3;K-békés 15 " 14,969;loo.- " " 6.08I.- « 55 

4;Ny-békés 13 " 5,42O.7OG.- " " 2.544.- « « 
5;Pesti 21 « 18,796;000.- " » 6.296.- » " 
6,Pestmegyei 34 " lo, 168.000;- " " 4.661.- " 5í 

7.S-sala 38 " 7*206.360.- M " 3.092.- " « 
8.T-baranya 48 » 12,20J.17o.- " " 5.797.- " " 

Összesen: 192 templom 75.o2o.73o.- Ft érték 31.495.- Ft dij. 
Nincs önkéntes biztosítás alá eső épülete.12 egyház-

községünknek, ezek' az állami kötelező biztosítás keretébe© biztosig 
tották épületeiket. Folyamatban van még három egyházközség biztosítá-
sa, éspedig különböző.vitás kérdések miatt,^ ezeke Porrogszentkirály, 
Somogyvámos és Csikóstöttös.^Egyetlen egyházközségről nem kaptam 
idáig adatokat a biztosításról, ez Tápioszele. A jelentés eszközlésé-
re felhívtam az illetékes farmosi lelkészt, aki szóval már jelentette 
is, hogy ez a biztosítás is rendben megtörtént. 

A Jóléti Egyesület felszámolása végéhez közeledik, 
működését teljesen megszüntette és a felszámolása is befejeződik egy 
hónapon belül. Ezzel kapcsolatban még egy kérdést kell majd tisztáz-
ni, ami nem a Tűzbiztosításra, hanem az u.n. temetkezési biztosítás-
ra tartozik. A Jóléti ugyanis egyházkerületünkben igen sok hívünkkel 
kötött temetkezési biztosítást es azok, akik a biztosítási dijakat 
pontosan megfizették, ma is érvenyes biztosítással rendelkeznek,mert 
az Állami Biztosító Népbiztositási .Osztálya ezeket a biztosításokat 
mint jogutód átvette. Igen nagy számmal vannak azonban olyan híveink, 
akik amióta a Jóléti Egyesület pénzbeszedői nem keresték fel őket a 
dijakért, ezeket a dijakat már nem fizetik és igy az állami törvények 
őrkelmében elvesztették szerzett^jogaikat. Ennek a kérdésnek a rende-
zése azért szükséges, mert^elhalálozás alkalmával ezek a díjfizetést 
elmulasztott hivek az egyházhoz fordulnak, minthogy volt egyházi 
egyesület tagjaiként kötöttek biztosítást. Valószínű, hogy a most 
folyamatban lévő tárgyalások as Állami Biztositóval olyan eredménnyel 
járnak, hogy egy generális felszólítást az egyház részéről fognak 
ezek a hátralékosok kapni és megfelelő kedvezménnyel fenntarthatják 
ezt a biztosítást, olyan formán, hogy az Állami Biztosító fogja azt 
átvenni és rendes biztosítási kötvényt fog nekik adni. Azok pedig, 
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akik ennek a felszólításnak nem tesznek eleget, magukra vessenek a 
tekintetben, hogy elveszett számukra az eddig befizetett biztosítási 
dijak összege. 

Az egyházi épületek biztosításával kapcsolatos fent 
már emiitett megállapodás értelmében az Állami Biztosító szociális 
alapot létesít es ezt az alapot átutalja az Egyházegyetemnek, arra 
a célra, hogy biztosítási segélyként ossza szét a rászoruló egyház-
községek között. A statisztikai adatok gyűjtése folyamatban, var és 
az egyházi statisztikai adatok az Állami Biztosító adataival való 
egybehasonlitása a nyár folyamán megtörténik,^ mert a szociális ala-
pot ̂az Állami Biztosító a megállapodás dátumától számított egy év 
lejártakor fogja utalványozni. Igen fontos tehát az adatszolgáltatás 
pontossága, nehogy ez a kiutalás késedelmet szenvedjen. Az is fontos, 
hogy amelyik egyházközség olyan nehéz anyagi helyzetben van, hogy 
valódi értékre nem tudja templomát biztosítani, vagypedig a már meg-
kötött biztosításának diját nagyon nehezen tudja megfizetni, ugy ezt 
a körülményt a tárgyi adatokkal együtt közölje a biztosítási ügyek-
kel megbízott előadóval, hogy a szociális alap kiosztása alkalmával, 
amelyet az egyházkerületek fognak .eszközölni, biztosítási segélyt 
kaphasson. Kerem jelentésem tudomásulvételét. 

Az egyházkerület közgyűlése 
a jelentést tudomásul veszi. 

4. ' 
Jelentés^az egyházkerül et igtan ác s munkán áról. 
Mekis Ádám egyházkerületi lelkészi főjegyző az alábbi 

jelentést terjeszti a közgyűlés elé: 
Tisztelettel jelentem, hogy a Déli Evangélikus Egy-

házkerület 1952.évi julius hó 18-án tartott alakuló közgyűlése óta 
a mai napig egyházkerületünk presbitériuma, illetve tanacsa összesen 
hat izben ülésezett. Ezek a tanácsülések a következők: 

I. 1952.évi október hó ?-én,az egyházkerületi tanács 
először külön tartott ülést, majd pedig az Eszki Evangélikus Egyház-
kerület presbitereivel együttesen tanácskozott. 

l.'A Déli^Evangélikus Egyházkerület tanácsülésének 
tárgysorozatán a következő főbb ügyek szerepeltek: 

a/ Püspök bejelentése az uj perikopa-rendről; 
b/ Püspök bejelentése a ̂ Puskin-utcái, Jjlloi-utigés 

Deák-téri egyházi épületek felhasználásával, illetve átalakításával 
kapcsolatban; 

c/ Hernády Nándor egyházkerületi lelkész, a nátraszen 
istváni egyházi üdülő igazgatójának jelentése az üdülőben lévő épüle-
teken végzett átalakításokról és beruházásokról. 

• d/ Püspök bejelentése az iskolai offertórium helyére 
kerülő a szeretetintézmények támogatását célzó országosan kötelező 
offertóriumról; ^ ^ 

e/ Gádor András püspöki titkár jelentése a volt egy-
házi iskolák felajánlásával kapcsolatban elintézés alatt álló ügyek-
ről. A gimnáziumi tanárok átvételére illetve elhelyezésére vonatkozó 
megállapodás; • . 

1/ Püspök bejelentése a két egyházkerület között tör-
tént anyagi vonatkozású^megállapodásokról; 

g/ Egyházkerületi tisztviselők fizetés megállapítása; 
h/ A központi szeretetintézmények és a Teológiai 

Akadémia kölcsöne; 
i/ Az egyházkerület békekölcsön-jegyzése /5•000.-Et/ 
j/ A Békekölcsön-jegyzés eredménye, átlaga az egyház-

kerületben; 
k/ Sréter Ferenc budavári lelkész kongruafelajánlása; 
1/ A közalapi^segély szétosztása, - egyházközségek 

segélykérvényeinek felülbirálása; 
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m/ Katearatikum kulcs-megállapitása; 
n/ Heverzális és áttérés kérdés. 
2. Az Északi Evangélikus Egyházkerület presbitereivel 

együttesen tartott tanácskozás fontosabb ügyei a következők voltak* 
a/ A 6oiéletévüket betöltött lelkészek nyugdi jazása; 
b/ A volt vallástanitó-lelkészek, a volt intézeti lel-

készek és a megszüntetett egyházi központokban szolgálatot teljesí-
tett lelkészek elhelyezése; ^ 

ö/ A nyugdíjba vonulő lelkészek lakáskérdése, /Paróchia 
megosztások, Gyenesdiás/ és esetleges további szolgálata; 

d/ Kántorképzés /Lelkészek kántorképzése/; 
e/^Lelkészek üdültetésének megszervezése /Mátraszent-

istván, Balatonszárszó/. 
II. Az 1953.évi január hó 29-én tartott egyházkerületi 

tanácsülés főbb tárgysorozati pontjai: 
1* Jelentés az 1952.év végen tartott egyházközségi 

háztartási vizsgálatokról; 
2. A Pesti evangélikus egyházközség lelkészköreinek 

önálló egyházközségekké alakitása; r . 
3; A szeghalmi szórványegyházközség megalakulása; 
4. Pénzügyi vonatkozású bejelentések; ̂  

a/ Szeretetintézmények offertóriumának megtartása 
és felosztása; 

b/ Bennmaradó kongruák elosztása;^ 
c/ Segédlelkész! kongruák elosztása;* • 

. d/ A harmadik Magyar Békekölcsön kifizetése; 
e/ A püspöki székház átépitése; * " ' 
f/ A Déli Evangélikus Egyházkerület 1952»második 

félévi keret-költségvetése; 
g/ A Déli Evangélikus Egyházkerület. 1953»évi költ-

ségelőirányzata; 
h/ Kölcsönök visszafizetése; 
i/ Az 1952.évi offertórium-maradványok felosztása; 
j/ Esperesek és egyházmegyei segédlelkészek egyház-

kerületi tiszteletdija; 
k/ Csepregi Béla egyházkerületi missziói lelkész 

fizetésének rendezése; j 
5. Az 1952.évi eisü félévi egyházmegyei zárszámadások; 
6. Az 1952.évi második félévi egyházmegyei költség-

előirányzatok; 
7» Püspöki határozatok bejelentése: 

a/ Országos Kántorképzés; 
b/ A szeretetintézmények részére tartandó országos 

offertórium elrendelése és felosztása; 
c/ Uj kötelező períkopa-rend; 
d/ Egyházmegyei levél- és irattárak elhelyezése; 
d/ Kötelező országos offertóriumok; 
f/ Egyházközségi egyházi hozzájárulások határidős 

kivetése és egyházközségi választok névjegyzékének határidős össze-
állítása; 

g/ Az I952. és 1953»évi bennmaradó kongruák el-
osztása; 

' h/ A^segédlelkész! kongruák elosztása. 
8, Egyházi iskolák és azok tanári karának átvételével 

kapcsolatos bejelentések: 
9. Püspök tájékoztatója a zsinat legközelebbi mun-

kajarol; 
10. A dunantuli nyűg- és kegydijasok illetményügye; 
11. A stóla-rend eltörlésének kiterjesztése a Tolna-

baranyai és a Somogy-zalai egyházmegyékre; továbbá a közalap-ad.ónak 
az egyházmegyéknél való meghagyásának kiterjesztése a fenti két du-
nántuli egyházmegyére. 
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12. Jelentés a f'egy-elmi ,ügyekről. v" • .. 
13. A nyugdíj intézeti hátralékok 1953-ban történő -

behajtása. ^ f * 
III. Az 1953*évl június hó 29-én tartott.egyházkerü-

leti tanácsülés tárgysorozatán, a következő Jobb pontok -szerepeltek; 
1. Dezséry László püspök előterjesztései;'' 

a/ Az uj zsinati törvényekről; 
b/ A szlovákiai evangélikus egyház kiküldötteinek • 

magyarországi látogatásáról; , , ' 'A 
0/ Az Egyházak Világtanácsának jövő évi evahstoni 

nagygyűléséről; 
d/ Dr.Vető Lajos püspök kitüntetéséről; Dr.Vető 

Lajos, püspök, Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő és Larvas József 
egyházkerületi felügyelő országgyűlési képviselőségéről; ^ 

e/ A Béke Világtanács budapesti üléséről, 
2. Az egyházkerületnél történt személyi változások: 

a/ Gádor András püspöki titkár lemondása; 
Benczúr László püspöki titkár alkalmazása; 

b/ Hernády Nándor, és Csepregi Béla egyházkerületi 
lelkészek lemondása; r ^ 

«.e/ Az egyházkerületi missziói lelkészi alias be-
töltésének szüneteltetése; „ 

d/ Hédey -Pál egyházkerületi lelkész alkalmazása; 
e/ Glatz Anna'egyházkerületi tisztviselő távozása. 

3. A püspöki titkár és az egyházkerületi lelkész 
dijlevelenek megállapítása és kiadása. 

4. Porray Lazámé ..fizetésének rendezése. 
5. A püspöki hivatal .adminisztrálásánál történt. . osszevonasom 

elszámolása, 
jelentés, 
vételéről. 

6. Az egyházkerületi missziói lelkészi hivatal -/iroda/ 
7» Az egyházkerületi iratterjesztésről szóló záró-
8. Jelentés a dunántuli egyházkerületi bútorok át-
9. Jelentés a közalapi adó felhasználásáról.', 
10. Jelentés a kiosztott kerületi segélyekről.. 
11. Jelentés az egyházkerület pénzügyeiről: 

a/egyházkerületi hozzájárulás az országos közös 
egyházi feladatokhoz; ^ 

b/ Luther kabát készíttetés! kölcsönök; 
0/ esperesi és egyházmegyei segédlelkész! tisz-

teletdijak az egyházkerület^részéről; 
á/ Egyházkerületi missziói segély; 
e/ Tüzelővásárlási kölcsönök egyházkerületi alkal-

mazottaknak. ' _ ^ ' 
12. Jelentés a mátraszentistváni üdülőről. 
13. Nyugdijintézeti tagság két egyházmegye részéről; 

' 14. Egyházkerületi Gyülekezeti Segély előadójának 
megválasztása. 

15• Lelkészi nyugalombavonulások. 
16. Lelkészi alkalmazások az egyházkerület területén 

1953.év első felében. 
17* Egyházközségek összevonása. 
18. Három volt gimnáziumi tanár elmaradt illetményének 

ügye. 
19. Jelentés az egyházkerületi levéltárról és könyv-

t árró1. 
20. Jelentés a folyamatban lévő fegyelmi ügyekről. 
21. Jelentés az 1952-.53•munkaévben végzett evangéli-

záló szolgálatról, és az evangelizációs munka anyagi helyzetéről. 
IV. Az 1953«szeptember 4*~én tartott egyházkerületi 

tanácsülés tárgysorozatán az alábbi pontok szerepeltek: 

IÎhbhmhhhhhhmimhi 
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1. Püspöki előterjesztések: 
a/ A gyámintézeti munka újjászervezéséről; 
b/ A Gyülekezeti Segély megalakulásáról; 
c/ A két egyházkerület közötti egyensúly fenntar-

tásáról az eredményes segélyezés érdekében; 
d/ A Gyülekezeti Segély rendszeres munkájáról; 

2. Kiss György volt gyamintézeti kerületi elnök je-
lentése a Déli Evangélikus Egyházkerület Gyámintézetének eddigi mun-
kájáról; 

3. Gyülekezeti Segély perselyek felállítása a gyüle-
kezetekben; 

4. A segélyek kiosztásának szempontjai; 
5; Gyülekezeti Segélyek felosztasa /ll.000.-Ft/ 
0. Az Egyetemes Egyház közgyűlése elé terjesztett 

segélykérvények besorolasa; 
7. A Gyülekezeti Segély munkájának megindítása, egy-

séges és eredményes folytatása; 
8. Fecske Pál egyházmegyei gyülekezeti segély-előadó 

javaslata nagyobb összegű segélyek folyósitasára.' 
V. Az 1954.évi február hó 11-én tartott egyházkerü-

leti tanácsülés tárgysorozatának főbb pontjai a következők: 
1. Kemény Lajos esperes,Budapest Deák-téri lelkész 

elhalálozása; " 
2. Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő egyetemi tanár-

sága; 
3. D.Dr.Vető Lajos 5 éves püspöki szolgalata; 
4. Lágler Béla porrogszentkirályi lelkész dicsérete. 
5» A Magyaroroaagi Evönflrálilcws EgyHü« 

szlovákiai utja; , . , , ^ . 
6. Külföldi egynazi vezetők latogatasa hazank pro-

testáns egyházainál /Niemöller Márton, Nyikoláj metropolita, hromádka 
D-r.George Bell chichesteri püspök, az Egyházak Világta-

ÍUeoa elnöke és Dr.W.A.Visser't Hooft, az Egyházak Világtanácsa fő-
titkára/ „ 

7. A Kelet-békési egyházmegye tanacsanak javaslata 
a berlini négyhatalmi értekezlet tárgyában; 

8; Népmozgalmi jelentés; 
9» Jelentés a gyülekezeti munkáról; 
10. Jelentés az egyházközségek közigazgatásáról; 
11.• Jelentés az egyházközségek háztartásáról; 
12. Jelentés az 1952-53*évi vallástanitásról; 
13'. Jelentés az 1953*®vi konfirmációról; 
14. Jelentés az 1953-54.évi kötelező perikopa-rendről; 
15. Jelentés az Egyházkerületi Lelkészképesitő Bizott-

ság munkájáról; 
16. Jelentés az egyházkerületi könyvtárról és irat-

tárról; 
17; Jelentés a mátraszent is tváni üzemi, üdülőről; 
18. Jelentés az 1953.évben befolyt kötelező offertó-

r iumokról; . 
19. Jelentés az 1954.évi kötelező offertóriumok el-

rendeléséről; 
20. Jelentés az egyházkerületben folyó ujabb templom-

és paróchiaépitésekről; 
21. .Jelentés a Fóti ,Belmissziói Otthonról; 
22. A Szarvasi egyházközség kettéválásának jóváhagyása; 
23. A kerekegyházi egyesült protestáns egyházközség 

átszervezésére és,ezzel kapcsolatban az evangélikus hivek lelkigon-
dozására vonatkozó uj megállapodás jóváhagyása; 

24. Jelentés,a váraljai fiokegyházközségi helyzetről 
és javaslat,Váraljának Kismányoktól való ideiglenes elcsatolása és a 
ma-josi egyházközséghez való ideiglenes csatolasa ügyében; 
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25* Jelentés a lelkészválasztásokról; 
26; Jelentés a segédlelkész! áthelyezésekről;. 
27. Jelentés a lelkészek nyugdíjazásáról; 
28. Jelentés fegyelmi ügyekről; 
29. Jelentés az Egyetemes Nyugdíjosztály Déli egyház-

kerületi tanácstagjainak megválasztásáról /Pesti egyházmegye részéről 
Dr.Szilády Jenő, Tolna-baranyai egyházmegye részérói Kaldy Zoltán./ 

30. Az Egyetemes Diakóniai Osztályba kélp tag kikül-
dése a Déli Evangélikus Egyházkerület részéről /Mekis Ádám, Benczúr 
László/; ' _ '•-" . 

31. Javaslat az esperesek és az egyházmegyei scged-
lelkészek egyházkerületi tiszteletdijának az 1954.évre újból való 
megállapítására; , r , 

32. Javaslat a C-yülekezeti Segély egyházkerületi es 
egyetemes részének uj rendszerű felhasználásara^nézve; 

33. Jelentés a bennmaradó kongruakrol; 
34. Pénzügyi bejelentések: 

a/ Jelentés segélyezésekről; 
b/ Jelentés kölesönökről; 
c/ Jelentés a Déli Evangélikus Egyházkerület 

hozzájárulásáról a központi pénztár fenntartásához; 
35. Rédey Pál egyházkerületi lelkésznek az egyházke-

rületi irattár és könyvtárban végzett munkájával kapcsolatos tisz-
teletdijának megállapítása; 

36. Jelentés az 1953.évi egyházmegyei lelkészi Ön-
segélyezésekről; ' , 

37. A Béli Evangélikus Egyházkerület szamvevószekenek 
" jelentése az egyházmegyék számadásairól /1952.évi első, illetőleg má-
sodik félévi zárszámadások és vagyonmérlegek, 1953*ávi^költségelő-
irányzatok, 1953.évi zárszámadások, 1954.évi költségelőirányzatok/ 

38. A Déli Evangélikus Egyházkerület^számvevőszékének 
jelentése az egyházkerület számadásairól / I953 .évi zárszámadás, 1954^ 
évi költségelőirányzat/, továbbá a mátraszentistváni üzemi üdülő 
1953.évi merlegszámlájáról és " zárszámadásáról, valamint'az 
egyházkerület 1953.óvi mérlegszámlájáról és eredményszámlájáról.^ 

39# Az I554.évi ̂ katedratikum/egyházkerületi hozzá-járulás/ mértékének megállapítása; 
40. Az egyházkerülethez beérkezett segélykérvények 

felülbírálása és segélyek szétosztása; 
41. Az Orosháza-Rákóczi telepi egyházközség lelkész-

lakás vásárlási ügyének előkészítése. 
VI. Az 1954.évi junius hó lo-én tartott egyházkerü-

leti tanácsülés pontról-pontra letárgyalta jelent közgyűlésünk tárgy-
sorozatát és az abban foglalt ügyeket előkészítette. 

0 0 0 0 
Az egyházkerületi presbitérium, illetőleg az egyház-

kerületi tanács a már ismertetett hat üléssel kapcsolatban a követ-
kező javaslatokat terjeszti elfogadásra, jóváhagyásra, illetőleg meg-
erősítésre és hozzájárulásra az egyházkerületi közgyűlés elé: 

I. Az 1952.év-i október hó 7-ón tartott egyházkerületi 
presbiteri üléssel kapcsolatban: 

1. A^Puskin-utcai, Deák-téri egyházi épületek átalakí-
tásának. és felhasználásának jóváhagyása./jkv.3.P./ 

2. A mátraszentistvani üdülőben végzett építkezések 
beruházások jóváhagyása>/jkv.4.pont./ 

3. A Szeretetintézmények támogatására elrendelt uj 
offertórium jóváhagyása /jkv.5.p./ 

4. A két egyházkerület tanyagi vonatkozású megállapo-dásainak jóváhagyása /jkv.7./ 
5. Egyházkerületi kölcsönökhöz hozzájárulás /3£kv.9.p./ 
h* Egyházkerületi hozzájárulás/katedratikum/ mértéké-

nek megállapításához jóváhagyas./jkv.l4.p#/ 
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II. Az 1953*évi január hó 29-i presbiteri üléssel 
kapcsolatban: 

1. Az egyházkerületi presbitérium pénzügyi vonat-
kozású intézkedéseinek jóváhagyása. Lásd jkv. 4. pontját, különö-
sen yg.pontot /az egyházkerület 195%.éri költségelőirányzata/, to-
vábbá a 4/j.pontot /esperesi és egyházmegyei segédlelkészek egyház-
kerületi tiszteletdija/. 

. 2. Az 1952.évi első félévi egyházmegyei zárszámadások jovahagyasa /jkv.^.p./ 
3. Az 1952.évi'második félévi egyházmegyei költség-előirányzatok jóváhagyása /jkv.é.p./ 
4. A stóla-rend^eltörlésének kiterjesztése a Tolna-

baranyai és a Somogy-zalai egyházmegyékrea közalap-adónak az egy-
házmegyéknél való meghagyásának kiterjesztése a Somogy-zalai és a 
T0Ina-baranyai egyházmegyékre./jkv.11.p./ 

III. Az 1953-évi június hó 29-i egyházkerületi ta-
nácsüléssel kapcsolatban: 

1. Az egyházkerületnél történt személyi változások 
tudomásulvétele /jkv.2.p.-ból az a/',b/ és pontok./ 

2. Az egyházkerületi^missziói lelkészi állás betöl-
tésének szüneteltetéséhez hozzájárulás /jkv.2/c.pont./ 

3. Az egyházkerületi missziói lelkészi hivatal /iro-
da/ megszüntetéséhez hozzájárulás /jkv.é.p./ 

4. Az egyházkerületi iratterjesztésnek az Egyetemes 
Sajtóosztályhoz való csatolásának jóváhagyása /jkv.7#p./^ 

5- Az e.gyházkerületi levéltárosi tisztség megszün-
tetése. /jkv.2o.p>/ . - * . 

IV. Az 1953.évi szeptember hó.4-én tartott egyház-
kerületi tanácsüléssel kapcsolatban: / * ' 

1. Gyülekezeti Segély perselyek felállításának elren-
delése az összes gyülekezetekben /jkv.3.p./ 

2. A Gyülekezeti Segély egyházkerületnél maradó'Ösz-
szegének nagyobb segélyek formájában történő felhasználása./jkv.8.p./ 

V. Az 1954.évi február hó 11-én tartott egyházkerületi 
tanácsüléssel kapcsolatban: 

1. Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő egyetemi tanár-
sága /jkv.4.p./ 

2. A váraljai leányegyházközségnek egy évi próbaidő-
re a majosi egyházközséghez csatolásanak jóváhagyása./jkv.26.p./ 

/Lz egyházkerület közgyűlése 
árjelentést tudomásul veszi és az egy-
házkerületi tanács fenti^javaslatait 
elfogadja, illetőleg jóváhagyja. 

Benczúr László püspöki titkár 
jej-cntéso az^ors2árosán kötelező^perikopa-rcndről. 
Az evangélikus egyháznak a reformáció ideje óta jól 

bevált gyakorlata, hogy igehirdetői szolgálatában az üdvtörténet 
nagy eseményeit kiemelő és az ünnepek rendje szerint szervesen ki-
épített poriko^a-rendhoz alkalmazkodva végzi gyülekezeteiben az ige-
hirdetés szolgálatát. A legősibb ilyen perikopa-rend az. u.n. óegy-
házi pc-rikopa-rend, ennek a szemelőtt tartásával készültek azutan 
később a többi perikopa-rendek is, amelyek közül egyházunk különösen 
az eisonachi és a finn egyház perikopa-rendjét használta. Valamennyi 
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perikopa-rend minden egyes vasárnapra kijelöl a Szentírásból egy 
evangéliumi, egy epistolai és egy ószövetségi szakaszt az egyházi 
esztendő menete szerint. A kijelölt perikopa az igehirdetés textusát 
és az oltár előtti lectiot határozza meg. Két egyházkerületünk püs-
pöke 1952-ben Teológiai Akadémiánk tanárait bizták meg egy magyar 
perikopa-rend összeállításával, Az elkészült uj perikopa-rend hasz-
nálatát 1952.november 6-i IV.számú közös püspöki határozattal ren-
delték el. , , ' , 

1952.ádvent első vasárnapjatol kezdve 1953- egyházi 
esztendő utolsó vasárnapjáig elrendelték, hogy a délelőtti istentisz-
teletek lectiojaként az epistolai igét, az igehirdetés alapigéjeként 
az evangéliumi igét, a délutáni igehirdetések alapigéjeként pedig az 
ótestamentumi iget kell felvenni. Határozatukat, valamint az/íj pc-
rikopa-rendet egyházunk lelkészi szakfolyóiratában, a Lelkipásztor-
ban is közzétettek, 

Az 1953.november 19-en kelt Xll.szamu közös püspöki 
határo-zat elrendeli, hogy az 1953-54.egyházi esztendőben szintén az 
uj perikopa-rend menete szerint a délelőtti istentiszteleteken az 
epistoláról kell prédikálni, ugyanakkor az oltár előtt az evangéliumi 
ige olvasandó fel. A délutáni, illetve az esti istentiszteletemen 
pedig az evangélium az igehirdetés textusa. ^ n 

Az 1954-55.évi egyházi esztendő kötelező perikopa-
rend je tárgyában a XVII.számú közös püspöki határozat a következő-
képpen intézkedik: , , 

"A püspökök egyetertoen elhatarozzak es elrendelik, 
hop-y az 1954-55.évi egyházi esztendőben a jelenleg érvényben lévő 
perikopa-rendet a következőképpen kell használni: a délelőtti íöis-
tentisztelet oltári lectioja az evangélium,legyen, a szószéki igéje, 
mely az igehirdetés alapjául szolgál, az ótestamentumi ige legyen,^ 
a délutáni és a mel^-ékistentiszteleteken jsedig szabadon hasznaiható 
az evangéliumi és az epistolai ige. E határozattal egyidejűleg a 
lelkészek felhivatnak árra, hogy 1954.szeptember/-éig jelentsék a 
jelenleg érvényben lévő ^erikopa-rendre vonatkozó észrevételeiket, 
a Teológiai Akadémia dékánjához címzett levélben. A Teológiai Aka-
démia dekánját e határozattal felhivják .arra, hogy a beérkezett ész-
revételek alapján a perikopa-rend összeállítására^kiküldött bizott-
ság közreműködésével 1954.szeptember 30-áig/vizsgáltassa felül a 
perikopa-rendet és azon az immár kétesztendős tapasztalatok alapján 
eszközöljön javításokat. A javított perikopa-rendnek a Lelkipásztor 
1954.novemberi számában kell megjelennie." 

Az egyházkerület közgyűlése 
a jelentést tudomásul veszi* 

6. 
Dr.G-öttche Ervin egyházkerületi ügyész 
jelentése a„?jiSti_EjSyházközség 1 e lke s z kör e in ek 

anyaegyházkö z s é gekKé£ aTa5uT ás ar ÓT. 
Az önállósulás természetes folyamatnak volt a követ-

kezménye és zökkenésmentesen történt meg. Amikor a hatalmas területű 
és nagy létszámú Pesti Evangélikus Egyházközség közigazgatási szem-
pontból lelkészkörökre oszlott^ már elkezdtek működni azok az erők, 
amelyek a gyülekezetek önállóságát szorgalmazták. Sokkal közvetlenebb 
volt ugyanis a hivek gondozása es látogatása az egyes lelkeszkorök-
ben, mint a közponbol* Minden lelkészkörhöz elég gyorsan hozzátanad* 
a hivek egy csoportja. A lelkészi körök gyülekezeti jellegűvé vál-
tak, A gazdasági érdek is széttagozódott, mert az egyes lelkészkörök 
templomokat, gyülekezeti termeket, lelkészlakásokat létesítettek és 
bár az anyagi erők ezekhez az építkezésekhez römmel a központi egy-
házközség adta, mégis a sajátjuknak érezték ezeket az épületeket, 
hiszen közvetlenül az ő céljaikat szolgálta és ennek megfelelően ma-
guk is meghozták a maguk külön áldozatat. 

Minden^szempontból megérett tehát a helyzet arra,hogy 
ezek a lelkészkörök önálló egyházközségekké alakuljanak és működjenek. 



A Pesti Evangélikus Egyházközség 1952.november 24-én ; 
hozott határozattal hét lelkészköre közül^Öt lelkészkörnek, éspedig: • 
a kőbányai, zuglói,̂  józsefvárosi, ferencvárosi és az angyalföldi lel-
készi körnek önálló egyházközségekké való átszervezését kimondotta 
és felhatalmazta a lelkészköröket az átszervezési munkálatok megkez-
désére. Ezt a határozatot a Pesti Egyházmegye presbitériuma 1952.de-
cember 18-án hozott határozatával jóváhagyta. 

Az önállósulás iránt elindított munka gyorsan haladt 
előre és ennek eredményeként a lelkészkörök megalakították az önálló 
egyházközségeket, éspedig: 

1. Kőbánya 1953»}Iiarcius 8-án; 
2. Zugló 1953.február 8-án; 
3. Józsefváros 1953• febaruár 15; 
4. Ferencváros mXDkéxclus 22; 
5. Angyalföld 1953•március 8-án. 
A Pesti evangélikus egyházmegye tanácsának I953.októ-

ber 14-én tartott ülésében tárgyalta a Pesti Evangélikus Egyházközség 
1952»november 24-én tartott képviselőtestületi ülésének azon határo-
zatát, amelyben javasolta a Pesti evangélikus egyháznak-hat egyházköz-
ségre való ̂ szétválasztásának jóváhagyását 1953* január 1. napjatól. 
A hat egyházközség, a következő: 

1« Pesti Evangélikus Egyházközség két önálló lel-
készi körrel /Deák-tér és Fasor/;r 2; Kőbányai Egyházközség 

3. Zuglói Egyházközség 
z 4. Angyalföldi Egyházközség 5. Ferencvárosi Egyházközség 

6. Józsefvárosi Egyházközség. 
Az egyházmegye tanácsülése javaslatát az egyházmegye közgyűlése 1954. 
április 28-án a 9* tárgysorozati pontjaként elfogadta és határozatilag 
kimondotta a Pe^ti Egyház szétválását, az ü j egyházközségek mogalaku-
lását peídig jóvahagyta. ' 

Minthogy törvényeink értelmében az uj egyházközségek 
megalakulásához a kerületi közgyűlés jóváhagyása is szükséges, kérem 
a közgyűlést, mondja ki határozattal, hogy jóváhagyta a fenti egyház-
községek megalakulasat. 

Az "'egyházkerület közgyűlése 
a jelentést tudomásul veszi és az 
egyházközségek megalakulását jóvá-
hagyja. 

7» Dr.G-öttche Ervin egyházkerületi ügyész 
jelentése a Szarvasi_Egyházközsé^ kettéválásáról^ 
A Déli Evangélikus Egyházkerület tanácsának 1954. 

február il-i ülése 24.tárgysorozati pontjában elfogadta a szarvasi 
evangélikus egyházközség két egyházközséggé alakulasa iránt előterjesz-
tett javaslatot és jóváhagyás végett az ügyet a kerületi közgyűlés elé 
terjesztette. 

Egyházi közérdekből és pasztoralis érdekből mondott^ 
ki a szarvasi egyházközség közgyűlése 1953»februar 22-én a szétválását 
otemplomi és ujtemplomi egyházközségekre* 

A szarvasi ujtemplomi egyházközség 1953.március 15-i 
közgyűlése és a szarvasi ótemplomi egyházközség 1953.március 22-én 
tartott közgyűlése mondotta ki a két egyházközség megalakulását. 

A Nyugat-békési égyhazmégye 1954.április 29-én tar-
tott közgyűlése 14. tárgysorozat! pontjában adta meg jóváhagyását a 
szarvasi egyházközség kettéválásához és'a szarvas ótemplomi, illetve 
ujtemplomi egyházközség megalakításához. 

Az E.T. II.tc. 13.§-a értelmében ehhez még szüksé-



- 65-
ges a kerületi közgyűlés jóváhagyása is. 

Javasolom, hogy a közgyűlés ha-
tározatilag mondja ki, hogg a szarvasi 
egyházközség kettéválását és a Szarvas, 
ótemplomi és Szarvas .ujtemplomi egyház-
községek megalakulását jóvahagyja azzal, 
hogy'a függőben lévő anyagi ügyeket^az 
1954.február 11-i kerületi tanácsülés 
felszólitása értelmében 1954.szeptem-
ber l-ig rendezze, - ellenkező eset-^ 
ben az egyházkerület az ügy rendezésére 
Egyeztető Bizottságot küld ki. 

A kerületi közgjnilés a jelen-
tést tudomásul veszi és .a szarvasi 
egyházközség kettéválását, a Szarvas 
ótemplomi és Szarvas /ujtempImi egyház-
községek megalakulását az előterjesz-
tett javaslat értelmében,^ az egyház-
kerületi tanács utasításának végre-
hajtásától függően jóváhagyja. 

8. 
Dr.G-öttche Ervin egyházkerületi ügyész _ / 
jeüentése Szeghalom,_Bócsa_és Kisapostag^önnálósulásár 

ról. *"" 
— ~ i. 

A szeghalmi egyházközség 1952.december 21-én tartott 
közgyűlésén mondotta ki megalakulását. Erről az illetékes esperes je-
lentést is tett a kerületi presbitériumnak^az 1953*Őarmár 29-i egyház-
kerületi tanácsülésen. A Kelet-békési egyházmegye^közgyűlése 19540má-
jus 5-i közgyűlése a 14. tárgysorozati pontban^jóváhagyt az egyházköz-
ség megalakulását s ezt a'határozatát kellő módon megindokolta. 

Javasolom, hogy az E.T.II.tc.l8.§-a 
értelmében a kerületi ̂ közgyűlés is hagyja 
jóvá a szeghalmi egyházközség mcgalakula-
sát. 

II. 
Bocsa szórvány önállósítását a soltvadkerti egyházköz-

ség tanácsa és képviselőtestülete 195°.szeptember 7-i ülésén határozta 
el. Az akkor illetékes Pestnegyei alsó evangélikus egyházmegye 195-1. 
július 11-i közgyűlésének lo. targysorozati pontjaban" ezt - a szórványt 
1eanvegyházköz s e ggé szervezte. A Bányaiegyházkerület 1951.évi szeptem-
ber 14-i közgyűlésé 14.tárgysorozati pontjának határozata Bocsa leány-
egynazközség megszervezését tudomásul vette. 
„ , , , , A soltvadkerti egyházközség 1954.évi najus 2-i ta-

nacsulese es képviselőtestületi ülése, - Bocsa leányegyhazközséké-
relmére - anyasodasahoz hozzájárult. Az illetékes Bács-Viskun evangé-
likus egyházmegye 19§4.nájus 5-i közgyűlése 9. tárgysorozati uontjaba 
foglalt, natarozata jóváhagyta Boosa- leány egyházközség anyás ódás át 
kellő indokolással es azzal, hogy az újonnan alakult egyházközség neve 
Bocsai Evangélikus Egyházközség legyen. 

Javasolom, hogy az egyházkerület 
közgyűlése is hagyja jóvá-Bocsa egyház-
község önállósulását az E.T.II.tc.18.§-a 
ertelmeben. 

III. 
A Bács-kiskun evangélikus egyházmegye esperese értesí-

tette a dunaegyhaz1' egyhazkozseget, hogy Kisapostag kérheti önállósu-
lását, Ilyen Kérelmet azonban nevezett egyházközség az egyházmegye 1954® 
május 5-1 közgyűlésé ele tem terjesztett. Az egyházmegyeközgyűlése 
lOo targysorozati pontjabaipa következő határozatot hozta: 

Az "anyásodáshoz, ha Kisapostag kéri és a kerület jónak 

•MMMMÉÉMí 
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látja, anyagilag a szükségleteket biztosítja, - az egyházmegyei köz-
gyűlés hozzájárul. Kisapostag önállóságát meg kell tartani még akkor 
is, ha faévben nem anyásodra 

Javasolom ennek a határozatnak 
tudomásulvételét. 

Az egyházkerület közgyűlése 
a szeghalmi^és a bócsai egyházközségek 
megalakulásához hozzájárul. 

9e , Dr.Göttche Ervin egyházkerületi ügyész 
i_elent és e missz ió egyház'kö z s égek anyás it ás ár ól. 
Az egyházkerület tanácsa javasolja az egyházkerületi 

közgyűlésnek, hogy vizsgálja felül az eddig missziói egyházközségek-
nek nevezett egyházközségeket s a hasonló, szervezetileg bizonytalan 
jogállású lelkészi állomasokat és lehetőség szerint szerveztesse át 
azokat anyaegyházközségekké0 I ' n d o k o l á s : r ( 

1. A fentnevezett missziói egyházközségek közül több-
nek lelkészi állása mar eddig is biztositva volt a rendes lelkészi ál-
lami kongruávalo Társ egyházközségekké összevont,elnéptelenedett gyüle-
kezeteket - miután azok közül^többet kettesével egy lelkész gondozásá-
ra bízta az egyházkerület tanácsa, ez intézkedés ota el lehetett látni 
egy rendes lelkészi kongruávalo Az összevont egyházközségek egyikének 
kongruája ezekben az esetekben felszabadult. A társegyházak szervezé-
sét és a társ egyházakká szervezett két-két egyházközség egyikének ren-
des lelkészi kongruája megtakarítását minden esetben a lelkész nyug-
díjazása tette lehetővéo Ilyen felszabadult rendes lelkészi kongruák 
ügyében a püspök kérelmet intézett az Állami Egyházügyi Hivatalhoz, 
hogy azokat a Hivatal'eddigi missziói egyházközségek lelkészeinek fo-
lyositsa. Ezek a lelkészek eddig u©n, helyi lelkészi kongruát, vagy 
segédlelkészi kongruát élveztek. Az Állami Egyházügyi Hivatal gyüleke-
zeti lelkészi kongruát folyósított á 

barlahidai,.balatonszárszói, csepa-nagyrévi és 
göd-sződi ^ r ^ 

missziói egyházközségek lelkészeinek. A rendes lel-
készi kongrua élvezetében értei metlenné vált ezen egyházközségek 
megkülönböztetése az • anyaegyházközségektőle 

2\ A missziói egyházközségek statusa az esetek nagy 
százalékában idejét multa megkülönböztetés. 

3̂* A missziói.egyházközség elnevezés is idejét multa 
és nem helyénvaló.. • • .. 

4. Ilyen missziói egyházközségek és más kihelyezett 
lelkészi állomások legtöbbje rendelkezik mindazokkal az előfeltételek-
kel, anelyev ányaegyh nzkönrégek -zervezese tekintetében fenn állanak. 

Az egyházkerület közgyűlése 
határozatilag kimondja, hogy 
1/ megbízza az egyházkerület ügyészét, 
-hogy az illetékes esperessel együtt viz 
§ál ja felül a^missziói egyházközségek 
es más hasonló, szervezetileg rendezet-
len jogállású lelkészi állomások státu-
sát, eddigi szervezkedésük történetét, 
ezen egyházközségek mai helyzetét és te 
gyen javaslatot az egyházkerület elnök-
ségének arranézve, hogy ezen egyházköz-
ségek közül melyek rendelkeznek olyan 
feltételekkel, hogy anyásitásuk'érdeké-
ben az eljárást lefolytathassák. 
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2/ Az egyházkerületi ügyész munkájának 
végeztével és jelentése alapján az egyház« 
kerület püspöke az illetékes esperesek ut-
ján folytattassa le az anyásodási^eljárást 
az arra képes missziói egyházközségekben, 
3/ Az anyásodási eljárásokat a törvények 
előírása szerint jóváhagyásra terjesszék 
fel az illetékes egyházmegyéhez és az ̂  
egyházkerülethez ugy, hogy azok a jóvá-
hagyást a legközelebbi közgyűlésükön meg-
adhassák. 
4/ Az önállóságra gyenge, vagy életképte-
len gyülekezeti csoportok ezen eljárás 
során lajstromoztassanak s ügyük, jövőjük 
kérdése terjesztessék az egyházkerület 
tanácsa elé. 

lo. 
Dr.G-öttche Ervin egyházkerületi ügyész ^ 
jelentése társegyhazkö^zségek__alaku 1 asarol. 
Néhány Dunántulon lévő gyülekezetünk a németek ki-

telepítésével kapcsolatban annyira elnéptelenedett, hogy összevoná-
suk szükségessé vált. Az összevonásokat lehetővé tette az, hogy a gyü-
lekezetek területileg egymás!,:-, közel esnek és igy a hivek lelkigon-
dozása és meglátogatása nem ütközik nagyobb akadályba. Az összevoná-
sok olyan módon történték, hogy a megüresedett lelkészi allasra a 
szomszédos gyülekezet lelkészét hivtak meg a nélkül, hogy a meghívott 
lelkész az eddigi állásáról leköszönt volna. 

'A Déli Evangélikus Egyházkerület Tanacsa 1953.junius 
29-i ülésének 18.tárgysorozati pontjában a következő gyülekezeteket 
von 1a össze mint társegyházakat: 

1. A magocsi és mekényesi egyházközséget; 
'Vancsó József mágocsi lelkészt a .mekényesi gyülekezet 

meghivta és 1953.május 24-én beiktatta, ̂ de továbbra is Magoeson lakik-
2. Kölesd és a kistormási gyülekezetet; 
Mogyorósy Gyula kölesdi lelkészt a kistormási gyü-

lekezet meghivta és 1953«április 15-án beiktatta« Mogyorósy Gyula 
továbbra is Kölesden lakik. 

3. Az alsónánai és bátaapáti-i gyülekezetet; 
Klenner Gyula alsónánai lelkészt a bátaapáti-i gyü-

lekezet meghivta és 1953»május 3~án állásába beiktatta« Klmmer Gyula 
továbbra is Alsónánán lakik« 

4. A majosi és mucsfai gyülekezetet; ; 
Kari Béla majosi lelkészt a mucsfai gyülekezet hiv-

meg és 1953»január 25-én beiktatta. Kari Béla továbbra is 'Ma j oson 
lakik. 

Ugyancsak a Déli Evangélikus Egyházkerület tanácsa 
1954«junius lo-i ülésén társegyhazasitotta 

5« ra szárazdi és tamási gyülekezetet, - Stovicsek 
Gusztáv lelkész Tamásiba költözött« 

Az összevont gyülekezetekben ahol a lelkészi állás 
nyugalombavonulás alapján szűnt meg,' a nyugalombavonult lelkészek 
tovabbra is a^lelkészlakban maradtak és ilyenmódon segítséget gyúj-
tanak az egyházi szolgálatok végzésében. Az összevonásokat az Állami 
Egyházügyi Hivatalhoz bejelentettük. 

Minthogy ez az ideiglenes intézkedés a gyakorlatban 
kiválónak bizonyult, , 

javasolom, hogy az egyházkerület 
közgyűlése az egyháztanács intézkedését 
vegye tudomásul azzal, hogy a készülő 



• óő » 

uj zsinati törvény a társegyházak szer-
vezését amugyis rendezni fogja. 

kz egyházkerület közgyűlése 
az egyházkerületi tanács intézkedését 
$udornásul veszi. 

11. 
Hafenscher Károly igazgató 
jelentése a Fóti Belmissziói Otthon vezetésének egy-

haz kerületi átvet el er ol es_az Ot tnon̂ muri ka/auo 1 . 
Az Otthonbizottság 1953.október 27-i ülésén az Otthon 

életében változás állott be azáltal,̂  hogy Józsa Márton addigi lelkész-
igazgató gyülekezeti lelkészi szolgálatba állása miatt igazgatói tiszt 
segérol'lemondott. A bizottság ezt a lemondását tudomásul vette és el-
fogadta. A megüresedett lelkész-igazgatói állás betöltésére Bezséry 
László püspök Hafenseher Károly kőbányai segédlelkészt nevezte ki. 
Az Otthonbizottság magáévá^tette Dezséry László püspök rendelkezését. 
Hafenseher Károly a megbízást elfogadta. Az otthonbizottság ^'tóber 
2^-i ülésén a bizottság áttekintette az Otthon egész' helyzetex, azt 
látta szükségesnek, hogy javasolja, vegye át az egyházkerület az Ott-
hon gc^dasági- vezetését és szellemi irányítását, a-nélkül, hogy ez az 
Otthon tulajdonjogát érintené. Az Otthon az örökhagyó rendelkezése' 
szerint tovabbra is a Pestmegyei evangélikus egyházmegye tulajdona. 
Ezt a javaslatot a Déli Evangélikus Egyházkerület tanacsa 19^4.feb-
ruár 11-én tartott ülésén megtárgyalta és a következőket határozta: 
a/ A-Déli Egyházkerület magáévá^teszi a 
Fóti Belmissziói Otthon bizottságának 
javaslatát és a Pestmegyei egyházmegyétől 
átveszi a Mandák Otthon szellemi irányí-
tását és gazdasági vezetését; 
b/ Az Otthon telekkönyvileg továbbra is • 
a Pestmegyei egyházmegye tulajdona marad; 
c/ Mivel a telekkönyvben az Otthon még a # volt Pesti Felső Egyházmegye nevén szere-
pelj gondoskodjék^ az egyházmegye a névvál-
tozás átvezetéséről; 
d/ Az Egyházkerület Tanácsa^az Otthonbizott-
ságot olyanformán szervezi át, hogy a bízott-

* ság tagjai a következőkből állanak: az Ott-
hon igazgatója és gondnoka; a^Pcstmegyei 
egyházmegye esperese és pénztárosa; aJDéli. 
egyházkerület püspöke ̂és püspöki titkára, 
az egyházkerületi tanács egy kiküldött 
tagja, ̂a régi bizottság tagjai közül Kökény 
Elek rákospalotai lelkész. 
e/ Az egyházkerület tanácsa tudomásul ve-
szi, hogy Kiss János gondnok tisztviselői 
államsegélyt kap fizetése• kiegészítésére; 
f/ Az egyházkerület tanácsa hozzájárul, 
hogy Hafenseher Károly otthonigazgató havi 
500.- forint tiszteletdijat kap munkájáért* 
F <; az összeget az * egyházkerületi pénztár 
folyósítja^az 1954.évre szólóan. Az trj ott-
honbizottság feladata megvizsgálni azt,hogy 
idővel milyen mértékben részesedhet mag az 
Otthon az igazgatói fizetés költségeinek 
fedezésében. 

* " 

Az Otthonbizottság 1954.március ló~án tartott ülésén 
az egyházkerület tanácsának döntéseit elfogadta és tudomásul vette, 
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hogy/a/Déli Egyházkerület átvette az Otthon szellemi és anyagi irá-
nyítását. Az Otthonbizottság tagjai jelenleg a következők: Dezséry 
László püspök,^Benczúr László püspöki titkár,Hafenscher Károly az 
Otthon igazgatója, Kiss János az Otthon gondnoka, Válint János .a 
Pestmegyei egyházmegye esperese^ Dr.Molnar Rudolf a Pesti egyház-
megye pénztárosa, G-rünvalszky Károly az egyházkerületi tanács ki-
küldötte és Kökény Elek rákospalotai lelkesz. 

Az Otthonban télen folyt munkáról: 
Télen Otthonunkban a következő alkalmakat rendeztük naptár 

szerinti sorrendben: 
nov.3-8.: asszonykonferencia, 
nov ..lo.: segédlelkészek csendesnapja, 
nov.11-12.: pestmegyei egyházmegye lelkészgyüiése. 
nov.16.: a X.belmissziói- és kántorképzo tanfolyam meg-

' nyitása, 
nov. 22. csendesnap, 
dec.8; segédlelkészc-k csendesnapja, 
dec.9.: papnék csendesnapja /pestmegyei egyházmegye ren-

dezéséb en/ 
dec.16-18.: bibliafordítás iránt érdeklődők konferenciába, 
deo.2o.: diakóniai csendesnap, ^ ^ , , 
jan.19-2o. egyházi szépirodalom iránt erdeklodok k o m . 
jan.21-22. sajtókonferencia,r 
febr.2-5. férfiak konferenciája, 
febr.19. X.belmissziói- és kántorképzo tanfolyam vizsgája, 
febr.23-26.: a volt fóti kántor képzősök továbbképző konf0, 
márc.1-6.: asszony- és leánykonferencia, 

- Megemlítem, hogy minden konferenciánkon kiosztottuk az ur-
vacsorát. Külön fel kell hivnom a figyelmet az u.n. ̂ szakkonferenciák-
ra /bibliafordítás, szépirodalom/ Ezek a konferenciák igen nívósak es 
élénkek'voltak. Ezekről az alkalmakról egyházi sajtónk részletesen be-
számolt. _ _ 

Az elmúlt téli félévhez hartozott az is, hogy 3 alkalommal 
bocsátottuk ki körlevelet /nov.,újév,húsvét./ x 

1954.március l6-án az Otthonbizottsag aá 1954.evi költség-
vetést százezer /I00.700.- forint/ hétszáz forint fedezeti összeggel 
és 99.700.- forint szükségleti összeggel elfogadta. 

Otthonunkban 1954.tavaszán nagy épületfenntartó trtarozasi 
munka folyt. Kijavíttattuk a tetőt 2.3I0.- forintos költséggel. Kifes-
tettük az előadói termet, a folyosót, a terraszt, az irodát, két föld-
szinti és két emeleti hálószobát, többmint 2.000.- forint költséggel. 
4z előszoba kivételével valamennyi egyéb helyiségünket kimeszeltük© 
Atépitettük belső WC-énket, megjavíttattuk a vízvezetéket, padlás-
teret, kijavittattur1 30 széket. A javítási munkálatokra eddig ll0ooo0 
forintot fordítottunk. Ezt részben a húsvéti körlevél folytán befolyt 
adományokból /kereken 6.000.- forint/, részben az egyházkerülettől^ 
kapott költségvetésileg biztosított közegyházi segélyek /1954./ elő-
legéből fedeztük. /5.C00.- Pt/ 

Reméljük, hogy az Otthon gondozására és szépítésére vonat-
kozó terveink is rövidesen megvalósulhatnak. 

A nyár folyamán 9 konferencia-rendezését tervezzük. 
Azon munkálkodunk y s azért imádkozunk, hogy Otthonunk jól-

ápolt hely legyen, ahol egyházunk nemes tanítói munkát végezhet« 
Az egyházkerület közgyűlése 

a jelentést tudomásul veszi, az egyház-
kerületi tanács 1954.február 11-i ülése 
jegyzőkönyvének 23.pontjában foglalt ja 
vasiatokat határozati erőre emeli. 

12« Dr.G-öttche Ervin egyházkerületi ügyész 
£eleütése a f egy elm ekr ő1e 
1. Dr.Halász Kálmán budapesti, ferencvárosi lelkész ellen 
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1952.október 4-én indult meg az eljárás és a Pesti evangélikus egyház-
megye törvényszéke'1953.március 21-én hozott Ítélete bűnösnek mondotta 
ki az E.T. VIII.tc.31.§./l/ bekezdésnek b/ pontjába ütköző egyházi fe-
gyelmi vétségben, mert a hivek békéjét megzavarta és az E.T.VlII.tc. 
Jo,§./!/ pontja alapján'feddésre Ítélte. Az ítélet jogerős, nevezett 
azóta nyugalomba vonult. 2. 

Torda Gyula domonyi lelkész ellen a Pestmegyei egvházme-fye törvényszéke 1953.evi március hó 3l-én rendelte el a vizsgalatot s a Déli Egyházkerület törvényszéke 1954.március 2^-én vétkesnek mon-
dotta ki az E.T. VIIIotc.35.§./l/ bekezdés d/ pontjába ütköző,fegyelmi 
vétség miatt, mert veszélyeztette állásának tekintélyét és ezért az 
E.T. VIII.tc. 36.§. 1. és 2. pontja alapján feddésre-és 35°*- forint 
pénztbüntetés megfizetésére ítélte* . Az ítélet jogerős. 3. , , 

Prohle Sándor volt rákospalotai lelkész a,sajat korel-
mére indított egyházi törvénykezési ügyben a Pesti egyházmegye törvény--
széke 1953.március 31-án bűnösnek mondotta ki az E.T.VIII.tc. 35*§*/l/ 
bekezdés j/ pontjába ütköző vétség miatt, mert az állami bíróság íté-
letében meghatározott cselekvősége egyházi érdeket is sértett és ezért 
Rákospalotán viselt lelkészi hivatalétól való elmozdításra Ítélte. Az 
ítélet jogerős.' 

4. 
Horémusz Pál volt,orosházi lelkész ellen az 1952*november, 

4-én megindított fegyelmi' eljárást az egyházkerületi törvényszék 1953» 
január 15-én az E.T. VIII.tc.43.§-a alapján megszüntette, mert nevezett 
beadta nyugdíjaztatása iránti kérelmét. Állami illetményeit 1953*fobruá. 
1-től kezdve teljes egészében megkapja. 5. , 

Székács Samuel szarvasi lelkész ellen 1952.november 21-én 
indult meg a vizsgálat. A-fegyelmi eljárást a püspök az E.T.VIlI.tc. 
47.§./2/ bekezdése alapján,intézte el és igy az eljárást megszűnt. A 
püspök kötelezte'Székács Sámuel, hogy egyházi beszédeit írásban előze-
tesen nyújtsa be. Később ez alól a kötelezettsége alól felmentette. 

Szepesi Károly szarvasi lelkész ellen 1953.február 16-án 
indult meg,az eljárás, miután ellene vádat emelt az államügyészség^z 
illetékes állami büntetőbíróság' elejtette ellene a vádat és ezért áz 
illetékes esperes 1953*marcius 17-én beszüntette az egyházi fegyelmi 
eljárás folytatását. - ; -

7. 
Matthaeidesz" Gyula pitvarosi lelkész ügyéről a kerületi 

tanácsülésnek 1953»január 29-én tett jelentés kiegészítéseképpen be-
jelentem, hogy ellene a fegyelmi eljárás nem indult meg, miután ügyét 
az érdekelt egyháztagokkal békés uton intézte el. 

8. 
Báliké József lévita-tanitó és társai ellen 1952.december 

16-an indult meg a,fegyelmi eljárás, ame3.y a somogydöröcskei egyházköz-
ség somogyszili leányegyházközségének presbitériumára és gondnokára is 
kiterjedt. A somogydöröcskei 1953«°któber 3~án tartott egyházközségi 
közgyűlésen az E„ToVlII.te0'510§-a alapján Balikó József ny.Igazgatót az E.T. VlIIctCo 35o§./l/ bekezdés a,b, és c, pontjaiba ütköző kisebb 
fegyelmi vetsegek miatt az egyházmegyei elnökség-megdorgálta; ugyan-
ekkor,Szerdahelyi Pál lelkészt az E.T.VlII.tc.35,§.§/l/ bekezdés g/ 
pontjaba ütkozo magatartasaért ugyancsak megdorgálta. Ezt a határozatot 
a püspök jóváhagyta és igy az jogerőssé vált. A leányegyházközségben 
idokozbefr uj tisztikart választottak és ebből a perben szereplők ki-
maradtak. „Bal iko Józsefre vonatkozóan•ez az ítélet egyúttal az egyházi 
közügyektol való eltiltást is jelenti. 

9. 
_ . „ Bogya Géza aszódi lelkész ellen 1954.március 25-én indult 

meg az eljárás es a Pestmegyei egyházmegye törvényszéke 1954.május ~ 
5-én bűnösnek mondotta ki egy rendbeli folytatólagosan elkövetett az 
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EoTcVTIÍotOe35°§*/l/bekezdés f/ pontjában meghatározott, az egyházi 
felsőság iránt tanusitott tiszteletlenség vétségében és ezért feddésre 
és 4oo.- forint pénzbüntetésre Ítélte. Az ítélet jogerős. 

lo. ^ ' 
Krecsák'János bényei lelkész ellen 1953cjaaBér 27-én 

indult meg,az eljárás. Nevezettet a Déli Evangélikus Egyházkerület 
törvényszéke,mint fellebbezési bíróság az 1954.március 27-én tartott 
tárgyaláson másodfokon is hivatalvesztésre ítélte. Panaszlott fellebbe-
zése folytán az egyetemes törvényszék fogja az ügyet véglegesen elin-
tézni, ahová a kerületi törvényszék a fellbezést az iratokkal együtt 
1954.április 7-én felterjesztette« 

A Tolna-baranyai egyházmegye 1954.áprilisr3o.napjén tar-
tott egyházmegyei tisztviselői, bizottsági és egyháztanacsosi válasz-
tásait az egyházkerületi elnökség megbizasa alapjan a^kerületi ügyész 
panasszal tamadta meg az E.T« VIII«te,118.§./l/ pontjararhivátkozaspal, 
mert az 1954.április 30. napján tartott közgyűlés meghivo jaban a tiszt-
ujitás'és a választás nem szerepelt és igy a valasztas helye es'idejey 
nem lett" kellő módon és kellő időben közhírré téve és mert az E.ToVIIi«, 
tc.U5.§«5.pontja szerint szabálytalan volt a közgyűlésre elökeszito 
egyházmegyei tanácsülés is. A panasz elintézése folyamatban van. 

Az egyházkerület közgyűlése a 
jelentést tudomásul veszi. 

13 ° 
Mekis Ádám egyházkerületi lelkészi főjegyző 
jelentése az__e^yházkerületi püspöki hivatalban_törtent_ 

s z crné ly i_vált o z ás omro 1 A 
1. 
Gádor András püspöki titkáit az egyházkerület elnöksege 

1953.február 1-én felmentette a püspöki titkári teendők végzése alol 
és'a püspök őt az angyalföldi gyülekezetbe adminisztrátornak nevezte 
ki. Az angyalföldi gyülekezet március 29-én egyhangúlag megválasztotta 
lelkészének, április 12-én pedig megtörtént a hivatalába való beikta-
tás. Püspöki titkári állasáról lemondott, püspöki titkári javadalmat' 
április hó 30-áig az egyházkerületi elnökség beleegyezésével élvezte« 

Gádor András püspöki titkár helyére a püspök ideiglene-
sen berendelte február 1-ével a püspöki titkári teendők végzésére^ 
Benczúr László egyetemi lelkészt, a Luther MártonrIntézet Igazgatóját« 
Benczúr László püspöki titkári alkalmazása 1953«ma3'as 1-ével történt. 
Dijlevelét az egyházkerület tanácsa 1953• D^^luis 29-i ülésén megálla-
pította és kiadta. 2. , 

"Az egyházkerület elnöksége Hernády. Nándor egyházkerületi 
lelkészt^1953»április 1-én felmentette^az egyházkerületi lelkészi teen-
dők végzése alól'és a püspök megbízta őt az apostagi egyházközség ad-
minisztrálásával. Az apostagi egyházközség május 17-i közgyűlésén Her-
nády Nándort lelkészévé választotta, lelkészi állásába való beiktatása 
gedig^junius 7-én megtörtént. Hernády Nándor az egyházkerületi lelkészi 
állásáról lemondott, egyházkerületi lelkészi javadalmát' az egyházkeríí!o 1 
elnökségének beleegyezésével 1953»június 15-éig élvezte,^ 

' ̂  Az egyházkerületi lelkészi teendők ellátásával a püspök 
1953»aPrilis^17-től Bédey Pál ferencvárosi adminisztrátort bizta meg, 
majd^az egyházkerület elnöksége 1953«június 1-én véglegesen alkalmazta 
egyházkerületi lelkésznek. Dijlevelét az - 1953*június 29-i egyházkerü-
leti tanácsülés'megállapította és kiadta. 

3c Az egyházkerület elnöksége Cserregi Béla egyházkerületi 
missziói lelkészt l953*aP2,ilis 1-ével felmentette az egyházkerületi 
missziói lelkészig teendők végzése alól; a püspök őt ugyanakkor meg-
bizta a sarszentlőrinci egyházközség helyettes-lelkészi teendőinek 
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ellátásával. A sárszentlorinci egyházközség május hó 31-én tartott ülé-
sen Cserregi Belát lelkészévé választotta, lelkészi hivatalába való 
be iktatás a £edig junius,14-én történt meg* Csepregi Béla az egyházkerü-
leti missziói lelkeszi allasarol lemondott, egyházkerület: missziói 
lelké szi javadalmat' az egyházkerület elnökségenek beleegyezésével iu— 
nius 15-éig élvezte. 

,Az egyházkerületi tanács 1953*június 29-i ülése magáévá 
tette az egyházkerület elnökségének azon javaslatát, mely szerint a 
Csepregi Béla lemondása, illetőleg távozása folytán megüresedett 
egyházkerületi missziói lelkészi állás betöltését ideiglenesen szüne-
teltetni javasolja. 

4, 
Az Egyház egyetem Elnöksége G-latz Anna teológiát végzett 

egyházkerületi tisztviselőt 195^.május 15-én az Egyházegyetem ííyugdij-
osztályához gépiró-tisztviselőként alkalmazta. Egyházkerületünk G-latz 
Anna ilyetén,való alkalmazásához és ezzel az egyházkerület kötelékéből 
való távozásához hozzájárult. 

Az egyházkerület közgyűlése kö-
szönetet mond,a volt egyházkerületi«alkal 
mazottak munkásságáért és jelenlegi munka 
körükben végzendő szolgálatúimra Isten ál-
dását kéri. 

Az egyházkerület közgyűlése tu-
domásul veszi,az uj egyházkerületi alkal-
mazottak munkába állását,és,müködesükre 
az Egyház Urának gazdag áldását kéri. 

Az egyházkerület közgyűlése 
tudomásul veszi, hogy,az egyházkerületi 
missziói lelkészi állás betöltését az 
egyházkerület ideiglenesen szünetelteti. 

14. 
Mekis Adám egyházkerületi lelkészi főjegyző 
jelentése a tisztujitásokról* 3Q. «so» M) «»I» «-.-•» .1V* ti • O-O 03_* ca-rt cso. m̂ja 
Mekis Adám főjegyző,bejelenti,,hogy a Déli Evangélikus 

egyházkerület alakuló közgyűlése óta az egyházkerület tisztségviselői-
nél az alábbi változások történtek, illetőleg a következő üresedések 
vannak folyamatban: 

Ezeket a változások a Déli Evangélikus Egyházkerület 
1954.junius lo-i "tanácsülése letárgyalta és a következő javaslatot 
terjeszti a közgyűlés elé: 

a/ Tisztviselők: 
Friedrich Lajos egyházkerületi lelkészi Jegyző tiszta 

ségéről lemondott, mivel,Budapestre költözése óta,az Északi Evangélikus 
Egyházkerülethez, beosztása szerint pedig az Egyházegyetemhez tartóz: >m 
Helyére az egyházkerületi Tanács'Korén Emil kőbányai lelkészt javasol-
ja a közgyülesnek megválasztásra. 

Az egyházkerület közgyűlése 
Korén Emil kőbányái lelkészt az egyház-
kerület lelkészi jegyzőjévé egyhangúlag 
megválasztja. 

Az egyházkerületi levéltárosi tisztség,megszűnt, mivel 
az egyházkerület levéltára az Egyházegyetem Levéltárához került 1953° 
május havában. A Déli Evangélikus Egyházkerület irattárának és könyv-
tárának kezelésével a Déli Evangélikus Egyházkerület tanácsa Bédey Pál 
egyházkerületi lelkészt bizta meg 1954*január 1-i hatállyal® 

Tudomásul szolgál. 
b/ Egyházkerületi Tanács: 
Kemény Lajos, mint,hivatalára nézve ,legidősebb esperes 

tagja volt az egyházkerületi tanácsnak. Elhalálozása után helyét Sikter 
András, a Bács-kiskun egyházmegye esperese foglalta el. 
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• Az egyházkerületi tanács választott tagjai közül Horváth 

Lajos Somogy-zalai esperes nyugdijbavonu.lt, helyére a tanácsba behívást 
kapott Káldy Zoltán pécsi lelkész, mint első lelkészi póttag* 

Fábián Imre, a Tolna-baranyai egyházmegye esperese nyugdíj 
bavonult, az egyházkerületi tanács tagsága is megszűnt0 Helyére, mint második lelkészi -póttag Koszorús Oszkár szentetornyai lelkész kapott 
behívást* . - ^ 

Dr«H*G-audy László tanácstag, - miután vallástanitási igaz-
gatói állásában nyugdijbavonult és egyben az Egyetemes Egyház alkalma-
zottja könyvtárosi minőségben, a Déli Egyházkerületi Tanacs tagságáról 
1954-0junius 8-án lemondott* 

Nagy Miklós az egyházkerületi tanács póttagja 1953.február 
15-én e tisztésegéről lemondott* 

'Ezek után üresedésben van egy rendes tanácstag és három 
póttag helye, Ü 

Az egyházkerületi tanács a megüresedett rendes tanaos-
tagságra Dubovay Géza kaposvári lelkészt javasolja megválasztani* 

Az1 egyházkerületi tanács a megüresedett három- egyház-
kerületi tanács pottagságára behivási sorrendben a következőket ja-
vasolja megválasztásra: 

ló Benkő István gyulai lelkészt, 
2,Jakus Imre tabi lelkészt és 

• 3* Hernády Nándor apostagi lelkészt*. 
Az egyházkerület közgyűlése 

Dubovay Géza kaposvári lelkészt az egy-
házkerületi tanács rendes tagjává; 

Benkő István gyulai-, Jakus v Imre tabi és Hernády Nándor apostagi lel 
készt pedig az egyházkerületi tanács pót 
•tagjaivá valasztja* 

c/Egyházkerületi Törvényszék: 
Az egyházkerületi .törvényszékben Fábián Imre esperes nyu-

galombavonulása utan üresedésben van egy lelkészi törvényszéki birói 
tisztség* V 

.• Az egyházkerületi tanács a lelkészi törvényszéki birói 
tisztségre megválasztani javasolja Kökény Elek rákospalotai lelkészt* 

s'; Az egyházkerület közgyűlése 
Kökény Élek rákospalotai lelkészt egy-

; . hangulag'megválasztjá' egyházkerületi 
törvényszéki birováó 

Rózsa Sándor világi egyházkerületi törvényszéki biró 
meghalt* Helyébe azonban uj birst választani nem kell/mert a Déli 
Egyházkerület meg«1 rk^lárakur a dunántuli egyházkerület idecsatolt 
ket egyházmegyéjében tisztségben volt' törvényszéki bírákat a Déli 
Egyházkerület alakuló közgyűlése átvette s igy Rózsa Sándor halálával 
noűlr... ... világi törvényszéki birói üresedés nem állott be* 

d/ Lelkészképesitő Bizottság: 
Az egyházkerületi Lelkészképesitő Bizottság tagja: Nagy 

Miklós zalaegerszegi lelkész ezen tisztségéről 1953«február 15-én le-
mondott* Helyébe a Lelkészképesitő Bizottságba behivatott Jávor Pál 
póttag* • . r 
• . A Lelkészképesitő Bizottság rendes tagságáról - az 

Egyházkerületbe történt megválasztása utan - lemondott Lehel F^aac 
tengelici, jelenleg szombathelyi lelkész* Helyébe rendes tagként be-
hivatott Fun-Kaiser József mezoberényi lelkész, póttag* 

Az Egyházkerületi Lelkészképesitő Bizottság tagjai Kemény 
Lajos esperes 1953december lo-én meghalt* Helyes megüresedett* 

, Ezen változások folytán jelenleg üresedésben van egy rendes tagsag és két 50ttagság* 
Az egyházkerület tanácsa a Lelkészképesitő Bizottság 
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póttagjának megválasztani javasolja a behivás sorrendjében: 
1. Zoltai Gyula^vasaái lelkészt 
2. Hafenscher Károly Deák-téri helyettes-lelkészt. 

Az egyházkerület közgyű-
lése Fónyad Pál nagykanizsai lelkeszt 
a^Lelkészképesito Bizottság rendes tag-
jává; Zoltai^Gyula vasasi lelkészt és 
Hafenscher Károly Deák-téri helyettes-
lelkészt pedig a^Lelkészképesitö Bizott-
ság póttagjáva választja. 

e/ Lelkészválasztási Bizottság: 
Kemény Lajos esperes elhalálozása folytán a megüresedett 

bizottsági tagságra az egyházkerületi tanács javasolja Gyöngyösi Vilmos 
esperes-lelkészt megválasztásra a közgyűlésnek. 

Az egyházkerület közgyülé 
se az egyházkerületi leikészválasztasi 
bizottság rendes tagjává választja Gyön-
gyösi Vilmos pesti esperes-lelkészt. 

A hivatali esküt a közgyü 
lés szine előtt letette 
Korén Emil lelkészi jegyző; 

* Sikter András esperes. Koszorús Oszkár 
és Dubovay Géza egyházkerületi tanács-
tagok; 
Kökény Elek egyházkerületi törvényszéki 
biró. 

15 e Egyházhorü 1 e t Á k ü l dö Irt ok_válas zt ása az_egyotono 
kö z^ülésre • 

Mekis Ádám egyházkerületi lelkészi főjegyző jelenti a 
következőket: 

A Déli Evangélikus Egyházkerület a vonatkozó ̂ egyházi tör-
vény alapján minden megkezdett^2o rendes lelkészi állás után l-l meg-
bízottat" küldhet ki megbízólevéllel /szavazati joggal/ az egyházegye-
tem közgyűlésére. Ennek^értelmében a Déli Evangélikus Egyházkerület 
166 rendes lelkészi állás után 9 lelkészi és 9 nemlelkészi megbízott 
kiküldésére jogosult. Az 1954.junius lo-én tartott egyházkerületi ta-
nácsülés az egyházegyetem közgyűlésére kiküldötteknek a következők 
megválasztását javasolja: 

a/ Megbízólevéllel /szavazati joggal/ 
Mekis Ádám püspökhelyettes, Békéscsaba 
Aranyi József esperes, Orosháza 
Válint János esperes, Irsa 
Lágler Béla lelkész, Porrogszentkirály 
Koszorús Oszkár lelkész, Szentetornya 
Dr.Sehlitt Gyula espereshelyettes, Bonyhád 
Boros Károly lelkész, Nagyszénás 
Roszik Mihály lelkész, Alberti 
Molnár Lajos lelkész, Barcs 

lelkészeket 
Dr.Vetsey Aladár ehker.vil.főjegyző,Budapest 
Dr.Nádor Jenő ehmi felügyelő, Szarvas 
Trimme1 Henrik ehmi felügyelő, Kötcse 
Mecskó György ehmi felügyelő, Makó 
Dr«Jugovics Lajos'ehker.presbiter,Budapest 
Pintér Pál ehközs.II.felügyelő, Budapest 
Dr.Jármay Zsigmond'ehmi II.felügyelő, Budapest 
Szelényi Pál ehker.presbiter, 1 Maglód 
Fehér Dezső ehközs.gondnok, Csorvás 

nemlelkészeket. 
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b/ Jegyzőkönyvi kivonattal / h e l y e t t e s í t é s i és tanács-

köz ás i joggal/ 
Takó István le lkész . Györköny^ 
Botyánszky János le lkész , Mezőtúr 
Blatniczky/Jenő le lkész , Cinkota 
Uzon László le lkész , Szolnok 
Jávor Pál le lkész , Cegléd 

lelkészeket 
Id.Benczúr László ehker.jegyző, Budapestr 
Karkus István ehmi' II . fe lügyelő , Tótkomlos 
Peskó Zoltán ehker.törv.biro?/ Budapest 
Fejérvári Géza ehker.számvevő, Budapest 
Fehér Sándor ehközs.felügyelő, Kecskemét 

nemlelkészeket. 
Az egyházkerület közgyűlése 

az egyházkerületi tanács javaslatát e l -
fogadja s a Déli Evangélikus Egyházke-
rület képviselőiként a javaslatban f e l -
soroltakat az egyházegyetem közgyűlésé-, 
re a fe l sorolás sorrendjében megválasztja* 

16. . 
Az Egyházegyetem^Tanácsának határozata_az Eclof. e s j l e l i o -

r ác i ő s j i ö 1 c s ön5k£ügy e b en^ ~ 

1. Péter Lajos egyházkerületi pénztáros beje lent i a közgyű-
lésnek. hogy az Egyházegyetem Tanácsa 1954.március -11-12-i ülésén a kö-
vetkező fontos határozatot hozta: V 

« 1. Az Eclof'kölcsönök formájábanyfelvett kölcsönök ka-
matait egyszersmindenkorrá az eredeti tőketartozás 1 ?o-ában á l l ap í t ja 
meg a Tanács. Az 1 fi-os kamat f e l e t t i kamatos kamat kivetéseket beszün-
t e t i , i l l e t ő l e g l e i r j a . Azoknak az egyházi közületeknek pedig, akik az; 
Eclof kölcsönsegély eddig f i z e t e t t kamataiból az egyszersmindenkorrá 
szóló és az eredeti, tőketartozás 1 #-ánál több^kamatét f i z e t t e k be, 
a különbözetet a tőketartozás tör lesztésére számolja el* 

2. Az Eclof kölcsönök formájában f e l v e t t kölcsönök 
visszafizetésének szorgalmazását a Tanács a további intézkedésig f e l - 1 

függeszti.® / „ 
Az egyházkerület közgyü/ 

lése örömmel és köszönettel veszi tudomá-
sul az Egyházegyetem Tanácsának fent i ha-
tározatát, mely a Déli Egyházkerületben a 
Deák-téri, . kiskunhalasi, gyulai, s iófoki . 
ócsai , magyarbánhegyesi, pusztaföldvári, 
rákosszentmihályi es szolnoki egyházköz-
ségeket, valamint a mátraszentistváni 
üdülőt 
kedvezően ér in t i és azt, hogy az egyház-
egyetem pénztára a f ent i határozatot már 
vegre i s hajtotta. 

2. Tekintettel arra, hogy az u.n. Meliorációs kölcsönök 
tekintetében nagy elmaradások vannak s ugy látsz ik , hogy a Meliorációs 
kölcsönök visszatérítésének lassúsága miatt a Meliorációs kölcsönzési 
rendszerbem tudja a kivánt és szükségelt forgalmat lebonyolítani s igy 
a Melioracios Alap gyümölcsöző és közérdekű felhasználása kárt szenved, 
az egyházkerület tanácsa javasolja az 
egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a köz-
gyűlés bizza meg az egyházkerület elnök-
ségét azzal, hogy fejezze ki az Egyház-
egyetem f e l e az egyházkerület azon k í -
vánságát, hogy a Meliorációs Alap felhasz-
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nálásának rendszerét és általában a 
Meliorációs^kölcsönök ügyét az Egyház-
egyetem Tanácsa vizsgálja felül. E fe-
lülvizsgálat eredményeképpen olyan ren-
delkezés adassék ki, mely ) 
1/ biztosítja a Meliorációs^Alapot és 
annak rendszeres felhasználását; -
2/ leirja a behajthatatlan követelé-
seket; 
3/ újra rendezi a kamatok ügyét; 
4/ biztositja a hanyag adósok tartozásai-
nak egyházigazgatási hatalommal történő 
behajtását. 

Az egyházkerület közgyűlése a 
Meliorációs kölcsönökre vonatkozó javas-
latot elfogadja s annak értelmében intéz-
kedésre hivja fel az egyházkerület elnök-
ségét. 

Az Egyházegyetem Tanácsának határozata az államsegély 
25^-os csökken es e^potXasa^ugyeben^. 

jD.Dezséry László püspök az Egyházegyetem Tanácsának ide-
vonatkozó határozatát tudomásulvétel^céljából szerint ismerteti: 

"A Magyar Népköztársaság kormánya egyfelől,és másfelől 
a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 1948.évi december hó 
8-án tartott ülésében hozott határozatával megkötött Egyezmény'5*Pont 
a/ alpontja értelmében a személyi járandóságoknak öa^zege 1954--jímvűa? 1-ével 25 /-kai csökken. 

Az egyházegyetem és az egyházkerületek elnöksége az 1954# 
január 1-i egyházi 'gazdasági helyzetet ismertek és tudták, hogy egy-
házközségeink túlnyomó részben eddig az időpontig még nem voltak képe-
sek önellátásra berendezkedni és nincsenek abban a helyzetben anyagi-
lag, hogy a lelkészek számára a kieső 25 /-os kongrua-ösökkenést a 
helyi bevételek utján pótolni tudják. Annak^ellenére, hogy a régi egy-
házi adózási rendszer megszüntetésekor egyházközségeink^az önkéntes 
adományozási rendszerre tértek át és ezen a téren altalában sikerült-
nek mondható az átszervezés és annak ellenére, hogy legtöbb egyházköz-
ség pótolni tudta azokat a jövedelmeket a lelkészek szamára,^ amely jö-
vedelmektől az önkéntes földfelajánlás következtében az egyházközségek 
elestek és annak ellenére, hogy igen sok egyházközség szép^helyreállí-
tási munkálatokat is tudott^végezni,. - az egyházközségek háztartásának 
átszervezése a gazdasági önállóság felé nem haladt abban az ütemben, 
mint azt 1948-ban tervezték és igy a 25j&-os jövedelemkieséssel megráz-
kódtatás érte volna most a legtöbb egyházközséget és a lelkészek zömét. 

Ezt elkerülendő, az egyetemes felügyelő és a püspökök 
1953.október 16-án beadvánnyal fordult az Állami Egyházügyi Hivatalhoz, 
amelyben többek között azt is^ kérték, hogy az 1951.esztendőben felaján-
lott egyházi, - tehát az egyház tulajdonabaj} lévő egyházközségi és meg-
maradt alapítványi, - földeknek az állam közterhek levonása után meg-
maradt vételára, valamint az időközben megtakarított államsegélyek a 
25 /-os csökkenés.pótlására fordíttassanak. 

Az Állami Egyházügyi Hivatal ezt a kérelmet honorálta és 
ezen összeg erejéig továbbra is folyósítja az eddigi teljes lelkészi 
kongruákat. 

így volt elkerülhető, hogy az egyházközségeknek 1954.ja-
nuár hó 1-től kezdve nem kell még a 25 os levonást kiegészíteni, mert 
anig ebből a globálisan felajánlott összegből telik, a lelkészi kongruák 
összegéből levonás nem történik. 

Az elnökséget ezen elhatározásánál a gazdasági helyzet fel-
mérése, az egyházi közérdek és a teljesen vagyontalan egyházközségek ér-
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deke/vezette és ezért tekintették közegyházi vagyonnak az egyházközsé-
gek altal a magyar államnak 1951»evben felajánlott mezőgazdasági ingat-
lanok után járó vételár-részleteket. 

Ezt az intézkedést' az egyházi sajtóban és a lelkeszimun 
kaközösségekben az egyhá^vezetői ismertették és ez az intézkedés az 
egyházi,közvéleményben mípdénütt,osztatlan helyeslésre talált. 

Javasolja, hogy az 'Egyház egyetem 'tanácsa az elnökség ezen 
intézkedését határozatilag vegye tudomásul és hagyja jővá. 

Az Egyházegyetem Tanácsa az egyetemes felügyelőnek és a 
püspököknek 1953»október 16-án az Állami Egyházügyi Hiva-
talhoz intézett .beadványában."előtérjeszt'ett javaslatot és 
azt a kérelmet, hogy az 1951-ben^felajánlott^egyházi föl-
deknek az állami közterhek levonása után megmaradt vétel-
ára, valamint az időközben megtakarított államsegélye!: 
összege államsegélyünk 25 %-os^csökkenésének pótlására 
fordittassék, tudomásul veszi és jóváhagyja." 

Javasolom, hogy . 
1/ az egyházkerület közgyűlése az Egy- .."•/; • 
házegyetem Tanácsának ezt a határozatát 
vegye tudomásul. 

Az egyházkerület közgyűlése az 
Egyházegyetem Tanácsának határozatát az 
államsegély 25 csökkenésének pótlá-
sára tett intézkedésekről örömmel és 
egyetértőleg tudomásul veszi. Az egyház-
kerület közgyűlése kifejezi az egyházi 
vezetőség iránt köszön- etétaz idevonat-
kozó tárgyalások eredményes lefolytatá-
sáért. " 

Az^egyházkerület közgyűlése 
kifejezi hálás köszönetét a Magyar Nép-
köztársaság Kormányának, illetve az Ál-
lami Egyházügyi Hivatalnak azért,, hogy 
az 1948-ban megkötött Egyezményben biz-
tosított államsegélyeket teljes össze-
vgükbe nemcsak hogy folyósította, -hanem 

/. a lelkészek kongruarendezésével'kapcso-
~ . .-•' latban annak összegét lényegesen emel-

te. Hálásan köszöni^azt is, hogy az Eg^re 
• mény érvényének első öt esztendeje alatt 

történt egyházi megtakarítások'végössze-
gét az egyház javára elszámolta és lene-

- " tővé tette, hogy az az Egyezmény szerin-
ti és az első Öt^esztendő lejártával 
kezdődő 25 fo-os ál 1 amsegély-csölekenés 
pótlására felhasználtassák. 

Hálásan köszöni azt is, hogy 
az egyházi földek vételárát ugyancsak' a 
25 fo-os államsegély-csökkenés pótlására 

»lehet fordítani* 
; -A közgyűlés tudomásul 

es hálásán jegyzi fel, hogy mindezzer ' 
lényeges segítséget kaptak az egyház-
községek és lelkeszek^ahhoz, hogy az 
egyházr/önálló háztartásának kiépítését 
kedvező körülmények között folytathassák 

^Ezután D.Dezséry László püspök előterjesztette az egyház-
kerületi tanács javaslatát: 

2. Miután az egyházkerület közgyűlése az^Egyházegyptom 
Tanácsának fenti határozatát tudomásul vette, az Egyházkerület Tanácsa 
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felvet egy olyan kérdést, amely ezzel összefügg s a kérdéssel kapcso-
latban javaslatot tesz, mely megoldásnak mutatkozik a^jövőre nézve. 

Számitások szerint azokból az összegekből, melyeket az 
első egyezményes öt esztendő megtakarításaiból, valamint az egyházig 
földek vételárából az államsegély első 25 /-os csökkenésének pótlására 
fordíthatunk, valamint azokból az ujabb megtakarításokból, melyek az 
államsegély felhasználása terén a most kezdődött öt esztendő alatt • 
várhatók, az ezelőtt jelzett három és fél esztendőnél tovább tudjuk 
folyósítani mindazokat az államsegélyeket, amelyeket a lelkészek és 
az egyházi közületek jelenleg élveznek. Ennek az öt esztendőnek bizo-
nyos hányadán és menetközben ez a helyzet mindig világosabb lesz.Minden 
esetre kétségtelennek látszik az, hogy az 1954.január 1-ével elkezdett 
öt esztendő lejártával, vagyis 1958#deccmber ezek a tartalékaink 
mind kimerülnek. Ez egyszerűen szólva azt jelenti, hogy az^államsegély 
csökkenésének egyezményszerinti második szakasza ez időre áll be ugy, 
hogy a mai helyzethez képest 19§9.január 1-től ujabb 25 /-kal^ vagyis 
akkor már 5o /-kai csökken egyházunk államsegélye. Ha erre előre nem 
gondolunk, ugy arra az időre súlyos megrázkódtatásnak tesszük ki egy-
házunkat. Egyházi vezetőségünk ezt a kérdést már vizsgálta s az egyházi 
közpénztár felállításának egyidejűleg napirenden tartott gondolata^mol-
lett a helyi tartalékolás rendszerét ajánlja. Az Egyházkerület Tanácsa 
javasolja cehát a közgyűlésnek, hogy 
indítványozza^a kötelékébe tartozó^va-
lamennyi egyházi közületnek, mely állam-
segélyt élvez és valamennyi egyházközség-
nek, melynek lelkésze fizetéséhez állam-^ 
segély fdyósittatik, azt, hogy^1954.január 
1-től kezdve tartalékoljon az államsegély 
25 /-ának megfelelő összeget. Az államse-
gélyeket már a most folyó öt esztendő alatt 
25 / erejéig az államsegélyt élvezők számá-
ra belső erőkből kellett volna folyósítani. 
Közegyházi tartalékaink ezt most szükség-
láLenne^tették, de 1959.január 1-től kezdve 
ez a pótlási belső kötelezettség már-az 
államsegélyek 50 ára fog növekedni.Ha 
az ezévben kezdődött és most folyó öt év 
alatt az államsegélyek. 25 /-ának megfelelő 
összeget meg tudnánk takarítani, vagyis 
tartalékolni tudnánk, ugy a harmadik öt 
esztendőben is,csak az államsegély'25 /-át 
kellene belső áldozatból pótolnunk. Ezzel 
a most elkezdendő tartalékolással kétféle 
eredményt is elérnénk. Egyrészt nevelnénk 
az egyházi közületeket és elsősorban az 
egyházközségeket a háztartási önállóság 
kiépítésének irányában, másrészt valóban 
létrehoznánk ennek a háztartási'önállóság-
nak szilárd és elegendő alapját. 

Mit jelentene a tartalékolásnak ez a rendszere egyház-
községenként? - A lelkészi államsegélyeket átlagban tekintve, minden 
lelkészi allast fenntartó egyházközségnek kb. havi 15oé- forintot kel-
lene tartalékolnia. Ez az összeg természetcsen csak országos átlagot ' 
jelent s helyileg és a lelkészek kategóriáját tekintve különböző volna. 
Ezeket a tartalékolt összegeket takarékbetétkönyvön lehetne elhelyezni 
s azok, ha azokat az egyházközségek kivétel szempontjából lekötnék,* 
5 /-kai kamatoznanak. Ez a kamatozás jelentősen növelné a betéteket. 
A harmadik öt esztendő elkezdésekor az államsegély-csökkenés 25 /-át 
ebből a tartalékból már fedezni lehetne s csak folytatni kellene a mos-
tani tartalékolás megszokása alakján a második 25 / pótlását. 

, egyházközségi haztartási vizsgálatok rendszerét ebben 
az ügyben tajekozodasra lehetne felhasználni. Miután azokat az eddigihez 
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hasonlóan két évenként ismételjük, a következő háztartási vizsgálatra 
ezév november-decemberében kerül a sor. Ekkor mái' meg lehetne vizsgálni 
azt, hogy hány egyházközség akart, vagy tudott eleget,tenni ennek a 
felhívásnak. A következő öt év alatt meg kétszer tudnánk ezt a kérdést 
megvizsgálni: 1956-ban és 1958-ban. 1956-ban már elég világosan látnánk 
azt is, hogy az ujabb megtakarításaink meddig biztosítják az államsegély 
élvezetének jelenlegi mértékét s mikor kell hozzányúlni a belső, illet-
ve iieíyi tartalékainkhoz. 

Természetes ugyanis, hogy a közegyházi tartalékok kimerül-
te után a-belső vagy helyi tartalékokhoz azonnal hozzá kell majd nyal-
nunk. 1958*' végén ]Dedig egészen világosan látnánk, hogy mely egyház-
községek tudták a második öt esztendő 25 ^-os államsegély-csökkenését 
pótolni tartalékok formájában s melyek tudják a harmadik öt esztendő 
ujabb 25 ^-os csökkenését pótolni további folyamatos áldozatvállalással® 
Azokon a helyeken, ahol ez az államsegélypótlás hanyagságból, vagy mos-
tani "indítványok figyelembe nem vétele miatt, nem történt meg, bár a 
belső örök szempontjából megtörténhetett volna, ugy tekinthetjük majd 
a helyzetet, hogy az ezirányu felelősséget a hanyag egyházi közületek-
re kell hárítanunk. Azokon a helyeken viszont, ahol ezt az indítványun-
kat "gazdasági nehézségek és adottságszerü gyöngeség miatt nem tudtak 
elfogadni és végrehajtani, segítségül jöhetünk az egyház közös erejé-
vel, pótolni a pótlandókat, vagy olyan belátásra kell majd eljutnunk, 
mely ilyen helyek gazdasági lehetetlenüléséből önként következik. 
Az egyházi közpénztár felállításáról ezzel egyidejűleg kell tanulmányo > 

*zást és előkészítő munkát kifejtenünk. , ̂  
Bizom benne, hogy a kérdésnek ez a feltarasa világos és 

mindannyiunk által nemcsak érthető, hanem mindannyiunkban megértésre, 
is. talál. Bizom benne, hogy ma még,a megértésre és a valamennyi egyházi 
közületről feltételezhető előrelátásra lehet alapoznunk a tartaiu' ~ ás-
nak ezt a javaslatát. Nem azt' javasolom tehát, hogy ĉ z egyházkerületi 
közgyűlés rendelje el a tartalékolásnak ezt a rendszerét kötelező módon 
minden hatáskörünkbe tartozó egyházi közületre nézve, hanem azt javaso-
lom, hogy indítványozza, ajánlja az egyházkerületi közgyűlés valamennyi . 
közületünk számára ezt az eljárást. Majd meg fogjuk látni, hogy ez az 
ajánlat, ez az indítvány,milyen megértesre talál és azt is meg fogjuk 
látni, hogyan kell.eljárásunkat ebben a kérdésben továbbfejlesztenünk® 

Javasolom a,közgyűlésnek, ; : ' 
mondja ki a következő "határozatot: p. • 
Az egyházkerület közgyűlése indítványoz-
za, hogy valamennyi, a Déli. Egyházkerü-
let kötelékébe tartozó egyházi közület s 
különösen,az egyházközségek tartalékolják 
1954.január 1-tol kezdve az eddig élvezett 
államsegély 25 ^-ának,megfelelő összeget 
takarékbetétkönyvi betétben, abból a cél-
ból, hogy ezzel az Egyezmény szerinti har-
madik öt esztendőben beálló további 25 ^-os 
'államsegély-csökkenést egyenletesen pótol-
'hassák ugyancsak,25 tehervállalás fór-
Majában. Az. egyházkerületi közgyűlés ezt a 
határozatot jegyzőkönyvével tudassa az egy-
házközségekkel és a kötelékébe tartozó egy-
házi közületekkel, az esperesek pedig bízassa-
nak meg azzal, hogy,az 19§4-ben, 1956-ban és 
1958-ban tartandó háztartási vizsgálatok so-
rán erre a kérdésre is kitérjenek ugy,amint 
azzal a jelen közgyűlés idevonatkozo előter-
jesztése foglalkozott* 

Az egyházkerület közgyűlése az 
' %, előterjesztést tudomásul vette és a benne 

foglalt javaslatokat jóváhagyja. 
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18. 
Az Egyházegyetem Tanácsának határozata a kongrua-maradváni 

A • _ / . / / « M I M M I Á " W . M J P M M M M •»_» ••*=» M M M M M M M M M M M M M M M M — • « » * M M 

felhasznalasan ak_rendszerere_vonatkozoan^ 
D.Dezséry László püspök bejelent i a közgyűlésnek, hogy az; 

Egyházegyetem Tanácságak 1954.március 11-12-én tartot t ülésének hatá-
rozata értelmében az Állami Egyházügyi Hivatal^részéről f o lyós í to t t 
és az üresedésben lévő kongruas állasok' kongruáiból egyházunk rendel-
kezésére adott és havonta f o l y ó s í t o t t u.n. kongrua-maradványt a kö-
vetkezőképpen osztják f e l : 

Mivel az Állami Egyházügyi Hivatal gyakran későn kap ér-
t e s í t é s t valamely egyházi kongruás^állás betöltéséről és mivel a kong— 
ruák folypsi tása mindig csak az előző hónap 15-éig történhetik névsze-' 
r int , az Állami Egyházügyi'Hivatal ezen az u.n. kongrua-maradvány t e r -
hére i s szokott intézkedni. Ezen intézkedések alapjan a kongrua-marad— 
ványból az egyházegyetem felügyelője és a két püspök minden esetben k i 
hasítják á kongrua-maradvány terhére történt folyositások végösszegét 
s azt a megjelölt összegekben azoknak fo lyós í t ják , akiknek azt az Alla 
mi Egyházügyi Hivatal ^kiutalta. 

Az ̂ ezután fennmaradó kongrua-maradvány 25 / - á t közös ala; 
ba helyezik országos egyházi szükségletek támogatására. Ebből a közös 
alapból fedeztet ik min.den olyan országos szükséglet, mellyel egyébként; 
az egyház egyetemet és az egyházkerületeket kellene megterhelni. Ezzel 
a közös alappal viszont a három legmagasabb egyházi közület egyetértési 
ben tud rendelkezni i lyen szükségletek k ie lég í tésére . Alább kimutatom 
az eddig ebből az alapból segélyezett vagy fedezett országos egyházi 
szükségletek, i l l e t v e a nekik jutott Összegek kimutatását:^ 

A kongrua-maradványból 1953~ban ás 1954.január-február 
hónapban a közös alapba b e f i z e t e t t Összegek: 
Szeretetintézményeknek /Albert i szeretetotthonnak/ Ft; 
Bethesda kórháznak ^ Ioíooo;- m 
Evanstoni nagygyűlés előkészítésére 1 3;000.- " 
Egyetemes levé l tár építkezésére ^ 9;000;- " 
Diakóniai Osztálynak^/Budai szeretetháznak/ 6;ooo;- IT 

Szlovák' küldöttség látogatására 3;173;6o" 
IV.Orsz.Esperesi Értekezlet költségeire / D é l i ker . / 2;398.32" 
" « » ' " /Északi ker . / 2;59o;12" 
Perikopa-renddel.kapcs.tiszteletdijakra l ;5oo; - " 
Lelkészi ^munkaközösségi pályadijakra 3;ooo;- 51 

Biztos í tás i ügyek adminisztrálására 8;oooí- " 
Lelkészi munkaközösségi pályadijakra 7;000;- 11 

Teológiának segély ^ lo ;449 . - " 
Szlovák küldöttség látogatásával kapcs. Sajtóoszt álynak 1.6l4.1o !' 
Bibliafordítás iránt érdeklődők konf.költségeire l;454;6o" 
Lelkészi Munkaközösségek országos költségeire 3;177;95" 
Kántorképző tanárainak t i s z t e l e t d i j a i r a 2.9oo;- " 
So / - o s vasúti jegyek költségeire '335*- " 
Gyülekezeti Segély adminisztrációs költségeire á contó l ;ooo . - 11 

Lelkészi Munkaközösség^országos^költségeire 3;000;- " 
Tranoscius-gyüjtemény ára, országos könyvtárnak 3;000^- 51 

Összesen: ~ H9V5<?2.69Ft; 
Az ezután fennmaradt összeg lo / - á t az Egyházegyetem, 

45-45 / - á t pedig a Dél i , i l l e t v e az Északi Egyházkerület kapják. 
Ezzel a rendezéssel, mely igen jó l bevált felhasználási 

kulcsot teremtett, a Déli Egyházkerület i s igen kedvező helyzetbe ke-
rült , mert^a közös alapba be f i ze t e t t 25 / - o s kongrua-maradványon f e l ü l j 
nem ke l l támogatnia semmilyen országos,szükségletet. 

Kérem bejelentésem tudomásulvételét. 
Âz egyházkerület közgyűlése 

jóváhagyólag tudomásul veszi a kongruau 
maradvany ilyen felhasználásának rend-« 
szerét . 
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19* Az Egyháze^yetem_Tanácsának határozata_ajjyülekezet 
Tel Lhás'zn alas £6en^ 

A Déli Evangélikus Egyházkerület Tanácsa 1954*február 11-én 
tartott ülésében foglalkozott a Gyülekezeti Segély ujrendszerü felhasz-
nálása ügyében. A Gyülekezeti Segély ujrendszerü felhasznalasara az Egy-
házmegyei Lelkészi Munkaközösségekben kifejezett közvéleményre támasz-
kodva D.Dezséry László püspök tett javaslatot. Kifejtette, hogy az or-
szág egyetlen egyházközsége sem képes a maga erejéből templomát, vagy 
lelkészlakását teljesen renoválni, vagy ujjáépiteni és nem kepcs arra 
sem, hogy uj templomot, vagy paróchiát épitsen. A félbemaradt templom-
os paróchia-épitkezések befejezése is egyházunk közügye. Mindez csak 
u°y érhető el, • ha országos erő összpontosítása történik a Gyülekezeti 
Segély vonalán. A Lelkészi Munkaközösségekben megnyilvánult kivansag 
alapján püspök javasolja, hogy az 1953-evi VIII.tc.-ben foglalt rendel-
kezések érintetlenül hagyásával az Országos Gyülekezeti Segélyosztaly 
a segélyek évi kiosztását ugy intézze, hogy a gyülekezeti felhasználás-
ra visszahagyható 25 ?o-on és az egyházmegyei fel 
on kivül valamennyi adomany, gyűjtés, persely és adakozas végösszege 
két részben kerüljön felhasznalásra és ezzel segittessek elo^egyhaz-
kerületenként egy-egy templom vagy paróchiaépitése, illetve epitesenek 
a befejezése. Ehhez a hatarozathoz az szükséges, hogy a ket egyházke-
rület engedje át az o felhasználásába utalt 25-25 #-ot erre a oelra, 
valamint hogy az Egyházegyetem Gyülekezeti Segélyosztalya az egyházke-
rületek 25-25 fi-os e célra engedett részesedését, valamint valamennyi 
egyéb, az országos Gyülekezeti Segélyt tápláló bevételt együttcsen ke-
zelve az összeg felhasználásának ezt az akkumulált módszerét bevezesse« 
A Déli Egyházkerület Tanácsa D.Dezséry László püspöknek ezt a javasla-
tát örömmel vetfe tudomásul és felkérte az egyházkerület^püspökét, hogy 
keresse meg az Északi egyházkerületet, hogy az is hasonló döntést hoz-
zon és terjessze elő a Déli egyházkerület javaslatát az Egyház egye t eni ̂  
Tanácsában. A Déli Egyházkerület Tanácsa a közgyűlés jóváhagyására szá-
mitva átengedte fenti célra a Déli Egyházkerületnek jutó Gyülekezeti 
Segély-részesedést. 

Az Egyházegyetem Tanácsa 1954,#árcius H-12-én tartott 
ülésében foglalkozott e kérdéssel. Az Egyházegyetem Tanácsa a javas-
latot magáévá tette s mint a Gyülekezeti Segély legfőbb szerve, útnak 
indította az országos gyűjtést és tudomásul vette, hogy ezt az országos 
skciót D.Dezséry Laszlo püspök a rákospalotai gyülekezetben tartandó 
igehirdetésével kezdi meg. 

Ezt a szolgálatot D.Dezséry László püspök 1954.március 
14-én végezte el a rákospalotai gyülekezetben. Alapigéje Bm 1,12.volt: 
"Hogy együtt felbuzduljunk tinálatok egymás hite által, a tiétek meg az 
enyem által," Igehirdetésében rámutatott arra, hogy a volt Gyám intézét-
ből miképpen alakult meg az egyház Gyülekezeti Segélyosztálya, Egyház-
történelmi esemény a Gyülekezeti Segélyosztály szeretetszolgálatának 
ünnepelyes kihirdetése. Igehirdetéseben rámutatott arra, hogy "Krisztus-
tól és Pál apostoltól kapták a hivők és a keresztyén gyülekezetek az 
együvétartozasnak tudatát és tapasztalatát," Krisztus igaz követésében 
a keresztyén ember nem-lehet magányos ember. Isten egyhazat teremtett 
a keresztyének számára. Az egész egyház dolgozott és dolgozik értünk* 
"Mi kétezer esztendő egyházi okulása alapján tanítjuk most egymást arra, 
hogy hogyan lehet Krisztust követni" - mondotta, "Isten a magányos "tak-
rol, a^szeles.emberi közösségek útjára terelte az embereket, benne a ke 
resztyeneket is es. megmutatta az együvétartozás-számtalan áldását*"Ezért 
nem lehet a keresztyen gyülekezet sem magános. Országos összefogásra 
van szűkség, hogy 19^4-ben megsegíthessük a zuglói és a pesthidegkuti 
gyülekezetek tenplomepitésének befejezésében. Az,uj világban az alig el-
telt lo esztendő alatt "evangélikus egyházunk jól okult a múltból,he-
lyesen ismerte fel mai küldetését, megerősítette a hivek együvétartozá-
sát a gyülekezetekben s a gyülekezetek együvétartozását egyházunk or-
szágos egységeben.» Ebben az egységes evangélikus egyházban gyülokezet-
rol-gyülekezetre fog járni az országos felhívás, hogy megmozdítsa a 
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sziveket a szent cél szolgálatábana "Igy akarjuk ezt folytatni a kö-
vetkező esztendőkben is mindaddig, amig el nem mondhatjuk, hogy egyhá-
zunk valamennyi gyülekezete megkapta templomát" - mdndotta a püspök 
igehirdetése zároszavaiban0 Adja Isten, hogy ugy legyen, adjon mind-
nyájunknak erőt e szent cél véghezviteléhez. 
Határozati javaslát: 
A közgyűlés örömmel és reménységgel 
teszi magáévá,az Egyházegyetem Tanácsá-
nak azt a határozatát, mely a Déli Egy-
házkerület Tanácsanak javaslatára ugy ren-
delkezett, hogy az 195j5.évi VIII.tc.-ben 
foglalt rendelkezések érintetlenül hagyá-

• savai az országos Gyülekezeti Segélyosz-
tály a segélyek évi kiosztását intézze 
ugy, hogy a gyülekezeti felhasználásra 
visszahagyható 25 fo-on és az egyházmegyei 
felhasználásra kerülő 25 ^-pn kívül vala-
mennyi adomány, gyűjtés, persely és,ada-
kozás végösszege egyesittessék és két rész-
ben kerüljön felhasználásra és ezzel segit-
tessék elő egyházkerületenként egy-egy temp-
lomépitésben vagy paróchiaépitésben elakadt 
gyülekezet számara az építési terv végre-
hajtása. 
Az egyházkerület közgyűlése elhatározza, 
hogy az egyházkerületi szétosztásra ke-
rülő gyűjtési összeget teljes egészében 
az Országos,Gyülekezeti Segély rendelke-
zésére bocsátja,' hogy az azt fenti módon 
használhassa fel. 
Az egyházkerület közgyűlése egyetértéssel, 
hálaadással,és,örömmel fogadja az Egyház-
egyetem Tanácsának azt a döntését, hogy a 
Deli Egyházkerületben fenti segéllyel meg-
ajándékozott egyházközség:Budapest,zug-
lói egyházközség lesz. Áldását adja a,tomp-
lomépitő zuglói egyházközségre,és kívánja, 
hogy a Gyülekezeti Segély országos gyűjté-
sének segitségével 11 éve építés alatt 
álló templomát legalább a hasznaihatóság 
határáig megépíthesse0 

Az egyházkerület közgyűlése elhatározza, 
hogy a Gyülekezeti Segély 19540évi gyűj-
tését 1954.október 31-éig folytatja. Fel-
hívja az espereseket, az egyházmegyei 
Gyülekezeti Segély előadókat, hogy a gyűj-
tést tovább folytassák és hathatos szerve-
ző munkával előmozdítsáka A közgyűlés fel-
hívja a,Déli Egyházkerület valamennyi egy-
házközségét és lelkészét, hogy ez időpontig 
fáradhatatlanul folytassák a gyűjtést a 
szent cél érdekébenQ 

Az egyházkerület közgyűlése örömmel és 
egyetértéssel fogadja az Egyházegyetem 
Tanacsanak, valamint az Országos Gyüle-
kezeti Segélyosztálynak azt a tervét,hogy 
ezentúl évenként ugyanilyen gyűjtési és 
kiosztási tervvel további legalább kettő 
templomot, vagy lelkészlakást segit a be-
fejezéshez, illetőleg a teljes re:. - 'lás-
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hoz, Az egyházi erőösszpontositásnak 
és tervszerű, egyházépitésnek ezt^a szán-
dékát a maga erejével-megvalósításhoz A . •:: 
segíti« 5 • / - •... • ' • 
Az .egyházkerület közgyűlése,, elhatároz-;>>. . 
za, hogy 1955-től kezdődőleg hasonló, "' " i} 
segélyezésre felterjeszti elsősorban 
a csengődi, és a vasasi egyházközséget, - "' 
hogy azok épülőfélben lévő templomunkat' 
befejezhessék. 

Az egyházkerület közgyűlése 
Szalay Sámuel, Lagler Béla, Gabányi Géza 
és Szentpétery Péter^kökgyülési tagok hoz-
zászólása után a határozati javaslatot 
magáévá teszi. 

Köszönetet mond az egyházkerü-
let közgyűlése D.Dezséry László püspöknek 
az egyhazépitési terv ilyen kidolgozásáért 

2o. , 
Jelentéshez egyházközségi háztartási^vizsgalatokról. 
Mekis Ádám egyházkerületi lelkészi főjegyző ismerteti 

a Déli Evangélikus Egyházkerület tanácsának 1953*Óanuar 29-i ülése 
jegyzőkönyvenek idevonatkozó /!/ pontját. 

Dezséry László püspök jelentést tett az egyházkerületben 
lefolytatott egyházközségi háztartási vizsgálatokról. Ennek^soran is-
mertette a vizsgálatok lefolytatásának előzményeit. Az egyházkerületi 
tanács tágjait emlékeztette arra, hogy a Bányai Evangélikus Egyházke-
rület 1950oévi közgyűlése'/lásdraz 195o.Julius 27-i egy házkünüle ti köz-
gyűlés jegyzőkönyvének 12.pont ját/ elhatarozta,^ hogy az egyházközségek 
háztartasat felül kell' vizsgálni. Ezek a vizsgálatok annakidején meg 
is; történtek. A Déli Evangélikus. Egyházkerület 1^52ijulius 18-i tanács-
ülése újból elhatározta, hogy az egyházközségi háztartási vizsgalatokat 
az 1.952. évben is lefolytatja. Ennek a ̂ határozatnak á! végrehajtásával 
kapcsolatban jelent meg Dezséry László püspök 1344/195?.számú körleve-
le/ amelyben^'-ismerteti a lefolytatandó háztartási-vizsgálatok főbb 
szempontjalt,/Ennek a rendelkezésnek alapján az 1952.évi'-háztartási 
vizsgálatok? iááf sokkal átfogóbbak és kiterjedtebbek-voltak, »igen ko-
moly próbára, -tették az espereseket és az egyházmegyei tisztviselőket. 
A vizsgálatokról beszámolt eredmények pedig igen gondos munkáról tesz-
nek tanúságot. Az 195.3« január űó 26-2^-én tartott Déli-Egyházkerületi 
esperesi értekezlet teljes részletességgel foglalkozott a lefolytatott 
háztartási vizsgálatokkal. Az esperesi értekezlet éreditíényekébpen 
szükségesnek látszott/ hogy az esperesek a lefolytatott vizsgálatokat 
ujabb szempontok szerint dolgozzák át és ezért a püspöki hivatal ujabb 
kilenc•átfogó kérdést intézett az esperesekhez a vizsgálatok kiértéke-
lésével kapcsolatban, A püspök bejelentette az egyházkerületi tanács-
nak, hogv az esperesi értekezlet megbeszélésének főbb eredményeit 
püspöki, körlevélben tudomására fogja' hozni az egyházközségeknek is, 
23. a vizsgalátok tanulságai és eredményei alapjan ujabb irányításokat 
es utasitasokat fog adni az egyházközségi háztartások vitelére vonat-
kozoan. . • 
k • Ennek az esperesi^értekezletnek a háztartási vizsgálatok-
kal kapcsolatos főbb *megallapitasai a következők: 

a/ A vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a 
nyolc , deli egyházkerületi egyházmegye közül hat életképesnek és gazda-
sagilagregysegesnek mondhato* Nem tekinthető át tisztán még; hogy a 
Somogy-:zalai egyházmegy9 háztartása hogyan fog funkcionálni, A püspök 
bejelentette, hogy Horváth Lajos somogy-zalai esperes nyugalombavonult 
s x helyérő; az- egyházmegye egyházközségei Kutas Elek-'Áalaistvándi lelkészi 
választottak esperessé« Minden remény megvan arra, hogy az újonnan meg-
választott jesperes agilisan szivén viseli a Somogy-zalai egyházmegye 
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háztartásának ügyét. A Csongrád-szolnoki egyházmegye gazdaságilag még 
életképtelen. Továbbra is tamogatásra és segélyezésre szorul, 

b/Megállapítást nyert, hogy az egyházközségek" háztartás-
vitele egyes gyülekezeteknél többé-kevésbé szabalytalan volt. Ezzel kapi 
csolatban a püspök bejelentette, hogy a szabálytalanságok megszüntetésé' 
re utasitotta az illetékes espereseket s ahol kellett, ott a fegyelmi 
vizsgálatot is elrendelte. 

c/ As esperesi értekezlet megállapította, hogy bizonyos 
egyházközségeknél a háztartások egyensúlyát azátal is előre lehetne 
mozdítani és biztositani, hogy ha az esperesek az egyházközségek segít-
ségére sietnek tapasztalataikkal, meglátásaikkal abban a vonatkozásban,, 
hogy a gyülekezetek egyházközségük fenntartásával kapcsolatos kiadásaik 
fedezésere igyekezzenek: uj formakat, uj megoldásokat^keresni és találnii 

d/ Az esperesi értekezleten megállapítást nyert, hogy 
összes gyülekezeteink mai formájukban életképeseknek mondhatók; ter-
mészetes azonban, hogy minden egyházmegyénél vannak olyan gyülekezetek,, 
amelyeknek háztartása csaknem teljes egészében az államsegélyre van 
felépítve. , 

e/ Minthogy a haztartasi vizsgalatokból ̂ kitűnt az is, 
hogy egyes egyházközségekben nem minden bevetel volt átvezetve a pénz-
tári naplón, ezért a püspök utasitotta az illetékes espereseket, hogy 
a szabálytalanságokat a legszigorúbban szüntessék meg. Az esetleges 
"zug-kasszákat" számolják fel és'minden befolyt összeget a gyülekezeti 
pénztári naplón vezettessenek át. Nagy súlyt kell helyezni arra, hogy e 
templomi perselyekben befolyt adományok, offertóriumok szabályszerűen 
kezeltessenek, mert az egyházközségnek a templomban befolyt bevételei 
bibliailag és teológiailag is a leghelyesebbek és legjobbak közé tar-
toznak. 

f/ Megállapítást nyert az esperesi értekezleten, hogy van 
nak olyan gyülekezetek,amelyei/az illetményadó és SzTK járulék fizeté-
sére vonatkozóan tájékozatlanságot árulnak el. A püspök bejelentette, 
hogy eszel kapcsolatban körlevélben fogja tájékoztatni az összes egy-
házközségeket. 

f/ Tekintettel arra, hogy sok egyházközség lelkészének 
elajánlások során kiesett lelkeszi illetménnyel - hát-

ralékban van és azzal tartozik, az esperesi értekezlet javaslattal for-
dult az egyházkerületi tanácshoz, hogy ezeknek a tartozásoknak rende-
zésére egyházmegyénként u.n.^Egyeztető Bizottságokat kell létesíteni. 
Az egyházkerületi tanács magáévá tette az esperesi értekezlet javasla-
tát és elhatározta, hogy minden egyházmegyében Egyeztető Bizottságok 
állitandók fel az elmaradt lelkészi illetmények rendezésére. Az Egyez-
tető Bizottság tagjai: az illetékes esperes; az illetékes egyházközség 
felügyelője, a szomszéd gyülekezet lelkésze. Az Egyeztető Bizottság 
munkaját kérheti és igénybeveheti az illetékes lelkész, az illetékes 
gyülekezet, de szükség esetén az egyházmegye elnöksége hivatalból is 
megindíthatja ezt a munkát, amennyiben ezt az egyházközség érdeke meg-
kívánja« Az Egyeztető Bizottság döntésével kapcsolatban fellebbezéssel 
élhet mind a lelkész, mind pedig a gyülekezet az egyházkerülethez.Fel-
lebbezés esetén az egyházkerület elnöksége, súlyosabb esetekben pedig 
az egyházkerületi tanács döntő 

^Mindezekből megállapítható, hogy az egyházközségi ház-
tartási vizsgálatok lefolytatása igen hasznosnak bizonyult, mert nem-
csak egyházmegyei, hanem egyházkerületi viszonylatban is számot.'vet-
hettünk híveink egyházfenntartói áldozatkészségével és hűségével. Sok 
helytelen, vagy idejét mult szokást szüntettünk meg ezekkel a háztar-
tasi vizsgalatokkal kapcsolatban, racionalizáltuk az egyházközségek 
haztartasat, felmértük az egyes gyülekezetek anyagi teherbíró képessé-
gét, hasznos/útmutatásokat kaptunk és adtunk a jövőben való gyülekeze-
ti gazdálkodásra nézve. Az egyházi földek felajanlása, híveink anyagi 
helyzetéb en bekövetkezett változás és egyéb szempontok továbbra is 
szükségessé teszik,,hogy ezután is éberen tartsuk rajta tekintetünket 
az egyhazközsegek haztartasan. Ezért javasolja az egyházkerületi tanács 
a közgyűlésnek, hogy az egyházközségi háztartási vizsgálatokat az egéss 



Déli Evangélikus'Egyházkerületre kötelezően rendelje el újból az 1954® 
évre vonatkozóan* 

Az egyházkerület közgyűlése a 
jelentést tudomásul veszi, - elrendeli,hogy 

" az 1954.évben is meg kell'tartani az egy-, 
••'./. hazközségi háztartási ,vizsgálatokat az egész 

• Déli Evangélikus Egyházkerületben, - s az 
' .. - . egyházközségi háztartási vizsgálatok irány-

• - •' • elveinek és szempontjainak kidolgozását az 
•/ ' ük * egyházkerület püspökére bizza* 

' ' : . • 21* , ' 
k Péter Lajos .egyházkerületi pénztáros, ; Jelentése az^egyházkerüle t_háztartás ára vonatkozóan: 

a/ Segélyek: 
• - Jelenti az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a Déli Evan-

gélikus Egyházkerület 1952*ev második felében lelkészeknek 6.070*-, a 
Lelkésznevelő Intézetnek és teológusoknak 2*S5o0-;i. egyházi munkásoknak 
8o2^69• 2-0-,' egyházközségek és testületek részére 16*153*54 forintot,ösz-
szesen 33.342.74 forintot juttatott segély címén* 

' -. 1953-ban lelkészeknek 34*8860-, Lelkésznevelo Intézet-
nék és teológusoknak' 8e?25„ egyházi munkások és lelkészek, valamint 
hozzátartozóiknak l0ol74c70,'üdültetések formajaban 170ol3«,21, egyház-•községeknek és- testületeknek -17:,914*90 forintot, összesen 88*713*81 
forintot juttatott "segély p im én* ' T „ 

" ' 1954ö junius hó 5-éig lelkeszeknek 12*149*50, a Lelkesz-n eve lő Intézetnek és 'teológus oknak 4 05öö0-# segélyek üdültetés formá-
jában 4o082o84, egyházközsegek és testületek 34*510*«, összesen 
55o242o35 forintot juttatott segély oiyiÚKo , 

' ; A Déli Evangélikus Egyházkerület megalakulasa ota 1954;> 
junius 5-éig tehát összesein 177 <? 29-3.p89 forintot osztott ki segélyként* 

ü b/ Kölcsönök.*' h 
Jelenti áz -egyházkerületi közgyűlésnek, hogy az 1953-

évben- a 'Dél-i Evangélikus Egyházkerület több egyházközségnek juttatott 
kölcsönt építkezési célokra, motorvásárlási előlegként0 Összegszerűen 1953-ban 11 *561*5,0 forintot,, 1954-ben pedig 7*4ooc- forintot* Az 1953" évi kölcsönök részben vagy 'tel jes egészében "visszafizetésre kerültek. 

•Személyi; kölcsönöket 1953-ban 12«35oe-, 1954-ben 7o3QO.-forint összegben nyujtótt. egyházkerület pénztára. Az 1953-as kölcsö-
nök részben vagy telje.s 'egészébon visszafizetésre kerültek* 

• Jelenti az' egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a régi 
gyakorlat alapján a végzett' teológusok felszentelése után Luthcr-kabát 
készíttetéshez kölcsönöket nyújt/ 'az egyházkerület9 1953-ban 11»12p*-jlS 5 í-ben pedig forintot"nyiijtett ilyen ciraen * A Luther-kabát 
kölcsönöket az egyházkerület lo havi részletre folyósítja* 

A kellő időben való tüzeíőboszorzés érdekében az egy-
házkerület eIkah^zot tatnak' tíz havi részletre tüzelő-előleget nyúj^oük 

c/ Kerületi intézményeknek juttatott segély: 
' Jelenti az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy a Mátra-

szentiötvaní' evangélikus/üzemi üdülőnek 1953-bair énítkezés céljaira 
27o945-.45 forintod-üdültetés cimén pedig 170ol302l forintot, összesen tehát 44*958*66 forint segélyt juttatott® 

'. A:Fóti. Balmissziói Otthon 1954*február 11-i tanácsülésünk 
határozata" alapján egyhazkerülötüukVgondozásába kerülte 1953-ban az 
Otthon 8000- forint segélyben részesülte 1954-ben 8«oooi- forintot 
kapott segélyként'* ' • , ••; k 

1954-ben a mátrászentistváni üzemi üdülő beruház ás oki-a 
12o731oC9 forint segélybon részésült* 

.d/ Egyházmegyei,tiszteletokdijak és segélyeks 
,A Somogy-zalai'-és a Csongrád-szolnoki egyházmegye 1953-

ban..közigazgatási segélyként•4300*- forintot kanták/előbbi 2*300®-, 
utóbbi 2®ooor •/; 19 54-bén eddig, utalványoztuk számú In? a összesen lc8oo~-
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forint közigazgatási segélyt* 
1953-ban esperesi és egyházmegyei segédlelkészi t i s z t e -

l e t d í j ciménaz egyházmegyéknek összesen 22.800.- forintot , 1954-ben 
pedig I I .700 . - forintot juttattunk. 

Az egyházkerület közgyűlése 
az e lő ter jesz tés t tudomásul veszi azzal, 
hogy az egyházkerület háztartására vonat-
kozó jelentéseket az egyházkerületi ta-
nács letárgyalta és jóváhagyta. 

22. 
Dr.Göttche Ervin egyházkerületi ügyész 
je lentése a Teológiai Akadémiának a fasori_gimnázium_ 

épületéből való elTöTtozeserolT ~ 
• M R * H'IT » N I «R.T» M M M > M M M M M M M M M M M M M M M Á M M M M M 

A Budapest,VII.Gorkij-fasor 17/21.számú" épületnek abban 
a részében, ahol a fiugimnázium volt elhelyezve, 1952.julius havában 
a Pedagógus Továbbképzo Intézet kapott e lhelyezést . Ennek az Intézet-
nek egy része a VI.Lendvay-utca 28.szám a l a t t i épületben volt és igy 
logikus volt a két részleg egyesí tése . Ezért fordult az i l l e t é k e s mi-
nisztérium az Egyházegyetemhez, hogy a gorkij-fasorban elhelyezett 
Teológiai Akadémiát helyezzük át a VI.Lendvay-utca 28.szám alá és az 
ott lévő Pedagógus Továbbképző Intézet kerüljön a Gorkij-fasori épü-
letbe . , , „ 

Az erre vonatkozo Megallapodast 1954.március ho lo-én 
kötötte meg a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem, a Déli Evangé-
likus Egyhazkerület és a Pesti^Evangélikus Egyházközség. 

Es, a megállapodás., amelyet Dr.Göttche Ervin ismertetett 
igy szól: 

"Megállapodás,melyet a Magyarorszagi Evangélikus Egvhaz-
egyetem / a továbbiakban Egyházegyctom/, a Déli Evangélikus Egyháskerüle 
/ a továbbiakban Egyházkerület/ es a Pest i Evangélikus Egyházközség/a 
továbbiakban Egyházközség/ a Budapesten, VII.Gorkij-fasor 17/21.szám 
alat t lévő iskolaépület használata, valamint a Budapest-Józsefvárosi 
Evangélikus Egyházközség elhelyezése tárgyában az alábbiak szerint 
kötöttek meg. 

1/ A VII.Gorkij-fasor 17/21.számú iskolaépületnek azt a 
részét , amelyben 195o.év nyarán a fasori fiugimnázipm volt elhelyezve, 
továbbá ennek a fiugimnáziumnak összes ingó ^felszerelését az 195a»augus: 
tus 30 -án kelt Megállapodás^szerint az Egyházközségtől az Egyházkerület 
vette át birtokába és használatába, - fenntartván mind az iskolaépület-
re, mind az ingó fe l szere lésre az Egyházközség tulajdona.-

A fentemiitett iskolaépületnek többi részét,^melyben a 
Fővárossal kötött szerződés alapján 195Í*évi augusztus haváig á l ta lá -
nos iskola vol t elhelyezve, az Egyházközség - 1SJ51«szeptember lo-én 
kelt megállapodás szerint - 1951»szeptember havában az Egyházegyetem 
birtokába és használatába átadta s az iskolaépületnek ebben a részében 
az Egyházegyetem az Evangélikus Teológiai Akadémiát helyezte e l . - Ez 
a megállapodás i s kiemelte, hogy az iskolaépület és a használatba át-
adott ingó f e l s zere l é s az Egyházközség tulajdonában maradnak. 

Az iskolaépületnek a jelen l .y pont első bekezdésében i r t 
részében volt gimnázium az 1952;junius 23/an kel t Megállapodás szerint 
ál lamosittatott s az Állam 1952.július 3«an a fiugimnázium á l ta l e l fog-
l a l t épületrészt ingyenes használatba, a fiugimnáziuni t e l j e s f e l szere -
lését minden t é r í t é s nélkül tulajdonába átvette . Az Állam a fiugimnáziu-
mot 1953.-ban megszüntette és a'kérdéses épületrészben a Pedagógus To-
vábbképző Intézetet helyezte e l . -

A jelen 1/ pont második bekezdésében i r t épületrészt -
az 1953.október 6-an f e l v e t t jegyzőkönyvben foglat Megállapodás alap-
ján - az Egyházegyetemtől az Állam á l ta l fenntartott Pedagógus Tovább-
képző Intézet vette 1953»október havában át ingyenes használatra. -
Ugyanokkor az Állam részéről az Oktatásügyi Minisztérium az Egyházegye-
tem #által fenntartott Evangélikus Teológiai Akadémi ingyenes használatá-
ba átadta a Budapest,VI.Lendvay-utca 28.szám a l a t t i épületet azzal,hogy 



az Akadémia csak a villany-, viz- és gázszolgáltatási dijat lesz kö-
teles fizetni*- '' : 

. Az 1953«október 6-i jegyzőkönyvben foglalt Megállapodás 
kimondta, hogy * . . • • ' " 

a/VII«Gorkij-fasor 17/21* számú iskolaépület az Egyház-
község tulajdonában marad, azt a Pedagógus Továbbképző Intézet veszi 
bérfizetés- nélküli használatába; 

a használattal járó üzemeltetési,^közüzemi és karbantar-
tási költségek a Pedagógus Továbbképző Intézet által viselendők; 

az Egyházközség az épületet műszaki leltárral adja át 
s a használat megszűnte után a műszaki leltár szerinti állapotban 
kapja majd vissza; ' 

a Pedagógus Továbbképző Intézet a VII.Gorkij-fasor 17/21* 
számú ingatlanon állo templomnak az iskolaépület fűtőberendezése utján 
vasárnapon és ünnepnapon való fűtéséről gondoskodik, - ezért az Egyház-
község a Pedagógus Továbbképző Intézetnek fűtési dijat térit; 

az iskolaépületnek tűzkár elleni biztositasarol 5,000*000. 
forint érték erejéig az Egyházközség gondoskodik, a tüzbiztpsitasi évi 
dijat a Pedagógus Továbbképző Intézet, vagy az ezt fenntartó'állami 
szerv az Egyházközségnek esedékességkor megtéríteni tartozik. 

- " 2/ A jelen Megállapodást kötő felek a fenti.1/ pontban ' 
foglaltakat ezúttal is tudomásul veszik s 3 VII«Gorkij-fasor 17/21.sZe 

/-iskolaépület használatában beállott; változásokat nem kifogásolhat jak* 
r - - - 3/ Az Egyházegyetem a Budapesten, VTII.Szentkirályi-u. 
51.sz.házában lévő imateremnek egyházi, célokra való használatát kb® 
25 , év előtt engedte át az Egyházközségnek* - Ennek az imateremnek a 

' használója I953.® február kava óta az akkor megalakult Budapest-József-
városi Evangélikus Egyházközsége • ' 

'•"•' /••v.-"1 Az' Egyházegyetem a.,-Büdapesten,VIIIoÜllői-ut 24©sz©alatti 
"székházában az I*em037«és^39csz0 alatti két helyiséget lelkészi hivatal 
~ és gyülekezeti terem céljára a II©emeleten, egy 3„szobából és/3- mellék-
helyiségből álló lakást lelkészi lakásul, továboá egy 2 szob.ábol^és 2 
mellékhelyiségből álló lakást segédlelkészi lakásul a Budapest-József-
városi Evangélikus Egyházközségnek 1953»nyran ingyenes használatába 
átengedett® - E^helyiségek utáni közüzemi költségek megtérítéseként 
almost irt Egyházközség az ̂ Egyházegyetemnek a VIII Jjlloi~ut 24.sz® -

:'ház mindenkori vizdijszámlái vizdij és csatornadíj összegének egyha-
tod részét közlés után 5,napon belül megtéríteni tartozik* • : 

Mivel az* Evangélikus Teolo'giái Akadémia az Egyházközség 
VII.Gorkij-fasor 17/21.sz® iskolaépületében ingyenesen'használt hcly^ -
ségek^elcs ere lése utján jutott a VI© Lendv'ay-utc a 28 *sz0 épületben meg-
felelő helyiségeknek Ugyancsak ibé^fizet^st/náXkííli használatához, az/ 
Egyházegyetem a jeIon"3/ pont' első.és második bekezdésében felsorolt 
helyiségek ingyenes hasznalatát mindaddig biztosítja a Budapest-József-
váro.sX .Evangélikus Egyházközségnek/ mi.g az okra iszüks:ége van® 

Minek hiteléül a..jelen,Megállapodást Bárom eredeti pél-
dányban .ki állitöttűk®, Budapesten, 1954*évi március hó. l o - é n ' 

. • - A Megállapodást ;á.z Eg^h'ázegyetetó "Tafnrá'c'sa.'. 1954®március 
11-én táftott ülésének 490

Cje^zőkönyvi pánijaként jóváhagyta® 
• . - Kéri' a kerületi - -közgyűlést/ határozatilag hagyja jóvá-' . 

- az, ismertetett Megállapodást J '' . 
. . . • • . L. ' • c.* ' • ; Az . egyházkerület közgyűlése 

• . • a .jelentést tudomásul veszi és a Megálla-
'-•pbdást jóváhagyja* 

. 23* Réaey Pál egyházkerületi le3késs -
' l e i ^ á s e kote1ező_ offertór iumokró1 © 

. . : , Jelenti' az egyházkerületi közgyűlésnek,, hogy 1952.decem-
ber 8-an a püspökök 1953~ra a következő kötelező offertóriumokat ren-

;delték él: • ; . 
„ , 1/ Protestáns egyházi alkalmazottak'Sethesda kórháza 

szamara Vízkereszt utáni első,.vasárnai>ot:' • . - -
—* . ' * i 
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2/ Az egyházi sajtó támogatására Húsvét utáni második 
vasarnap; 

, 3/ Nyugdíjas lelkészek, lelkész özvegyek és lelkészárvák 
tamogatasára Szentháromság ünnepét; 

4/ Biblia terjesztés céljára, Reformáció utápi vasárnap; 
5/ Egyházi szeretetintézmények támogatására Advent első 

vasárnapját; 
Ezek az offertóriumok országosan kötelezőek voltak. Ezen-

kívül a Déli Evangélikus Egyházkerület matraszentistváni üzemi üdülő-
jének javára a Virágvasárnapi offertóriumot rendelte el a püspök. 

Jelentem továbbá, hogy 1954,évre országosan kötelező of-
fertóriumot a következő célokra és időpontokban tartják: 

1/ Templomépítési offertórium, Vízkereszt utáni első va-
sárnap; 

2,Az egyházi sajtó támogatására húsvét utáni második va-
sárnap; 

3/ Nyugdíjas lelkészek, leikés is özvegyek és lelkész árvák 
támogatására Szentháromság ünnepét; 

4/ Biblia terjesztés céljára Reformáció ünnepe utáni va-
sárnap; r 

5/ Egyházi szerctetintézmények támogatására Advent első 
vasárnapját. 

Ebben az esztendőben is a Déli Evangélikus Egyházkerület 
matraszentistváni üdülője céljára Virágvasarnapjan tartottuk a köte-
lező offertóriumot. 

Jelentem az egyházkerületi közgyűlésnek, hogy az offertó-
riumok majdnem kivétel nélkül megfelelő időben beérkeztek az egyházke-
rület pénztárába. 1952-ben a követlcoző ©ffortorivimok érkeztek egyház-
kerületünkhöz: 

S&jtó Nyugd. yizk. Mátra 
Arad-békési 6/8.28 929.38 
Békési 
Budapesti' 
Csanád~os, 

1,349.19 1537.39 
451.81 559.18 
720.62 1 I060.73 

F-pesti 
K-pesti 
A-pesti 

-669.49 1243.37 
2.832.44 2983.Í6 

621.27 385*52 

Összesen: 7.323.lo 8698.73 

75O;76 
732.33 
24o6.84 
306.22 
IÍ53.96 
418.08 
559.86 

6328.05 

901.78 
642.75 

1697.90 
252.55 

I089.0I 
361.15 
588.22 

Biblia 
721.71 
507.50 

1695.99 
283.20 

1451.73 
657.39 
537*55 

5533.36 5855.07 

Iskola 
946.95 

1352.32 
2496.40 
492.22 
1763.72 
559.92 

II7I.95 
-* *_-» it0 te — 
8733,48 

Összesen: 42.921.79 forint offertórium 1952-ben. 
1953-ban a nyolc egyházmegyéből a következő összegű 

offertórium érkezett.be egyházkerületünkhöz: 
Vizk. 

Kelet-békési lo47.27 
Ny-békési 565;67 
Báos-kiskun 846,lo 
Pesti 2767;-
Pestmegyi ' 2 1 3 0 , 2 6 
Szolnok-csong, 4o8;18 
S-zalai 937;47 
T-baranyai J199.33 

Mátra 
1129.19 
655.55 
614.05 

2949.81 
1830.41 
359.15 
ÍP'f? 
885.65 

Sajtó Nyugd. Biblia Szereteti. 
1382.29 
699.82 
888.22 

2719.45 
2258;42 
367.23 
984.62 

1431.67 

845.93 548.44 
634.43 

2342.91 
1807.76 
372.07 
795.98 

1340.40 

1130.41 
568.07 
655.64 1732.86 

I802.75 
272.97 
808.52 

I037.I0 

1527.50 
619.45 
693.33 

3260.56 1911.21 
33°.4O 

1465.57 
1699.50 

összesen 9901.28 9057.28. I073I.72 8687.92 8008.32 II607.52 
Összesen: 57-994,o4 forint offertórium 1953-ban. 

Az egyházkerület közgyűlése a 
jelentést tudomásul veszi és a kötelező 
offertóriumok elrendelését jóváhagyja. 
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Rédey Pál egyházkerületi lelkész 
jelentése a katedrati/umr^ 

- - ' - Jelenti az egyházkerületi közgyűlésnek , hogy 1953^vi 
VII.tc. 9.§. /3/ pontja alapján a számvevőszéki elnök: Nandrassy Elek 
javaslatára 1953-ban is az egyházkerületnek az egyházközségek részéről 
fizetendő egyházkerületi hozzájárulás /katedratikun/ mértéke lelken -
ként évi 30 fillér. Ezt a javaslatot az egyházkerületi tanacs 1954. 
évi február U - i ülése megujitotta és fenntartotta az 1954.evre is. 
1952«évi katedratikum-hátrálék volt a Bányai Egyházkerület kötelemébe 
tartozó egyházmegyék, valamint a Dunántuli Egyházkerülettol a Deli 
Evangélikus Egyházkerülethez csatolt egyházmegyék részéről összeg-
szerűen 97.258.25 forint. 1953»évre a kivetés kerületi összege: 
87.30l.30 forintot tett ki. Jelenti az egyházkerületi közgyűlésnek, 
hogy'az egyházkerületi járulék törlesztése, valamint a folyo évi ki-, 
vetésnek a rendezése mindinkább javuló irányzatot mutat. 1952.ev máso-
dik felében 29.611.05.forint folyt be egyházkerületi pénztarunkhoz 
kerületi járulék ciraén. Az elmúlt gazdasagi év fokent paraszti jellegű 
-gyülekezeteinknél a jó termés következtében elősegítette egyházkerületi 
j áru lék-hát rálek rendezését is és igy 19'53* december végéig 85.884.19 
forint folyt be a fentemiitett cimen.'Még mindig vannak azonban cgy^ 
házmegyék, amelyek súlyosan tartoznak. A legrendezettebb egyházmegyék 
a Tolna-baranyai ás a Somogy-zalai és a Kelet-békési egyházmegye. A 
legelmaradottabb és a legnagyobb adósságokkal küzdő egyházmegye a 
Nyugat-békési.Az utóbb emiitett egyházmegyének egyházközségei is kez-
dik rendezni hátralékaikat. 

K i v e t é s : B e f i z e t é s : H.'á t r á 1 é k : 
1953. 1954. 1952/II. 1953» 1953- 1954c 

87.30l.30 87.30l .30 29.6ll.o5 85.884.19 97.258.25 184.559,55 
Az egyházkerület'közgyűlése 

a jelentést tudomásul veszi. 
25. , „ ' 
Nandrássy Elek számvevőszéki elnök 
jelentése az_egyházkerület 1. számveyőszék_mükodéserol_. 
Jelenti, hogy az. egyházkerületi számvevőszék 1952.no^ 

vember 11-én megtartott ülésében részletesen megvizsgálta a volt Bányai 
egyházkerületbe tartozó egyházmegyék; az Arad-békési, Pesti-felsö, 
Pesti-középh Pesti-alsó,ßsanád-csongrád, és a Budapesti egyházmegyék 
1952•év^elsé^félevének zárszámadásait'és azokat teljesen renben levők-
nek találta és jóváhagyásra ajánlotta. 

Ugyanezen ülésében részletesen megvizsgálta az átalakult 
és megnagyobbodott Déli egyházkerületben tartózó egyházmegyék: Kelet-
békési, Nyugat-békési, Pesti, Pestmegyei,'Csongrád-szolnoki, Somogy-
zalai és Tolna-baranyai egyházmegyék 1952eév második félévének költség-
vetéseit ß s azokat rendben lévőknek találta és igy jóváhagyásra aján-
lotta. Bacs-kiskun egyházmegye ez időre szóló költségvetésének megvizs-
galasara es,jovahagyasara nem volt szükség, mert egész évre szóló költ-
ségvetése jovahagyast nyert. 

Az egyházkerület számvevőszéke 1954.évi február hó 8-án 
tartott üleseben részletesen megvizsgálta a volt Békési egyházmegye 
1952.ev első félévi zarszámadásat, azt rendben lévőnek találta és jóvá-
hagyasra ajanlotta. 

, . Ugyanezen ülésében részletesen megvizsgálta a Kelet-békési, 
a Nyugat-bekési, a Csongrád-szolnoki, a Pesti, a Pestmegyei,•a Bács-
kiskun,. a Somogy-zalai es a Tolna-baranyai egyházmegyék 1952.évi 

második félévének zárszámadásait, az 1953#évi költségveté-
sedet, az I953.evi zarszamadásait és 1954*évi költségvetéseit. Mindeze-
ket a zárszamadasokat és költségvetéseket számszerűleg teljesen'rendben-
1evőknek es törvényszerüeknek találta és jóváhagyásra ajánlotta. A Pest-
megyei, a Somogy-zalai és a Tolna-baranyai egyházmegyék számadásaira 
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vonatkozó alaki, illetve formai észrevételeit az egyházkerület taná-
csának előterjesztette« 

A kerületi számvevőszék megvizsgálta az egyházkerület 
1952.évi második félévi zárszámadását, eredményszámláját és mérjeg-
számláját, az 1953*évi zárszámadását, mérlegszámláját és eredmény-
számláját, valamint az 1954©évi költségvetését és végül az egyházke-
rület mátraszentistváni üzemi üdülőjének 1953.évi zárszámadását, 
mindezeket teljesen rendbenlévőnek találta és elfogadásra ajánlotta. 

Az egyházkerület közgyűlése 
a jelentést tudomásul veszi. 

26. 
D.Dezséry László püspök az alábbiakban terjeszti a 

közgyűlés elé a lelkeszi_dijlevelek ügyét: 
Abból a célból, hogy a lelkészi dijlevelek korszerű-

sítése. irányában további eredményeket érhessünk el, valamint abból 
a célból, hogy az 1953*évi V0tc0 idevon átkozó ̂ rendelkezése, -/íogy t.i. 
a lelkészek dijlevele kisérje nyomon az ország lakosságának általános 
életszínvonal-helyzetét - javasolom, hogy az egyházkerület közgyűlése 
ennek a további fejlődésnek irányelveit határozatilag rögzítse. 
J a v a s l a t : 
Az egyházkerületi közgyűlés határozati-
lag mondja ki, hogy 
1/ , 2 I I I 
az esperesek ujabb megbízást kapnak ar-
ra, hogy szorgalmazzák az egyházközségek-
nél a régi dijlevelekben biztosított lel-
készi földjavadalmak készpénzben történő 
pótlását mindazokon a helyeken, ahol ez 
még nem történt meg; 
2 / az esperesek ujabb megbízást kapnak ar-
ra, hogy szorgalmazzák a dijlevelekben 
foglalt természetbeni juttatások kiszol-
gáltatását az 19539évi V.tCc8©§-a értei/ 
mében, mely szerint "az egyházi főhatóság 
védelmezi a lelkészt^abban,- hogy a dijle-
vél a törvényes egyházi^határozatok és az 
állami rendeletek alapján járó javadalmát 
megkapja; 
3/ 
az esperesek szerezzenek érvényt az 1953* 
évi V.tc©-nek a dijlevélre vonatkozó ren-
delkezéseinek, különösen a törvénycikk 24, 
25,26,27,28,29o és 30e§-a szerint* A tör-
vénycikk érvényesítésének irányadó elve a 
dijlevelek korszerűsítése legyen, másfelől 
pedig az a szempont, hogy a dijlevél ren-
delkezései betarthatók legyenek ugy az 
egyházközség, mint a lelkész részéről* 
4/ 
a lelkészek dijlevél-szerüen felhalmozó-
dott követeléseivel kapcsolatban a közgyű-
lés ismét utasítja az espereseket, hogy az 
egyházkerületi tanács 1953«január 29-én l/a. 
pont alatti határozata alapján megalakított 
és a zsinati Végrehajtó Bizottség Végrehaj-
tási Utasitasa B/a/2/bekezdésében országosan, 
létesített Egyházmegyei Egyeztető Bizottsá-
gokat működtessék s a felhalmozott dijlevél-
I V 
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szerű lelkészi követelések tekinteté-
ben sürgessék a végleges megegyezést, 
illetőleg elszámolást. Az egyházkerületi 
közgyűlés határozatilag kimondja, hogy 
azokat az eseteket, melyeket az Egyez-
tető Bizottságok 1954.október hó 1.nap-
jáig nem rendeztek és nem számoltak el, 
az esperesek az illetékes^egyházmegyei 
törvényszék elbírálása alá utalják.'Te-
gyenek feljelentést hivatalból az ó.T. 
•VIII.to.35.§-a alapján azzal,'hogy a 
tárgyilagos vizsgálat tüzetesen terjed-
jen ki a lelkészi követelés felhalmozó-
dásának okaira,, mind a munkaadó, mind a -
munkavállaló szempontjaira és jogszerűen 
megállapított követelések' ki nem fizeté- • 
sek miatti vétkességre is; 
5/ a segédlelkészek, helyi /egyházközségtől, 
egyházmegyétől, egyházkerülettől kapott/ 
javadalmanak minimumát községekben havi 
250.- forintban, városokban havi 35°»-
rintban kell megszabni. Utasítja a püspö-
köt, hogy vegye fontolóra azt, vájjon 
küld-e segédlelkészt azokra ahelyekre, 
ahol fenti létminimumot nem'tudják vagy , -
nem akarják megadni; 
6/ • •• , v 
az esperesek a közgyűlést követő négy hó-
napon belül vizsgálják felül a segédlel-
kész -lakásokat s ahol csak arra lehetőség 
kínálkozik, létesíttessenek, a/segédlelké-. 
szek számára egy vagy kétszobás, konyhás 
önálló^vagy elkülönített lakások, hogy ... 
a nos és családos segédlelkészek elhelyez-
hetők legyenek és megfelelő életkörülme- . 
nyék között élhessenek bárhol, ahol á 
gyülekezet, segédlelkész szolgálatára tart 
igényt. . - . . / 

Az egyházkerület közgyűlése 
Fecske-Pál, Buthi Dénes és Gabányi Géza 

• közgyűlési tagok hozzászólása után az 
előterjesztett javaslatokat elfogadja 
és azokat határozati erőre emeli. 

Mekis Ádám egyházkerületi lelkészi főjegyző ismerteti a közgyűlés előtt az alábbi 
e^házme^yei_ felt erjesztéseket;^ . 

. I. A Kelet-békési evangélikus egyházmegye 1954.május 5-i 
közgyűlésé /jkv.l3.pontja/ kerte Dévavanya és Ecsegfalva községelmek az újonnan alakult szeghalmi egyházközséghez való csatolásának jóvá-hagyását B • ^ 

A közgyűlés Dévaványának és 
Eosegfalvának ̂a ̂  sz olnoki egyházközségtől 
TT G I C. /sí /̂nfí+îl "U /> f-» •! 1 "i »« Ä — .. "> • 

II. A Nyugat-békési egyházmegye 
.. , ^ „ _ a/ 1954.április 29-i közgyűlésén /jkv.l2.pont/ kö-

szönetet ̂mondott D.Dezsery Laszlo püspök urnák 1954.március 14-én Rá-
kospalotán a Gyülekezeti Segély országos munkájának beindításakor tar-
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tott beszédéért. ^ ^ * 

Tudomásul szolgál. 
b/ Ugyancsak .ez a közgyűlés /jkv 16/b.pont/ kéri Öcsöd 

és Mesterszállás szórványterületnek^a^szarvasi egyházközségtol való el-
csatolásához a kerületi közgyűlés jóváhagyását. 

Az egyházkerület közgyűlése 
Öcsöd és Mesterszállás szórványterület-
nek a szarvasi egyházközségtől való el-
csatolásához, illetve a csepai egyházköz-
séghez való hozzácsatolásához hozzájárul. 

III. A Csongrád-szolnoki egyházmegye 1954.április 28-i 
közgyűléser/jkv.14.pontja/ a következő terület- és határmódositások jóváhagyását kéri az egyházkerületi közgyűléstől: 

a/ a szolnoki egyházközséggel kapcsolatban: 
1/ a 487/19sz.püspöki•irat értelmében "utólagosan" 

hozzájárul ahhoz, hogy Dévaványa és Ecsegfalva a Kelet-békési egyház-
megye kebelébe tartozó újonnan alakult szeghalmi egyházközségnek enged-
tessék át; , , 

2/ hozzájárul ahhoz, hogy Tiszafüred az Északi Egyház-
kerület borsod-hevesi egyházmegyéje kebelében lévő egri egyházközség-
hez tartozzék továbbra is;̂  

3/ hozzájárul ahhoz, hogy Örvény, Tiszaszőllős,.Tisza-
igar, Tiszaörs és Nagyivan, amely a zsinati terület és határrendezés 
előtt az egri egyházközséghez tartozott, a szolnoki egyházközséghez 
osztassák be; r . 

4/ hozzájárul ahhoz, hogy Ujszász a Pestmegye! egyház-
községhez tartozzék továbbra is; 

b/ a csépa-nagyrévi egyházközséggel kapcsolatban: 
1/ hozzájárulását adja ahhoz, hogy a nagyrévi egyház-

község fiókegyházközséggé alakuljon at s mint^ilyen, az I.tc.-ben meg-
jelölt név viselése mellett a csépai anyaegyházközséghoz tartozzék s 
egyben utasítja az érdekelt anya- és fiókegyházközséget, hogy az ide-
vonatkozó törvénybeli rendelkezések kívánta egyezményt kösse meg ugy, 
hogy azt jóváhagyás céljából - amennyiben addig a tervezett társegy-
házakra vonatkozó törvény a Zsinat-által ínég nem hozatna meg, a leg-
közelebb tartandó egyházmegyei közgyűlés ele terjeszthesse. 

2/ hozzájárul ahhoz, hogy Tiszakécske továbbra is a 
csépa-nagyrévi egyházközséghez tartózhassék; 

3/ hozzájárul ahhoz,,hogy Öcsöd és Mesterszállás gondo-
zását, amelyek^eddig a szarvasi egyházközséghez tartoztak, mint kebelé-
be tartozókat átvegye s a maga részéről minden lehetőt megtesz arra-
nézve, hogy az^átvetel következtében még nehezebbé tett lelkészi szol-
gálat megfelelő módon megkönnyittessék; 

c/ a nagymágocsi és hódmezővásárhelyi egyházközségekkel kapcsolatban: 
1/ hozzájárul ahhoz, hogy Székkutas Hódmezővásárhely-

től elszakadják és Nagymagocshoz csatlakozzék, miután Székkutas gondo-
zasa Nagymagocsról könnyebb és igy eredményesebb. 

d/ a szentesi egyházközséggel kapcsolatban: 
1/ hozzájárul ahhoz, hogy Kiskirályság továbbra is 

a Nyugat-békési egyházmegye kebelébe tartozó gádorosi egyházközség-
hez tartozzék; 

2/ hozzájárul -ahhoz, hogy Cserebökény újonnan alakult község a szentesi.egyházközséghez osztassák be. 
Az egyházkerület közgyűlése -

. Detre László, Fecske Pál, Harmati György 
közgyűlési tagoknak Ujszásznak a tápió-
"szele-farmosi egyházközséghez való csa-
tolásával kapcsolatos hozzászólása után 
- a Csongrád-szolnoki egyházmegye elő-



- k i -
t er j e sz t é se i t elfogadja és azokat hatá- * 
rozati erőre emeli, 

IV. A Pest i egyházmegye egyházközségeinek elnökségei 
együttes ü lés t tartottak s az égyhazkerületi tanácshoz, i l l e t v e köz-
gyűléshez az alábbi javaslatot terjesztet ték: 

A Pesti evangélikus egyházmegye egyházközségeinek elnök-
ségei együttes ülésükben megállapítottak, hogy az egyházi helyiségek 
és a l e lkész i hivatalok sokszor elhanyagolt allapotban vannak, beren-
dezési tárgyaik nem megfelelőek,'sőt egyházi hivatalokba nem i l l ő bú-
tordarabok i s találhatok azokban. Idejét multa képek és fe l i ratok dí-
s z í t ik sokszor az egyházi helyiségeket. Ezért javaslatot te t tek az ^ 
egyházkerületi tanácshoz az egyházi helyiségek berendezésének el lenór-

- zesére vonatkozólag. r 
Az egyházkerületi tanacs ezt a kérdést megtárgyalta és 

a következő javaslatot t e r j e s z t i a köz-
gyűlés elé: 
1. 
a közgyűlés s zó l í t sa f e l az egyházi 
közületeket az egyházi helyisegek / l e l -
készi hivatal , gyülekezeti terem, sze-
retetintézmények helyiségei , s tb / k i f e s -
tésérc, bútorzatának és berendezésének 
karbantartására, meg nem f e l e l ő képek, 
fal i táblák, fe l iratok kicserélésere; 
2. 
bizza meg az espereseket, hogy hivata-
los látogatásaik alkalmával e határozat 
végrehajtását ellenőrizzék. 

Az egyházkerület közgyűlése 
az egyházkerületi tanács javaslatát e l -
fogadja és azt határozati erőre emeli, 
megbízza^az espereseket a határozat vég-
rehajtásának el lenőrzésével . 

V. A Pestmegyei evangélikus egyházmegye 1954.május 5 - i 
közgyűlésén a dánszentmiklósi fiókegyházközségnek a p i l i s i egyházköz-
ségtói való e lcsatolását és a nyáregyházi egyházközséghez való csato-
lását mondotta ki . 

Az egyházkerület közgyűlése 
Dánszentmiklós fiókegyházközségnek a p i -
l i s i egyházközségtol való elosatolásához, 
i l l e t v e y nyáregyházi egyházközséghoz va-
ló hozzácsatolásához.hozzájárul, 

VI. A Somogy-zalai egyházmegye 1954.május 6 - i közgyűlé-
sén az alabbi fe l terjesztéseket t e r j e s z t i az egyházkerületi közgyűlés 
elé: 

a/ "Örömmel veszi tudomásul az egyházmegyei közgyű-
lés , hogy egyházunk nemzetközi jelentősége megnőtt. Külön i s örül a 
püspök urainkat ért megtiszteltetésnek. D.Dezséry László'püspök urun-
kat pedig meleg szerete t te l köszönti ebből az alkalomból.". 

Tudomásul szolgál . 
b/ "Az egyházkerületi közgyűlés elé olyan értelmű 

javaslatot terjeszt f e l , hogy szorgalmazza énekcskönyvünk uj kiadását." 

Az egyházkerület közgyűlése 
a püspök bejelentése alapján tudomásul 
veszi , hogy az uj énekeskönyv kiadásának 
munkaja folyamatban van. 

d/ "A közgyűlés örömmel veszi tudomásul az egyházke-
rületünk életéből f e l soro l t eseményeket. Örül az egyházkerület jó kor-
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mányzásának és az igehirdetés fokozottabb ellenőrzésének« A kerületi 
köt,igazgatási segélyért és püspök urunk^irántunk való meleg érdeklő-
déséért és segitó készségéért pedig hálás köszönetet mond,1.' 

Tudomásul szolgál* 
d/ "Az egyházkerületnek köszönetet mond a közalap*« 

adónak az egyházmegyénél hagyásáért". 
Tudomásul szolgái. 

e/ Az egyházmegyei közgyűlés kérte az egyházmegyei 
elnökséget, hogy'a lelkészek tüzelőanyag ellátásban való részesülésé-
nek ügyét szorgalmazza, 

Az egyházkerület közgyűlése 
határozatilag kimondja, hogy a lelkészek 
és a lelkészi hivatalok tüzelőanyaggal 
való ellátásának ügyét illetékes helyen 
szorgalmazni fogja. 

VII. A Tolna-baranyai egyházmegye 1954.április 30-i köz-
gyűlése felterjesztést intézett az Egyetemes Nyugdíjosztályhoz, vegye 
revízió alá azt az intézkedését,- illetve elhatározását, mellyel meg-
terhelte 2oo.- forintos nyugdíjjárulékkal öt olyan gyülekezetet is, 
amelynek önállósága megszűnt s amelyekben most ideiglenesen nyugalma-
zott lelkészek végeznek kisegítő lelkészi szolgálatot. Ezek'a gyűle-^ 
kezetek: Bátaapáti, Kistormás, Mokányes, Mucsfa és Tengelic. Az egyház-
megyei közgyűlés fenti gyülekezeteknek a nyugdíj teher alól való men-
tesítését kéri. 

Az egyházkerület közgyűlése 
az egyházmegye kérelmét az Egyetemes 
Nyugdíjosztály elé terjeszti. 

Ugyancsak a To In a-bar anyai egyházmegye 1954. április J>o-l 
közgyűlésén kérte, hogy a lelkészek és családtagjaik egy utazásra a só-
ló 50 os utazási kedvezményt minden családtag külön-külön kaphassa 
meg, mert csak ebben az esetben használható külön utazásra. 

Az egyházkerület közgyűlése 
a felterjesztést magáévá teszi és fel-
kéri az egyházkerület elnökségét, hogy 
annak értelmében tegye meg a szükséges 

• .; ' • lépéseket. 
28.. 
Dr.Rajnay Károly elnök bejelenti a közgyűlésnek, hogy 
időközben"beérkezett_ü^y_űincs^ 

. Tudomásul szolgál. 
29. , ^Indítványok 

során^Buthi Dénes siófoki lelkész kéri a püspököt, hogy az egyházi 
szolgálatba lépő segédlelkészek elhelyezésénél legyen figyelemmel ar-
ra, hogy valamennyi segédlelkész még fiatal korában megismerkedhessek 
a diaszpóra szolgálattal. 

A közgyűlés tudomásul veszi 
D.Dezséry László püspök válaszát, mely-
nek értelmében a püspök ezt a szempon-
tot már eddig isv figyelembe vette a 
segédlelkészek elhelyezésénél s Ígére-
tet vtett arra vonatkozólag, hogy a jövőben is ennek megfelelően fog in-
tézkedni. 

30. , Több tárgy nem lévén, - D.Dezséry László püspök imádsága 
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és a Himnusz eléneklése után Dr.Rajnay Károly elnök a közgyűlést 
berekeszti. . . , 

K.m.f. 

Dr.Rajnay Károly s.k. 
egyházkerületi felügyelő h. 

D.Dezséry László s.k. 
püspök. 

Dr.Vetsey Aladár^s.k. 
világi főjegyző. 

Mekis Ádám s.k./ 
lelkészi főjegyző. 

Id.Benczúr László s.k. 
világi jegyző. 

Friedrich Lajos s.k. 
lelkészi jegyző. 

HITELESÍTŐK: 

Dr.G-öttche Ervin s.k. Gyöngyösi Vilmos s.k. 

Friedrich Lajos s.k. Dr^Járnay Zsigmond 

0 0 0 0 
0 0 0 
o o 
,0 . 

I 
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A Déli Evangélikus Egyházkerület elnöksége,^ tisztviselői, tanácsa, 
törvényszéke és bizottságai. 

/Megállapította az 1954.évi junius 
U-i kerületi közgyűlés./-

Elnökség: 
D.Dezséry László püspök, Bpest,VIII.Puskin-utca 12. 
Darvas József egyházkerületi felügyelő, Bpest.VIII.Puskin-utca 12. A Tisztviselők: 
, Ügyész:/réGöttc^e Ervin, Bpest,VIII.Krudy-utoa 4. 
Főjegyző: Mekis Adám, Békéscsaba.' w : Dr.Vetsey Aladár,' B^est.VIII.Szentkirályi-u.2. 
Jegyző: Koren Emil, Bpest»X.Kápolna-utca 14. 
" x Id.Benczúr László, Bpest.VIII.Üllői-ut 24. 
Pénztáros:^Péter Lajos, Bpest.V.Deák-téf 4. 
Ellenőr: Záhony János, Bpest.V.Deák-tér 4.- ' 
Irat- és könyvtáros: Rédey Pál, Bpest.VIII.Puskin-u.12. 
Püspöki titkár: Benczúr László, Bpest.VIII.Puskin-u.12. 
Kerületi lelkész: Rédey Pál, Bpest. 
Egyházkerületi számvevőszék elnöke: Nandrássy Elek, Kispest. 
Egyházkerületi Tanács: /hivatalból tagol/ .. 
«M»—All «MI CK« «lt. W-e «7«U* —» — 
Dezséry László püspök 
Darvas József kerületi felügyelő 
Sikter András hivataiKru nézvo legidősebb esperes,Soltvadkert. 
Dr.Rajpay Károly l n n ohmi felügy^iS, 
Mekis Adám főjegyző, 
Dr.Vetsey Aladár főjegyző. 
Korén Emil jegyző. / 
IdiBenczur László jegyző. 
Dr*Göttöhe Ervin ügyész. 

/választott tagoL/ 
Csepregi Béla, Sárszentlőrinc 
Dubavav Géza, Kaposvár ' 
Grünvalszky Károly, Bpest.VIII.Üllői-ut 24. • 
Gyöngyösi Vilmos, Bpest. VII *Dam j an ich-u.28/b. 
Káldy Zoltán,^Pécs. 
Koszorús Oszkár, Szentetornya. 
Ruttkay-Miklian Géza,̂  Gyón. 
Tátrai Károly, Csorvás. 
Dr.Jugovics Lajos; Bpest.V.Egyetem-u.9. 
Laki Tibor, Bpest.VII.Dózsa'György-ut 82/b; ' 
Dr.Szalatnay Rezső,^ Bpest.I.Attila-u.35.11.16. 
Szelényi Pál, Maglód. 

/póttagok, behivási sorrendben/ 
Benkő István, Gyula 
Jakus Imre, Tab 
Hernády Nándor, Apostag^ 
Dr.Posevitz Albert, Mohács 
Jamrich Béla, 
Harkányi János, Budapest 
Törvényszék: 
Bakay Zoltán,̂  Dunaegyháza 
Botyánszky János, Mezőtúr 
Gádor^András, Bpest.XIII.Fóti-ut 22. 
Nandrássy Elek 
Koszorús Oszkár 
Kökény Elek, Rákospalota 
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Ifj.Dr.Eittrich József, ,Bpest.VIII;Krudy-utca 4. 
Kolba István, Bpest. X.Allomás-u.5. 
Dr.Rékasy. Pál, Ceglád. 
Dr.Jakabfi László, Budapest. 
Peskó Zoltán, Bpest.VII.Rottenbiller-u.lo. 
Dr.Boleratzky Gyula, Zalaegerszeg 
Dr.Vetsey filadár 
Dr.Posevitz Albert 
Jegyző: Dr.H.Gaudy László 
Lelkészképesito Bizottság:^ 
Ifj.Benczúr László, Bpest. 
Fónyad Pál, Nagykanizsa. * 
Dr.H.Gaudy László, Bpest.V.Fehérhajó-u.8/lo<, 
jávor Pál, Cegléd 
Kun-Kaiser József, Mezőberény 
Dr.Lehel László,Bpest»VIII.Üllői-ut 24. 
Dr;Molnár Rudolf, Monor 
Dr.Szilády Jenő, Bpest.VIII.Rakóczi-ut 57» 

- /póttagok/ 
Zoltai Gyula, Vasas ' ' 
Hafenseher Károly, Bpest.V.Deak-tér 4. 
Le lké s z ké p z Bizottság^ 
Dr«H#Gaudy László . 
Csepregi Béla 
Botyánszky János 
Linder,László, Békéscsaba 
Mekis Adóm 
Grünvalszky Károly 

/pottagok/. 
Virág Jenő, Bpest.VII.Damjanich-u.42. 
Ponicsán Imre, Kiskőrös 
Sikter András 
Dr.Lehel László 
Pásztor Pál, Rákoskeresztúr 
Lelkéssválas zt ás i. Bi^zottság: 
Püspök 
Kerületi felügyelő 
Ügyész 
Gyöngyösi Vilmos 
Dr.Bokay János,Budapest» 
Számvevőszék^ 
Elnök: Nandrássy Elek, Kispest 
FejérvárirGéza, Bpest.VIII.Práter-u.29/a. 
Sokoray Károly, Pestlőrinc 
Takó István, Györköny 
Id.Németh Béla, Nagykanizsa. 

\ 
0 0 0 0 



98 -

DÉLI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET 
LELKÉSZI NÉVSORA. 

1954» július 1. 

PÜSPÖK: D.De^séry László. 
PÜSPÖKI TITK/UJ: Benczúr László. 
KERÜLETI LELKESZ: Rgdey Pál. 
KERÜLETI TISZTVISELŐ: Porray Lázárné 

I.Kelet-békési egyházmegye: 
1. Battonya 
' Mezőkovácsháza 

2; Békés 
3; Szeghalom 
4. Békéscsaba 

Fecske Pál 

Elek 
6; Gerendás 
7; Gyoma 
80 Gyula 
' Sarkadi ̂ misszió 

9* Magyarbánhegyes 
lo; Medgyes egyház a 
11; Mezoberény I.ker.-
12. Mezoberény Il.ker. 

13; Mezőhegyes 
14; Nagybánhegyes 
15; Pusztaottlaka 
16. Tótkomlós 

II.Nyugat-békési egyházmegye 
1; Csabacsüd 
2; Csanádapáca 
3; Csorvás 
4; Gádoros 
5; Kardoskut 
6; Kondorosr 
7« Nagyszénás 
8» Orosháza 

. . . . - * 0/iXres/ 
Fodor Ottmar 
Kiss György 
Dedinszky Gyula-
Linder^László * 
Mekis Adám esp. " -' 
. ' . . . . ./tlres/ 
Zernan Zoltán 
Solymár Pál 
Szabó Kálmán • 
Benkő István 

Bártfai Lajos 
Dr.Gubcsó András 
Kun-Kaiser József 
Fabók Ferenc 
« 0 0 0 0 0/üres/ 
Marschalkó Gyula 
Fest Miklós 
Kiss ̂ Benő ̂  
Koppány János 
Zsemberovszky János 

Id.Abafí^y Gyula ny.l. • 
Dömötör Tibor h.l. 

0 ' r 
Kovács s.l. 
Filippinyi János s.l 
Kincse^ Gusztáv vt. 

9o Orosháza-
Rákóczi- telep 

lo. Orosháza-
' Szentétornya 

11; Pusztaföldvár 
120 Szarvas 

Újtemplom 

Zátonyi Pál 
Lukács László 
Tátrai Károly 
Egyed Róbert 
Húszak József 
Pribelszky Mihály 
Boros Károly 
Fürst Ervin 
Aranyi József esp. 

V7urec/ , 0 0 0 
Farkas Lajos 

Koszorús Oszkár 
Szentpáli Pál 
Pálfi István 
Szepesi Karoly^ 
Kalavszky Kálmán 
Székács Sámuel 

13* szarvas 
. Otemplom 

III.Csongrád-szolnoki egyházmegye: 
1; Ambrózfalva Jeszenszky Tibor 
2; Csanádalberti Zalán Pál 
3; Hódmezővásárhely Takács János 
4; Csépa-Nagyrév Gabányi Géza 

Halasy Endre s.l. 

Miklósy Éndre/vtl/sl 

Benczúr Zoltán vtl. 

Gyurán Gyö rgy/ytl/s1 

Szlovák Milliós vtl* 

Bácskai Gusztáv sl. 
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Makó 

• Nagylak 
6; Mezőtúr 
7; Nagyra ág oes 
8» Szeged 

Szlovák Pál esp. »I. m ami 

Botyánszky János 
Kálmán Lajos 
Benkóczy Dániel 

9; Szentes 
lo; Szolnok 
II« Pitvaros 
12* Tiszaföldvár 
IV*. Bács-kiskun egyházmegye 
1; Apostag 
2; Baja 
3'c Csengőd / 
4. Dunaegyháza 
• Kisapostag 

5; Harta 
6*o Kecskemét 
7c Kiskőrös 

Virányi Lajos 
Uzon László 
Matthaeidesz Gyula 
Kriszt Péter 

Hernády Nándor 
Kemény Gábor 
Szentpéterv Péter 
Bakay Zoltán 
Palotay Gyula 
Veöreös Imre 
Ponicsán Imre 
Dr«Murányi György 

8; Kiskunhalas 
9; Páhi 
lo; Soltvadkert. 
ii* Bocsa 

Baehát Iptván 
Murányi Árpád 
Sikter András esp* 

Ve Pestmegyei egyházmegye: 
Maróti János 
Roszik Mihály 
Bogya Géza* 
« « « a « « / u r e s/ 
jávor Pál 

1; Acna 
2o Alberti 
3; Aszód 
4; Bénye 
5o Cegléd 
o; Csornád 
7; Csömör 
8; Csővár 
9; Domony 
lo; Dunaharaszti 
11; Pót 
12; GalgagyÖrk 
IV» Gödöllő 

Göd-Sződ 
Gyón 
Gyömro 
HévizgyöxL 
Iklad 
Irsa 

2o; Maglód 
21; Monde 
22; Monor 
23; Nagytarosa 
24; IJyar egyház a 
25; Oesa 
2b; Péteri 
27o Pilis 

14; 
16; 
17; 
18; 
19 

Lucsán Márton 
Solymár János 
Pohánka Ödön 
Torda Gyula 
Mikler" Gusztáv 
Zászkaliczky Pál 
Medvey Mátyás 
Erős Sándor 
Janosó Bertalan 
Ruttkay-Uiklian Géza 
Virág Gyul^ 
xekete István 
Ke ve Lajos 
Válint uán< B-s««»- - —. 
Líarna 11 ̂  Gyo r gy 
Detre László 
Df oMolnáre Rudolf ' 
Győri János 
Lupták Gyula 
Rédei Károly 
Szende Ernő 
Tóth Károly Nagybocskai Vilmos 

28; Tápiószele-Farmos Detre Lajos 
29; Táplószentmarton Pál Béla 
30; Vác 
3I0 Vecsés 

VI0,Pesti egyházmegye: 
1; Bp est, Rákóc z i ~u t 
2o Cinkota 

Jurányi István 
Hegedűs Lajos 

DroSzilády Jenő 
Blatniczky Jenő 

Povázsay Mihály sl, 

Cserháti Sándor sl. * 
Szabó Lóránt /vtl/sl. 

Komoly Sámuel sl. 
0 * 

Kiszely Sándor s 
Tóth-Szőllős Mihály sl 
Mina János vtl. * 
Sebes István vtl» 

Hülvely Sándor sl* 
Hulej Alfréd sl. 

Sáfár Lajos h.l. 
Korim Kálmán/vtl/sl, 

Csákó. G27ula h.l. 

Pátkai János sl, 

Trajtler Gábor sl. 
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3. Kispest 
4« Pesti 

Deák-tér 

Fasor 
5. Kőbánya 

6. Angyalföld 
7; Zugló 
8; Józsefváros 
9; Ferencváros 

lo; Pesterzsébet 
11; Pestlőrinc 
12; Pestújhely 
13; Rákoscsaba 
14; Rákoskeresztúr 
15. Rákospalota 

Nandrássy Elek 
Tomcsányi László ml. 
D.Dezséry László püsp. Gémes István sl. 
•rr_.r. , — Madocsay Miklós sl 

Nagy Erzsébet sl. 
Hafenscher Karoly hl 
Gyöngyösi Vilmos esp 
Korén Emil 

Gádor András ' 
Rimár Jenő ml. 
Scholz László 
Grünvalszky Károly 
Bonnyai Sándor 
Bencze Imre 
Sokoray Károly 
Kiirtösy Kálmán 
Békés József 
Dr*Kósa Pál 
Kökény Elek 

16; Rákosszentmihály 
17» Újpest 

VlI.Somogy-zalai egyházmegye: 
1; Balatonszárszó 
2. Barcs 
3; Barlahida 
4; Bábonymegyer 
5; Csurgó 
6; Ecseny 
7; Gyékényes 
8; Iharosberény 
9; Kaposvár 
lo; Kötcse 
11; Nagykanizsa 
12; Nemespátró 
13; Porrogszentkirály 
14; Pusztaszentlászló 
15; Sand 
16; Siófok 
17. Somogydöröcske 
18; Somogyvámos 
19; Surd 
2o; Szepetnek 
21. Tab 

' Torvaj 
22; Vése 
23; Zalaegerszeg 
24. Zalaistvánd^ 

.Zalaszentgrót 
VIII•Tolna-baranyai egyházmegye: 

Tóth-Szőllős Mihály 
Blázy Lajos 

, . ./üres/ 
Molnár 
Feller Adam 
Schád Ottó 
Szekeres Elemér 
Berkényi Ede 
Bándi ̂ István 
Hegyháti János 
Dubovay Géza 
Szende Sándor 
Fónyad Pál 
Szomjas Károly 
Lágler ̂ Béla 
Loos János 
Teke Zsigmond 
Buthi Dénes 
Szerdahelyi Pál 
Schöck Gyula^ 
Dr.Pusztai László 
Weiler Henrik 
Jakus Imre 

Lakatos György 
Nagy Miklós 
Kutas Elek_B_sp. 

1; Alsónána-Bátaapáti Klenner Gyula 

Juhasz Géza sl.' 
Süle Károly vtl.' 
Sárkány Tibor sl; 
Kinczler Irén sl. 

Lakos Magdolna sl. 
Muntág Andor sl. 
Harkányi László sl 

Dr.Benes tyiklós sl 
Fogarasi Árpád sl. 

Bolla Árpád sl.' 
Szita István sl. 
Matuz László sl. 

Szimon János sl 

Németh Zoltán sl< 

Madarász István sl 

2; Bikacs 
3; Bonyhád 
4; Csikóstöttös 
5;«Dombóvár 
6; Dunaföldvár^ 
7; Egyházaskozár 
8; Felsőnána 
9; Gyönk 

lo. Györköny 

Rusznyák Ferenc 
Dr0Schlitt Gyula esp.h. 
•Ma M. «Mc* ms* UÍ JUcat M-s» «t*» wkjb1*^ .w MM 
Lötz Tibor 
Cséry Lajos 
Mihácsy Lajos 
Tihanyi János 
Kiss Ferenc 
Krailling Dániel 
Takó István 



11; Hidas 
12; Izmény 
13; Kalaznó 
14; Kaposszekcső 
15ó Kesződhifogkut 
16; Kéty ̂  
17; Kismányok 
18; Kölesd-Kistormás 
19; Magyarboly 
2o; Mágocs-Mekényes 
21« Majos-Mucsfa 
22; Mohács 
23; Hagyszokoly 
24; Paks 
25; Pálfa 
26; Pécs 
27; Sarszentlőrinc 
28; Siklós 
29; Szekszárd^ 
30; Tamási-Szárazd 
31; Tengelic 
32; Tolnanémedi 
33. Varsád 
34. Vasas-Maráza 

- lol -
Aizenpreisz Dezső 
Hoffmann Ernő 
Prut Károly 
Havasi Dezső 
Heib István 
Andorka Sándor 
Láng János 
Mogyorósy Gyula 
Allinger^János 
Vancso József 
Kari Béla 
Ormos Elek 
Szalay Kálmán 
Sólyom Károly 
Kiss Béla 
Káldy Zoltán 
Cserregi Béla 
Balogh Pál 
Németh István 
Stovicsek Gusztáv 

Sas Endre 
Liska Endre 
Zoltai Gyula 
0 - 0 - 0 - 0 

L'rusz János jl* 

Fábián Imre ny0esp<> 

/ 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K : 

- Jelenlévők fe lsorolása . „ 1 oldal 
1. A közgyűlés megalakulása . . . . . . . 2 " 
2. A közgyűlés megnyitása , , 2 " 
3« püspöki je lentés . . 2 " 

a / Jelentés az Egyházmegyei ^Lelkészi Munkaközösségek / l e l -
készi önsegélyezés/ munkájáról . . . . . . . . . . . . 18 " 

b/ Jelentés^az egyházkerületi Lelkészképesitő Bizottság 
munkájáról . . . . . . . . . . . „ . 2o " 

c / Jelentés a szupplikációról . . . . . . . . . 21 " 
d/ Jelentés a gyülekezetek munkájáról . 23 " 
e / Jelentés a konfirmációról 37 " 
f / Jelentés népmozgalmi adatokról . . . . . . . . • • 38 ,f 

g/ Jelentés az egyházkerületben folyó diakóniai munkáról . ~j>3 " 
h/ Jelentés raz egyházkerületben folyó Gyülekezeti Segély 

munkájáról . . . . . . 4o " 
i / Jelentés az egyházkerületnek az Egyetemes Nyugdijosz-

t á l l y a l kapcsolatos ügyeiről . . • 43 n 

j / Jelentés a templom- és paróchiaépitésekről és renová-
lásokról * . . . . . . ^ . . . . . . . . . . . . 46 11 

k/ Jelentés a mátraszentistváni egyházi üzemi üdülőről 0 . 48 M 

1/ Jelentés az egyházkerületi l e v e l - és könyvtárról * . • 5° " 
m/ Jelentés az egyházkerületben történt személyi vál-

tozásokról „ . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 " 
• n/ Jelentés a b i z to s í tá s i ügyekről . « . . . . . . . . . « 55 " 

4. Jelentés az egyházkerületi tanács munkájáról . . « . . • ; 57 M 

5; Jelentés az országosan kötelező perikopa-rendről . . . 62 H 

6. Jelentés a Pest i Egyházközség lelkészköreinek anyaegyház-
községekké alakulásáról « < , . • * . . . . . . . . . « . . 63 M 

7; Jelentés a Szarvasi Egyházközség kettéválásáról « e . © « 64 11 

8; Szeghalom, Bocsa és Kisapostag önállósulása . . . . . • . 6^ 51 

9© Missziói egyházközségek anyásitása . . . . . . . . . . • 66 » 
10. Társegyházközségek alakulása * ® . . . . . r . . . . . . . . 67 " 
11. A Fóti Belmissziói Otthon vezetésének egyházkerületi át -

• véte le és az igazgató je lentése az Otthon munkájáról . © ; 68 " 
12« Fegyelmi ügyek o * » a o « . . o « « c o . o . . . o . B o . 69 " 
13« Az egyházkerületi püspöki hivatalban történt személyi vál -

tozasok o » » • 
14. Tisz y' . > ások . . . o v . . 9 . . . . . . « • « « « • « s "/2 " 
15c Esrrkáaaerűle t i kiküldöttek választása az egyetemes köz-

gyűlésre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 » 
16« Az Egyház egyetem Tanácsának határozata az Eclof és a Melio-

' rácios kölcsönök ügyében • 75 " 
17« Az Egyházegyetem Tanácsának határozata az államsegély 

' 25 /-os^csökkenése pótlása ügyében . . . . . . . . . . . . 76 " 
18® AzfEgyházegyetem Tanácsának katarczata a kon gm: a-marad-

' vány felhasználásának rendszerére vonatkozóan 80 " 
19o Az Egyházegyetem Tanácsának határozata a Gyülekezeti Se-

• gély ujrenászerü^felhasználása ügyében . . . . . . . . . . 81 " 
20c Jelentés az egyházközségi háztartási vizsgálatokról . . . 83 " 
21. Jelentés-az egyházkerület háztartására vonatkozóan . . . . 85 " 
22. A Teológiai Akadémiának a fasori gimnázium épületébői .aló 

elköltözése . 0 © * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 " 
23. Országosán kötelező offertóriumok 0 87 51 

24. Jelentés a katedratiicumról /egyházkerületi járulékról/ . 89 " 
2£o Jelentés az egyházkerületi számvevőszék munkájáról . . . 8§ " 
2oo Lelkészi di j levelek ügye . . . 9o " 
27© Egyházmegyei f e l t er jesz tések , . p 91 » 
28« Időközben beérkezett ügyek 0 . . . . . . . . . . . 94 5t 
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29. Indítványok 94 oldal 
30. A közgyűlés berekesztése * 94 M 

A Déli Evangélikus Egyházkerület elnöksége, tisztviselői, 
tanácsa, törvényszéke és bizottságai * • 96 n 

A Déli Evangélikus Egyházkerület lelkészi névsora . * . . 98 " 
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