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I*/ A közgyűlésen Ordass Lajos püspök ds dr. br. 
Kaas Albert egyházmegyei felügyelő elnökült* 

Jelen toltak: Az arad-békési egyházmegyéből: Kohily 
Mihály esperes, Pabdk Ferenc és Bankó András egyházae^ei meg-
bízottak, Kincses Gusztáv ds Susáns nky János o gyházmegyel ki-
küldöttek. 

A BÉKÉSI EGYHÁZMEGYÉBŐL: BOTYÁASRKY JÁNOS ESPERES, 
DR. LÁNYI MÁRTON FELÜGYELŐ DE C KOVÁN JÓZOEÍ' EGYH SNC^.YEI NEG-
BIZOTT ÉS LUKÁCS LÁSZLÓ EGYHÁZMEGYEI KIKÍUDÖTT. 

A BUDAPESTI EGYHÁZMEGYÉBŐL: fö.mdny Lajos esperes, 
DR. VLADÁR GÁBOR W L J F L L L DS SULAUF HENRIK EGYHÁZMEGYEI MEG-
BÍZOTTAKÉ SZUHOVSZIY GYULA, ŐRÉT ER PER NC, ÁGOSTON SÁNDOR, DX. 
LÁZÁR OTTÓ, dr. Eásó LAJOS, DR. Konkoly ELEMÉR, VIRÁG JENŐ, 
SSLABEY Eess§, HAUSCHILU EMIL, VÁRAD Lajos, SOKOREY KÁROLY, 
BÓKAY JÁNOS, HONOL A Eezső, DR. PAJOR JENŐ, DR. FARKASA BÉLA, 
SIPKÁI LÁSZLÓ, dr. PAZÁR HOLTÁN, WEISSER SAMU, ARTNER OSZKÁR, 
EORITSÁNSZKY OTTÓ, HINÁR JENŐ, dr. MELEZER ELEK, SÁRKÁNY JENÉ, 
SIKI BÉLA, BELOHORSZNY LAJOS, KÖKÉNY ELEK, DR. KÖKÉNY BÉLA, DR. 
Gyiaesy KÁROLY, dr. BRECHTE 1 FRIGYES, OESKAY FRIGYES, dr. HÖ-
LLISCHER PÁL, BANHAUSER LÁSZLÓ, MOHR Henri JONMOR GYULA és 
SCHNEIKER ENDRE EGYHÁZMEGYEI KIKÖTÖTTEK. 

A csauád-CSOAGYÁDI EGYH NMEDÉBŐL: BOXTRSCZY DÁNI-
EL ESPERES, VIRÁNYI LAJOS, FECSKE I Á I E^YH NAUO^EI MEGBÍZOTTAK 
ÉS HALÁN PÁL EGYHÁZAEGYEL KIKÜLDÖTT. 

A PEST-MEGYEI FELSŐ EGY HÁZAEGYÉBŐÁ: HÁSZKALICZ 
Pál ESPERES, Borning HENRIK felügyelő, Tótsuőliős MIHÁLY ÉS 
Bágyánszky Pál egyházmegyei megbízottak, Molnár János, siklósi 
Kálmán, Tor da GYULA, BARLOS PÁL, GYŐRY JÁNOS, KORENY MIHÁLY,KO-
reny Pál, ERHARUT JÓZSEF, BLATNIEZ Y JENŐ, MCZEY JÓZSEF DS MA-
jor Endre egyházmegyei KIKÜLDÖTTEK. 



A pest-megye* középső egyházmegyéből: Body Pál es-
peres* dr. Jugovies Lajos* Ereesdk János és Vdlint János egy-
házmegyei aegbizottak, Betre László* Xenenezey Jánon* Hamati 
György, SPábáayi Pál és Balikó Bolton egyházmegyei kiküldöttek. 

, A pest-negyei alsó egyhdanegyéből: Bakay Péter es-
peres, jt« br. Xaac Albert felügyeld és Sikter András o^ház-
no yci m gbiaottak, Bacilát István és dr. Iturányi György egyház-
megyei kiküldöttek. 

Mint tanitó-képvise ők: Bartal Bála* Kiezely György* 
ás Tasnády Lajos. 

Az aszódi gimnázium réseiről: dr. Ha, J Imre Igaaga-
tő* 

A békéscsabai gimnázium részéről: dr. szebe ényi 
Lajos igaz ;ató. 

A budapesti ̂  imáalma részéről: dr. Be mer János 
igazgató. 

A budapesti leányginnásiiam rácséról: Bemport Elek 
bis ott i ;az ;;ato. 

Az oroshlzi gimnázium részéről: Csizmadia György 
Igaa atő. 

A szarvasi gimnázium récéről: dr. Nádor Jenő igaz-
gató. 

A szarvasi tanítónőképző részéről: Pasaiig Árpad 
igazgató • 

Hint az egyházkerület tisstviselii: dr. Lrurdnyi 
György * Kenűjeh György* dr. Debrfidy Ar són* dr. Borostyá&kőy 
László egyházkexlileti ügyész* dr. Gaudy László valláctanitá-
si felügyelő* Hernády Nándor kerületi lelkész és dr. Konjáty 
Jenő* kerületi vil gi foje^yso. 

2,/ A püspök által a vil gi elnöki tiszt betölté-
sére felkért dr. Kaas Albert báró rangidős egyházmegyei fel-
ügyelő & közgyűlést menyit ja* üdvözli a megjelenteket* első-
sorban is dr. Baevdnszky Albert báró egyetemes felügyelőt. Be-



jelenti, hogy dr. Posthy Pál kerületi felügyelő betegségére 
Iii vatkoz ás s al, kimentését kérte arra való tokiní,etoel, hogy 
az Ü elnöki tiszte csak a nái közgyűlésre szól, felmentve ór-
ai magát azon kötelezettség aló ., kegy mint világi elnök a 
közélet minden terére kiterjedd szokásos fejtegetésekbe bocsát-
kozzék. 

Tuoomdsul ssolg 1. 
3./ A világi főjegyző asen jelentése alapján, hogy 

a megbízólevelek kellő sz riban beadattak, a vil "gi elnök megál-
lapítja, begy a közgyűlés határozatképes • 

Javaslatára a 
kerületi közgyűlés a jegyzőkönyv 
hitelesítésére az elnökségen s a 
világi főjegyzőn kivül Kemény ba-
jos, Kendek György, 3áady Gyula 
és dr. Benner János közgyűlési 
tagokat kéri fel. 

Ugyancsak a világi elnök indítványára 
a köz, -yűlés köszönetet mond dr. 
Murányi György és Bedinszky Gyu-
la lelkészeknek a tegnap esti te-
rületi Luther-Szövetség esten, il-
letőleg a ma reggeli G.A. gyámia-
téaeti istentiszteleten végzett 
szolgálatért. 

4./ Ordass Lajos püspök bemutatja és felolvassa 
következő jelentését. 
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Gyakran vetem fel magamban a kérdést, volt- e 
sokat próbált népünk múltjában nemzedék, mely nem kesergett 
szertefosztott álmok felett. Aligha volt. Se nemzeti multunk 
sok próbája között is nyilván kevés olyan nemzedék volt, mely 
annyit siratott, mint a miénk. Két vesztett háborút éltünk át. 
A háborúk folyamán és következményeiben is mérhetetlen terhek 
szakadtak ránk. AZ el SO után hazánk testéről tagok szakadták 
le és halálos elvérzés veszélyébe jutottunk. A m sodik e té-
ren gyógyulást nem hozott, sót a háború belső pusztításai 
megsokasították bajunkat. 

Ilyen körülmények között állt elő a felelJsség-
revonás kérdése. A világ jövőjét rendező béketárgyalások fó-
rumán és idebent is felvetődött a kérdés: Ki a felelős? 

A válasz keresését természetesnek kell mondanunk. 
Be sok szorongás van bennünk, ha a válaszadás eddig kimondott 
első mondatait figyeljük. A most íblyő béketárgyalások azt 
az aggodalmat keltik mindannyiunkban» hogy - mint olyan sok-
szor a x a múltban - megnemértett nép sara m . . Itthon pádig 
az adja szivnkbe az aggodalmat, hogy a felelősségrevraást 
a jog tárgyilagos mérlegén bírálják- e el, va^r a hullámzó 
indulatok döntenek- e? Az indulatok a végletekbe csapnak. 
Egyik végletét bosszúnak, a másikat mártiromság glóriájának 
hívják* 

Ez a kérdés az egyház számára egyáltalában nem 
lehet közömbös. AZ egyháznak az evangélium Ura. megbízásából 
el kell mondaiia, hogy a felelősségrevonásban eycsegyedol 
a nemzet legjobban felfogott érdeke lehet a mérvadó. Sincs 
létjoga sem a féktelen bosszúnak, sem pedig a bünt polgár-
joghoz juttató felelőtlenségnek, mely mindenárra azt hangoz-



tatja: "Elég volt" • Persze* a kérdés roppantul nehéz* mert 
egyáltalában nem egyszerű. Egyidejűleg igaz* hogy a nemzet-
nek sérelme van. Be a nemzet egyben a vádlott is és ide&ent 
neki magának kell önmaga birájává is lennie. 

Ebben a tényben rejlik éppen napjaink igen komoly 
feladata. Bizonyos* hogy népünk jövője nem alapulhat a bosz-
szun* hanem a szeretetre és jogra kell fundálnunk. A most 
kialakuló Ítéletnek időállónak kell lennie. A büntetésből is 
mindenki világosan értse meg: nem lehet a nemzet érdekei el-

% 

len büntetlenül vétkezni. Be ugyanakkor vigyázni kell* hogy 
igazságtalan Ítélettel meg ne keményítsünk senkit és ezáltal 
glóriát ne vonjunk senki homloka köré* hanem azt* aki téve-
dett* meg kell nyerni a nemzet egyeteme részére. Maroknyi ma-
gyarságunkat történelmi viharok tépázása szakadatlanul apasz-
totta. Nekünk nincs kitaszítható emberfeleslegün . Feladatunk 
tehát az* hogy senkit ki ne taszítsunk* sőt mindenkit megnyer-
jünk. 

Azután edig azt se feledjük el* hogy amikor a 
jelen Ítéletet pond a múlt felett* ébren kell vigyáznia* hogy 
ugyanabba a hibába ne essék, melyet megitél. Vonjunk bax em-
bereket a törvény hatálya alá cselekedetükért, de ne feled-
jük, hogy nekik maguknak viszont a törvény védelme alatt kell 
állaniok. 

Egyszóval összefoglalva az eddig mondottakat, min-
den erőnkkel a megbékélést kell szolgálnunk, mert csak ebből 
indulhat ki az élet. 

Az egyháznak azonban ennél többet is ke 1 monda-
nia. Ha az evangélium fényével mutatunk rá nemzeti életünkre* 
ugy az megvilágítja azt az igazságot is* hogy jelenünk ilyen 
alakulásáért mindannyian egyetemlegesen vagyunk felelősek. 
Ezért volna helye az egyetemes bünbánatnac is* melyről fájda-
lommal kell valInunk* hogy nincsen meg bennünk. Eltévedésünk 
felett egy Isteni parancs hangzik s ezt fáradhatatlanul kell 
hirdetnie az egyháznak: »Térjetek meg!«. 

Most az a kérdés kere. választ* hogy ilyen vi-
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szonyok között hogyan tudja az egyház elvégezni szolgálatát? 
Krisztus egyháza többi felekezetével együtt ai 

is kétféle elbírálásban részesülünk az emberek oldaláréi* 
Az egyházat leplezetlen hangossággal szeretik bűn-

bakként Ítélet alá vonni* A vádak súlyosan hullanak ránk* usz-
saefoglalva körülbei öl ilyenformán: AZ egyház kiszolgálta a 
mindenkori hatalnat* Az erőszak előtt gerinctől önül hajlott 
meg* Megfeledkezett arról, hogy a síöclális gondolkodás küz-
delmében a zászlót neki kellett volna hordom la* lilával szem-
ben árulást követett el* 

Másik oldalról azoknak a serege, akin ma nyugszik 
legsúlyosabban az életkereszt, az egyház után kiált és vádol-
ja, hogy nem szólaltatja meg elég határozottan az Isten irgal-
mát tolmácsoló evangéliumi követelést* 

Mit mondhatunk minderre? 
Mindenekelőtt azt, hogy az egyház közösségének 

és irányitóinak van elég megvallani valójuk Isten előtt* Fáj-
dalom, hőségünket Isten csalhatatlanul látó szeme előtt nem 
hangoztathatjuk. Be ugyanaldsor az emberek falé mégis el kell 
mondanunk bizonyságtételünket• AZ egyházat nem adtuk el* Óvó 
szót egyes hivek és a hatalom gyakorlói f lé elmondottunk. 
K zdöttünk az igazság érvényesüléséért* S ha volt ebben a 
gyűlölet lápjai között emésztődő világán irgalmasságot gya-
korló és mentő szeretet, azt az evangélium lángját Ipolő le-
rósz tény gyülekező tele népe gyakorolta, áppen ezért az egyház 
részint több megértést kér, részint több bizalmat. 

Sok megértésre és mély bizalomra van szüksége az 
egyháznak feladata teljesítéséhez* Sert az egyház feladata 
ijesztően nagy* Meg kell erősítenie e£y Mtevesztett nemzetet. 
Meg kell győznie, hogy magyarságunk nem játéklabda a szeszé-
lyes sors kezében, hanem a le^aldottabb . s legbölcsebb akarat 
munkatársa* Feiaoata az elhoznak, hogy bűnbánat né Ildii élő 
népünket bűnei meglátására vezesse el és Istenhez térítse* 
AZ egyház feladata, hogy a jövő megépítésére egyedül alkal-
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aas erkölcsi magatartást a keroestyén hit rendíthetetlen 
alsójára épitse. 

A feladatok teljesítése vágyával a st az állasa 
felé néasünk. E&yház és állas egyazon Isten rendelései. Is-
ten ön® agának ellent nem mond, világos tehát, hogy a hivatá-
sát hiven betöltő egyház és állán egymással harcra nem kel* 
hetnek. Tehát nem szükségszerű a közöttük lévő feszültség, 
sot áldott, ha egymással összedolgoznak. 

El kell ismernünk, hogy az egyházat szolgálata 
kifejtéséhen az állam ne® szorította olyan korláta, közé, 

i 

melyek hivatása gyakorlását lehetetlenné teszik. &L kell is* 
mernünk, hogy sok túlsó ée türelmetlen hanggal ssemhessá 1-
va is az államhatalom ismételten ia megvallotta, hogy munka* 
társának tekinti az egyh zat és ezért támogatja is. 

Esek elismerése mellett is azonban a valósághoz 
hiven meg kell állapítanunk, hogy vannak az álle&h&talómnak 
intézkedései, amelyeknél nem ismerjük fel az előrelátó és 
megayugtató igazságosságot. A földreformnak egyhazunkat érin-
tő rendelkező seihen érthetetlennek kell tekintenünk, hogy 
nem tettek a rendelkezések különbséget az egy lelkészes, egy 
tanítós kis gyülekezet és a sok lelkésze©, sok taaitós nagy 
gyülekezetek helyzete és igénye között s nem biztosította e 
reform révén az egyház olyan tevékenységét, melyet alapítvá-
nyain és intézményein át a nemzet összeségének javára vég-
zett a múltban, lüg a meglévő & a rendeletekben megszabott 
földeknél nagyobb földbirtokot mindenütt igénybevették egy-
házközségein rtől, addig nagyon távol vagyunk attól, hogy 
föld 

nélkül éle és nyomorral küzdő szegény gyülekezőtelük 
földhöz juthatta volna, liig a kerület püspökjavadalaazás 
céljára rendeltetett földjét az utolsó barázdáig idénybe 
vette a kormány, adüg az ugyanabban a rcndelkez sben biz-
tosított 100 holdas jogos igény kielégítésére még a kezdő 
lépéseket sem tette meg. Ifjúságunkat és híveinket gondozó 
egyesületeink nükö ése is akadályok által megnehezült. Sze-
retnők hinni, hegy az államhatalom belátva általános intéz-



kedéceinek ilyen káros korlátozásokat szülő részletvonatko-
zásait, orvosoló intézkedéseket tesz, melyek ezeket az át-
meneti nehézségeket megszüntetik. 

Az államhoz való viszonyunk vizsgálatánál szóvá 
kell tennünk azokat az intézkedéseket is, melyek egyházunk 
kifejezett sérelmeit jelentik. 

Az egyház es állam 1 elliiismerete. Azért szálljon 
e helyről is az állon felé az a kérelmünk, hogy no hagyja fi-
gyelmen Liv. 2 a lelIdLisaoret kan ját megszólaltató egyház fi-
gyelmeztetését • Az egyháa lelkiismereti kötelességét teljesí-
tette, amikor a mult olyan nagy fájdalmas töracgolbánsánok 
igazságtalanságain. olrulva felhívta ismételten az állam fi-
gyelmét arra, hogy egyetemleges felelosségrevonás r al n m 
szabad az ártatlanokat igazsgátalanul sújtani. A Xelkiioiae-
ret hangját szólaltattuk meg, amikor megállapítottuk annak 
tarthatatlanságát, hogy kivizsgálatlan üggyel tömegesen él-
jenek ariberek szabadságveszt- tten hosszú hónapokon esetleg 
esztendőn át. Legjobb meggyőződésűn-" szerint lelkiismeretet 
szólaltattunk n g, amikor egyházunk autonóm törvényeink 
tiszteXetbantartását követeltük a népitéletekkel szemben. 
Jogbia nytalanság támad akkor, ha állani törvényekkel azonos 
erejű egyházi törvényeink végrehajtása miatt kívülálló té-
nyezők felelősségre vonják, vagy elitéltetésben részesítik 
egyhazunk munkásait» Sérelmes egyházunkra nézve az ilyen ese-
tek előállása, de sérelmes az is, ha óvó, vagy tiltakozó sza-
vunk az államhatalom re síről meghallgatás nélkül marad. El-
viselhet tlen sérelem érte egyházunk autonómiáját a legutób-
bi napokban azáltal is, hogy egy egyházi fegyelmi ügyben, 
törvényeinkben meghatározót , kötelességei -eljesitéséért 
egyik munkásunkat polgári hivatása gyakorlásától fosztott 
meg egy igazolóbizottsági Ítélet. 

Ezek után ön .agunk felé, az egyház felé irányit-
juk tekintetünket. Mindenekelőtt azt nézzük neg ©íjrházunk-
ból, amit te3ti szemünkkel látunk. 



Eldiik merednek enya^i gondjain^. ferm^esetesek-
nek kell oket mondanunk. Keik z anyagi helyzet jellemzi az 
egyes ember sorsát. Ez a nemzet sorsa is. Vil Igos, begy nem 
lebet más az egyh'íz sorsa sem* hiszen együttél a nemzettél 
és az egyes hivtUcel. Felmentést kérek az alól, xiogy az ér» 
zelem húrjain szólaltassam meg az kat a bangókat, melyek rom-

t 
bedőlt t&aplomokiól, iskolásról s más értékeinkről beszélnek. 
Az egyház nehéz anyagi helyzetének csupán az együtthatóit em-
lítem meg tényként. Ilyenek: a rombolások, vagyontárgyaink 
kisajátítása és hiveink elszegényedése. 

Ilyen helyzetben tala^ bennünket az egyház újjá* 
,: itisoaeh köteles lége. fudoia, velem együtt sokan v tik fel 
magukban a kérdé: t, miként tuamne majd megbirkózni fel adatai 
inkkal. 

Isten ujjmut^taxa alkján szeretnék rámutatni a 
következőkre: 

Az újjáépítés leghathatósabb tényezőjévé a saját 
magunk áldozatosságáaak kell lennie. Ez semmiképpen sem le-
hetetlen. A mi Urunk és degváltőak megmutatta nekünk az evan-
géliumban az özvegy asszony 2 fillérjének érté ét. Jövőnk meg-
építésében ennek nem se ab ad aranyoznia, sót, mint mondottam, 
a legerősebb erőforrássá kell lennie. 

Minden más felfogással ellentétesen szeretném 
hangsúlyozni, hogy az újjáépítésre sorakozó erők között ott 
kell állania az állam támogató erej ének is. Azotonarc is meg 
kell ezt mondanunk, akik magukat szembehelyezték as egyház 
érdekeivel. Ha az állam a nemzet jövője építőm, nká jából az 
egyházat ki akarná kapcsolni, önmagát károsát ja meg és a 
nemzőt el sáron da órda&ei ellen vét. De meg kell mondani az 
egyházon balul állóaaa& is, nogy az állam tologatásának el-
fogadása nem szégyeníti meg az egyházat és nem is jelenti 
azt, hogy az egyház ilyen módon engedi magát megbé lyóatat-
alt 

A gyógyítás erőforrásai között boldogan szabad 
számításba venni a világban élő evangéliumi hittestvéreink 
tá ogató szeret tét és velünk való egységét. Ez az erőfor-
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rás létező valóság. Helyzetünkről Mttestvdrein.jaek a kínál-
kozó utakon értesítést adtunk. Felmértük károsodásunkat és 
arról pontos összeállításban tájékoztatást küldtünk. Elpusz-
tult egyházi épületeinkről fényképgyűjteményeiket is adtunk* 
ífeghatódással kell már most is számot adni arról a hűségről, 
mellyel felkaroltak. Legelőször és azóta Ismételten is pénz-
segéllyel siettek a megélhetési gondokkal saját erejükből 
megküzdeni nem tudó egyházi munkásaink* lelkészek, tanárok 
tanítók segítségére. Élelmi, ruházati és gyógyszersegélyek-
kel is támogattak már. Feladataink végzéséhez papíranyagot 
is küldöttek, legutóbb pedi0 veosési gyülekezetünk felrobban-
tott és teljességgel elpusztult temploma helyébe fa-barakk-
templomot küldöttek. 

Az eddig höszánkérkezett segítségnél számotté-
vőbb az a segítség, melynek eljuttatása szándékát hozzánk 
küldött üzenetükben tudomásunkra adták. Egyházi munkásaink 
továbbra is számithatnak anyagi gondjaik könnyítésiére, élel-
mi, ruházati, közlekedési eszközök és pénzbeli támogatás alak-
jában. Egyhdzhiveink gyermekeik felkarolásában, gyülekezete-
ing pedig abban bizhatnak, hogy tekintélye© újjáépítési se-
gély utján svéd, dán, amerikai és svájci hittestvéreink sor-
bár hozzájárulnak az elpusztult épületek helyreállításához, 
sőt a szükséges uj épületeik megépítéséhez* 

AZ egyház azonban nemcsak és non elsősorban az, 
rmit az épületei mutatnak* 

Vigyük végig tekintetünket a gyülekezetek«»* Sei 
bástyáink ezek* Mennyi vihart láttak és állottak meg a múlt-
ban! A legszentebb lángnak, az evangéliumi hitnek az ápolói* 
A ; zent lé ék áldásának hordozói és közvetítői naazedJkröl-
nenzetió re. Jelentőségüket fel nem tudjuk becsülni és érté-
küket mind tisztábban fel kell ismernünk* szinte minden gyü-
lekezetnek is tátongó sebei vannak* Tagjai közül sokat szét-
szórt az idők vihara* Gyülekezeteink további szőrváayosodása 
egy . e folyik. A ném.t kitel epi te c e, jyLázl̂ rúletunlc gyülekeze-
tei közül csak néhányat érintett, de fájdalmasan érintette. 
Előreláthatólag nagyobb arányú lesz a veszteségünk a szlávok 
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kitelepülési akció során. A szinte állandóan folyó és igen 
nagyméretű település ideiglenes és átmenetileg áttekinthetet-
len helyzetet teremt az egyházi gondozás szempontjából. Be 
ugy látszik, hogy szórványgondozó, misszionáló egyházi munkán-
kat még a múltnál is fokozottabb erővel kell felkarolnunk. -
Aggasztó az, hogy éppen ebben a helyzetben, amikor szőrványa-
ink szaporodásával fokozottabb szőrványgondozás válik szüksé-
gessé, e munka ellátását megnehezítik a közlekedési akadályok 
és a közlekedési eszközök hiánya. 

Istennek legyen hála azért, hogy gyülekezeteink-
re nézve nemcsak aggasztó tüneteket tehetünk szóvá. Általános 
tapasztalat is, személyesen szerzett meggyőződésem is na^y ál-
talánosságban a gyülekezeteket jellemző fokozottabb istentisz-
telet-látogatás. Bár ne muló jelenség volna ez, hanem Isten 
igéje hallgatásából születnék meg az az áldás, melyet Isten 
gondozó szeretete nyújthat minden hiv gyermekének és az egy-
háznak. Meghatónak és a jövőre nézve biztatónak kell monda-
nunk azt az áldozatosságot is, mellyel egyházidLveink már ed-
dig is hozzáláttak a háborús károk helyreállításához. 

Megállapítható tehát, valami határozott ujulás a 
gyülekezetekben. Szabad- e egyházunk ébredése jelöninek tekin-
teni, ki tud erre feleletet adni? Imádkozna j£ szabad és kell 
azért, hogy a Szentlélek végezze el valóban ébresztő és meg-
újító müvét a gyülekezetekben. 

Krisztus egyháza és nemzetünk jövője iránti köte-
lességünk nem egyoldalúan csak a miénk. Az egyház különböző 
felekezeteinek egyaránt kell az életterliek keresztje alá oda-
hajolniok. Milyen boldog öröm is az, ha olyan hosszú időn át 
tartó idegenkedés után most, a bajok tengerén, megállapíthat-
juk azt az őszinte törekvést, mely a különböző felekezetek 
oldaláról megnyilvánul az együttműködésre. Az elmúlt év szám-
talan bizonyítékát adta ennek a készségnek. Látva, hogy a 
nagyvilágban milyen áldás jár a keresztyén felkezetek össz-
hangzatoo munkája nyomán, - talán nem túlzás azt mondani, hogy 
a világ jobb jövője fordulhat meg ratja, - felbátorodhatunk 
arra, hogy testvéri megértéssel és együttes szolgálattal épit-
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sük boldogabbá szegény Magyarorsz ágot. A magunk részéről sze-
retném közgyűlésünk alkalmából Is felkínálni az összehangza-
tos ê yüttaránk Hkodásra való készségünket Krisztus egyházá-
nak minden felekezete felé. 

Az egyház feladatteljesítésére! szólva« beszél-
nem kell Iskoláinkról is. 

Egyhazunk minden időben Istentől parancsolt fel-
adatának tekintette o taté és nevelő munkáját. Mindannyian 
tudjuk« hogy a közelmúltban mennyire a támadások középpont-
jába kerülték a felekezeti iskolái;. Olyannyira« hogy létük 
és megmaradásuk felett aggódtunk« Ha maga a kormányzat ismé-
telten ki is jelentette« hogy az egyház iskoláihoz hozzányúl-
ni nem szándékozik« mégis pártok és azok szószólói: a napi-
lapok olyan heves ostromot indítottak ellenük« hogy a közvé-
lemény már erősen bizonytalankodott« 

Iskoláink megtartásáért mindenképpen sikraszáll-
tunk. A jövőben is meg kell tennünk fennmaradásuk érdekében 
mindent. Büszkeségeink ezek az iskolák. Mert éppen azt a 
személyválogatás nélküli oktató és nevelő munkát végeztek« 
amiért jövőnk érdekében ma mindenkinek küzdenie kell« Eagasz-
kodunk iskoláinkhoz. Meggyőződé 

méri a 
mérföldeket és futó pillanatok gyüszüjével az idő végtelen 
folyamát az« aki csak a ma feltételeiből kiindulva gondolja 
azt» hogy a felekezeti iskolák elmellőzhetők és megszüntet-
hetok. A történelem mellettük bizonyít« Mikor egész nemzetünk 
az elncmzetlenités ostroma alatt állott» magyaréágunk lelke 
ezekben a felekezeti iskolákban merített életerőt s amikor 
határvonalakon tul élő magyar kisebbségünk sorsát összeszo-
rult sziwel figyeltük» az egyház igehirdető munkája mellett 
ezek a felekezeti iskolák adtak csak reménysugárt. Megdönt-
hetetlenül áll a régi megállapítás: *A történelem az élet 
tanítómestere"« A történelem pedig a aagyjur felekezeti is-
kola megbecsülésére tarát. 

A felekezeti iskolák elleni támadás indokolása 
a közelmúltban rendszerint az volt» hogy taasreméiyzctük fi-
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zetését szinte kizárólag az állampénztár fedezi. De azt kér-
dezem* mi ebben az igazságtalanság? Ahol a felekezeti iskolák 
dolgoznak* ott nem az állani iskoláival szemben* nem is feles-
legesen azok rae lett dolgoznak* hanem az állam fel nem állí-
tott iskolái helyett végzik feladatukat. Fenntartásuk tehát 
ugyanolyan érdeke az államhatalomnak* mint saját állami Is-
kolái fenntartása. Az állam polgárainak nemcsak az a köteles-
sége* -*ogy sok, a köz javát célzó intézmény fenntartására 
adózzék* hanem elvitathatatlan joga az is* hogy megmondja* 
hol és milyennek akarja látni a k;z érdekében működő intéz-
ményeket. Már pedig kétségbevonhatatlan az a tény, hogy az 
elmúlt iskolai év végén és a íblyó tanév elején történt is-
kolai be irat ások alkalmával Magyarország lakossága a feleke-
zeti oktatásnak és nevelésnek mindenütt o hazában bizalmat 
szavazott. Ezt a tényt figyelmen kivül hagyni igazságtalan-
ság elkövetése nélkül nem lehet. 

Az iskolafenntartó egyházi közületekhez azárt 
erről a helyről is azt a kérést küldöm* hogy a legmelegebb 
dédelgető szeretettel karolják fel iskoláink ügy át. 

ügy érzem, helye van annak, hogy néhány szóval 
szóljak azokról és azokhoz* akik az egyházban a .runka ter-
hét elsősorban hordozzák, lelkészeinkhez és taaitómuiikásaiuk-
hoz. 

Tudom* hiszen sorsukat magam is osztottam - * 
hogy mennyi önnegtogadá; t, lemondást* fáradságos küzdelmet 
kivan tőlük szolgálatuk. Ha nehéz feltételek között végez-
zük is a lelkipásztori és a tani tói munkát* adjon mindannyi-
unkba megtörhetetlen bizalmat éppen aansk tudata, hogy a na-
gyon nehéz élet fokozottabb értelmet ad szolgálatunknák. 
Olyan ido* aminő a raien . is* nemcsak el^eseritési 0 alkalmas* 
- ez a gyengék része han m kihivhatnak lelkesült harcra is* 
- meit ez az knak a harca* akiket az élet Istene aegerősit. 

Ma lelkészi és pe&agóguskonf er eneiákon gyakran 
esik szó az egyházbon ránk váró ujitáso xól. Bizony os* hogy 
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olyan gyökeres i^lyzetváltozásban, lminő a ai időnben kÖv< t-
kezett ránk, vizsgálat alá kell vennünk e^húzi örökségünket 
is* Igehirdetésünket, egyházi berendezkedésünket* Be nem sza-
bad felennünk, hogy ujulást an elhoznak Isten ajándékoz* 
Ezért tartózkodjunk a minden áron való ujitás szán rókától s 
arra összpontosítsuk minden erőnket, ami szükséges. Elbiza-
kodottság voli a részün.~ről azt kinni, hogy mi magunk ujulást 
tuuunk létrehozni* Be viszont csüggedés volna azt gondolni, 
hogy Isten kezében nem lehetünk eszközök* Könyörögjünk azért, 
hogy Isten minőig mutassa meg nekünk világosan az egyház rn-
téjét & igy kényszcritsea minket munkára* kutasra mo^ félre-
érthetetlenül az ő céljaitól eltérő tévedéseinket, hogy őszin-
te bűnbánatra jussunk* Mutasson rá a szentlélek korlátlan ha-
talmára, hogy ezzel esüggedá&eink. közül kiomoljen* 

Isten igéjének merszé 1 altatás a az egyház legfőbb 
feladata minden időben. Isten üzenetét korunk nyelvének megfele-
lően kell tolmácsolnunk* Keni lehet ma igehirdetőknek eléggé erő-
teljesen hangsúlyozni azt, hogy milyen nagy felelősség nyugszik 
egyházi tanításunkon és éppen ez^rt szüntelen önképzéssel kell 
magunkat Istennek rendelkezésére bocsátanunk. - Másik feladata 
az egyháznak az, hogy szolgáló szeretettel igazolja az egyház 
hitét. 3 vájjon volt- e itíő, amelyben erre több ösztönzést és 
kötelezést kapott az egyház, mint ma? Minden oldalon felénk 
tekint a nyomorgatott emberiség. Vannak gyermekeink, műnkénél* 
küli társaink, öregeink, beteg. i:ik, lelki és testi Ínséget 
szenvedőkkel oeli van a világ, valóban két kézre való munkája 
akad minden hitben élő keresztyén hívőnek. Az egyház sorsa 
Isten akarata szerint azon is megfordulhat, hogy tudjuk- e 
eléggé igazolni a ma nemzedéke előtt az egyház né düöahetet-
len szükség seégét* 

A fentiek előrebocsátása után néhány főbb vonás-
ban szeretném vázolni az az évet, mely legutóbbi közgyűlésünk 
óta eltel*t 
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Hálás emlékezet érzületével állitott meg ez év 
február 18.-1 ka dr. Luther Márton élete és müve mellett, négy-
száz éve annak, hogy Isten embere megvívott földi harca után 
nyugalomra sirba&zdllt. Halála óta tehát elmúlt nég évszázad, 
de még máig felmérni nem tudtuk azt az áldást, melyet szent 
szolgálata az anya3zente yftáz és a világ számára jelentett. 
Inoen követségében járt. Harcok között engedelmesen hajolt 
meg Isten parancsoló akarata előtt, ezért lett jelentősége 
életét messze túlhaladó eredményekben gazdag á. A történelmi 
múltból elénk emelkedő alakja most is az egész világot arra 
intette, hogy áluott életet csak Isten szolgálatában lehet 
élni, alkotó munkára csak az az élet alkalmas, mely magét 
teljesen odaszenteli Isten Lelkének. Jelentsen az évforduló 
mindannyiunknak sokkal többet az emlékezésnél, indítson arra, 
hogy az anyaszentegyház erősítésére Istennek tetsző, engedelmes 
életet éljünk. Minket pedig, evangéliumi egyházunk ta jait sar-
kaljon ez az évforduló arra is, hogy egyházunkat és abban gyü-
lekezeteinket Isten munkaeszközeivé tegyük, 

AZ emlékünnepet egyházkerület ün.k gyülekezeteinek 
és iskoláinak figyelmébe ajánlottan, hogy mindenütt tartsanak 
aegeal-kező gyülekezeti összejöveteleket. Országoson a Magyar 
Luthertársaság rendezésében, karöltve az egyháze, yetemmel és 
az Országos Lutherszövetséggel, Ünnepeltük meg a nagy napot 
a Beák-téri templomba^, ahol megnyitót egyhozegyetéaünk 
házi és iskolai felügyelője moaautt, ealékbeszédet pedig én 
tartottam. 

Az egyházmegyék legtöbbje két esztendő ut n elő-
ször tartotta meg ismét évi közgyűlését« A békési kivételével 
minden egyházmegye. Legtöbb helyen kis részvétellel, amit az 
ismert akadályok érthetővé tesznek. 

Az egyházmegyéktől - ugyancsak érthető okból -
részletes jelentések nem érkeztek. így nehéz volna a s- okásos 
és részletekre kiterjeszkedő jelentést összeállítani. Fájdal-
masan érintett, hogy alig egy-két egyházmegye kivételével a 
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világi elnökségi ta ai hiányzottak. Időnk nyomorú* ágához tar-
tozik es fájó panaszunk is e^rbea, hogy okct a vajúdó jelen 
munkahelyül tői távoltartja, vagy a halál elszólította sora-
inkból. 

A3 esperesek kivétel nélkül mind hősies nnmkára 
vál alkostak. Nyugodjék meg rajtok ezért Isten áldása. Tud-
juk mindannyian, mit jelent ma és mit jelentett főkint a 
téli időszakban irfcrakelni. Ok me »tették. Utaztak ablaktalan 
vonaton, alkalmi fuvarral, koosin, ha volt: kerékpáron és nem 
ria tok vi- gza attól se, hogy több napi távolsá nak is gya-
logszerrel vágjanak neki. Csakhogy valamely {'lilekezet gond-
ján könnyithessonek. Ül kor az egyházkerületi közgyűlés tag-
jainak tel,)es eli meréfcét tolmácsolom nekik ezért, bizalom-
mal -érem mindegyikét, hogy ezt az áldozatot továbora is vál-
1 alják mindaddig, mis vagy & magunk erejéből, vagy - mint 
kilátásba helyezték - , külföldi hittestvéreink- segítségével 
közlekedési gondjainkon segíteni nem tudunk. 

A3 egyházmegyékből érkezett közlés- k alrpjáa meg 
lehet állapítani, hogy az egyes .gyülekezetek hitélete általá-
ban valamilyen ébredés jeleit mutatja. Ezeket a fellobbanó 
tilsakét őriztük hiven. Lelkipásztorok és világi őrállók egy-
aránt teljenek versenyre egymással, mint tue ják imádsággal és 
munkával ugy megőrizni és felszítani őket, hogy egyházunk ál-
dott ujuláse t 'matíliasson belőlük. 

Az idei helyzetképhez, melyet a jelentések eleve-
nít anek, ̂ lozzátartozik az az aggodalmas vonás, melyet a kite-
lepítés és kitelep -.lés jelent szamunkra. - AZ Arad-békési egy-
házmegye esperesi jelentése teszi szóvá azokat a iij lvonvaló 
igaz -j&gtaluaság nat, melyek liezőberény nómetszáraazneu egy-
háztagjait érték. A aezőberényi Volksbundnak összesen 267 
tagja volt. A VoLarbuna-ta büntetése cimén .égis a vörös-
hadsereg 510 fiatal férfit és nőt deportált, a kitelepítés 
al-^lmával pedig 496 gyülekezeti tagot tettek az országhatá-
ron túlra. Az esperes jelentése alapján különböző lépéseket 
tettei aagan is, egyMzegyetezátak elnöksége és püspöki kara 
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is, de minden közbenjárásunk eredménytelen maradt, A fáj-
dalmas az, hogy sokan kerültek elhurcol tatásra és kitelepítés-
re» akik éppen akkor szervezték meg a magyar hazához valé hű-
séges ragaszkodásnak a mozgalmát» aaiko- ez számukra csak hát-
rányt jelenthetett és amikor másutt igen sokan meghunyászkod-
tak az idők vihara előtt. Ehhez hasonló tüneteket kell fel-
jegyezni öyoaa, Iklaü és Harta esetében is. 

A másik mozzanat, mely evangélikus e^yh zuak hí-
veinek számát apasztja: a magyar-szlovák lakosságcsere-egyez-
mény tefülotére tartozik. Egyetemes magyarságunk szemszögéből 
tekintve is gondok tömegét tartalmazza. Hiszen az egyezmény 
egyoldalúságával alkalmas arra, hogy minden hátránya hazánk-
ra háruljon. Itt a szlovák kitelepülök önkéntes jelentkezés-
sel kerülnek áttelepítésre, amott a felvidé ki magyőrség tag-
jai közül annak kell elhagynia otthonát, akit Cseh-szlováki a 
kormányzata kiutasít. EgyMsuakat ezenfelül még a legnagyobb 
kellemetlenségeknek is kitette ez az egyeaméaykötés • szlovák 
részről a propagandabizotteásüök szinte .orlátlaa jogai vol-
tak. Már ezt is szorongó sziwel nézte az ember. Fájdalom, 
szlovák részről az ottani egyházi körök aktiv bekapcsolódást 
is vállaltak. Különböző felekezetek papjai is elhelyezkedtek 
& propagandabizottságban, tevékenységük megkezdése előtt fel-
kerestek azzal a kívánsággal, utasítsam az érdekelt egyházköz-
ségek lelkészeit, hogy- templomaikat bocsássák rendelkezésükre, 
hogy azokban istentiszteleteket tarthassanak. A kérelmet el-
utasítottam. Elutasítottam ak.or is, amikor a szlovákiai püs-
pöki kar keresett meg ilyen irányban. Kifejezésre juttattam 
ugyanis azt a meggyőződésemet, hogy magyar és szlovák egyhá-
zaink között a kapcsolatokat nem ebből az alkalomból kellett 
volna felvennünk, hanem szót kellett volna váltamnak arról a 
kérdésről, miért teszik át onnan magyar lelkészeinket és hí-
veinket kihallgatás nélkül, eljárás nélkül és vagyonuk áthú-
zásának lehetősége nélkül? Bizonyos fájdalo jaal kell ae0álla-
pítanom, hogy kerületünk lelkészei közül néhányan kifejezett 
kérésem ellenére is átengedték szószéküket a propagandabizott-
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ságban helyetfoglaló lelkészeknek. Elismerem, hogy elő .ez lehe-
tett p^róchusi joguk, de meg kell állapi tanom, magatartásuk 
mégis csak bizalmatlansági szavazat volt az egyházkerület fe-
lelős vezetőjével szemben. A szlovák lelkészek és a szlovák 
püspöki kar által előterjesztett kérelem elutasításában ugyan-
is nem elfogult szenvedély vezetett, hanem a legtisztább meg-
győződés arról, hogy templomaink nem politikai akciók céljaira 
épültek. Kötelességemmé tette az elutasítást az a bizonyos ér-
tesülésem is, hogy hiveink általában nem ekarnak kitelepülni 
és igy nem lehet őket egyházi propaganda hatásainak kitenni. 
V^-érelt végül az is, hogy már a propaganda megkezdése előtt -
mint aztán később is - szlováknyelvü egyházi és politikai la-
pok gondoskodtak arról, hogy egyházunkat rágalmakkal illessék. 
Aggodalmaink teljesen indokoltak voltak, mert tudom, hogy ahol 
a lelkészek a templomokat átadták, vagy ahol ennek átengedése 
hijján népgyűlések formájában tartottak szabadágadatti isten-
tiszteleteket, ogt a propaganda-lelkészek bizony politikát hir-
dettek nem pedig enangéliumot, - mint ígérték, hírnek igazolá-
sára hadd idézhessem a Csanád-csongrádi esperes jelentésének 
néhány mondatát: "Az agitátorok között néhány sziovákajku, 
Szlovákiából való evangélikus lelkész is volt, sőt Osuszky 
szlovák evangélikus püspök is megjelent, Osuszky püspök egyik 
gyülekezetben a köztéren istentisztelete is tartott. Luther-
kábát b an, mellén arany kereszttel. Az istentisztelet népe né-
hány alkalommal megtapsolta a püspök i g e h i r d e t é -
s é t . " 

Meg kell emlitenem azt, hogy némely helyen a ki-
településre jelentgettek tudtul adták azt a szándékukat, 
hogy az egyházi ingóságokból magukkal viszik a templomi kegy-
szereket, harangot, orgonát és anyakönyveket. Erről a szandék-
roi bejelentést tettem kormányunlmak, de megnyugtató intézke-
désről még értesítést nem vettera. Nem szeretném, ha a lakosság-
csere lebonyolítása után késő fájdalommal kellene megállapíta-
ni, hogy az előzetes figyelmeztető szó ellenére is végrehajt-
hatták szándékukat. 
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Az iskolákról általánosságban szóltam már. Ez az 
elsült közigazgatási óv e téren is hozott változást. Az álta-
lános iskola formájában. Mm akarunk mindenáron minden ujltő 
szándékkal szemben tiltakozni. Csupán annyit kell megjegyez-
nünk, hogy az általános Iskola felállítása egyházunkat mint 
iskolafenntartót szintén érintette, mégis a hirtelen megho-
zott rendelkezés kiadásánál egyházunkat meg nem kérdette a 
kormány, hanem közvetlen rendelkezéseket adott a helyi gyüle-
kezetek iskoláinak. Attól az érzéstől nehéz szabadulni, hogy 
esetleg egséz nemzedékek jövő lelkinevelését célzó újítás-
nál hasznos lett volna a végrehajtást célzó lépéseket kellő 
előkészítés után megtenni. 

iskoláinkat érintő időszerű kérdésünk a B-listá-
zás. érthetetlenül áll szemben ezzel az intézkedéssel az em-
ber akkor, amikor hazánkban minden ember világosan tudja, hogy 
iskoláink tanszeméiyaetünek számában szinte végzet, sen nagy hi-
ány van és ezt a hiányt a B-lista nem kiküszöbölni, hanem még 
megnövelni szándékozik. 

Több oldalról felmerült érdeklődésre kell válaszol-
nom, amikor kitérek a rádión közvetített istentiszteletek kér-
désére. Templomi közvetítéseink elmaradtak. Ennek oka nem az 
volt, mintha a rádió réözéről hiányzott volna a hajlandóság 
a közvetítésre, hanem a berendezési tárgyak hiánya és az a 
tény, hogy csak egy adókészüléken át tudták a rádió program-
ját közvetíteni. Ezért kor lt sor az u.n. »vallásos félórák» 
rendjére. A tél végén azonban ezek egyideig elmaradtak. Oka 
az volt, hogy cenzúrának kívánták alávetni a rácilé-igehirdeté-
seket. Ilyen irányú többszöri kísérlet után ez alkalommal sem 
tudott egyházunk beleegyezni külső tényezők cenzúrázó igényé-
be. Később a rádió igazgatósága megelégedett azzal, hogy a rá-
dió-igehirdetések cenzúráját az illetékes egyházi főhatóság 
végezze el. E döntés után ismét vállaltuk a szolgálatot. Egye-
bekben megjegyzem, hogy a közeljövőben a félórák mellett időn-
ként beállítanak már templomból közvetített istentiszteleteket 
is. Hathetes ciklusonként evangélikus egyházunknak átlagban 
két félórája és egy helyszíni templomi istentisztelete ̂ erül 
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közvetitó©re. 
Emlitést tettem arról, hogy a kerülethez érkezett 

jelentések alapján teljes és mindenre kiterjeszkedő képet nyúj-
tanom az egyházmegyékből, gyülekezetekről, iskolákról és intéz-
ményeinkről nem áll módomban. Meg kell tehát elégednem azoknak 
az adatoknak felsorolásával, melyek rendelkezősemre állanak. 

Középiskoláinkba az 1945/46.- iskolai évben volt 
összesen 5.473 beíratott tanulónk. Ebből ovnagélikus volt 
1.661, tehát 50^. Ilyen magas tanulólétszám még nem volt is-
koláinkban, azt legfeljebb a most kezdődő iskolai év szár-
nyalja felül. Sajnálatos azonban az evangélikusok arányszámá-
nak csökkenése. Remélhetőleg ezen a téren is javulást jelent 
az idei beiratkozás* 

AZ idők hangját megértve és ezért külön munkára 
is készen megszervezték a dolgozók iskoláját a békéscsabai 
és az orosházi gimnázium keretében* 

A tanévvégi érettségi vizsgálatok jő eredménnyel 
zárultai. Az elnöki Jelentések kivétel nélkül mindenütt kiese-
lik a tanári karok leii aoretes és gondos munkáját* Az érett— 
ségi elnöki tisztet képviseletemben és megbízásomból a követ-
kezők töltötték be: Az aszódi gimnáziumban dr* Reap. rt Elek, 
a békéscsabaiban Rohály Mihály, a budapestiben Kemény Lajoe, 
a budapesti leánygimnáziumban Huttkay Miklian Gyula, az oros-
háziban Botyáaszky János, a szarvasi gimnáziumban Kiss György, 
a szarvasi tanítónőképző érettségi és képositő vizsgálat u 
pedig Bartos Pál. 

A budapesti leánygimnázium igaz0atól teexidőlnek 
ideiglenes ellátásával dr. Reaport Eleket, a szarvasi tanító-
nőképző intézet igazgatásával pedig Pasaag Árpádot biztat 
meg. Jeszenszky* Ilona budapesti leánygimnáziumi tanártőt, va-
lamint Meskő György kiskőrösi taaitŐt érdemes elis-
meréseké pen igaz0atói cimmel tüntettem ki. 

A kerületi törvényszék az elmúlt közigazgatási 
évben háronizbea ült össze. 1946. január 5.-1 ülésén Zatykó 
Mihály fellebbezését tárgyalta, 1946. április J.-i ülése a 



2atykó, Hajba és Pepó, az 1946. május J.-i ülés pedig ismét 
a Hajba üggyel foglalkozott. Itt közlöm, hogy dr. Sarudy Ist-
ván kerületi törvényszéki biró tisztéről lemondott. 

A kerületi presbitérium 1946. január J.-i ülése 
a katedratikum, az igazolások, a háborús események kör uttes-
tében eltávozott és vissza nem tért lelkészen, valamint fo-
lyó ügyeket tárgyalt. 

1946. április 2.-1 ülése foglalkozott a «Jó Pász-
tor alapítvány*, valamint a Miss^ióegyesülrt lelkészi dióleve-
lének kérdésével, k kerület anyagi helyzetével ós a magyar-
szlovák népcserével. 1946. julius J.-i ülése az egyházkerületi 
közgyűlés ösazeliivása, igazolások, lakosságcsere, felekezeti 
iskolák s a külföldi segélyek ügyév 1 foglalkozott. AZ 1946. 
szeptember 11.-i ülés tárgysorozatán pedig a mai közgyűlés 
előkészítése szerepelt. 

A kerületi közgyűlésre Ki Küldendő taaitóisépvise-
lók választását ez évben nem lehetett végrehajtani. Ezért ke-
rületünk tanítóságát a mostani közgyűlésen as 194J.-oan sza-
bályszerűen választott tanitók képviselik. Ezek a köVevfcesőki 
Siszely György békéscsabai, Tasnáuy Lajos ikladi, Bartal Béla 
péterii és Mendelényi Jáaos kiskőrösi tanitók. Bevezettek ré-
szére a ae bizőleveleket kiadattam és a közgyűlési meghívót 

j 

ae küldettem. 
Tizenhétesztendős csendes és hűséges szolgálat 

után, gondok terhe alatt roskadva, esperes! tisztségétől meg-
vált B&kay Péter, a pestmegyei alsó egyházaegye esperese. Is-
ten tegye áldottá azegyhazmegyében végzett minden munkáját, 
gyülekezeti lelkipásztori szolgálatában pedig auja meg neki 
azt a kegyelmet, hogy az evangélium bizonyságtevoje maradhas-
son sokáig. 

A felső pestmegyei egyházmegye ezévi közgyűlése 
alesperessé Blatnitzky Jenő cinkotai lelkészt választotta 
meg. szeretettel köszöntöm őt uj munkahelyén és Isten gazdag 
áldását kérem elvégzendő szolgálatára. 

Az egyházközségek lelkészi állásaiban a következő 
változások állottak be: A kelenföldi egyházközség Kenúeh György 
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nyáregyházi, a csömöri Bndreffy Zoltán volt újvidéki, a gádo-
ros! Aranyi József ottani helyettes lelkészt, a nyáregyház! 
hapták Gyula ottani helyettes lelkészt, az Orosh za-Lákóozi-
telepi Farkas Lajos ottani helyettes lelkészt, a csillaghegyi 
Kaposvári Vilmos szentendrei, a mezőhegyes! Endreffy János 
volt pozsonyi és a kiskunhalasi egyházközség Bachát István ot-
tani segédlelkésst választotta lekészévé, végül a pesti egy-
házközség a kórházi munka végzésére Gálát György volt csömöri 
lelkészt hivta meg. 

A rákospalotai egyházközség adminisztrálásával 
Janesó Bertalan ottani vallást6nltÓ-le2Uészt, a csenadalber-
tivel Zalán Pál hé. .áccsal?ai vallás tanltő-lel~ észt, ti medgyes-
e yh.zival dr. Gubcsó András pitvaro 1 és a pilisivel er. hel-
le Ferenc ny. gimnáziumi címzetes igazgatót bistei meg. 

Az újonnan szervezett hódmezővásárhelyi vallás-
tan! tó-lelkészi állásra Szentgyörgyi Ferenc levéli helyettes 
lelkészt nevezte ki. A pesti egyházközség vallástan tó-lei-
készévé választotta Gádor Andrást és Porkoláb Mártát. Jeszensz-
ky Tibor, Filipplnyi János, Kálmán Lajos segédlel iaészakt val-
lás canitó-lelkészekké nevezt ki.. 

Az uj lelkészek és vallástanitó-lelkészek munkájá-
ra Isten gazdag áldását kére®. 

A kerületi lelkészkdpesitő-bisottság előtt első 
vizsgát tettek: Brenner Imre, Fe enczy Bolt in, Luptáit Gyula, 
}£unez Frigyes, Visontai Hóbort, Filippinyi János, Hernád Ti-
bor, Kokavecz Károly, Leskó Béla, Matuz László, Hagybocekay 
Vilmos, Poefay György, Szentpéteri Péter, Virág Gyulp ás Boi-
tin László eegődlelkészSfe. Második vizsgát tettek: Boros Ká-
roly, Pásztor Pál, Kálmán Lajos, Brenner Imre, Ferencjr Zoltán, 
Lupták Gyula, lluacz Frigyes és Visontai Hóbort. Az utóbbiak 
a vizsga sikeres letételével lelkészi oklevelet nyertek. 

Külföldön ezidőszerint egy segédlelkészünk tartóz-
kodik: Vajta Vilmos Svédországben. Ségebboa, mint ösztöndíjas 
mint ki és jelenleg mint a svéd egyház érseke által a külföl-
di segélyesé-bizottság magyar tagja samkálkodik áldott eredmé-
nyekkel. 



Halottaink: dr. Mikola sánclo- budapesti ny. gimná 
ziumi igazgató, dr. Losch János budapesti gimnáziumi tanár c. 
igazgató, Jonsohn Gisle norvég missziói lelkész c. püspök, 
Baert r Ádám a középső pestmegye! egyházmegye felügyelője, Ko 
váes Andor orosházi lelkész, tb* esperes, Gaál József budavá-
ri valláslazitó-lelkész, dr. Pósch Gyula és dr. Papp Elek 
törvényszá JL birák, Gazsó Pál békéscsabai ny. v;J.iásxanitó-
iéi rsz. Hajtűk kivül az esperes! jelentések a halál bő ara-
tását közlik & különböző egyházmegyékből. 

Egyházunk e ninden :or hűsegei uiunkásainak siri 
nyugalma felett őrködjék Isten oltalmazó kegyelme és adja 
me nekik Megváltónk érdeméért a bünbocsilnatot és az őrök 
élet ajándékát, nyomukban pedig támasszon e£yb ázuaknak buzgó-
ságos műnk ásókat• 

ffyugalonbavonultak: Poér P. Sándor pestozenter-
zséboti vallástaaitó-leliész, Pataki Sámuel békéscsabai gim-
náziumi Igazgató és Glatz Jőzsefné budapesti vell ás tanárnő. 
Adjon nekik Isten békességben eltölthető nyugalas esztendő-
ket. 

A békéscsabai gimnázium igazgatójává választotta 
dr. szeborányi Lajost. Le yen áldás ez iskola vezetése érdeké 
ben kifejtendő munkásságán. 

EgyházkeríUetünk különböző szolgálataiból vissza-
vonultak: dr, Hittriok Ödön bu^gpe.ti fiugimnásiumunk és dr. 
Henk Ernő budapesti leánygimnáziumunk iskolai felügyelője, 
Sárkány Béla kerületünk lelkészi főjeyzlje, sréter Ferenc 
kerületünk lelkészi jegyzője és dr. Sarudy István egyházkerü-
leti törvényszéki biró. 

Kerületünk igazolóbizottsága három ülést tartott 
az elmúlt közigazgatási & ven* 194$ • deeeaber 28- ui az iga-
zolási eljárást indította meg, 1946. április 27-én a kerüle-
ti és e yhIzmegyei i vazolóbizottsági ta^ok igazolásával, 1946 
junius 27-én pedig az Arad-oékési egyházmegye /munkásainak iga 
scldsi ügyeivel foglalkozott. 
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Az egyliazkeriiletbetn folyó múmiáról szőlő jelentés-
ben szólnom kell arról a szolgálatról is, mellyel a gyülekeze-
teknek Isten igéjével szolgál az evangélizáciőt végző munká-
sok csoportja. Kerületünk evangélizáeiőját irányításom mel-
lett Csepregi Béla kerületi missziói lelkész végzi* Szolgála-
tát legtöbbször ug végzi, h; gy egy-egy gyülekezetben 8 napos 
evangélizáciőt hirdet* Az egyházkerület területén az elmúlt 
évben ilyen evangélizáció 32 gyülekezetbe volt* Ezeken kivul 
konferenciákat rendezett egyházmegye i le Íré szegyesül e t ek tag-
jainak részvételével, peda^óguso. nak, gyülekezeti közösségek-
nek, népf őiskoláso nak, középiskolásoknak, csendesnapokat kö-
zépiskolai diákok részére az intézetekben. Egy-két napos lá-
togatásokkal pedig fél kereste eddigi szolgálatának helyeit* 
A kerület evangelizációs munkásai a kerület határain tul is 
végeztek szolgálatokat. Sajtó betűin át szólt a szünetelő lep 
helyében kiaaott »Evangélikus Evangélizdció" 10 megjelent szá-
mában s több iratot is m gjelentetett, melyekről sás összefüg-
gés bem emlékezem ne, ,. 

Kerületünk terü.etén két dlakonisszaintézet műkö-
dik: a Fébé és a békéscsabai* Az előbbi szinte az egész kerti-
let textiletén, sőt tul nyúlik szolgálata a kerület határain 
is, a békéscsabai ixu-ább csak a oaj It gyülekezete texületén 
munkálkodi 

A Fébé di akonissaae£ jyesület mimkásságát Kellőleg 
értékelni és szolgálatait felsorolni alig lehet* Néhány adat 
szóljon arról a széleságu munkásságró 1, melyet roppant nehéz 
körülmények között jelenleg folytat* Munkás* kat képez most is 
m jövő számra, előképző tanölyamain* Állami kétéves beteg-
ápolói tanfolyamon 16 testvér vesz részt, akik vizsgáikat szin-
te kivétel nélkül kitüntetéssel állják meg- Konferenciádat ren-
dezett a múlthoz hasonlóan tagjai, az evangéllzáló közösség, 
férfiak, asszonyok, leányok, népfőiskolás lányok részére és 
saját diakonisszái ds diakónusai részére* Az egyesületen kí-
vül álló evangélizaeiős szolgálatokból is kivette részét és 



25. 

számtalanszor ajánlotta fel tanácskozásra alkalmas helyét más 
összejövetelek rendezésére* - Régi szeret tintézményei mellett 
szinte leküzdhetetlen aliadályok ellenére is uj intézményeket 
létesitett: csecsemőotthont, férfi-szexetet-ott-ont. Uj leány-
otthont Budán, egyet főiskolás lányok, egyet pedig középisko-
lás ós dolgozó lányok részére, VíJLamiAt egy fiuottiioat fá- és 
középiskolások részére* Gyermeknyaraltatási akciót szervezett, 
internátusában pe dig elhelyezte a svéd és dán convoyok soffor-
jeinek túlnyomó részét, azivel külföldi testvéreink, nagy el-
ismerés .t vivta ki a maga számáig - Gyülekezeti munkájában 
uj mannát vállalt Budapest-Bugló, Budapest- Kelenföld, Rákos-
keresztúr és Hatvan-Sura gyülekezetében* Kérésemre pedig egy 
diakonisszát rendelkezésre bocsátott a csépai missziói egy-
házközség gondozására* Betegápolást, mentőszolgálatot és ha-
difogolygoadozást végzett* Gondjai enyhítésére a gyülekezetek-
hez fordult természetbeni támogatásért* A gyülekezetek nagy 
megértéssel siettek segitségóe* Segédlelkészi állást szerve-
zete és első segé:lelkésze: Ferenczy Zoltán munkáját aeg is 
kezdette* Gondozása alatt áll a pesthidegkuti fiók-egyházköz-
ség. Hadifogságból visszatért Syirják Tivadar és Magna András 
diakónus. A diakonisszán közül eltemette Huszár Margit és Sza-
bó Irén testvéreket. 

A bé-xQsesatai diakonisszaegyesület tagjai a helyi 
egyházi árvaházban és az aggok otthonában dolgoz ak* Uj le-
ányinternátust létesitett és a városi közkőrkázban ápolónői 
munkát teljesit. A városi szeretetház irányítását is vé^zi* 
napközi otthonban, ebédeltetés! akciókban veszik ki részüket. 
Ifjúsági munkában is tevőlegesen szolgálnak* 

Anyagi gondokkal küzd. Uegneheziti ezeket a gon-
dokat az a körülmény, hogy 10 hold algittányi földjét elvet-
ték tőle, végzés és törvényes intézkedés nőikül és nái^ rea-
dettetnie ezt a sérelmét nem sl került még* 

Lassanként magához tér aléltságából irat- és 
könyvkiadásunk is* Az elmúlt évben valami olvasmányt már tud-



tunk híveink kesébe adni. Ismét megjelent a Fébé-na tár, a 
bibliaolvasó utmutató, Molnár Budolf szerkesztésében éo for-
dításában egy imádságos könyv, egy verseskönyv, az evangéli-
sáció sajtószolgálatában a láthatatlan evangélizáció "Ine 
mindent újjá teszek" cimü könyve, Mády Zoltáni "Megnyilt 
sirok" viartt könyve, dr. 3silády Jenő: "Luther utolsó útja" 
cisü tanulmánya. A Luther-Társaság: Luther Kiskátéját adta 
ki. - Mindmegannyi biztató jel a jövendőre nézve. 

Az egyházkerület lelkészegyesülete vezetéséről 
számtalan más gondom miatt lemondottam. Az egyesület uj el-
nökévé megválasztotta ....... aki-
nek működésére Isten áldását kérem. 

Az Evangélikus Pupnék Országos szövetsége bánya-
kerületi tagozata az év folyamán igyekezett havi összejövete-
lein egybegyűjteni a Budapest közelében élő tagakat. Ezek ka-
rolták fel a szövetség kistarcsai otthonát is. Az épület sé-
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ríiléseket szenvedett a háború idején. Javitő munk álanok most 
folynak és igy remélhető, hogy hivatását a közeljövőben i o-
kosottábbaa teljesítheti. S nemescélu intézmény támogatására 
a gyülekezetek figyelmét szeretettel hivom fel. 

A kerületi dyúcintezet és Lutherszövetség műkö-
dése még nem indulhatott meg. fiemélem, hogy mindkettő eddigi 
áldott tevékenységét folytathatja a következő évben. 

A keiül ötben működő népfőiskola : munkavégzéséről 
jelentest nem kapten. 



Egyházkerületünk üormaayzásónak magamra vállalt 
munkájában az első év fordulójához közeledem. Erről az évről 
szóló muakaj ölen tűsemet a következő, .ben terjesztem a közgyű-
lés elő. 

Hivatalos kiszállást végeztem Pilisen /Ír45.de-
cember 15./ a budapesti fiugiiaaázi umu aa /154ó. május 6./, a 
budapesti leánygismáziumban /ly4ó. junius 4*5«/ és felszen-
teltem az Lgyh*zak Világtanácsm által Vecsés gyülekezetéenk 
ajándékozott barakkteyplomot /1946. augusztus 25*/ 

Meglátogattam a következő gyülekezeteket, ahol 
szobaiatokat végezteu: Kelenföld, kiskörös, íiákosker aztur, 
Pót, Budáue.gyvidék, Csömör, Cinota, Budavár, Angyalföld, 
Budapest VIII« kerület, Aszód, Rákospalota, bzeged, Kiskőrös, 
Kecskemét, Soltva.hert, Kiskunhalas, Szarvas, Orosh za, Bé-
késcsaba, Vecsés, Aszod, Hévizgyürk, Hagytaresa. 

Bésztvettem a következő egyházmegyei és lelkészi 
értekezleteken, amol szolgálatokat is végeztem: Pót, budapes-
ti presbiterkonferencia, budapesti egyházmegyei lelkészérte-
kezlet, Csanád-csongrádi egyházmegyei XeLKszegyesület, szar-
vasi pedagóg iskonfer encla, békéscsabai lelkészkonferencia. 

Előadásokat tartottam: a Protestáns Napo , alkalmá-
val reformációi emlékbeszédet, A Magyar Bibliatársulat eyan-
gélizácioa konferenciáján, a budapesti egyházmegyei tisztiv-
selők konferenciáján, a Protestáns Árvaház ünnepségén, a 
Luther-Társaság Luther-ünnepén, nagyheti elesend.esedósi ige-
hirdetést végeztem a üander-gyár munkásai között, a férfiin-
te 11 igenei a hűvösvölgyi konferenciáján, a Pébé diakonissza-
egyesület konferenciáján és tagjai részérc rendezett konfe-
rencián, a soproni teológiai ifjúság csendesnapjain és a ke-
resztyén leányegyesületek tanitónőkonfeeaeiáján. 

Képviseltem egyházkerületünket püspöki konferen-
ciákon, egyetemes elnökségi értekezleteken, a magyarországi 
ökumenikus tanács tár^yalásaia, a Protestáns Árvaház vá-
lasztmányi ülésén, székesfővárosi és állami ünnepségek al-
kalmával, az amerikai követség fogadó esté in, Lázár Andor 
dunamelléki református egyházkerületi főgoadnok beiktatá-
sán, a Kálvin-téren megtartott ökumenikus istentiszteleten. 



a refoxiaátus pUsp&xi oarral ködösen tartott konferencián, 
és különböző más alkalmakon* 

As elnöki tisztséget töltötten be a henömüvésze-
ti Főiskola kántorképző tanfolyamának záróvizsgáján* 

HivatkLos látogatásokat tettem minisztériumokban, 
főigazgatóságokon, temtvéregykázak vezetőinél* 

A rádioi^asgutoságon tartott többszöri ̂ vatalos 
megbeszélésen egyházunk képviseletében megjelenten* 

A tiszai egyházkerület aegbiavsából résztvettem 
a jogakadémiák Ügyében folytatott miniszteriális tárgyaláso-
kon* küldöttséget vezettem a Protestáns Árvaház, a budapesti 
beszerzési csoport és a budavári templom újjáépítése ügyében 
minisz tóriumokba* 

öürü levélváltást folytattam gvéuorsza.̂ , Dánia, 
An^üa Js Svájc egyházi köreivel, amely utón talán sikerült 
valamit hozzájárulnom ahhoz a célhoz, hogy ktüUölai mittest-
véreink ismerjen meg valóságában mostani egyházi helyzetün-
ket. sajnálattal keli közölni, hogy a svéd egyház érseke 
által hozzám káloütt meghívását, melyben a személyes kapcso-
lat felvételére kér, eddig rajtam kivdl álló akad.Ilyozó kö-
rülmények miatr teljesíteni nem tudtam, külföldi látogatóink 
közül látogatásén fogadtam Simons an0ol lelkészt, Steward 
Jakab evui^élizátort, JLercLc dán lel. észt, Joaehimson or-
vost, a svéd érsek vejét, valamint Abrahamsen kisasszonyt, 
a dán szeretetmrfxa Irányítóját* 

A hozzánk érkezett, szerctetauományt közvetitő 
svéd soff őrök Fébé intornátusában elhelyezett csoportja tag-
jainak reggelenként áhítatot tartottéig ugyanezeknek az 
Ülloi-uti imaházban svéd nyelvű esti istentiszteletet és a 
Budapesten tartózkodó skandináv hittestvérek részére a ke-
lenföldi templomban istentiszteletet tartottam. A budapesti 
német anyanyelvű hittestvérek érszére kétizben németnyelvű 
istentiszteleti szolgálatot végeztem* 

A lelkészi szolgálatra felszenteltem Bischer 
János, FJLesz György ás Turüoányl Károly végzett teológusokat, 
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valamint Kuthy Dezső dunáninneni püspök fül .érésűre aorváth 
Btenrik Péter, Garami La os és selmeezi János, - Turoezy 
Zoltán püspök feh Erdődre pedig Terray Los.hó végzett teo-
lógusokat. - Ifjú munkatársairu.at szeretettel ds bizalommal 
köszöntöm ds kérm Istent, adjon nekik erőt felvállalt köte-
lességük hü betöltésére. 

E yizben összegyűjtöttem egyh jakerOletüiik vilá-
gi tisztviselőit, hegy v^lUk tájékoztató megbeszélést tait-
sak az egyh Izkerdlet ós általában egyházunk időszerű kérdé-
seiről • 

Temettem Johnson Gisldt, a norvég e yház lelké-
szót, c. püspököt, aki áldott munkát végzett évek oosszu so-
rán át fSvdrosuni ban. 

Temettem iiaerter Ádám egyházmegyei felügyelőt 
óec ̂lódea. 

D. Kapi Béla püspök felkérésére átvettem a Kik. 
feletti felügyelet gyakorlását és ezért az a*,apszabdlymódo-
sito tanácskozásokon részt ve ttom. 

Végzett szolgálataikra teüntve, felsorolásuk 
annyit talán elmond, hogy nem kerestem szolgálaton kónyeine-
sebbik oldalát, he annak is világospi tudatában vagyok, hogy 
ennél sokkal többet kellett volna végeznem, mert az idők en-
nél többet is követeltek. Mentségemül szolgáljon azonban uj 
muzikakörömbon való első évi jártasság.hánya^, valamint azok 
a külső akadályok, melyek szolgálatomat erősen béklyózták. 
Ifidraem kell a kerületi közgyűlés bizalmát, mellyel időt ád 
arra, hogy az egyházkerület minden érdekét féltve őrző hű-
séget negb i z ony i thas s am • 

kérem Istent, a kegyelem Urát, fordítsa el ró-
lunk a ros kaszté megpróbáltatások terhét. De csak akkor, ha 
az azokban rejlő szent szándékait mind megértettük. Zérón, 
terjessze ki oltalmazó kegyelmét hazánk fölött s benne az 
életet ker ső és szolgáló gyülekezetekre. lí ekünk mindannyi-
unknak pedig, anik az anyaszentegyházért felelősségteljes 
elhivő szót hallottunk, adja Szentlelke áldását, Ii ̂  való-
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ban minden szolgálatunkban híveknek találtassunk. 
A számadás alkalmán álltunk m^g ma. Innen utunk to-

vább visz, Zárjuk mindannyian szivünkbe Urunk utrainditó paran-
csát: "Elmenvén, hirdessétek az evangéliumot minden teremtés-
nek". És induljunk el azzal a bizonyossággal, hogy a parancsot 
osztó Ur velünk együtt munkálkodik és megerositi igéjét az o 
szent és csodás jelei által. 

Jelentésem szives tudomásulvételét kérem, magamat 
pedig az egyházkerület jóindulatu szeretetébe ajánlom. 

A világi elnök indítványára 
a kerületi közgyűlés az egyházi 
közélet egész területére kiterje-
dő püspöki jelentést tudomásul ve-
szi, azért a püspöknek köszönetét 
fejezi ki és elrendeli, hogy ha 
erre az anyagi lehetőség meg lesz, 
ez a jelentés, vag„ legalább an-
nak elvi vonatkozású része sokszo-
rosítva az egyházközségeknek meg-
küldessék. 

5,/ A világi főjegyző bemutatja az egyetemes közgyű-
lésre kiküldendők névsorát. 

A közgyűlés megbízólevéllel a kö-
vetkezőket küldi ki: dr. Ka&z Al-
bert báró, dr. Blatniezky Pál, dr. 
Lányi Márton, dr. Na y Imre, dr. 
Szeberényi Lajos, dr. Lebrody Ar-
zén, dr. Viador Gábor és Bartal 
Béla világiakat, valamint Bódy Pál, 
Bakay Zoltán, Kemény Lajos, Bohály 
Mihály és dr. Keken Andrsá egyhá-
ziakat. 
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Ezeken kivúl jegyzőkönyvi ki-
vonattal tanácskozási és helyette-
sítési joggal kiküldi: dr. Gyimesy 
Károly, dr. Pazár Zoltán, Dedinsz-
ky Gyula, dr. Murányi György, Med-
vey Mátyás, dr. Farkass Béla, Ken-
dek György, Bomola Besso, dr. Pa-
jor Jenő, dr. Zelenka Frigyes, dr. 
Horváth Károly László, Sandy Gyula, 
Buttkay-Iáiklian Géza és dr. Komjá-
ty Jenő közgyűlési tagokat. 

6./ Az egyházkerületi presbitérium javaslatára a 
megüresedett tisztségekre 

a közgyűlés a következőket választ-
ja meg: törvényszéki birónak Fürst 
Ervin orosházi lei-észt, dr. Kaas 
Albert báró egyházmegyei felügyelő 
egyetemi tanárt, dr. Gyalog Dezső 
vallás- és közoktatásügyi minisz-
tériumi osztálytanácsost és dr. 
ghuinan Emil kúriai birót. 

Egyházkerületi egyházi főjegy-
zőnek Dedinszky Gyula békéscsabai 
lelkészt, 

egyházkeruleti egyházi aljegy-
j ánek dr. Murányi György kiskőrösi 
lelkészt, 

a lelkészválasztási bizottság-
ba Benkóezy Dániel csanád-csongrá-
di esperest, szegedi lelkészt, 

a számvizsgáló bizottságba 
Weiszer Samu bankigazgatót. 
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7./ A világi főjegyző ismerteti az egyházkerületi 
presbitérium határozatát az 1943-1944-1945. évi számadásokról. 

A közgyűlés a számadásokat a pres-
bitérium idevonatkozó javaslata ér-
telmében elfogatja s a pénztáros-
nak és ellenőrnek a felmentvényt 
a szokásos fenntartással megadja. 

0./ Tárgyaltatott az egyházkerület 1946. és 1947. 
évi költségvetése a presbitérium idevonatkozó javaslatával. 

A közgyűlés a költségvetést a pres-
bitérium javaslatára elfogadja, a 
kivánt felhatalmazást az uj pénzre 
való áttéréssel kapcsolatban a pres-
bitériumnak és az elnökségnek meg-
adja. 

9./ A katedratikum megállapítása tárgyában 
a közgyűlés a presbitérium javas-
latának elfogadásával a katedra-
tikura összegét az 1946. évi hátrá-
lékosokra személyenkénti 15 fillér-
ben, az 1947. évre pedig személyen-
kénti 30 fillérben állapitja meg. 

10./ A békéscsabai egyházközségnek a katedratikum 
1945. évi kivetése ellen beadott felszólalását tárgyalva a vi-
lági elnök felvilágosító szavai után 

a közgyűlés a presbitérium javas-
latának elfogadása mellett a fel-
szólalásnak helyt nem ad. 

11./ A kerületi gyűlési napidíjak kérdésében 
a presbitérium álláspontjának el-
fogadásával a közgyűlés csupán az 
E.T.II.t.e. 62.§-nak a./ ponjában 
felsoroltaknak, vagyis az egyház-
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kerület tisztviselőinek szavazz 
meg útiköltséget és pedig a sze-
mélyvonat III. osztályú tényleg 
felmerült költségnek megfelelő ösz-
szegben, - napidijat ez évben egy-
általában nem ad. 

12./ A Baldácsy és Közalapi segélyek iránti kérel-
mek érdemi tárgyalás alá vehetők nem voltak, mert - amint azt 
a presbitérium is megálla, itotta -

a kérelmek fedezet hiányában nem 
teljesithetők. 

13./ Sandy Gyula számvevő bemutatja a kerületi szám-
vevőszék következő jelentését: 

v nAz egyházmegyék közül eddig csupán nég küldötte be 
zárszámai ásait és költségelőirányzatát; a tanintézetek közül pe-
dig egyik sem. - A pengő, majd adópengő teljes elértéktelenedése 
folytán a beérkezett zárszámadások sem hasonlithatók Össze az 
utolsó kerületi közgyűlés által jóváhagyott előirányzatokkal, ugy 
hogy azokat az egyházmegyék által, legj bb meggyőződésük szerint 
megállapitott és általuk jóváhagyott alakjukban tudomásul kell 
vonnunk. - Ugyanigy az egyhónapos uj forint alapján felállított 
1946. évi költségvetéseket is. 

Az arad-békési egykáziie^e 1944. évi költségvetése 
7.906.- pengő szükséglettel szemben Ö.030.- p. fede ettel volt 
előirányozva. Az áthozott 1.108.13 pengős maradvánnyal 6.078.64 
pengő bevétellel és 4.173.26 pengő kiadással zárult. - Az I945. 
évi viszont 9*737-- pengő szükségleti és ugyanennyi fedezeti elő-
irányzattal szemben 3.157.80 pengő kiadást és 5*107»33 pengő be-
vételt mutat. Az 1946. évi költségvetésük pedig 4.000.- frt. 
szükségleti és ugyanennyi fedezeti előirányzatot tüntet fel. 
Mindez a jobb jövő reményében jóváhagyható. 

A békési egyházmegye 1945. évi zárszámadása 22.900.-
pengö szükségleti és 51*073*• pengő fedezeti előirányzattal szem-
bon 59*869.6. pengő bevétellel és ugyanennyi kiadással zárult. 
Előirányzata 1946. évre szükségleti és fedezeti oldalon 7*720.-
frt. - Az egyházmegye bemutatja 1946. január 29-őn felvett va-



gyonleltérát is, aai or is a missziói föld vagyona 15.145.- pen-
gő, az újvárosi te iplozn-alapé 6.445.- pengő ds a közigazgatási 
pénztáré 22.084*64 pengő volt* Mindez tudomásul vehető és jóvá-
hagyható * 

A csanád-csongrádi egyházmegye sárszámadása az I945. 
évről és függetlenül az előirányzattól 27.072*74 pengő bevételt 
és 16.224.85 pengő kiadást tüntet fel. - 1946* évi előirányzata 
1946. julius 3-án "a bizonytalan pénznem miatmziég nem volt meg-
állapítható", fedezetül az egyházközségekre kivetett 2*016 kgr. 
búza, 1*633 hgr* kukorica kivfctése irányoztatott elő, az 1945* 
évről áthozott, de teljesen elértéktelenedett 10*848 simapengő-
vel együtt. Mindez tudomásul szolgál és egyelőre j6 váhagyhato* 

A pestmegyei alsó egyházmegye 1945* évi zárszámadása 
30*812.16 pengős szükségleti és fedezeti előirányzatával szem-
ben 30.707*16 pengő bevételt és ugyanennyi kiadást tüntet fel, 
amelyben 61*06 pengő jövedelmi többlet vagyis pénzmaradvány sze-
repel* Költségelőirányzata 1946. évre 8.§$3.- frt. szükségletet 
és fedezetet mutat ki. Áttekinthetően részletezi egyházközségeink 
rendben befizetett járulékait, amik frt.-ra átszámítva: lelken-
kint 20 fillér rendes és 10 fillér rendkivüli kivetéssel, remél-
hetőleg a jövőben is be fognak folyni. - A legalaposabban össze-
állított számadásokért külön elismerést és jóváhagyást javaso-
lok. 

A hátralékos egyházmegyék és tanintézetek a f. évi 
közgyűlésből felssólitandók, hogy záros határidőre nyújtsák be 
számadásaikat és költségvetéseiket, amiknek beérkezte után fog-
juk azokat felülvizsgálni és az utólagos számvevői jelentésünk 
a kör;gyűlési jegyzőkönyvhöz lesz csatolandó, amely fölött a ke-
rületi elnökség, esetleg a jövő évi közgyűlés fog határozni." 

A kü ügyül és a kerületi szájvevő-
szék javaslatait határozati erőre 
emeli s felkéri az elnökséget, hogy 
a hátralékos egyházmegyéket és tan-
intézeteket számadásaik és költség-
vetéseik beküldésére éelhivni szi-
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veokedjék, amelyek felülvizsgálat 
után a következő közgyűlés elé lesz-
nek terjesztendők. 

14./ Grünvalszky Károly levéltáros jelenti, hogy az 
egyházkerület levéltára még mi dig nem volt rendezgető, mert a 
ieví tár céljára szolgáld helyiség ablaka nincs beüvegezve. 

Tudomásul szolgál. 
15*/ Ír. Keken András ismerteti az egyházkerületi 

lelkészegyesület l>46.évi szeptember hé 11-én tartott üléséről 
felvett következő jegyzőkönyvet. 

Jegyzőkönyv. 
a bányai evangélikus egyházkerület Lelkész-Egyesületének 1946. 
szeptember 11-én tartott évi rendes közgyűléséről. 

Jelen vannak: DedAnszky Gyula ügyvezető elnöklete 
mellett az egyesüle ti tagok nagy szá lban. 

1./ Dedinszky Gyula közének után Lukács 1:11-22.al 
alapján tart rövid Írásmagyarázatot, majd a megjelenteket üdvö-
zölve megnyitja a közgyűlést s a jegyzőkönyv vezetésére Jávor 
Pált kéri fel. 

2./ Bedinszky Gyula felolvassa Ordass Lajos püspök, 
az egyházkerületi lelkészegyesület elnökének levelét, melyben az 
egyházkerületi presbitérium egyidejű tanácskozására vald hivat-
kozással kimenti a lelkészegyesületi közgyűlésről vald távolma-
radását. 

A bejelentést a közgyűlés tudomá-
sul veszi. 

J./ Dr. Keken András isnerceti az arad-békési egyház -
megye lelkészegyesületének azt az indítványát, hogy Ordass Lajos 
püspök urnák a békéscsabai lelkészevangelizáciőn elhangzott elő-
adásai az egyházról és az egyházi hivatalról, bővebb kidolgozás-
ban nagyobb lelkészi nyilvánosság számára képezzék megbeszélés 
tárgyát. 

Az indítványt a közgyűlés magáévá 
teszi és a püspök úrhoz továbbit ja. 
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4./ Dr. Kehen András ismerteti az arad-békési egy-
házmegye lelkészegyesületének azt az indítványát, hogy ez egye-
temes egyházi köuyv- és laptár olvasóterme nyittassák meg a 
lelkészi kar előtt. 

Az indítványt a közgyűlés magáévá 
teszi s azzal a kiegészítéssel to-
vábbítja az egyetemes egyház el-
nökségéhez, hogy a könyvtárt te-
gye hozzáférhetővé olyan formában 
is a lelkészi kar részére, hogy ab-
ból egy-egy könyvet otthonukban is 
tanulmányozhassanak a lelkészek. 

5./ Dr. Keken András ismerteti Szlancsik Pál indít-
ványát, hogy a közgyűlés sürgesse egyházunk közigazgatási rend-
szerének korszerű újjászervezését, egyszerűsítését. Az indítvá-
nyozó élőszóval kifejti, hogy elgondolása szerint az egyházi 
életben kevesebb adminisztrációra és több evangélizációra van 
szükség, továbbá az egyházkerületek arányosítását látja kívá-
natosnak. 

Az in hitványt a közgyűlés magáévá 
teszi és az egyházkerületi közgyű-
léshez továbbitja. 

6./ Dr. Keken András ismerteti Szlancsik Pál indít-
ványát, hogy mondja ki a közgyűlés az egyház munkásainak lét-
fenntartását elősegitő szeretetintézmény élétrehívásának szük-
ségességét és sürgősségét az ökumenikus szervezet segítségével. 
Az indítványozó különöskJpen az egyházi munkásk gyermekeinek 
internátusi elhelyezésére gondol. - Mezei Jószef csatlakozik a 
javaslathoz, de kívánatosnak tartja, Logy az egyházi munkások 
önkéntes megadóztatás formájában maguk tartsanak fenn ilyen in-
ternátust. - Zulauf Henrik a Fébé egyesület legmesszebbmenő tá-
mogatását helyezi kilátásba, ismertetve az egyesület eddigi ily-
irányu tevékenységét. - Kreesák János a segédlelkészek támogatá-
sát kéri. - Kincses Gusztáv bejelenti, hogy a békéscsabai gim-
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názium diákinternátusában két hely áll rendelkezésre, de évek 
óta nem veszik igénybe. - Zászkaliczky Pál az eredeti javasla-
tot magáévá téve kiegészítésül indítványozza, hogy anyagilag a 
Fébé ilyenirányú szolgálatát támogassa a lelkészi kar. Még töb-
bek hozzászólása után a közgyűlés elhatározza: 

A lelkészegyesület köszönetet mond 
a Fébé egyesületnek az egyházi mun-
kások érdekében eddig kifejtett ál-
dásos tevékenységéért s egyeidejü-
leg kéri, hogy magukra maradt és 
elaggott lelkészek felkarolását is 
tegyék lehetővé szeretetintézménye-
ikben. - A lelkészegyesület megke-
resi azokat a gyülekezeteket, me-
lyekben internátus van, liogy egy-
házi munkás ok gyermekeit az inter-
nátus! elhelyezéseknél és kedvez-
ményeknél részesitsék előnyben. -
A ielkészegyesülét felkéri az el-
nökséget, hogy a püspökkel együt-
tesen dolgozzon ki megfelelő meg-
oldást az egyházi munkások önkén-
tes megadóztatására az egyházi 
munkások gyermekeinek internátus! 
elhelyezése érdekében. 

7./ Dr. Keken András ismerteti Fabok Ferenc inditvá-
nydt, hogy lelkészi karunk forduljon a győztes államok protes-
táns lelkészi közösségeihez a párisi béketárgyalásoknak magyar 
népünk érdekében való kedvezőbb befolyásolása érdekében. 

Bár a közgyűlés az inditványt meg-
késettnek itéli, azt a Közös Pro-
testáns Bizottság külügyi alosz-
tályahoz továbbítja. 

8./ Dedinszky Gyula felolvassa Ordass Lajos püspök-
nek a kerületi lelkészegyesületi elnökségről lemondó levelét. 
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melyben kerületkormányzó munkája miatt kéri az elnökségről való 
lemondása tudomásulvételét. - Ezzel kapcsolatban bejelenti, hogy 
mivel az egész tisztikar lemondása már a mait évben időszerű volt, 
miután a megbízatásuk lejárt s azt csupán a rendkivüli körülmé-
nyekre való tekintettel hosszabbították meg egy évvel, a lelkész-
egyesületnek általános tisztujitást kell tartani. - Többek hozzá-
szólása után Dedinszky Gyula a kővetkező tisztikart ajánlja elfo-
gadásra: Elnök: Dr. Keken András, ügyvezető Bottyánssky János, 
titkár Gyöngyösi Vilmos, jegyző Jávor Pál, pénztáros Dannhauser 
László. Ezután rövid szünetet rendel el. 

Szünet után Dedinszky Gyula folytatólagosan megnyit-
ja a közgyűlést. Többek hozzászólása után az ügyvezetői tisztsé-
get megszüntetik. Az erre jelölt Bottyászky János is kéri ezt, 
vagy legalább is személye kikapcsolását, esperesi teendőire való 
hivatkozással. 

A közgyűlés közfelkiáltással meg-
választja a következő tisztikart: 
elnök dr. Keken András, titkár 
Gyöngyösi Vilmos, jegyző Jávor 
Pál, pénztáros Dannhauser László. 

Dedinszky Gyula köszönti az uj elnököt s átadja neki 
az elnöki széket. Dr. Keken András megköszöni a bizalmat s igéri, 
hogy annak tőle telhetőleg igyekszik eleget tenni. 

9./ Boros Károly indítványozza, hogy mivel nincsenek 
e. időszerint hittankönyvek s amik vannak nagyon drágák, kérje meg 
a lelkészegyesület az illetékeseket a Keken-Benkóczy: Amit minden 
evangélikusnak tudni kell cimü könyv újból való kiadására. Többek 
hozzászólnak. 

A közgyűlés felkéri a szerzőket, 
hogy egy vallástan!tással foglalko-
zó lelkész bevonásával vizsgálják 
át a könyvet, a lehetőség szerint 
vegyék bele a Kis Kátét s a kiadó-
val beszéljék meg a mű mielőbbi meg-
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jelenését., Esetleges hozzászólások 
f. hó végéig teendők meg a szerzők-
nél., 

10./ Bártfay K. Gusztáv hiányolja egyházi főhatósá-
gaimnak kifelé való olyan irányú megnyilatkozását, amelyből a 
megpróbáltatásokban résztvevők erőt meríthetnének. Kérdi, tör-
tént- e az ilyen egyháztagok lelki erősítése érdekében valamely 
hivatalos lépés egyhízrunk részéről. - A kérdésre a közgyűlés 
tagjai miután nem illetékesek, nem tudnak kielégitő választ ad-
ni. 

11./ Bártfay K. Gusztáv szóvá teszi, hogy az egyhá-
zi igazolásokkal kapcsolatban különböző felfogást képviselnek 
az egyes kerületek. Kívánatosnak tartja az igazolások mielőbbi 
lefolytatását. - Többek hozzászólása után Bedinszky Gyula fel-
világosításul közli, hogy több egyházmegyében már megtörténtek 
az igazolások s igy van rá remény, hogy hamarosan lezártnak te-
kinthetjük az igazolások kérdését. 

12./ Banhanser László felkivja a közgyűlés figy elmét 
a külmisszió ügyére s ezzel kapcsolatban Kunos Jenő lelnész-nisz-
szinnáriusra, aki misszióért való imádságot és anyagi támogatást 
kér a közgyűlés tagjaitól. 

Tudomásul szolgál. 
13./ Benhauser László felveti a lelkészegyesületi 

tagdij kérdését. 
A közgyűlés elfogadja Gyöngyösi 
Vilmos indítványát, mely szerint 
1946. évre 4.- frt. a tagdij, mely-
ből 2.- frt. a megyei, 2.- frt. a 
kerületi lelkészegyesület pénztárá-
ba fizetendő. 

14./ Chovan József a magyar-szlovák áttelepülés kér-
dését veti fel. A kérdéshez többen hozzászólnak. 

A közgyűlés felkéri a püspököt, 
hogy akár a kerületi közgyűlés ha-
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tározatával alátámasztva, akár köz-
vetlenül, mint a lelkészegyesü&et 
kérését, továbbítsa az áttelepülé-
si kormánybiztossághoz azt a ké-
rést, hogy a hozzánk áttett magyar 
evangélikusokat lehetőleg egy hely-
re, a kitelepítéssel kapcsolatban 
elnéptelenedett községbe telepít-
sék, hogy ezáltal egyházi szempont-
ból ne kerüljenek szórványhelyzet-
be. - Kéri továbbá a közgyűlés a 
püspököt, hogy a kitelepülési kor-
mánybiztossággal keressen egyes lel-
készek, vagy más, egyházunk érdeke-
it képviselő személyek utján szemé-
lyes kapcsolatot a fenti kérdés mi-
nél következetesebb keresztülvite-
le érdekében. 

15./ Mezei József hangsuloyzza a külmissziói munka 
fontosságát, egyházunknak e téren mutatkozó hiányait és indít-
ványozza a misszió történetének a hitoktatásba való bekapcsolá-
sát, megfelelő tankönyv elkészítését. 

A közgyűlés az in oltványt magáévá 
teszi és megbizza Dannauser László 
misszióegyesuleti elnököt, hogy a 
néhány óra múlva ülésező iskolabi-
zottságban a lelnészegyesület in-
dítványát terjessze elő. 

16./ Bódy Pál bejelenti, hogy egyházmegyéje egyik 
lelkészét, Csaba Gyula péterii lelkészt 1$K5* április JO-án éj-
jel a lakásából kihívták s azóta nyoma veszett. 

A közgyűlés a bejelentést megütkö-
zéssel veszi tudomásul, a nevezett 
családjával szemben őszinte részvé-
tét és együttérzését juttatja kife-
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jezésre, az egyházkerület elnöksé-
gét peclig kéri, tegyen meg mindent 
hogy az eltűnésre feny derüljön s 
a bűnösök már a földi igazsgászol-
gáitatás méltő büntetését megkap-
ják* 

yjé Dr. Keken András a közgyűlést berekeszti és imádko-
zik. 

Tudomásul vétetett azzal, hogy a 
közgyűlés felkéri az egyházkerület 
püspökét arra, ogy az egyházi kéz 
igazgatás kivánatos korszerű újjá-
szervezése /J.jkv. gont./ tárgyá-
ban a kezdeményező lépéseket meg-
tenni sziveskedjé :. 

16•/ Dedinszky Gyula ismerteti az egyházkerületi 
G.A. gyámintézet 1946. szeptember hó 11-én tartott közgyűlésé-
ről felvett következő jegyzőkönyvet. 

Jegyzőkönyv, 
Felvétetett Budpgesten a Bányai evangélikus egyházkerületi G.A. 
Gyámintézetének 1946. évi szeptember 11-én a Dea^-teri templom 
sekrestyéjében megtartott közgyűlésén. 

Jelen vannak: Dedinszky Gyula arad-bénési egyhm.-i 
gyámintézeti elnök, felkért közgyűlési elnök, elnöklete meglett: 
Bimár Jenő, dr. Keken András, Jávor Pál, dir Murányi György, Dan 
hauser László, Kincses Gu ztáv, Krecsák János, Blatniczky Jenő, 
Torda Gyula, Fecske Pál, dr. Gyimessy Károly, BerUóezy Dániel, 
Tóth-Szőllős Mihály, Lucsan Márton, dr. Gubesc András, Ferenczy 
Zoltán, Zászkaliezky Pál, Bártfay K. Gusztáv közgyűlési tagok. 

Felkért elnök imádság után megnyitja a közgyűlést, 
a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Bártfay K. Gusztáv közgyűlési 
ta ,ot, Iiitelesitésére pedig Kincses Gusztáv és Kreusán: János 
közgyűlési tagokat. Bejelenti, hogy a kerületi gyámintézet el-
nöke sárkány Béla foesperes, megrokkant egészségi állapotára va-
ló tekintettel a közgyűlésen nem tudott megjelenni s annak leve-
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zetésére őt kérte fel. 
Felolvassa sárkány Béla elnöki jelentését, mely fog-

lalkozik az elmúlt idők nehéz viszonyaival és megpróbáltatásai-
val, közli, hogy a pénzromlás miatt az elmúlt évben gyámintéze-
ti gyűjtés nem volt majd áttér a gyámintézeti munkások körében 
bekövetkezett változások ismertetésére. Ennek kapcsán jelenti, 
hogy az arad-békési egyházmegyei gyámintézeti elnök Bárdi Ernő 
nyugalomba vonult s helyébe Bedins. ky Gyula választatott meg a 
csanád-csongrádi egyházmegyében Fecske Pál battonyai lelkészt 
választottál: meg gyámintézeti elnöknek, a bérési egyházmegyében 
Fürst Ervin orosházai lelkész lemondott egyházmegyei gyáminté-
zeti elnöki állásáról, helye még betöltetlen, a pesti középső 
egyházmegyében a külföldön tartózkodó Egyed Aladár egyhm.-i 
gyámintézeti elnök helyettesítésével Krecsár János irsai lelkész 
bizatott meg. - A távozó imankásoknák feuzgó munkáiké dásukért há-
lás köszönetet mond, az ujakat pedig szeretettel köszönti és 
munkájukra a jo Isten áldását kéri. 

Az egyházkerület éléről eltávozott Dr. Baffay Sándor 
püspök urat meleg szavakkal búcsúztatja, pihenésére Isten meg-
segitő kegyelmét kéri. Szeretettel köszönti a gyámintézet részé-
rői is az uj püspököt Qrdass Lajost és munkálkodására a jó Is-
ten megsegítő áldását kéri. Bejelenti, hogy megrokkant egészsé-
gi állapotára való tekintettel egyházkerületi gyámintézeti el-
nöki tisztéről a mai közgyűlésen lemond. Hálás sziwel ménd 
köszönetet a kerület hiveinek iránta megnyilatkozott som éven 
át élvezett bizalmáért és bucsuzóul mindnyájukra Isten oltalma-
zó kegyelmét kéri. 

Jelenti, hogy mindössze két gyámintézeti kérvény 
érkezett a kerületi gyámintézethez a békési és a bodzásottlakai 
egyházközség részéről, de azok is az egyetemes gyámintézettől 
kérnek segélyt s igy azok pártolólag továbbittatnak az egyete-
mes gyámintézethez. 

Felkért elnök javaslatára a kerületi gyámintézeti 
közgyűlés a következő határozatokat hozza: 
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a. Dr. Raffay Sándor püspököt nyu-
galomba vonulása alkalmával sze-
retettel köszönti, távozását saj-
nálattal veszi tudomásul és éle-
tének további napjaira a jó Isten-
nek áldó kegyelmét éri. 

b. Ordass Lajos püspökké történt meg-
választása alkalmából mély tisz-
telettel köszönti, nagr bizalommal 
tekint fopászturi működése elé és 
evangélikus egyh izünk érdekében ki-
fejtendő munkájára Istennek megse-
gitő kegyelmét kéri. 

c. sárkány Béla kerületi G.A. gyámin-
tézeti elnök távozását sajnálattal 
és fájdalommal veszi tudomásul. 
Hosszú éveken át kifejtett buzgó 
és odaadó munkásságáért hálás kö-
szönetet mond és számára Isten meg-
segito kegyelmét kéri. 

A közgyűlés kimondja, hogy ez év őszén minden gyü-
lekezetben meg kell tartani a gyámintézeti gyűjtést. A gyűjtés 
eredményét karácsony előtt fel kell osztani. A felosztást és a 
kérvényező gyülekezetek kérvényei feletti döntést egy 4 tagu 
bizottságra bizza, amelynek tagjai Dedinszky Gyula, Mekis Ádám, 
líincses Gusztáv és Medovarszky Mátyás dr. Ez a bizottság liiva-
tott arra, hogy az egyházmegyei elnökségek javaslata alapján 
döntsön a gyámintézeti kérvények felett. 

Kimondja a közgyűlés, hogy az uj elnök megválasztá-
sáig a kerületi gyámintézet ügyeinek vezetését Dedinszky Gyula 
ara-békési egyklzraegyei gyámintézeti elnökre bizha és felhatal-
mazza az elnökséget, hogy a kerületi gyámintézeti elnöki tiszt 
betöltésére a választást folytassa le. 

Beikért blnök bejeinti, hogy szeptember 12-én reg-
gel fél 9 órakor gyámintézeti istentisztelet lesz a Deák-téri 
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templomban, anire felhívja a közgyűlés tagjainak figt elmét és 
kéri azon való megjelenésüket. 

Több tárgy nem lévén, felfért elnök a gj ülést imád-
sággal bezárja. 

Tudomásul vétetett. 
17-/ Egyéb tárgy nem lévén, a püspök a közgyűlést 

imával berekesztette. 
K.m.f. 

egyházmegyei felügyelő, püspök. 
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