
A bányai evangélikus egyházkerület 1948. évi november 5-én 
Budapesten tartott rendes közgyűlésének j e g y z ő k ö n y -
v e . 

1./ A közgyűlésen Benkőczi Dániel ptispökhelyettes 
és dr. Adaakovios igost kerületi felügyelőhelyettes elnökölt. 

Jelen voltak: 
Az arad«békési egyházmegyéből: Bohály Mihály esperes, dr. 
Vangyel Endre egyházmegyei felügyelő, Kiss Benő, Kovács Pál, 
Aradszky György, dr. Láng Frigyes, Hernád Tibor, Benkő Ist-
ván, Biszkup Ferenc, Kiss György, Dedinszky Gyula egyházme-
gyei kiküldöttek. 
A békési egyházmegyéből: Botyánszky János esperes, dr. Lányi 
Márton egyházmegyei felügyelő, Jeszenszky János, dr. Farkas 
Béla, Elefánty Jenő, Tátrai Károly, Koszorús Oszkár.egyház-
megyei kiküldöttek. 
A budapesti egyházmegyéből: Kemény Lajos esperes. Kökény La-
jos egyházmegyei másodfelügyelő, Várady Lajos, Sandy Gyula, 
Artner Oszkár, dr. Zelenka Frigyes, dr. Kéken András, Csaba 
László, dr. Bemport Elek, dr. Benner János, Murányi árpád, 
Bonnyai sándor, Handrássy Elek, Mezősi György, Boszik Mihály, 
Kádár Gyula, Majba Vilmos, Szabó Aladár, Buszák József, Tom-
csányi László, Bence Imre, id. Bimár Jenő, sokoray Károly, 
Váraljai Sasra, dr. Szilády Jenő, Kendeh György, Scholz Lász-
ló, Zulauf Henrik egyházmegyei kiküldöttek. 
A csanád-csongrádi egyházmegyéből: Virányi Lajos alesperes, 
Fecske Pál, Békés József, Zátonyi Pál egyházmegyei kiküldöt-
tek. 
A pestmegyei felső egyházmegyéből: Zászkaliczky Pál esperes. 
Kürtösi Kálmán, Erőss Sándor, Endreffy Zoltán, Győri János, 
Torda Gyula, Lucs£á Márton, Medvey Mátyás, Kökény Elek, Jan-
csó Bertalan, Komjáthy Béla, Sihter László, Mezei József, 

Bágyánszki Pál, Kühn Ernő, Tóth-Szőllős Mihály, Blázy Lajos, 
dr. Kósa Pál. Blatniczky Jenő. dr. Tury Dezső, egyházmegyei 
kiküldöttek. 



A pestmegyei közép-egyházmegyéből: Bódy Fái esperes, id. 
Fecske Fái, Virág Gyula, Harmati György, Jávor Fái, Säende 
Ernő, Hegedűs Lajos, Letre Lajos, Lupták Gyula, Betre Lász-
ló, Vállat János egyházmegyei kiküldöttek* 
A pestmegyei alsó-egyházmegyéből: dr. Murányi György esperes, 
Bakay Zoltán, Kemény Gábor, Szentiványi Ödön, Bédei Károly, 
Friedrich Lajos, Fehér Sámuel, Ponicsány Imre, Sikter And-
rás, Buttkay-Miklian Géza, Fickó Lajos, Zoltán Lássic, Ba-
Chat István egyházmegyei kiküldöttek. 
A budapesti gimnázium részéről: Dr. Henner János* 
A budapesti leánygimnázium részéről: Dr, Bemport Elek* 
Hint az egyházkerület tisztviselői: Kemény Lqps, Bedinszky 
Gyula, dr* Kehen András, Jpattliay-Miklian Géza, Scholz László, 
dr. Lányi Márton, dr. Barostyáakőy Láss ló, dr. Benner János, 
Zászkaliczky Fái, dr. Gaudy László egyházkerületi presbite-
rek, dr. Murányi György jegyző, sándy Gyula számvevő, áhsst-
ier Lásu ló pénztáros, Péter Lajos ellenőr, Grligvalszky Ká-
roly levéltáros, Kiss György népiskolai tanfelügyelő, dr. 
Gaudy László vallástanítás! felügyelő, Hemády Nándor kerü-
leti lelkész, Nandrássy Elek, Kendek GyÖr^, dr. Gyalog De-
zső, dr. Buhnann Emil törvényszéki birák. 

2./ Dr. Adamkovics igost egyházkerületi felügye-
lőhelyettes szeretettel köszönti az egyházkerületi közgyűlés 
tagjait, Isten kegyelmét látja abban a tényben, hogy e kerü-
leti közgyűlésen mint elnök vehet részt* Munkáját szolgálat-
nak tel Anti és mint egyházának hűséges szolgája kiván a jö-
vőben is munkálkodni. A gyűlést megnyitóttnak jelenti ki. 

Egyházi főjegyző jelenti, hogy a megbízó-
levelek kellő számban beadattak s a közgyűlés határozatké-
pes. 

Kerületi felügyelőhelyettes a köz-
gyűlést megalakitottnak nyilvánítja 
s javaslatára a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére az elnökségen és jegyzői karon 
kivül Kemény Lajos, Scholz László, 
Sundy Gyula, dr. Artner Oszkár tago-
kat kéri fel. 

4./ Benkóczi Dániel püspökhelyettes bemutatja 
és felolvassa a következő jelentést: 



Kagytiszteletü Kerületi Közgyűlés! 

Amikor Pál apostol Agrippa előtt elmondja szolgálat 
ra való elhivatását, Jézus elhivó és munkába küldő szavait a kö 
vetkszoképpen idézi; "Kiragadlak téged - mondja Jézus Pál apos-
tolnak - e nép közül és a pogányok közül, akikhez elküldelek, 
hogy megnyisd azok szemét, hogy a sötétségből a világosságra és 
a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy igy elvegyék a bü 
nök bocsánatát és a szentek közösségében az örökséget az én ne-
vemben való hit által." Csel.26.1-18. - Pál' apostol nagyon ko-
molyan vette küldetését: evangéliumának hirdetése által szeme-
ket nyitogatott, hogy a hallgatói Istenhez megtérjenek, elnyer-
jék a bűnök bocsánatát és a szentek közösségében az örökséget. 
Annyira komolyan vette Krisztustól nyert szolgálatát illetve 
küldetését, hogy úgyszólván semmi más szolgálatot nem volt haj-
landó vállalni, csak kizárólagosan azt, amire Krisztus elküldöt 
te. A keresztség szentségének kiszolgáltatása nem sok időt 
igénybevevő szolgálat s még azt sem vállalta. Mindössze három 
személyt, illetve azok családját emliti, hogy megkeresztelte. 
Mert nem keresztelni küldött engem Krisztus, hanem, hogy liir-
dessem az evangéliumot...." I.Kor.1.17» - mondotta a kor intu-
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siákhoz irott levelében. 
Ugyanilyen komolyan vették küldetésüket a többi 

apostolok is. A szegények közötti szeretet-szolgálat szent 
szolgálat, Péter mégsem vállalja: "Kincs rendjén, hogy mi el-
hanyagoljuk az Isten igéjét és az asztaloknál szolgáljunk. Sze-
meljetek hát ki magatok közül testvérek hét megbizható férfiút, 
akik szentlélekkel és bölcseséggel teljesek, akikre rábízhat-
juk ezt a s£>lgálatot, mi pedig az imádkozással és az ige szol-
gálatával foglalkozunk." Csel.VI.2-4. Péter tisztán látja Krisz 

tustól nyert rendeltetését: Ige és az imádság szolgálata! Sem-

mi más szolgálatot nem hajlandó vállalni. 

Az uj életkörülmények között - változhat körülöt-

tünk sok minden - nem tudok magam részére, lelkésztársaim ré-

szére, evangélikus anyaszentegyházunk részére más rendeltetést 

kiharcolni a mi Urunktól Krisztusunktól, mint amelyet Pál apos-



k 
tói kapott: "elküldelek, hogy nyisd meg ások szemét, hogy a sö-
tétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez tér-
jenek.Küldettem és küldettél, hogy a munkaterületeden a sze-
meket megnyisd, hogy az emberek megtérjenek. Küldettem és kül-
dettél, hogy hirdessem a bűnök bocsánatát. Küldettem és küldet-
tél, hogy az emberek a szentek közösségében az örökséget elnyer-
jék. Ez a küldetésem és ez a küldetésed a te Uradtól Krisztu-
sodtól, aki - bármint is változnak az idők - tegnap és ma és 
mindörökké ugyanaz! 

Péter nehéz helyzetben volt a megváltozott körülmé-
nyek között: a szegények megsegitése körüli szolgálat szent szol-
gálat, vivódott a lelke bizonyára s keserves vivódás után az ő 
Urától, Krisztusától nem tudott mást kiharcolni, mint : "Hincs 
rendjén, hogy mi elhanyagoljuk az Isten igéjét és az asztalok-
nál szolgál junk. • • mi pedig az imádkozással és az ige szolgála-
tával foglalkozunk." - A ma élő pap ezernyi foglalkozásba kény-
telen belekapni: ismerek lelkészt, aki négy hónapon keresztül 
utcaseprő volt az eklézsia igen hosszú és széles járciafrontján, 
hallunk majd esperesi beszámolást, ahol a lelkész helyettesíti 
a harangozót, iskolaszolgát, gondnokot, hallunk jelentést, ahol 
a lelkész,tanitó,segédle lkész, a vályogvetéstől a betnozásig 
minden munkát végzett, ismerek lelkészt, aki szánt és vet, ti-
nókat nevel s terelgeti a községén keresztül - tehát ami munka 
adódik, végezzük, s ebben a munkakaoszban - adassék tisztelet 
Pál apostolnak, aki két kezével kereste meg kenyerét, de csak 
a kenyerét - szivembe hasit az én Uramnak, Krisztusomnak Péte-
ren küldött üzenete a ma lelkészének, papjának, hitoktatójá-
nak: "JTincs rendjén, hogy mi elhanyagoljuk az Isten igéjét és 
az asztaloknál szolgáljunk.... mi pedig az imádkozással és az 
ige szolgálatával foglalkozunk." Vagy nyolc évvel ezelőtt ezt 
az igét az esperesi hivatal boritékaira nyomattam, mert szen-
vedtem a fenti ige énellenem folytatott harcai miatt. S iga-
zat adok egyik püspökünknek, aki a reggel 8 órától kisebb 
megszakításokkal éjfélután 1 órági tartó püspöki, értekezlet 
végén ezt mondta szétmenetelünk előtt: "Sem tudom, hogy nem 
végeztünk volna- e nagyobb szolgálatot, ha a mai napon egy-
egy halódó öregasszonyt az igével s az imádság szolgálatával 
megvigasztaltunk volna." 
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Bányakerületi lelkésztestvérem, akit a mai kor mun-
kaasztalainak egész sorozata vár, ne feledd el a munkakáoszban: 
küldetésed van. Krisztusod küld téged a ma élő emberekhez, hogy 
a szemeiket nyisd meg, hogy a sátán hatalmából az Istenhez té-
ritsd, hogy számukra a bűnbocsánatot hirdesd, a szentek közössé-
gében az örökséget nyeresa el vélük a Krisztusban való hit ál-
tal. Arra kérem az én Uramat, Krisztusomat - és erre szoktam 
kérni - hogy 6, aki névszer int szolit ja meg a maga juhait - név-
szerint ssolitsa meg minden egyes papját, ugy mint egykor Pétert 
az első század munkakáoszában - s helyezze szivünkre, a ma élő 
papság szivére az igét: "Kincs rendjén, hogy elhanyagoljuk az 
Isten igéjét és az asztaloknál szolgáljunk. Mi pedig az imádko-
zással és az ige szolgálatával foglalkozzunk." 

Akinek van füle, hallja meg, amit Isten Lelke a pa-
pok gyülekezetének,- akikről fel van jegyezve: Papjait üdvösség-
be öltöztetem /Zsolt. I32.I6/ - s a bányakerület közgyűlésének 
mond. 

Az egyházmegyétől beérkezett esperesi jelentések 
alapján egyházmegyei helyzetképeket az dábbiakban foglalom ösz-
sze: 

Az arad-békési egyházmegye egyházmegyei közgyűlését 
augusztus 13-án Békéscsabán tartotta meg Rohály Mihály esperes 
és dr. Vangyel Endre egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt. 

Dr. Vangyel Endre egyházmegyei felügyelő megnyitó-
jában megállspitja, hogy evangélikus egyházunk helyzete mind sú-
lyosabb és súlyosabb: a kitelepedések miatt lélekszámban apa-
dás, az anyagiakban elerőtlenedés következett be s megkérdő jel-
zi, hogy lelkiekben vájjon történhetett- e erősbödés. Megnyitó-
ja későbbi részletében indítvánnyal áll elő: létesítsünk egy 
Egyházmegyei Közszükségleti Alapot és az egyházmegyei minden 
hive már az 1948. centenáris évtől kezdve ajánljon fel havon-
ta két fillért az Egyházmegyei Közszükségleti Alap létesítésé-
re. Ez az összeg évente kb. 10.000.- forintot tenne ki az arad-
békési egyházmegyében, vagyis olyan tekintélyes összeg lenne, 
mely komoly belső segitőalapot képez, tiz év alatt 100*000.-
forintra emelkednék. Az alapot egyházmegyei bizottság kezelné 
esetleg a gyámintézet utján, gyüjtené és értékállóságáról gon-
doskodnék. - Az egyházmegyei közgyűlés egyébként az indítványt 
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elfogadja és megtárgyalás céljából a gyülekezetekhez leküldeni 
határozza. 

Eohály Mihály esperes évi jelentéséből szinte prófé-
tai meglátással csendülnek ki a sorok, amikor az egyházmegyéje 
helyzetét lelki és anyagi vonalon ismerteti: Isten arra akar meg-
tanitani bennünket, hogy ne épitsük egyházunkat vagyonra, nagy 
jövedelemre, mert ezek ingatag alapot képeznek, hanem mély hit-
re, igaz vallásosságra - az élő Krisztusra -, mert ő az egyház 
igazi alapja. Annál inkább prófétai erejű meglátásnak érzem, mi-
vel ez éppen a legjobbmódu egyházmegyék egyikének az esperesétől 
hangzik el, aki - mint a jelentésből látom - , tapasztalatok 
alapján áll. "És ömlött az eső, jöttek az áradások, fújtak a sze-
lek és beleütköztek abba a házba és összedűlt és nagy lett a rom-
lása." Ifft.VII.27. 

A hitéletet egyébként kielégítőnek állapit ja meg. Az 
istentiszteletek látogatottak s minél többször hirdetjük az igét, 
annál többen hallgatják. Imbár mintegy hétezren kiköltöztek egy-
házmegyénkből, a tenplomi gyülekezeten ezt nem vesszük észre. 
Az istentiszteletek száma közel négyszázzal, a könyörgések szá-
ma ko zel ötszázzal, a bibliaórák közel kétszázzal szaporodtak. 
De még ez sem elég - irja az esperes Minden egyházban minden-
nap hirdetni kell az igét, a kétnyelvű gyülekezetekben mind a két 
nyelven, a nagy gyülekezetekben több helyen is. A továbbiakban 
sürgeti a laikus munkások szolgálatba-állitását. Le lké s zekettud-
na szolgálatba-állitani az egyházmegye s fájdalom, nincsen ele-

1 rirnrii m ni • 1 iniiu.iiii 1 n • rirr tt nrr -1 -1 s^w - .. . _ V . . . m . i-̂ ággT̂  gendő lelkész. 
Az arad-békési egyházmegye egyházainak anyagi hely-

zetéről szomorú megállapításokat eszközöl: A vagyoni helyzet 
rosszabbodása napról-napra tart. A kitelepedés, vagyondézsma, 
gyenge termés s Etz azzal kapcsolatos dolgok elerőtlenítik a gyü-
lekezeteket. Még rosszabb helyzetben vannak azok az egyházak, 
melyek együttes adókezelésbe adták át az egyházi adókezelést. 
A hivek elszoktak attól, hogy egyházi háztartásuk szükséglete-
it maguk szedjék be, most nagyon nehéz lesz őket ránevelni. 

A békési egyházmegye Botyánszky János esperes és 
Lányi Márton egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt tartotta 
meg egyházmegyei közgyűlését. 
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A bibliai alájön felépített felügyelői megnyitóbe-

széd lelkiéletünk kérdéseit fejtegeti. A szeretet vallásában 
élni, ahhoz ragaszkodni és abban Isten kegyelmét elnyerni, evan-
gélikus egyházunkban tradició. Ha visszatekintünk az elmúlt szá-
zadokba, ugy az evangélikusokat mindig a nemzeti szabadság, de 
egyszersmind, a vallásszabadság küzdői oldalán találjuk. Nem is 
lehet máskép. A szeretet evangéliuma nem egy avuló valami, ha-
nem olyan örök igazság, amelyben minden egyes evangélikusnak 
közös munkára egyesülni kell. Jc példával kell elöljárnunk és 
igazolnunk kell azt, hogy mi az Ur Jézus Krisztusnak állandóan 
hűséges fiai vagyunk, hogy mi örömben és bajban, jómódban és 
szegénységben, szerencsében és balsorsban mindig ugyanazok va-
gyunk. szeressük egyházunkat, de ne elégedjünk meg külsőségek-
kel, h a n e m k é r j ü n k r é s z t e g y h á z u n k 
é p i t ő m u n k á j á b ó l . 

Az esperesi beszámoló sorozatosan számol be az egy-
házmegye dolgairól. Az egyházmegyei elnökség meglátogatta az 
egyházmegye gyülekezeteit, igyekezett betekinteni az egyházme-
gye ügyes-bajos dolgaiba, anyagi és lelki vonalon egyaránt. Min-
denütt presbiteri üléseket tartottak, ahol a gyülekezetek leg-
ég tőbb kérdései kerültek elő. Meghallgatták a kéréseket és 
tanácsokkal szolgáltak. Az egyházmegyei elnökség látogatása ál-
dottnak tekinthető. - Megemlékszik a centenáris ünnepségekről, 
uj kongrua-megállapitásról, egyházi adókezelésről. Ismerteti 
részletesen a fcpásztori látogatást. Megemlékezik nagy halit-
tunkról: p. Baffay Sándorról, Szelényi Jánosról, majd elbúcsúz-
tatja a nyugalomba vonultakat. 

A beszámoló további részében gyülekezetről gyüleke-
zetre részletesen beszámol a gyülekezetek életéről. Lelkiekben 
nagy vonalakban a gyülekezetek életét megfelelőnek tartja, anya-
gi vonalakon ellenben fájdalmas megállapításai vannak. Örvende-
tesnek találja az egyik gyülekezetben az egyházhivek amaz óhaját 
hogy lelkipásztoraik egyházi beszédei a szent igehirdetésen ala-
puljanak. Ez amellett bizonyít, hogy az igének vannak már szom-
júhozó! - irja tovább a beszámoló - és ennek az igének lesz is 
ereje a hivek lelkiéletének intenziv és extenzív megerősítésé-
re. ̂ Megállapítás megnyugtató a híveket illetőleg, de az illető 
egyházközség lelkipásztorait illetőleg nagy kérdőjelet hagy 
bennem. 
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A csanád-csongrádi egyházmegye évi közgyűlését Amb-
rózf alván julius 2-án tartotta Benkóczy Dániel esperes és dr. 
Schneller Károly egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt. 

Dr. Schneller Károly megnyitójában egyben székfog-
lalójában bizonyságot tesz Krisztusról; Bevallom azt, hogy volt 
és van találkozásom Krisztussal, ski hozzám, mint nagyon érdem-
telenhez is lehajol, E lehajolástol felegyenesedik a gyarló em-
ber és ráébred a szolgálat szépségére és számtalan keresztjére. 
Szolgálatát Pál apostol efezusi vénekhez mondott igéi alapján 
kívánja végezni: "Viseljetek azért gondot magatokra és az egész 
nyájra, amelyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett az Isten 
anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon vérével szer-
zett." A továbbiakban a keresztyén ember a gyülekezeti, illet-
ve egyházmegyei szolgálatba állott presbiter, vezető, önmagára, 
valamint a nyájra való vigyázásáról szól. a munkát ugy kell 
végeznünk, hogy munkánkból, életünkből ismerjenek rá arra, aki 
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nem akart minket kivenni a világból, de meg akart őrizni a go-
nosztól." - Majd hangsúlyozza a gyülekezeti munkások, Isten or-
szága keresésére szomjas uj egyetemes papság kinevelését. 

Az esperesi beszámoló Ézsaiás önvallomásával kezdő-
dik: "Fényes nyíllá tett engem és tegzébe zárt. És igy szólt 
nékem: szolgám vagy te...., akiben én megdicsőülök. A gyüleke-
zet Ura, a ma hadakozó Istene fényes nyilakat készít. Minden 
egyes szolgája egy-egy fényezett nyil, akit Ő a gyülekezet 
Ura kilő a maga harcaiban. A fényezett nyilait, a kövekből for-
mált fiakat, az ige, az igehirdetések, evangélizáeiók, csen-
desnapok igehirdetései által készíti, gyártja. Beszámol gyüle-
kezetről, ahol nyolc hitre jutott laikusmunkás szolgált a gyü-
lekezetben. s beszámol gyülekezetről, ahol a lelkész hátarnö-
gött immár negy/enhárom gyülekezeti munkás szolgál a maga bi-
zonysa -tevő életével, kórházakban, klinikákon, gyülekezeti 
látogatásban, igehirdetésben, szegénygondozás, vakok között, 
alkoholizmus rabjainak mentési szolgálatában, szórványokon is 
s egyebütt, a lelkész minden megmozdulását, szolgálatát, na-
ponként legalább negyven imádkozó kiséri imáiban. 

Az egyházmegyei gyülekezetben tartott evangélizá-
elókról beszámolva a kövexkezőképpen ir: Az ige alapján és a 
lelkitapasztalat alapján mondom, hogy a gyülekezet findig tü-
körképe a maga lelkészének. Ha az egyik gyülekezetről igy hang-
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aik az evangelizációs szolgálatot végző lelkésztestvér bírálata: 
"Az igére teljesen süket társaság", akkor a bűnösök között az el-
ső a Xelkivezető. - Ha az evangélizációk sorozata "különösebb 
eredményt nem ér el" egy gyülekezetben, akkor ez annyit jelent, 
hogy az ige bajlódik a lelkivezetővel, de nála komoly eredménye-
ket nem ér el. - A bibliai fedezet erre: a Jelenések könyvében 
lévő hét gyülekezet helyzete. Krisztus üzenete szól mindegyik 
gyülekezet esetében a gyülekezet angyalának, vezetőjének s a vé-
gén megjegyzi: Akinek füle van, hallja meg, amit a Szentlélek a 
gyülekezetnek mond." - Ha a ̂ nilekezet vezetője megtér, megtér a 
gyülekezet is apránként. Ha a gyülekezet vezetője nem tér meg, 
a gyülekezet sem tér meg s az Ur kilátásba helyezi, hogy kimoz-
dítja helyéből - Isten országából - nemcsak a vezetőt, hanem a 
gyertyatartót, a hitetlenségben élő gyülekezetét is. - Luther 
mondja egy helyen: ha alszik a gyülekezet, fel kell ébreszteni 
a papot. Urvacsorázásokról szólva: jelenti, hogy van gyülekezet 
- evangélizációk hatása itt mutatkozik -, ahol a gyülekezet 
112*8 in-a vett a rnult évben urvacsorát s minden héten két alka-
lommal van teritve az IJr asztala. Van egy másik gyülekezet, ahol 
minden vasárnap van teritve az TJr asztala. 

A budapesti egyházmegye egyházmegyei gyűlését ju-
nius 25-én tartotta meg Kemény Lajos esperes Kökény Lajos másod-
felügyelő elnöklete alatt. 

A másodfelügyelő megállapítja, hogy az utóbbi időben 
hittestvéreink megsokasodott tömege sóvárog Isten igéje után, 
tamplomaink feltűnően látogatottak, presbitereink fokozottabb 
érdeklődést tanúsítanak az egyház ügyei iránt és az egyházi 
élet minden vonalán meglepő lelkiébredés és segítőkészség mu-
tatkozik. - Lelkészeink mellett ott legyen a segítőtársak vilá-
gi csoportja. Most ugy látom, hogy eljött az ideje, amikor be 
lehet állitani és be kell állítani ezeket a segitőket egyházköz-
ségeink munkájába, életébe. Azért van tele a szivem reménység-
gel, mert ezt most megvalósíthatónak érzem. Ezért most szeretet-
tel fordulok lelkipásztoraink felé és kérem őket: ne mulasszák 
el ezt az alkalmat! Használjanak fel és állitsanak munkába kö-
zülünk mindenkit, akiről ugy látják, hogy tudnak segiteni és 
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készek segiteni. Megállapítja később: épitő, becsületes munkát 
végezni csak az tud, aki lelkében erőket hordoz. Lelket erősí-
teni pedig csak Jézus tud! 

Kemény Lajos esperes a ma helyzetével foglalkozik: 
•Mi teológiailag azt valljuk, hogy az állam bármilyen politikai 
formában él, Isten teremtési rendjéhez tartozik és éppen azért 
az egyháznak is megvan a maga helye és kötelessége mindig a min-
denkor jelenvaló államnak az életében. Az emberi élet külső rend-
jének fenntartására a hatalmat Isten az államnak adta, de ennek 
belső tényezői közé legelsőrendü hivatással helyezte az egyházat. 
Nekünk minden államformában egyformán kell hirdetnünk Isten ke-
gyelmes evangéliumát, küzdenünk minden bünellen, ébreszteni a 
hitet, inteni a megtérésre és fáradhatatlanul figyelmeztetni 
minden embert, aki e mulandó földi életben küszködik, az Isten 
törvényei szerint való életre, a cselekedeteiért való személyes 
felelősségre és az örök élet bizonyosságára, amely örök élet 
bűneink miatt csak kárhozat lehet, de Krisztusban megjelent ke-
gyelem által bűnbocsánatot és üdvösséget hozhat, számunkra az 
állam azoknak az embereknek az életkerete, akik között szolgál-
nunk kell az evangéliummal. Viszont az állam számára az egyház 
az a megfizethetetlen munkatárs, aki nemcsák a mai, holnapi és 
holnaputáni munkára, rendre, emberségre tanitja és serkenti az 
állampolgárokat, hanem az Isten kezében lévő messze jövendőnek 
is a láthatáraira is folyton figyelmezteti őket. - A későbbiek-
ben rámutat a mai idők hitoktatásának döntő fontosságára: De 
hadd kérek komoly figyelmeztetéssel mindenkit arra is, hogy a 
vallástanitás ügyét tegyék arra az elsőrendű-fontosságú helyre, 
ahol eddig is mindig kellett volna állania. A vallástanitóelel-
készeket arra, hogy valóban lelkészi szolgálatnak tekintsék a 
gyermekekkel való minden foglalkozást. Otthonaikban látogassák, 
családi életük iránt érdeklődjenek, hitéletükben és jellemkép-
zésükben segitsenek. A szülők végre tanulmák meg, hogy a vallás-
tan nem megtanulni való tantárgy, mert anyaga nem a tudásnak, 
hanem a hitnek a birodalmához tartozik. Vigyázzanak tehát arra, 
hogy a gyermekeiket az Isten dolgaiban való foglalatosságra és 
az Isten házának gyermeki szeretettel való látogatására nevel-
jék, mert Isten minden szülőnek az életéből számon kéri a gyer-
mekek életét. 
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Az esperesi beszámoló bizakodó: Nem kételkedünk ab-
ban, hogy egyházunk nehéz időszakában Isten szent Lelke meg fog-
ja bátorítani és alkalmassá fogja tenni a hivő egyháztagokat ar-
ra, hogy a meggyújtott gyertya hivatását töltsék be embertársaik 
számára is és alázatosan szolgáljanak Krisztus anyaszentegyházá-
nak. 

A pestmegyei felső egyházmegye Bákoskereszturon 
junius 29-én tartotta meg egyházmegyei gyűlését Zászkaliczky Pál 
esperes és Blatniczky Pál másodféL ügyelő elnöklete alatt. 

Blatniczky Pál egyházmegyei másodfelügyelő megnyi-
tójában szól az egyház belső pilléréről, aki a Krisztus és két 
külső pilléréről, amely a templom és az iskola. - Az 1948. évi 
XXXIII *t.c. megszületése után a következőket irjaj Ugy érzem, 
hogy ezek után kötelességünk nem a hátratekintés, hanem az, hogy 
előrenézve meglássuk a jövő feladatait és "azoknak, melyek előt-
tünk vannak nekidőlvén célegyenest igyekezzünk az Istennek a 
Jézus Krisztusban onnét felülről való elhivása jutalmára." Tisz-
tában van azzal, hogy hivő tanitóink továbbra is bizonyságtevő 
lélekkel fogják szolgálni az Urat és az evangéliumi egyházat, 
mégis ugy látom - irja -, hogy az egyház hivatalos vezetőinek 
gondoskodniuk kell arról, hogy a világi elem tevőlegesebben 
kapcsolódjék bele az egyházi életbe, mint eddig. Itt most nem 
elsősorban az egyházkormányzati munkára gondolok, hanem sokkal 
inkább a belmissziói munkára. Több terhet - hangzik a aásodfel-
ügyelő megnyitója - nem bir lelkipásztoraink válla. A megvál-
tozott helyzetben tehát fokozottan parancsolóan szól hozzánk 
világiakhoz az Isten igéje: Elmenvén tegyetek tanítványokká 
minden népeket...." Majd lelkész-presbiteri konferenciát sür-
get, ahol tárgyaltatnék a vL lági elem erőteljesebb bevonása a 
gyülekezeti lelkiéletbe, illetve szolgálatba. 
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Zászkaliczky Pál esperes évi jelentésének elején 
az egyházról szóló dolgozatát ismerteti. Először elvi alapon is-
merteti a kérdést. Luther szerint az egyhá nak hét fontos ismer-
tetőjele van: Isten igéje, Keresztség szentsége, az oltári szent-
ség, a kulcsok hatalma, az egyházi hivatal, az istentisztelet, 
az üdvösséges szent kereszt. Az elvi alapvetés után az egyház 
igeszolgálatát ismerteti: a vasárnapi iskolában, a serdülő mun-
kában, az ifjúsági munkában, a felnőttek gondozásában, szórvány-
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munka, diákmissziói, gyülekezeti őrálló szolgálat terén. A szo-
rosabb értelemben vett esperesi jelentésében vázolja amai egyhá 
zi helyzetet: Évekkel ezelőtt - úgymond - egyik évi jelentésem-
ben már szóltam arról, hogy egyházközségeinknek gyülekezetekké 
kell formálódniok. sokak szemében akkor ez a megállapítás csak 
teológiai különbségtételnek látszott. Ma azonban, ami akkor lát 
szat volt - most valósággá lett... Eddig egyházközség voltunk 
jogi és anyagi megalapozottsággal, most megszűnőben a jogi egy-
ház, - ném marad hátra más, mint bibliánkat és hitvallási ira-
tainkat sivünkre sa oritva kiépíteni a bibliád., lelki gyülekeze-
tek sorsát. Meggyőződésem, hogy Isten maga készitett erre min-
ket legalább két évtizede. Yajjon nem azért végeztette Isten az 
evangélizációkat, rendeztette a megszámlálhatatlan konferenci-
át, hogy bennünket felkészítsen és megerősítsen? Isten csodála-
tos bölcsesége és vezetése mutatkozik meg ezekben is. Ugyaneb-
ben látom, hogy a kegyelmi idő még tart és Istennek szándéka 
van velünk, mert akkor nem készitett volna fel bennünket, ha 
az ítélet lett volna utolsó szava. Egyházunk jövőjét igen derü-
látón látom, mert ébredező lelkek serege találta meg egyházában 
az üdvösség útját, végre is ez a legdöntőbb* Ez az ut megvan -
ezt senki el nem veheti, - mert ez az ut maga az üdvözitő Krisz 
tus. 

Majd rátér az egyházmegyei árvaház munkájára, if-
júsági munkákra s végül gyülekezetről, gyülekezetre ismerteti 
a gyülekezetek lelki és anyagi helyzetét. 

A pestmegyei alsó egyházmegye tar-
totta egyházmegyei közgyűlését dr. Murányi György esperes és 
dr. Kaas Albert egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt. 

A2 esperes beszámolójában megállapítja, hogy egy-
házmegyéjének lelki összetétele különböző. Az egyik lelkész-
társ örvendezik azon, hogy «emelkedett a templomlátogatók szá-
ma. sokan jöttek, akik régen elhanyagolták az Isten házának lá-
togatását. sokan visszatértek a közömbösek és a szektákból". -
A másik azt mondja, hogy az ige utáni éhség nem volt nagyobb 
az egyik részben, mint a közömbösség a másik részen. - Az egyik 
hálát ad az Istennek, hogy szólhatott szabadon az ige, a másik 
a tonplomlátogatás és igehirdetési alkalmak kedvező százalékos 
arányszámának tudatában is a templomon kivül rekedt százakra 
gondol az Isten szolgájának felelősség-tudatával. Az egyik he-
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lyen - de nem is csak az egyik helyen - a gyülekezet templom-
látogatóinak háromnegyed része nő, a másik helyen sok férfi 
jár a templomba. Van gyülekezetünk, melynek statisztikája sze-
rint igen nagyszámú igehirdetési alkalom hívogatott esztendőn 
át a van, ahol a lelkésznek nincsen fizikailag lehetősége arra, 
hogy a szórványok tengerétől körülvett gyülekezetében minden 
vasárnap istentisztelet legyen. - Továbbiakban rátér a hitokta-
tás fontosságára: Az uj iskolai esztendőtől kezdve bizonyosan az 
lesz az egyház e l s ő számú k ö z ü g y e • Valljuk meg, 
hogy rá is fér a hitoktatási ügyünk egész komplexumára, hogy 
végre előtérbe Jusson akár a hittankönyvekre, akár a hitoktatás 
munkásainak nyomorúságos helyzetére, akár a jövendő lehetőségei-
re, illetve megszükülő lehetőségeire gondolunk. Hitoktatás-ügyünk 
elsőszámú közügy, mert ebben látszik meg egyházunk szórványjel-
lege s igy mint a szórványokban, itt veszithetünk a legtöbbet. 
Vagyoni, adózási ügyeket illetőleg világosan látható - hangzik 
az esperesi jelentés hogy csaknem minden egyházközség sú-
lyos anyagi nehézségekkel küzd, adófizetési mérlege rossz s kö-
zeledik az idő, amikor sok változás mellett ezen a téren is 
nagy változások következnek be a gyülekezeti életben. Baja, ön-
kéntességi alapon megajánlott összegeket szed. Sem tudni, hogy 
nem ez lesz- e a jövendő utja. - Lelkészek munkakörét illető-
leg munkaköri bővülés je lentkezik: az egyik lelkész arról szá-
molt be, hogy helyettesitgette a harangozot, iskolaszolgát, 
gondnokot, a másik gyülekezet lelkészeiről, tanítóiról, segéd-
lelkészéről tudjuk, hogy a vályogvetéstől a betonozásig minden 
gyülekezeti munkát végzett. Segítsen az Isten bennünket, hogy 
a jövőben is vállalni tudjuhk minden munkát a Krisztusért. 

A pestmegyei középső egyházmegye egyházmegyei gyű-
lését Menden, augusztus 6-án Bódy Pél esperes és Benediekty 
Béla egyházmegyei másodfelügyelő elnöklete alatt tartotta. 

Esperes, évi jelentésében megállapítja, hogy az 
ébredés a háború megpróbáltatásai után nemcsak azokban a gyü-
lekezetekben, amelyeket személyesen megfigyelhetett, hanem 
a lelkészi jelentések szerint is, megállapítható. Nagy az ige 
után váó éhség, amely ma már nem elégíthető ki a csak vasár-
napi és ünnepi igehirdetés felhasználásával, hanem bibliakö-
rök, gyermekistentiszteletek, az ifjúság és a felnőttekkel 
való állandó foglalkozás kötelezettségét rójja a pásztorra. 
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A templomlátogatók száma minden gyülekezetben emel-
kedést mutat, amit csak erősit az urvaesorával élők számának 
örvendetes megszaporodása. A belmissziós, illetőleg - irja az 
esperesi jelentés: "Az az érzésem, hogy még mindig vannak, akik 
nem érzékelik az idők változását s dermedt mozdulatlanságban, 
meredt tétlenségben és élettelenségben vannak, amikor pedig jog-
gal panaszkodik az Ur arról: "sok az aratni való, de a munkás ke-
vés." Hémák maradnak akkor, amikor pedig bizonyságot kéLlene 
tenniök, visszahúzódnak akkor, amikor az evangéliumot még a 
háztetőkről is kiáltaniok kellene. - Szórványgondo zást pillét ő-
leg kiemeli az esperesi jelentés: Istennek legyen hála, hogy 
növekedőben vannak azoknak a lelkésztestvéreimek a száma, akik 
felismerik és elvállalják a szórványfeladatokat és missziói lel-
külettel végzik fáradságos szórványmunkájukat. Kiemeli az egyik 
gyülekezetet /nyáregyháza/, melynek lelkésze hetekre kiszáll 
szórványközpontjaiba és ott velük együtt él. Minden szórvány-
központban négy-négy napos evangélizációt tart. Áldása jelent-
kezik: ahol eddig 8-9 rendszeres igehallgató volt, most 50-60 
között váltakozik* a rendszeres igehallgatók száma. - Szektákat 
illetőleg jelenti: az egyházmegye területén a szekták ereje 
súlyban, számban, aktivitásban megnövekedett. Ez a kérdés nem-
csak egyházmegyénk, hanem egyben közegyházi kérdéssé vált. Az 
országban működő szekták úgyszólván minden fajtája megtalálha-
tó az egyházmegyében. A legnagyobb aktivitással a püskösdiek 
és a Jehova Tanúi munkálkodnak. A szekták jellemzésére megem-
liti: azok nem értéktelen lelkek, komoly lelkiigényeik vannak. 
Kern találják meg egyházunkban azt, ami után éheznek és szomjú-
hoznak - keresik ott, ahol feltalálni vélik. Lelkész&estvérei-
nek szivére helyezi a kérdést. Az Úrtól kapott talentumokkal 
hűségesen sáfárkodjatok! Keressétek az alkalmat ezekhez a ke-
reső lelkekhez, hogy egyházunkban találják meg az örök élet 
ki nem apadó, üditő forrását. 

Az egyházmegye sok nehéz kérdése megoldódott, il-
letve megoldás felé halad. Pilisi egyházközségben immár folyik 
a csendes munka, a monori lelkészválasztás minden bizonnyal 
szintén meghozza a gyülekezeti békességet, gyömről fiókegyház 
anyásulását kimondta az egyházmegyei közgyűlés s a kérdés a 
kerületi gyűlés elé került. 
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Az esperesi jelentés bizakodással tekint a jövőbe: 
"E világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a 
világot." Ezzel az igével kezdődik az esperesi beszámoló s az 
igében rejlő bizakodás végigvonul az esperesi jelentésen. 

Az egyházkerület központi közigazgatása az elmúlt 
évben nem járhatott sima utakon. - 1948. szeptember 8-ig Ordass 
Lajos püspök ur vezette az egyházkerületet. Szeptember 9-én, 
mint rangidős esperes, Kemény Lajos vette át az egyházkerület 
ügyeinek intézését, majd az ő lemondása után a szeptember 23-
i kerületi presbitériumi ülés megbizása alapján rám hárult e 
feladat. Hogy az események hogyan és miért fejlődtek idáig, az 
mindannyiunk előtt közismert. Jelentésem teljessége miatt azon-
ban kötelességemnek tartom röviden felsorolni a puszta tényeket. 
1948. szeptember 8-án D. Ordass Lajos püspök urat a gazdasági 
rendőrség letartóztatta külföldi egyházi követelés bejelentésé-
nek elmulasztása miatt. Az ügyészség vádat emelt ellene, és bár 

a mulasztáson alapuló vád az 8 egyéni becsületét ne?a érin-
tette, mégis mivel a büntetőtörvény nemtudása, vagy téves fel-
fogása a terhére irt mulasztás beszámítását nem zárja ki, a 
munkásbÍróság marasztaló Ítéletet hozott. Az összes szempontok-
nak, igy a reánknézve legelsősorban kötelező közegyházi szem-
pontoknak a kinosságig menően gondos mérlegelése arra késztett, 
hogy a magyar bÍróság jogerős Ítéletének tudomásulvételén túl-
menően a kérdéssel ne foglalkozzam és ugyanerre kérjem a kerü-
leti közgyűlést. 

Ordass püspök ur akadályoztatásáig a következő anya-
és leánygyülekezeteket látogatta meg: Kelenföld, Csepel, soltvad-
kert, Cegléd, Mezőberény II., Cinkota, Angyalföld, Alsógöd, Kis-
kunfélegyháza, Bákoshegy, Kistarcsa, Aszód, Pécel, Isaszeg, Kis-
kőrös, Mátyásföld, pót, Zugló, Budavár, Óbuda, Bakoscsaba, Irsa, 
Budahegyvidék, Mezőtúr, Kondoros, Nagyszénás, Gádoros, Nagymá-
gócs, Pusztaföldvár, Szentetornya, Orosháza-Bákóczitelep, Csa-
nádapáca, Csorvás, Kardoskut, Tótkomlós, Kiscsákó, Pestszenter-
zsébet, Pilis, Bád, Penc, Csővár, Erdőkürt, Aesa, Békéscsaba, 
Gyula, Váekisujfalu, Galgagyörk, Domony, Iklad, Orosháza, Sze-
ged és Bákoskeresztur.' 
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A meglátogatott egyházközségekben Istentiszteleket 
végzett és a presbitériumokkal folytatott egyházépitő tanácsko-
zást, Számos szórványgyíilekezetet is meglátogatót. Hisszük, hogy 
az elvetett mag nem hullott köves talajra, hanem megtermi áldott 
gyümölcsét. 

Két esperesi értekezlet tartatott az elmúlt év fo-
lyamán. 19^8. április 2-án és május 21-én. Ezeken eg^házunk 
helyzetét tárgyaltuk. 

Tegnap volt egy esztendeje, hogy dr. VlAdár Gábort 
egyházkerületi felügyelői tisztébe beiktattuk. 1948. szeptember 
7-én kelt levelében az egyház életét nyugtaianitá kérdések bé-
kés megoldásának előmozdítására való hivatkozással tisztéről le-
mondott. - Dr. Yladár Gábort az egyházi élet különböző munkate-

«Wf» 
reink hosszú esztendőkön át végzett munkájáért megtanultuk tisz-
telni és szeretni. Ha most ilyen lépésre szánta rá magát, ennek -
ismerve egyházszeretetét - nyilvánvalóan komoly oka van. Ezért 
javasolom, hogy a kerületi közgyűlés a felügyelő ur lemondását 
vegye tudomásul s eddig végzett odaadó munkájáért fejezze ki 
köszönetünket és hálánkat. 

A megüresedett kerületi felügyelői tiszt betöltésé-
nek ügyét az egyházkerületi presbitérium tárgyalta és az ezzel 
kapcsolatos intézkedések folyamatba tétetóek. 

Egyházi életünkben egyre inkább látjuk annak szük-
ségességét, hogy az Ige örök, változhatatlan és megingathatat-
lan fundamentumára épiteünk. Ennek szükségességét látták meg az 
evangélizáciős szolgálat munkásai is, akik a tőlük megszokott 
lendületet még tovább fokozták és az evangélizáciős munkát erő-
teljesebben végezték. Kerületünkben 46 gyülekezetben volt egész-
hetes, evangélizáció. A gyülekezeti evangélizációk sorából is 
külön ki kell emelnem a Hagybudapest területén tartott ökume-
nikus evangélizációk. Hiveink nagy buzgósággal látogatták az 
evangélizációkat s a tömeges összejövetelek mellett egyre töb-
ben vették igénybe a személyes beszélgetések, sőt még a magán-
gyónás alkalmait is. - A sajtó nyomtatott betűivel is szolgál-
ni igyekeztek evangélizáciős munkásaink. Kéthetenként megjele-
nő időszaki lapjuk az »Élő Viz» 3.700 példányban jelent meg. 
Számos hitmélyitő iratot is adtak ki, ünnepi kiadványaik pedig 
a "Karácsonyi Evangélium" és "Húsvéti Evangélium» 5-5.000 pél-



dányban kerültek egyházunk közönségének kesébe* - Isten áldja 
meg gazdagon az eddig végzett munkát és ő adjon erőt annak to-
vábbi végzésére mindazoknak, akik az evangelizációs munkában 
tevokenyke cinek. 

Isten kegyelme abban az ürömben részesített minket, 
hogy a háború dúlása és rettenetes pusztitása után az ujjáépi-
tés munkájába kezdhettünk, sőt annak kézzelfogható eredményeit 
is láthatjuk* - Teljesen ujjaépült az alsó gödi, budavári, óbu-
dai, pusztaföldvári és Beák-téri templom. - Uj templomként pe-
dig elkészült a sződligeti és felszentelés alá is került. A bu-
dahegyvidéki gyülekezet két uj istentiszteleti hellyel gazda-
godott . Egy imateremmel és egy kórházi kápolnával. - Itt mondok 
köszönetet külföldi hittestvéreinknek áldozatos segítőkészsé-
gükért. Nagyrészt ők tették lehetővé az eddig elért eredménye-
ket és azt is, hogy szegénységünk nyomorúsága közepette uj haj-
lékok épülnek kerületünkben Isten igéjének hirdetésére. - Temp-
lomok épülnek és a befejezéshez egészen közel állanak Gyomron, 
Mátyásföldön, Magyarbánhegyesen, Mezőhegyesen, Qrosháza-Bákó-
ezitelepen, Csabacsüdőn és a zuglói gyülekezetben. - 500.000.-
foríntot meghaladó összeget tudtunk szétosztani külföldi segé-
lyekből egyházkerületünkben templomaink újjáépítésére. - Isten 
gazdag áldása legyen az adományozón és adományán egyaránt és az 
újjáépített templomokban hirdettessék measzehangzóan az életet-
formáló örök Ige. 

Szórványaink gondozásáról kevés szó esik mostaná-
ban. Be ha nem áll is ez a kérdés az érdeklődés homlokterében, 
mégis elmondhatjuk: a buzgóság nem lankadt. Lelkészeink érzik 
e munka megmaradásunk szempontjából való döntő jelentőségét és 
egy-két kivételtől eltekintve, fáradhatatlanul látogatják, gyűj-
tögetik és gondozzák a szórványok maroknyi-kevés evnagélikus 
népét. Egyházkerületünk annyiban tudott a szórványgondozás te-
rén segítségére lenni lelkészeinknek, hogy munkájuk megkönnyí-
tésére 8 motorkerékpárt és 18 kerékpárt bocsátott rendelkezé-
sükre. Motorkerékpárt a következők kaptak. Szeged, Battonya, 
Csillaghegy, Kecskemét, Csépa, Pécel, Óesa és Békés. Bemélem, 
hogy e sok törődést megkönnyítő segítséget a jövőben is megad-
hatjuk és Isten megadj a a hozza szükséges anyagi erőt. E he-
lyen mondok köszönetet a kerületi gyámintézetnek 2.000.- frt.-os 
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adományáért, melyen három kerékpárt szereztünk be. 

Az egyházkerületi presbitérium 5 izben tartott 
ülést. - 1948. február 14-én a Luther-Társaság részére az egy-
házi közérdekre való tekintettel 10.000.- frt. kölcsönt szava-
zott meg. A második, szeptember 19-én tartott ülés a püspökhe-
lyettesit és kérdését, a kerületi felügyelő lemondását, valamint 
helyettesítését, az egyházmegyei felügyelői tisztségek betölté-
sét, az egyházközségeknek elküldendő körlevél ügyét, a külföldi 
segélyek elszámolásának kérdését* a pitvarosi egyházközség lel-
készi hiványát 8 a gyömről egyházközség anyásitási kérelmét tár-
gyalta. A harmadik 1948. szeptember 23-án tartott ülés a Kemény 
Lajos lemondása folytán megüresedett püspökbelyettesi tisztség 
Benkóczi Dániellel történő betöltése ügyében intézkedett. A ne-
gyedik s október 7-én tartott kerületi presbitérium! ülés a ke-
rületi felügyelő választásának kérdésével* valamint az egyete-
mes egyház által kiadott s a zsinati képvisel öválasztásokra 
vonatkozó utasítást tárgyalta. Jóváhagyta az e^házkeríilet misz-
lai földbirtokával kapcsolatban tett eddigi intézkedéseket. Az 
ötödik, 1948. november 3-án tartott kerületi presbitérium! ülé-
sen pedig a mai kerületi közgyűlést készítettük elő. 

A kerületi igazolóbizottság <5^ ülést tartott 1948. 
január 19-én és ezen egyes elmaradt ügyeket tárgyalt, n 

ry, ̂  A kerületi törvényszék nem tartott ülést. Ennek 
oka nem orr* mintha a törvényszéknek nem lett volna munkája* de 
a lemondások* valamint egyes ügyek el nem vállalása miatt nem 
lehetett a törvényszéket rxunkába állitani. Ez utóbbi ok miatt 
kellett Farkas Ferenc ikladi lelkész ügyét áttenni az egyete-
mes törvényszékhez azzal a kéréssel* hogy az egyetemes tör-
vényszék más egyházkerületi törvényszék kiküldése iránt tegye 
meg a szükséges lépéseket. 

Iskoláinkról a kerületi tanfelügy elők tesznek je-
lentést. Én csak annak bejelentésére szorítkozom* ami az igen 
tisztelt kerületi közgyűlés előtt már ismeretes. A magyar tör-
vényhozás a XXXIII. t.c.-kel iskoláinkat államosította. Saját 
kezelésünkben csak a budapesti gimnázium és leánygimnázium ma-
radt. Midőn ezt bejelentem, nem mulaszthatom el azt* hogy ta-
nítóinknak* tanárainknak, egyszóval összes volt nevelőinknek 
fáradságos és hűséges szolgálataiért köszönetet ne mondjak. 
Az Ur áldása kisérje őket uj szolgálati beosztásukban. 
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Egyházi egyesületeinkről és intézményeinkről a kö-

vetkezőkben teszek jelentet: 
A3 Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egyesülete to-

vább folytatja működését• A háborús megrázkódtatások után uj len-
dülettel látott munkához az egyesület vezetősége és fáradozása 
remélem nem lesz hiábavaló» Hem kell azt hiszem különösebben ki-
térnem a Jóléti Egyesület működésére» Csak arra az egy tényre 
szeretném felhívni az egyházkerületi közgyűlés figyelmét, hogy 
az 1943» és 44» esztendőben évenként a különböző juttatások ré-
vén, e yházkerületünk közel 15-15*000.- pengőnyi visszatérítés-
ben részesült és ezt az összeget teljes egészében a szórványok 
gondozására fordította» Egyházunkat segitjük tehát, ha támogat-
juk a jóléti Egyesületet» - E helyről is kérem ez rt a lelkésze-
ket és az egyházközségek vezetőséget a Jóléti Egyesületek mun-
kájának támogatására. 

A Fébé Diakonissza Egyesület áldásos és sokoldalú 
munkáját ez évben is a tőle már megszokott alapossággal, gonddal 
és eredményességgel végezte» Munkásságának részleteibe nem bo-
csátkozom, hiszen a kerületi közgyűlés előtt ismeretes az a 
szolgálat, amit a Fébé Diakonissza Egyesület magára vállalt 
és amit maradéktalanul teljesíteni is igyekszik. Büszkeséggel 
tekintünk intézményeire és szeretettel gondolunk mindarra a 
munkára, amit egyházunkban az egyház Ura iránti szeretetből vé-
geznek. 

A békéscsabai Diakonissza Egyesület is tovább végez-
te munkáját szűkebb keretek köz itt ugyan, de nem kisebb hűség-
gel. Árvaháza ez évben ünnepli 25-lk éves fennállását s ez al-
kalomból tervbevették az árvaház épületének teljes renoválását» 
Öt próbanővér vár felavatásra* Hisszük és reméljük, hogy a bé-
késcsabai Diakonissza Egyesület is tovább folytatja áldásos 
működését és egyre jobban állhat egyházépitésünk szolgálatába» 

A Eferesztény Ifjúsági Egyesület evangélikus ága 
is tovább folytatta működését éa számos konferenciát, valamint 
téli és nyári tábort tartott élénk érdeklődés mellett. 

Uj, de jelentőségében egyre erőteljesebben kibonta-
kozó intézménye egyházunk kerületének a fóti Man dák Mária bel-
missziói otthon» A háborús események következtében tönkrement 
épületet szinte teljes egészében helyreállították és a külön-
böző konferenciák meleg otthonává tették. Az otthon vezetőségé-
től vett jelentés időpontjáig 17 konferencián 1.J00 résztvevő-
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höz szolt Isuen igéje. Három lionâ on keresztül pedig az inté-
zet falai között népfőiskolai tanfolyamot tartottak. A népfőis-
kolai tanfolyamnak 25 hallgatóba volt, akik mind evangéliumi 
hitükben megerősítve távoztak családi otthonukba, hogy uj öntu-
datos munkásként szolgálják egyházunk és nemzetünk javat. 5 nép-
főiskolánk közül egyedül ezt a taníölyamot tudtuk megtartani. 
A nagytarcsai népfőiskola házait igénybe vették és az épületek 
felszabadítása mind a mai napig nem volt lehetséges. Hisszük 
azcnban, hogy egyházunk a paraszt- és urunkásifjus ág soraiban 
rövidesen népfőiskoláink újra induló munkáján keresztül is el 
tudja végezni azobsfc a feladatokat, amelyeiere hivatott. 

A fóti outhonban egyházunk hivei, gyülekezetek ve-
zetői, lelkészek, oly nagyszámban látogatták az egyes konfes en-
ciákat, hogy az ottlion vezetősége máris az otthon kibővítésének 
gondolatával foglalkozik. Beaélem, hogy Isten ezt a tervet gaz-
dagon megáldja és megvalósítja. 

Ah elmúlt év folyamán Kosa Pál rákoskor szturi lei-
kész és Molnár Budolf monori lelkész teologiai doktori cimet n 
nyertek. 

Lehel László vallástanitó-lelkész pedig a bölcsész-
doktori cimot szerezte meg. - Kér&m a kerületi közgyűlést, í\ -
jezze lei nevezetteknek jókívánságait e megtisztelő cin elnyeré-
se alkalmából. 

56 évi jólvégzett munka után nyugalomba vonult e, y-
h Lzkerülctünk hosszú esztendőkön át volt fő jelzője sárkány 
Béla kecskeméti lelkész, ̂ mindannyiunk előtt ismeretes az a sok-
oldalú egyházépitő munka, amit sárkány Béla Isten kegyelméből 
Jiosszu időn át egész evangélikus egyháérunk szolgálatában vég-
zett. Hűséges sáfára volt egyházunknak. Nyugalomba vonulása 
alicalmáhól az egyházkerület köszönetét táviratban fejeztem ki, 
most pedig arra kérem a kerületi közgyűlést, hogy egyházkerü-
letünk szolgálatában eltöltött hűséges munkájáért fejezze ki 
Sáikány Bélának hálás köszönetét és változatlan szeretetét. 
Isten adjon számára békés pihenő-esztendőket. Nyugalomba vo-
nult még Mohr Henrik óbudai lelkész. Szolgálata küzdelmes és 
fáradságos volt. Pihenés nek éveire Isten áldását kurem. 

Szelényi János szarvasi, Pétermaxra Ádám páhii, Ba-
likó Lajos xiy. tábori fő esperes, Loleschall Lajos és Chugyik 
Pál ny. esperesek meghaltak. Isten Ítéljen felettük kegyelme-



sen a Jézus Krisztus érdeméért• 
A lelkészi karban a következő változások történtek. 

A nonori egyházközség dr. Molnár Rudolf Budapest-angyalföldi se-
gédlelkészt, a makói egyház szlovák Pál bakonycsernyei lelkészt, 
a pilisi egyház Tóth Károly makói lelkészt, az orosházi egyház 
Gyöngyösi Vilmos pesti egyházközségi lelkészt, a kecskeméti egy-
ház Friedrich Lajos helyetteslelkészt, a mezőhegyes! Maroclialko 
Gyula helyettes lelkészt, a pesti egyházközség Grünvalssky Károly 
egyházmegyei missziói lelkészt, a békéscsabai egyház pedig Kiss 
György szarvasi lelkészt választotta lelkészévé• 

EndreffV János nezőhegyesi lelkész a dunántuli egy-
házkerület be távozott. 

Helyettesi elkészül kirendeltem Gcsára Hé,Lei Károlyt, 
Kcskeiaétre Friedrich Lajost, Mezőhegyesre Mar sc ha! kó Gyulát és 
Páhiba Min a Jánost. - sáfár Lajos ócsai lelkészt Békéscsabára 
rendeltem ki v állástanitó-lelkésznek, Fest Miklós tőtkomlósi 
hitoktatót Szarvasra helyeztem át, Koppány János hadifogságból 
hazatért vallástanitó-lelkészt pedig Tótkomlósra. - óraadó hit-
oktatónak kineveztem Egyed Hobertné. Lengyel Laurát, Buchala 
Ödönt Békéscsabára, Kajos Jánost Öros&ására és Eoszik Mihályt 
a budavári egyházközségbe. 

A segédlelkészek sorában a következő változások vol-
tak: llatuz Lászlót betegszabadságáról visszatérve Tápiószelére, 
majd kiskörösre, dr. Molnár Rudolfot Monorrol a pesti egyházköz-
ségbe, Csengődy Lászlót a Fébé Diakonissza Egyesülethez, ifj. 
Bimár Jenőt a budahegyvidéki, majd a pesti egyházközség Angyal-
földi lelkészi hivatalába, Biesz Györgyöt Szentesről líezőturra, 
Ilossih Mihályt Nagyszénásról szarvasra, Gáncs Aladárt Bajáról 
a Budapest-Kelenföldi egyházközségbe, dr. Helle Ferencet a pes-
ti egyházközség VIII. kerületi lelkészi hivatalából Gödre, 2Ö-
riii Kálmánt a pesti egyházközség XIV. kerületi lelkészi köré-
ből Ceglédre, Takács Józsefet Kecskemétre, Sztehlo Mátyást Szen-
tesre, Fekete Istvánt a pesti egyházközség VIII, kerületi lelké-
szi hivatalába. Kádár Gyulát a budahegyvidéki egyházközségbe, 
Fodor Ottmárt Hákoskereszturra, Mezősi Györgyöt a budapesti egy-
házközség XIV. kerületi lelkészi hivatalába« helyeztem át, illet-
ve rendelten ki» 
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Sárkány András segédlelkészt az őriszentpéteri gyü-

lekezet lelkészévé választotta s igy egyházkerül tünkből eltá-
vozott. Dér Endre segédlelkész részére pedig betegszabadságot 
adtam. 

Brenner Imre pestssenterzsébeti lelkész nevét Ben-
czére, szlanosik Pál pusztaföldvár! lelkész pedig nevét Szent-
palira változtatta megfelelő belügyminiszteri engedély alapján. 

Vajta Vilmos, Lesko Béla, Pósfay György", Ferenczy 
Vilmos segédlelkéssek és Filippinyi János békéscsabai vallásta-
nitó-lelkész külföldi, tanulmányúton vannak. 

Az érettségi vizsgálatokon az elnöki tisztet a köv 
vetkezők töltötték be: Az aszódi gimnáziumban B háXy Mihály, 
a békéscsabai gimnáziumban dr. Kiss Jenő, a budapesti imnázi-
unban Kemény Lajos, a budape sti leánygimnáziumban Buttkay-Mik-
lian Gyula, az orosházi gimnáziumban dr. Kéken András és a 
szarvasi gimnáziumban De&inszky Gyula. A tanítónőképző képesí-
tő vizsgálatán Zászkaliczky Pál elnökölt. 

Az elmúlt közigazgatási évben a kerület püspöké-
nek felkérésére Szabó József duiián inneni püspök végezte a bá-
nyakertileti végzett teologusok lelkésszé-avatását. Lelkésszé 
avattattak: Fcaor Ottmár, Takács József, Vaneso József, Mezősi 
György, Sztehló Mátyás, Hafenscher Károly és Fekete István, üj 
nunkatársainkat szeretettől és áluáskivánássál köszöntjük, 

A kerületi lelkészvizsgáló bizottság előtt a kellő 
szolgálati idővel rendelkező segédlelkészek közül a következők 
jelentek meg: Az első vizsgálaton Dér Endre, MarschaXkó Gyula, 
Eiesz György és farcsáayi Károly. A második vizsgálaton Je-
szenszky Tibor, Matuz László és Virág Gyula. - A felsorolt vizs-
gázók mindannyian megfelelő képzettséget tanúsítottak. A máso-
dik vizsgát is megállt segédlelkészek vizsgalati kötelezettségük-
nek eleget tettek és lelkészi oklevelet nyeritek. 

Sz rctettel és bizalommal köszöntjük e helyről is 
a dunáninneni egyházkerület uj püspökét, Szabó Józsefet. Isten 
adjon számára erőt, kellő bölcseséget és szilárd megállást, 
hogy egyházkerületét egéöa egyházunk javára és előmenetelére 
kormányozhass a. 

Változatlan szeretettel és tisztelettel goixdolunk 
D. Kapi Béla dunántúli püspök úrra is, aki röviddel ezelőtt 
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nyugalomba vonult. A3 ő értékeit és munkásságának egyházkerü-
lete határain túlmenő jelentőségét mindannyian ismertük és be-
csültük* Jfáradságos, sok küzdelmet megharcolt életének adjon 
a gondviselő Isten még számos békében és nyugalomban eltölten-
dő esztendőket. 

A testvér református egyház kimagaslóan vezérlő 
egyénisége ár. Bavasz László is nyugalomba vonult. Nyugalmá-
nak éveire az ő számára is Istentől sok áldást kérünk* 

Kerületi beszámolóm végére érten. Befejezésképpen 
még egyszer kérem Testvéreimet: munkaasztalok sorozata vár re-
ád. líe feledd az Ur Lelkének üzenetét: Nincs rendjén, hogy mi 
elhanyagoljuk Isten igéjét és az asztaloknál szolgáljunk.... 
mi pedig imádkozással és ige szolgálatával foglalkozunk. 

Szeretettel köszöntöm a dunáninneni egyházkerület 
és a tiszai egyházkerület uj felügyelőjét; dr.ilády Zoltánt és 
ifargócsy Emilt•A jó Isten vértezze fel őket Igéjének erejével, 
hogy a reájuk váró feladatokat az Ö segítségével elvégezhessék* 

/ Á tegnapi napon.volt ^vsb^sxáirf^Tá^káxx D. Baffav 
Sándor banyák e r i i l a t v o l t p u f i i k é h a l á l á n a k egy é v e s é v f o r d u l ó j a , 
amely a lka lomból a c s a l á d , t i s z t e l ő i , e g y h á z k e r ü l e t ü n k k é p v i s e l e t e 
s i r j a h o z z a r á n d o k o l t é s imánkban emlékez tünk meg Ur k e g y e l m é r ő l . 
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A kerületi közgyűlés a püspöki jelentést köszö-
nettel ds helyesléssel tudomásul veszi, azt egész terjedelmé-
ben a jegyzőkönyvbe felvéteti, egyben a jelentés alapján az 
alábbi határozatokat hozza: 

1./ A kerületi közgyűlés tudomásul veszi dr. 
VlacLár Gábor kerületi felügyelő ur lemondását. Egyházkerüle-
tünkben közel kétévtisedes különböző fokokon végzett odaadő 
munkájáért a legőszintébb köszönetét fejezi ki. 

2./ A kerületi közgyűlés az 56 évi jól végzett 
munka után nyugalomba vonult sárkány Béla kecskeméti lelkész-
nek, volt főjegyzőnknek nyugalombavonulása alkalmából hálás 
köszönetét fejezi ki egyházkerületünkben végzett hűséges 
munkájáért. Pihenése napjaira Isten áldását kéri. 

3«/ Hivja fel a kerületi közgyűlés körlevélben 
minden gyülekezet lelkészét, hogy hetenként tartson a pres-
biterek részére külön bibliaórát, ahol is az igehirdető ;ek 
által a gyülekezet Ura felkészíthesse presbitereinket gyü-
lekezet is zolgálatba állásra. 

Ugyanakkor püspöki körlevél menjen névsserint 
minden egyes gyülekezeti presbiterhes, aely felhívja a pr s-
bitereket kötelességeik hűséges teljesítésére, valamint a 
presbiteri bibliaórák legszorgalmasabb látogatására. 

4./ Felhívja a kerületi közgyűlés a gyülekeze-
teket evangélizációk tartására s arra, hogy a hitre jutott 
lelkek állíttassanak azonnal lelkiségüknek megfelelő gyüle-
kezeti szolgálatba. A laikus munkásképzés a gyülekezetek jö-
vőjének biztosítása érdekében legyen minden gyülekezet szív-
ügye. 

5./ Kerületi gyűlésünk tisztában van azzal, hogy 
a bányakerület lelkészei, v állást an i tó - le lké sze i a lelkipász-
tori látogatásukat Idejükhöz és erejükhöz mérten végezik. 
Szeretettel felhívja a közgyűlés mégis az összes lelkésze-
ket, vallástan!tó-lelkészeket, illetve gyülekezeti munkáso-
kat, hogy az igeesolgálattal kapcsolatos lelkipásztori láto-
gatásokat még szorgalmasabban végezzék, mert a személyes lel-
kipásztori szolgálatunkon áll vagy bukAk egyházinak jövője. 

6./ a kerületi közgyűlés a jelentésekhői meg-
állapította, iogy a lelkészek, vallástanitó-lelkészek hit ok-
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tat4 i munkájukat komoly lélekkel végesik. Felhívja azonban 
figyelmüket arra, hogy a biztosított heti két hittanóra ma 
Isten kegyelmének olyan drága ajándéka, amelyet eléggé meg-
hálálni nem tudhatunk. Használjuk fel ugy, hogy minden egyes 
hittanóra lényegében igehirdetéssé magasztosuljon. 

7./ A kerületi közgyűlés tisztában van aszal, 
hogy ahol Istennek gyülekezetei vannak, ott a gyülekezet 
Ura gondoskodik a maga gyülekezeteinek anyagiakban való el-
látásáról is. Felhivja azokat a férfiakat, akiknek meglátást 
adott az Ur, a gyülekezetek anyagi alapjainak biztosítását 
illetően, hogy dolgozzanak ki terveket a nagy kis gyüle-
kezetek megélhetéséről. 

5./ A kerületi felügyelőhelyettes javaslatára a 
közgyűlés 

dr. Kosa Pál és Fecske Pál lelkészek-
nek a közgyűléssel kapcsolatos ige-
hirdetői szolgálatukért, a Lutherá-
nia énekkarnak és Salánfy Aladárnak 
szives közreműködésükért köszönetet 
mond. 

6./ Egyházi jegyző bemutatja az ezévi egyetemes 
közgyűlésre kiküldendő képviselők névsorát. 

A kex-öleti kö^^ülés képviselőkül megbizó-le-
véllel kiküldi 

dr. ESeken András, dr. Murányi György, 
Botyánszky János, Rohúly Mihály, Bódy 
Pál és fíuttkay-Uiklian Géza egyházi-
akat; ^ökoay Bajos, di. Vun^el End-
re, dr. Baltosz Károly, Blatniczky 
Pál, dr. Torkos Béla és Fasang Ár-
pád világiakat. 

A fentieken kivül jegyzőkönyvi kivonattal, ta-
nácskozási és helyettesítési joggal kiküldi 

Gyöngyösi Vilmos, Kieses Gusztáv, 
Tátrai Károly, Uedvey Mátyás, Válint 
János, Jeszenszky János, Zulauf Hen-
rik, Virányi Lajos, Zoltán László, 
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Kendeh György, Detre László, Hegedűs 
Lajos, Mezei József, Biszkup Ferenc, 
dr. Kosa Pál, id. fiimár Jenő, Bédei 
Károly, Bachát István, Fecske Pál, 
Lupták Gyula, Jávor Pál egyháziakat 
ós sándy Gyula, dr. Borostyánkőy Lasz 
ló, Szent iványi Ödön, dr. Zelenka Fri 
gyes világiakat. 

7«/ Egyházi jegyző bemutatja a kerületi presbi-
térium javaslatát, amely szerint az a rendes zsinati tago-
kul lelkészek közül: Dedinszky Gyula, dr. Keken András, 
Scholz László és Kieses Gusztáv; világiak közül: dr. Boros-
tyánkőy László, Kökény Lajos, dr. Hiecsánszky Endre és 
Váraljai Samu; póttagokul lelkészek közül: Buttkay-Miklian 
Géza, Dezséry László, Biszkup Ferenc és Jávor Pál; világiak 
közül: dr. Komjáthy Miklós, Aradszky György, Terhes András 
és dr. Simon Lászlá megválasztását ajánlja a közgyűlésnek. 

Tátrai Károly és Kemény Lajos módositó indítvány-
ban ajánlják Darvas József világi zsinati tagul való megvá-
lasztását. E modositó indítvány támogatására Kökény Lajos 
jelöltségéről lemond. 

Felügyelőhelyettes titkosszavazást rendel el. 
A szavazatszedő bizottság tagjaiul Eohály Mihály, Tátrai 
Károly, Fehér Sándor, Szentiványi Ödön közgyűlési tagok 
küldettek ki. A szavazatszedő bizottság jegyzője dr. Murá-
nyi György jegyző. 

Elnök a szavazás idejére a közgyűlést felfüggesz-
ti. 

Az újonnan megnyitott ülésben a szavazatszedő 
bizottság jelentést tesz arról, hogy az összes szavazatra 
jogosult jelenlévők leadták szavazatukat, érvénytelen sza-
vazat nem volt. AZ 51 érvényes szavazat alapján az egyház-
kerület zsinati tagjaiul a következők választattak meg: 
Lelkészi rendes tagok: Scholz László, Kincses Gusztáv, De-
dinszky Gyula, dr. Keken András; lelkészi póttagok: Butt-
kay-Miklian Géza, Biszkup Ferenc, Jávor Pál, Dezséry László; 
világi rendes tagok: dr. Borostyánkőy László, dr. Eiecsánsz-
ky Endre, Váraljai Samu, dr. Komjáthy Miklós; világi pótta-
gok: Aradszky György, Terhes András, dr. Simon László, Hzoni 
László. 
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Elnök a fentieket az egyházkerület meg-
választott zsinati tagjainak jelenti 
ki, aalt a közgyűlés tudomásul vesz. 

8./ A budapesti evangélikus ginnuziunnak és a bu-
dapesti evangélikus leánygimnáziumnak a közgyűlés előtt bon-
tott egyhangú szavazatai alapján megállapítást nyer, hogy ez 
iskolák rendes zsinati tagokul dr. Bemport Elek és dr. Sen-
iler János igazgatókat, zsinati póttagodul Laki Tibor ig. he-
lyettest és Btizuicska László vallástanárt választották meg. 

Tudomásul szolgál. 
9./ Kerületi ellenőr bemutatja az egyházkerület 

1947.évi zárszámadását. 
A kerületi közgyűlés a árszámadást 

jóváhagyj a, a pénztáros és az ellenőr 
részére a felmentvényt a szokásos fenn-
tartással megadja. 

10./ Az egyházkerületi pénztáros bemutatja az egy-
házkertilet 1949.évi költségvetését. 

A közgyűlés a költségvetést a pres-
bitérium. javaslatnak megfeleően el-
fogadja annak megjegyzésével,hogy a 
kívánatosnak látszik a jövőben szeré-
nyebb alapokra helyezett költségvetés 
összeállítása,s egyben elrendeli,hogy 
a zárszámadás és költségvetés időben 
elküldessék az egyházmegyéknek. 

11./ Egyházkerületi főjegyző beterjeszti a kerületi 
presbitériumnak a megüresedett tisztségek betöltésére vonatkozó 
javaslatát. 

Közgyűlés a Zászkaliczky Pál és dr. 
Konkoly Elemér rendes pre obit erektil 
történt behívása folytán megüresedett 
presbiteri póttagságra drünvalszky Ká-
rolyt és dr.Horváth Károlyt választja 
meg.A kerületi számvevőszéknél Möhr Ben 
rik és Honéczy Pál helyébe megválasztja 
Nandrássy Eleket és Bódy Pált;a lelkész 
választási bizottságba világi tagként 
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Kökény Lajost;a dr.Kenner János lemondása 
folytán megüresedett kerületi törvényszé-
ki tanárbirói tisztségre megválasztja La-
ki Tibor drt., aki az esküt azonnal letette 

12./Dedinszky Gyula egyházkerületi főjegyző a püspöki 
birtokkal kapcsolatban jelenti,hogy egyházkerületünk az igény-
be vett nagyszénásI püspöki javadalml birtok helyébe Miszlán 
100 kat.liold csereingatlant kapott az Országos Földhivatal 
1948.évi április hő 3-án kelt véghatározatával.Az egyházkerü-
let ezt az ingatlant átvette,a földbérlő bizottság azonban 
e területből 82 kat.holdat kisbérlet céljára igénybe vett. 

Tudomásul szolgál• 
13./ Olvastatott a nép-és általános rs-olai tanfelü-

gyelő alábbi jelentése. 
Mélyen tisztelt Egyházkerületi Köz gyűlés l 

Soha szomorúbb sziwel neu írtak s bizonyára soha 
szomorúbb ssivvel nem hallgattak meg tanügyi jelentést,mint ezt 
a mostanit,melyet az egyházkerület tanügyi bizottságának nevé-
ben az 1947/48. iskolai évre vonatkozóan vagyok bátor a közgyű-
lés elé terjeszteni.Ennek oka az a tény,hogy azok az Iskolák, 
amelyekről ez a jelentés számot ad és amelyekről mérleget ké-
szítünk, most a számvetés óráján többé már nem evangélikus egy-
házi iskolák.Amint ismeretes a magyar demokratikus kormány 
egyházi iskoláinkat 19*8.julius hő 1-vel törvényalkotás utján 
államosította s az állanositás ténye törvényerőre is emelkedett 

Az iskolák államosítása kissé megtorpantotta az 
egyházkerület és az egyházmegyék iskola ellenőrzésre kiküldött 
szerveit,mert csaknem mindenkiben felvetődött a kérdés,van-e 
értelme egyházi iskolalátogatásnak azokban az iskolákban, 
amelyek egészen bizonyosan állani iskolákká lesznek?Mégis az 
a meggyőződés kerekedett felül,hogy miután az iskolák a tan-
év befejezéséig megtartják egyházi jellegüket, az ellenőrzés 
munkáját el kell végezni és a jelentést az illetékes fórumok-
nak meg kell tenni.Az alábbiakban egyházmegyénként teszem meg 
egészen szűkre szabott s általánosságban mozgó jelentésemet. 
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1./ Arad-békési egyházmegye :Biszkup Ferenc alesperes 

jelentésében megállapít ja, hogy az egyházmegye területén levő 
evangélikus egyházi iskolák színvonala - egészen elenyésző ki 
vétellel - az 1947/48«iskolai év folyamán ugrásszerűen enelke 
dett.A tanitok lelkes hűséges munkával tüntettük el a háborús 
évek tanitási és nevelési hiányosságait .általában kiváló ered-
mény mutatkozott az egyházi iskolák tanitói és nevelői munká-
jában* 

A nem evangélikus iskolákban végzett vallástanítás 
a külső kereteket és rendet illetően az előző évinél kedve-
zőbb képet mutatott.Eredményesség szempontjából azonban alig 
jutottak előttre.Ennek oka az,hogy ennek a tanévnek folyamán 
is fennállottak olyan személyi és tárgyi nehézségek, amilyenek 
már előbb is megvoltak. Néhány gyülekezetben a tanyai iskolák 
vailástanitása okozott súlyos gondot és néhány esetben leküzd-
hetetlen akadályt. Ahol a vallástanítás zavartalanul folyha-
tott, ott jó munka jó eredményét állapíthatta meg az ellen-
őrzés. A jelentés megállapítja, hogy az iskolák államosítá-
sa következtében azok a gyülekezetek is nagy gond és nehéz 
kérdések elé kerültek, amelyekben eddig zökkenő nélkül nyert 
megoldást a vallástanítás. Jelentése végén javaslatokat tesz 
az alesperes. Ezek közül az egyházkerületi vonatkozásban is 
megfontolandokat jelentésem végén, javaslatain között ter-
jesztem elő. 

Az egyházmegye evangélikus iskoláinak munkájára 
és a nem evangélikus iskolákban végzett vallástroitási mun-
kára vonatkozó statisztikai adatokat a jelentésemhez csa-
tolt összesítő statisztikai kimutatásba veszem fel. 

2./ Békési egyházmegye: Kiss György tanügyi al-
esperes jelenti, hogy az egyházmegye evangélikus iskoláiban 
a tanítás zavartalanul, külső- és belső rend szempontjából 
általában kifogástalanul, a tanitói és nevelői munka tekin-
tetében megnyugtató eredménnyel folyt. Néhány gyengébb tel-
jesítménytől eltekintve a tanitói kar dicséretes egyházépi-
tő munkát végzett. Többen közülük saját osztályaikon kivul 
is díjtalan vallástanitást vállaltak s ezzel önzetlenül, 
dicséretreméltó an szolgálták Isten Országa épitését. 

A vallástanítás területén a tanyai Iskolák ellá-
tása mutatott néhány helyen fogyatékosságot, főképpen azok-
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ban a gyülekezetekben, amelyek területén a tanyai iskolákban 
másvallásu tanerők működtek. Az Iskolák távolsága miatt több 
tanyai iskolában csak heti 1 órában lehetett a vallástanitást 
ellátni. Ezek közül néhány ponton a parochuslelkész nagyobb 
munkavállalásával javítás eszközölhet. A vallástanítás ered-
ményességét erősen nehezítette a megfelelő vallás tankönyvek 
hiánya. A belterületi iskolákban végzett munka - a tótkomló-
st gyülekezet kivételével - hűséges és eredményes volt. A 
megfelelő tankönyvek hiánya itt is nagy nehézségeket okozott • 
ki kell emelnem az evangélikus-vallású állami tanítok hűsé-
ges vallástanitói munkáját. 

íöbb, a kerületi közgyűlés állásfoglalására is 
számottartó javaslatot tesz az aiesperesi jelentés. Az egy-
házmegyére vonatkozó statisztikai adatokat az összesítő 
statisztikában közlöm. 

3*/ Budapesti egyházmegye: Várady Lajos alespe-
res jelentésében beszámol arról, hogy az egyházmegye 4 is-
kolájában kiváló, szakavatott és egyházi szempontból hűsé-
ges munkát végeztek a pedagogusok. fájlalja, hogy az álla-
mosítás következtében bucsut kell venni ezektől az intéz-
ményektől, amelyekben igazi, evangélikus-szellemű építőmun-
ka folyt. 

A vallástanitésról szóló jelentésében hangsúlyoz-
za a vallástanítás óriásivá növekedett jelentőségét. Ezt a 
munkát az egyházmegyében részben egészen kiváló, részben át-
lagképességü, részben pedig gyenge vallástanitók sokszor 
igen nehéz körülmények között végzik. A szülők látogatásá-
ról soknál alig-alig lehet szó. Egyik-másik helyen kiütkö-
zik az, hogy a vallástanitó nem tud kapcsolatokat tartani a 
gyülekezettel. Nincs együttmunkálkodás a parochus és vallás-
tanitók között. Ez x magaután vonja azt, hogy nincs az is-
tentiszteletre és vasárnap iiskolára való nevelés és annak 
ellenőrzése. Kitér a vallás tanítók szociális helyzetére, 
ami igen nehéz s e szociális gondok terhe bénitólag hat a 
munkára. A gyülekezetektől 50-100.- frt.-nyi havi tisztelet-
dijat kapnak, ezzel együtt havi 6-700.- frt. fizetésük van, 
ami fővárosi, vagy pestkörnyéki viszonylatban nagyon kévést 
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Végén megemlékezik az egyházmegye vallástanitói karának rende-
zésében megtartott vallástanitói konferenciáról. 

Közérdekű javaslatait és statisztikait jelentésem 
végén, illetve az összesítő statisztikában közlőm. 

4./ Csanád-csongrádi egyházmegyei Virányi Lajos al-
esperes megállapítja, hogy egyházi iskoláinkban a tanítás az 
évek óta közismertté vált, kiváló eredménnyel zárult. Fájdal-
masnak tartja, hogy a szlovák kitelepülés következtében az 
evangélikus-vallásu tanulók létszáma erősen apadt. 

A vallástanítás tekintetében hiányokat állapit meg, 
de a vallástanitók mentségére megjegyzi, hogy nem kaptak egysé-
ges irányítást és igy egyéni elgondolástik szerint választották 
meg az anyagot és végezték a tanítást. Több helyen nem talált 
hitoktatási naplót. Hehézményezi, hogy bibliaolvasással nagyon 
kevés helyen találkozott. Az énektanítást siralmasnak tartja. 
Az egyetemes egyház vallástanitási tantervéhez nem alkalmaz-
kodtak. A vallástanitók ssíik, vagy tág lelkiismdrete szabta 
meg az elvégzett anyag mennyiségét is. A gyermekek istentisz-
teletre való felvezetése, vagy vasárnapi foglalkoztatása is 
kevés helyen tőrtént meg. Egy-két szép eredménytől eltekintve, 
az egyházmegye vallástanitási helyzetét aggasztónak tartja. 

Közérdekei javaslata nincs. Statisztikai adatai 
az összesítésben szerepelnek. 

5-/ A pestmegyei felső egyházmegye: Blatniezky 
Jenő alesperes jelentésében az elismerés hangján emlékezik meg 
az egyházmegye tanítói karáról, amely mind egyházi, mind álla-
mi ellenőrsőszervek Ítélete szerint hivatása magaslatán áll és 
idlvdló minősítést érdemel. Ez a tanítói kar u ^ munkálkodott, 
mint amely tudja, hogy Istennek kell számotadnia minden gyer-
mek-lélekért. Ez a lelkület nyomja rá bélyegét az iskolák kül-
ső és belső rendjére, a gyermekek egymásközti viszonyára, a 
tanulmányi eredményre és a hitéletre. Megemlékezik a gyüleke-
zetek áldozathozataláról, az iskolaépületek helyreállítása 
illetve fenntartása, valamint az általános iskolák szervezése 
tekintetében. 

A vállástanitjsról szóló jelentésében megállapít-
ja, hogy a vallástanítás az egyetemes egyház által engedélye-
zett tankönyvek alapján tervszerűen folyt és hűséges munkára 
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valló eredménnyel ment vé^e. Vas ár napi iskolai nuuka minden 
gyülekezetben folyt az ifjúsági egyesületek tagjainak dicsé-
retes közreműködése mellett. Felhivja a figyelmet a vasárna-
pi iskolai vezetők képzésének nagy fontosságára• 

Javaslatai nincsenek. Statisztikai adataimat az 
összesítésben nyújtom. 

6./ A pestmegye! közép egyházmegye: Valist «Tinos 
alesperes az iskolalátogatási jegyzőkönyv-nyomtatvány kérdé-
seinek szem előtt tartásával tesz jelentést az egyházkozsé-
gek Iskoláinak, sőt egyes tanítóinak munkájáról külön-külön. 
Ebből az apró részletekre is kiterjedő beszámolóból megálla-
pítható, hogy az egyházmegye iskoláiban eredményes jó munka 
folyt az egyház és Isten Országa építésére. 

A vallástanitásró1 szóló jelentés megállapítja, 
hogy a kötelező óraszámot általában megtartották, az előirt 
anyagot tulmyomórészben elvégezték, a tankönyv-kérdésben 
egyes helyeken hiányok mutatkoztak. Gyermek-is tea tisztelet 
mindenütt, vasárnapi!skolai munka sok helyen volt. 

Egyetlen közérdekű javaslatát javaslataim sorá-
ba felvettem, ugyarrugy a statisztikád, adatait is. 

7./ A pestmegyei alsó egyházmegye: sikter András 
alesperes nem tudott jelentést tenni, nert kot nappal a tan-
év befejezése előtt vette át tisztét. Az egyházmegye evangé-
likus iskoláinak 1947-48. évi munkájáról, valamint & vallás-
tan it ás ró 1 csak statisztikai adatai vannak. 

Jelentésem végére értem. Az alábbiakban előter-
jesztem az alesperssek javaslatait is figye 1 eubc-velő javas-
lataimat: 

1./ Mindenekelőtt mondassák jegyzőkönyvi köszö-
net az egyházkerület valamennyi volt evangélikus e^házi ta^ 
nit ójának azért az odaadó, hűséges egyházén it 5 munkáért, ame-
lyet ki-ki a maga helyén vett tálantumai arányában egyházunk 
javára és Isten dicsőségére végzett. 

2./ Mondassék köszönet az iskolafenntartás gond-
ját elvállaló gyülekezetek tagjainak, akik az egyházi isko-
la iránti szeretetből készek voltak vállalni és nehéz körül-
méynek között is teljesíteni az iskolák fenntartásával együtt-
járó terheket. 
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3*/ Köteleztessenek az e^házközségek, hogy az 
egyházi iskolák fenntartásának az államosítás következtében 
felszabaduló költségeinek egy részét fordítsák az egyházme-
gyék szorgos ellenőrzése mellett, az iskolánk!villi vallásos 
nevelés fokozására, a hitoktatás kiépítésére /motorizálás, 
tankönyvellátás, vallástanitoi tanfolyamok rendezése/. /Arad-
békésiek javaslata/. 

4./ Készítsenek az egyházmegyék a területükön 
fekvő összes iskolákról térképet annak feltüntetésével, hogy 
hány evangélikus-vallású gyermek jár a feltüntetett iskolák-
ba. /Arad-békési javaslat/. 

5./ Tiltsa meg a kerületi kö..gyűlés a tankönyv-
nélküli vallástanitást még akkor is, ha & rendelkezésreálló 
könyvek nem is ütik meg a mértéket. / 

6./ Hatalmazza fel a közgyűlés az alespereseket, 
hogy kezdő vallástanitoktól, valamint olyanoktól, akiknek 
munkája nem üti meg a mértéket, részletes, az egész évi tan-
anyagot feldolgozó válű.atot kérhessenek be. 

7./ Keresse meg a közgyűlés az egyetemes egyhá-
zat, hogy sürgősen gondoskodjék olyan vallástankönyv kiadásá-
ról, amelyet szórványban, vagy tanyavilágban élő szülők is 
felhasználhatnak gyermekeik vallásoktatására. 

8./ Legyen kötelező a gyermek-istentisztelet 
tartása minden gyülekezetben s ahol tárgyi és személyi elő-
feltételek adva vannak, ott a vasámapiiskolai munka is /5~ö-
ig, békésmegyei egyházi javaslatok/» 

9«/ Keresse meg minden e^hazközség a módját, 
hogy a szegény gyermekek ingyen-vallás tankönyvhöz jussanak. 
Ha szükséges, erre külföldi segély is használtassák fel. 

IQ*/ Határoztassék meg, hogy a vallástanitó-lel-
kész minimálisan töiw, látogatást köteles végezni az iskolai 
esztendő folyamán. 

11./ Hivja fel a közgyűlés a gyülekezeteket, hogy 
a területükön működő vallástanitó-lelkészeket anyagi támoga-
tásban részesítsék. 

12./ Hiv ja fel a gyülekezeteket arra is, hogy a 
területükön működő vallástanitó-lelkészeknek hivanyt adjanak, 
/feudapesti egyházmegye javaslatai 9-12-ig./. 
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13./ Mondja ki a közgyűlés, hogy szükségesnek 
tartja a vallástanitői munkaközösségek létestilését. Költségei-
ket az egyházközségek fedezzék. 

14./ Mondjon köszönetet az iskolaláto ató és ellen-
őrző szerveknek hűséges munkájáért. 

15./ Mondjon köszönetet a vallástanítás munkáját 
hűségesen végző állami tanítóknak és vallástanito-lelkéssek-
nek. 

Budapesten, 1943. november hó 5-én. 

Kiss György s.k. 
egyházkerületi tanügyi előadó. 

Kerületi közgyűlés a jelentést köszö-
nettel tudomásul veszi és a tanügyi 
előadó összes javaslatát határozati 
erőre emeli. 

14./ a középiskolai tanfelügyelő bemutatja az 
alábbi jelentést: 

Igen tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
A multévi közgyűléstől nyert középiskolai tanfel-

ügyelői megbízás alapján meglátogattam 1947. őszén az aszódi, 
1948. tavas rln a békéscsabai, orosházi, szarvasi gimnáziumot 
és tanítóképzőt. Munkájukról részletes jelentésben számoltam 
be a főhatóságnak. 

Júniusban aindelátogatott iskolákat állanositot-
ták, igy munkájuk elismerésével kivonjuk, végezzék az állam 
kezében is tovább léleképitő, nevelő-munkajukat. az egyházi-
nak maradt két budapesti gimnázium munkájáról Írásbeli jelen-
tés tájékoztatott. Kívánatos lenne végre nyomtatott évkönyv 
kiadása. 

Kérem jelentésem tudomásulvételét. 
Budapest, 1948. október 29. 

Dr. Bánkuty Dezső s.k. 
középiskola tanfelügyelő. 
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Az egyházkerületi közgyűlés a középis-
kolai tanfelügyelő jelentését tudomásul 
veszi. 

15./ Egyházi főjegyző jelenti, hogy a gyömről evan-
géHois fiókegyház 1948. január 6-án ta&tt közgyűlésén határo-
zatban kimondotta a aendei any a-egyházközségtő Ív aló elválását 
és önálló egyházkösséggé-alakulását. Megállapította a lelkész 
dljlevelét is. A mendei egyházközség Gyömrő kiválási szándékát 
már előzőleg, 1947* augusztus 10-én tartott közgyűlésén tudomá-
sul vette, aminek alapján a pestise gyei közép egyházmegye 1948. 
augusztus 6-án tartott évi rendes közgyűlésén a gyömről fiók-
egyház önálló anyaegyházza-alakulását és a megállapított lel-
készi dijleveiet jóváhagyta s azok végső megerősítését a bányai 
evangélikus egyházkerület közgyűlésétől kéri. 

Közgyűlés a kerületi presbitérium ja-
vaslatára az előterjesztettek alapjána 
gyömrői fiók-egyházközség 1949* évi ja-
nuár l-ig hatállyal önálló anya-egyházzá 
való alakulását, valamint a beterjesztett 
lelkészi dijleveiet jóváhagyja s az ön-
álló élet útjára lépő gyülekezet életé-
re Isten gazdag áldását kéri. 

16./ AZ egyházkerületi közgyűlés tárgyalja a meaő-
berényi II. kerületi egyházközség képviselőtestületének azt a 
határozatát, amellyel tagjainak sorát 8 behívott taggal kiván-
ja kiegészíteni. 

A nezőberényi II. kerületi egyházközség 
képviselőtestületének Aá^áöy-kiegészi-
téséhez az egyházkerület közgyűlése 
hozzájárult. Tekintettel azonban arra, 
hogy az a kiegészítés az iratok szerint 
már ez év elején meg is történt, felhív-
ja a figyelmet arra, hogy az E.T.H.t.c. 
23« szakasz 2. bekezdésének értelmében 
az egyházkerület nem jóváhagyója a kép-
viselőtestületi határozatnak* hanem az 
egyházkerület jóváhagyása alapján le-
het ilyen határozatot hozni, máskor 
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nem az e tárgyban hozott határozatot 
kell jóváhagyásra felterjeszteni, hanem 
engedélyt kell kérni ilyen határozat 
meghozat alához • 

17•/ Egyházi főjegyző ismerteti a békési egyházme-
gye 1947. szeptember 19-én tartott közgyűlése 12. pontjában fog-
lalt pma határozatát, melyben az Egyetemes Lelkészválasztási 
Szabályrendelet olyiranyu módosítását kéri, hogy a 30«§-ban ne 
csak az jusson kifejezésre, hogy a pályázatot kiiró egyházköz-
ség legfeljebb 4 egyént hívhat bemutatkozó szolgálatra, harisa 
az is, hogy elegendő pályázd esetén legkevesebb kettő pályázót 
köteles legyen bemutatkozásra hivni* a 30. és 33. §. pedig oly 
tekintetben volna módositandó, hogy olyan pályázatot kiíró egy-
házközségekben, ahol van képviselőtestület, a bemutatkozó-szol-
gálatra való hívás és a jelölés kérdésének eldöntése, közgyű-
lés helyett utaltassák a képviselőtestület hatáskörébe. 

Közgyűlés a javaslatokban foglaltakat 
és az egyházkerületi presbitérium 1948. 
november 3-* ülésének jegyzőkönyve 9. 
pontjában kifejezésre juttatott ajánlá-
sát magáévá téve, az Egyetemes Lelkész-
választási Szabályrendelet következő 
módosítását kéri az egyetemes közgyűlés-

. tői: 
a./ A 30*§m, melyben arról van szó, 

hogy a pályázatot kiiró egyházközség köz-
gyűlése legfeljebb 4 egyént hozhat javas-
latba bemutatkozó-szolgálatra, egészir,-
tessék ki azzal, hogy elegendő pályázó 
esetén legkevesebb kettő egyént köteles 
legyen bemutatkozásra neghivni. 

A 30. és 38.§. pedig változtat-
tassék neg olymódon, hogy amely egyház-
nak van képviselőtestülete, ott a lel-
készi állás betöltésével kapcsolatban 
a szabályrendeletben a közgyűlés számá-
ra fenntartott minden kérdésben /bemu-
tatkozó-szolgálatra hivás, jelölés/ mon-
dassák ki a képviselőtestület illetékes-
sége, /g.T.II.t.c. 32.§./ az egyházköz-
ségi közgyűlésnek kizárólag csak maga a 
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választásitilletve meghívás ténye tar-
tatná fenn. 

Ezekkel kapcsolatosan kerületi köz 
gyűlés az egyhá ker JLeti presbitérium 
ama két javaslatát is megfontolásra 
ajánlja a szabályfendelet-módosito bi-
zottságnak, hogy egyfelől az esperes és 
a püspök is kívánhassa az általa jelölt 
pályázónak bemutatkozó-szolgálatra való 
meghívását, /Itt figyelemmel kell lenni 
arra, hogy a jelenlegi előírások sze-
rint a püspök és az esperes usak a pró-
baszoigálat után jelöl/ másfelől pedig 
nyittassák lehetőség arranézve, hogy 
az egyszer nem sikerült meghívási kí-
sérlet után az állás megismételt eljá-
ráséw^égiscsak betölthető le: gyen meghí-
vással, ha a választó egyházközség pres« 
bitériuma igy kívánja. 

18./ Az egyházkerület közgyűlése tárgyalja a mezc-
berényi II. kerületi egyházközség ingatlan-elidegenítésre vo-
natkozó szerződését, mely ingatlan háztulajdon "Bárányi ala-
pítvány" elmen jótékonyáéin alapítvány volt. Megállapítást 
nyer az egyházmegye jelentése és a gyülekezet felterjesztése 
alapján, hogy a házingatlan hasznot nemhajtó teher volt az 
egyházközségen a alapitányi célját nem tudta szolgálni, vi-
szont az egyházközség saját tulajdonában lévő földingatlana-

J"" 0 
bol 3 tételben, összesen négy és fél kat. hold ingatlan jöve-
delmének ugyanezen alapítványi célra való lekötésével az ala-
pi tónck alapítványi célját megvalósítja. 

Az egyházkerületi közgyűlés a mesőbe-
rényi II. kerületi egyházközség tulaj-
donában lévő házingatlannak /mező/e-
rényi 5.654.t.kv.i. betét 2.197* 2198. 
hrszm./ Earcsrik Rudolf részére való 
eladását /vételár 17.500.- azaz Tizen-
hétezerötszáz forint/ jóváhagyja. El-
rendeli egyben, hogy a mezőberényi 
4.359 hrsz. 2. hold 1.262 n.öl; 4.340. 



3Ö 

fcrsz. 395.n»51 és 14.389 hrsz. 1 hold 
866 11. öl egyházközségi ingatlanok te-
lekkönyvébe az alapítványi cél felje-
gyeztessék. 

S9./ AZ egyházkerület közgyűlése tárgyalja a me-
z ob erényi II. kerületi egyház községnek az arad-békési e^rház-
megye azon het ározata ellen benyújtott fellebbezését, amely-
ben az egyházmegye a két mezőberényi egyházközség területi 
megoszlását újonnan állapította meg. Az egyházkerület közgyű-
lése megállapítja, hogy az egyházmegye közgyűlése a fellebbe-
zéssel megtámadott határozat meghozatalakor jogosan járt el. 
Éa megállapítja azt is, hogy & mezőberényi gyűleicesetl*ök bel-
ső életének biztositása érdekében végleges rendezésre szükség 
van. 

A felterjesztett és a me oberdnyi II. 
kerületi egyházközség részéről felleb-
bezéssel megtámadott gyülekezeti h&tár-
negállapítás «gyében a kerület közgyű-
lése ugy látja, hogy a rendezés arieg-
lévő visszás helyzetet nem oldja meg 
kellő alapossággal s ezért az egyház-
megyei határozat érvényét feloldva, 
utasitja az egyházmegyét és a két ér-
dekelt gyülekezetet, ...ogy a gyülekeze-
ti élet és lelkipásztori szolgálat za-
vartalanságának biztositása és a jó-
rend érdekében záros határidőn belül 
végezzék el a szükséges teendőket,-kü-
lönös tekintettel azE.A.pd.szakasz 2. 
bekezdésének arra a nyilvánvaló értei-
mére, hogy egy bizonyos területen csak 
egy egyházközségnek hatósága ismerhe-
tő el,-a két siezőberényi gyülekezet 
egyesülésének és lelkészi körökre va-
ló beosztásának munkáját. 

20./ Bemutat tat ott a kerületi számvevőszéknek 
1948. évi szeptember hó 23-án felvett jegyzőkönyve és a kerü-
leti számvevő jelentése. /L. a függeléket./ 
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A kerületi közgyűlés Zászkaliczky 
Pál esperes felvilágos itő szavai után 
a számvevőszék javaslatait határozati 
erőre emeli s felkéri az elnökséget, 
hogy a számvevő észrevételeiben ki-
emelt századosi követelményeknek ér-
vényt szerezni szíveskedjék. 

H é / A kerületi levéltáros jelenti, hogy a levél-
tár rendben van.és most folyik az egyetemes egyházi levéltár 
rendezése folyamán előkerült két zsákra való levéltári anyag 
rendezése. 

Helyeslőleg tudomásul szolgál. 
22 m/ Bemutatásra körül t a kerületi Lelkészegye-

sülét ülésének alábbi jegyzőkönyve: 
J e g y z ő k ö n y v 

a bányai evangélikus egyházkerület lelkész egye sül et ének 
1948. november 4-én Budapesten, a Beák-téri egyházközség 
gyülekezeti termében tartott közgyűléséből. 

Jelen vannak: Br. Kelten András elnöklete alatt 
az egyházkerület lelkészi kara igen nagy számban. 

1./ Közének /jer, dicsérjük Istent/ után az el-
nök imádkozik, majd arra való utalással, hogy urvaesoravé-
tel után gyülekeztünk ö:sse, kéri a közgyűlést, hogy egymás 
iránti szeretettel, egyházunk iránti felelősséggel és Isten 
előtti alázattal nézzünk az elénk meredő kérdések elé, me-
lyek közül a két legfájdalmasabbat enliti csupán: egyházke-
rületünk püspökének sorsát és a szolgátársaknak egymástól 
való eltávolodását. Mindkét kérdésre részletesen kitérve, 
két javaslatot terjeszt a közgyűlés elé: A./ Fejezze ki a 
bányakerületi Lelkészegyesület közgyűlése őszinte tisztele-
tét, változatlan szeretetét és hűséges ragaszkodását B. 
Qrdass Lajos püspök ur iránt, b./ Határozza el a közgyűlés, 
hogy hivatalos tárgyrendje után értekezlet formájában be-
szélgetni fog az egyházpolitikai kérdésekről. Ennek a be-
szélgetésnek alapjául szolgálhat Bezséry László Nyilt Le-
vele, mely éppen abból a óéiból Íratott, hogy a benne fel-
vetett problémák széleskörű diszkusszió tárgyai legyenek. 
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Amennyiben pedig az értekezlet ezekben a kérdésekben valami-
féle döntéseket érne el, az értekezlet után újból megnyilő 
közgyűlés ezt az esetleges állásfoglalást határozat formájá-
ban juttassa el a kerületi közgyűléshez, a MELÉ- ez, az egye-
temes elnökséghez és a többi egyházkerületek lelkészegyesü-
leteihez. 

Kemény Lajos a javaslatokat magáévá téve, kéri, 
hogy az utóbbit csak a MELB-hez továbbitsa a Lelke szegye sü-
lét. 

Az elnöki javaslatokat a közgyűlés 
Kemény Lajos módosításával magáévá 
teszi. 

Ezek után az elnök a közgyűlést megnyitja, a jegy-
zőkönyv vezetésére Jávor Pál jegyzet, hitelesítésére Zászka-
liezky Pált és BlaAáiozky Jenőt kéri fel. Bejelenti, hogy 
Gyöngyösi Vilmos titkár gyülekezeti szolgálatára való hivat-
kozással távolmaradását kimentette. Felkéri dr. Kősa Pált, 
hogy Gyöngyösi Vilmos Írásban benyújtott titkári jelentését 
olvassa fel. 

2./ Dr. Kosa Pál felolvassa az 1947-48. évi tit-
kári jelentést. AZ egyházmegyei lelké szegyesül etekben az aláb-
bi személyi változások történtek: Az arad-békési egyházmegyé-
ben Fabók Ferenc helyett Kincses Gusztáv az elnök, a budapes-
ti egyházmegyében Várady Lajos helyett Nandrássy Elek, a csa-
ndd-£songrádi egyházmegyében Endreffy János helyett Zátonyi 

Pál, a pestmegyei alsó egyházmegyében Bakay Péter helyett 

Friedrich Lajos. A többi egyházaegyében nincs változás. In-

dítványozza, hogy a távozd elnököknek köszönetét fejezze ki 

az egyházkerületi lelkészegyesület. Az uj elnököket pedig kö-

szöntse. - A továbbiakban a titkári jelentés részletesen be-

számol az egyházmegyei lelkészegyesüietek munkájáról, majd 

ismerteti az előzőévi indítványok sorsát. 

A titkári jelentést a közgyűlés tudo-
másul veszi, a távozó egyházmegyéi lel 
készegyesületi elnököknek köszönetet 
mond s az ujakat testvéri szeretettel 
köszönti. 
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3*/ Zulauf Henrik a becsületszók elnöke jelentést 
tesa aa egyházkerületi becsület szék 1947-48. évi ténykedésé-
ről, mely szerint egy ülés volt, 1943. február 12-én s ezen a 
becsületszék három ügyben hozott határozatot. Egy intés, egy 
szótöbbséggel való felmentés és egy egyhangú felmentés volt 
a döntés. 

A jelentést a közgyűlés az 58. szakasz 
értelmében vita nélkül tudomásul veszi. 

4./ Baehát István felolvassa Fabók Ferenc két, irás-
í an benyújtott indítványats a./ Záros határidőn belül szólítsa-
nak fel az arra illetékes tényezők néhány hozzáértőt hittan-
könyvek megírására, b./ Készíttessen az egyház olyan kisterje-
del íü, világosan megirt könyvet, melyet minden hívünk asztalá-
ra odahelyezhetünk, hogy vallási ismereteit gyarapitha >sa, egytá 
háahttségét erősithesse. 

Többek hozzászólása után a közgyűlés 
a két indítványt egyesítve, felkéri 
Benkóczi Dániel püspökhelyettest, 
kisebb bizottság élén régebbi, jól be-
vált tankönyvét dolgozza át, egészitse 
ki ugy, hogy ne csupán Iiittcinkönyv, ha--
nem egyháztagjaink részére utmutatás, 
értékes olvasmány is legyen. 

3./ Az elnök bejelenti, hogy D. dr. Baffay Sándor, 
az egyházkerület volt püspöke, ma egy esztendeje halt meg. Dé-
lután 3 órakor az egyházkerület és a pesti egyházközség megko-
szorúzza sir ját. Erre az alkalomra a lelkészegyesület tagjait 
is meghívja. 

Tudomásul szolgál. 
6./ Az elnök a közgyűlést felfüggeszti, hogy a 

tagok egyházunk kérdéseit értekezlet formájában egymással meg-
beszélhessék. 

7*/ AZ elnök a közgyűlést ismét megnyitja s az elő-
ző értekezlet megbeszélésének eredményeképpen javasolja, hogy 
a Lelkészegyesület keresse meg a 5ÄELE. elnökségét s kérje fel, 
szólítson fel minden egyházmegyei lelkészegyesületets még a 
zsinat élőtc tárgyalják meg egyházunk jelenlegi helyzetét, kü-
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lönös tekintettel az egyháznak az államhoz való viszonyára. 
A tárgyalás alapjául szolgálhat Bezséry László Hyilt Levele. 
A kérdésben elfoglalt toologiai álláspontját minden egyház-
megye küldje meg a ML LE elnökségének, mely az ország minden 
részéből beérkező jelentéseket összegezve, mint a lelkészi 
kar véleményét közölje a zsinati tagokkal. A zsinat további 
szakaszai elé kerülő javaslatok is folytatólagosan az egyház-
megyei lelkészegyesületek tárgyalási anyagául szolgálhatnak 
s a vélemény, illetve állásfoglalás hasonló módon a zsinati 
tagol, tudomására hozhatok. 

A javaslatot a közgyűlés magáévá te-
szi. 

8./ Több tárgy nem volt. AZ elnök imádságával és 
közénekkel /Ne csüggedj el kicsiny sereg/ a közgyűlés véget 
ér. 

K.m.f. 

Jávor Pál s.k. Br. Kéken András s.k. 
jegyző. elnök. 

Zászkaliczky Pál s.k. 
Blatniczky Jenő s.k. 

hitelesítők. 
Az egyházkerületi Lelkdszegyesület 
bemutatott jegyzőkönyvét a közgyűlés 
tudomásul veszi. 

23./ Bemutatásra kerülart a Kerületi Gusztáv Adolf 
Gyánintézet közgyűlésének alábbi jegyzőkönyve: 

J e g y z ő k ö n y v 
Készült a Bányai Evangélikus Egyházkerület Gusztáv Adolf 
Gyámintézet ének 1948. évi november 16 4-én Budapesten tar-
tott közgyűléséről. 

Jelen vannak: Kiss György egyházkerületi gyásin-
tézeti elnök és az egyházkerület lelkészi karának számos tag-
ja. 
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Elnök rövid Imádság után a jegyzőkönyv vezetésére 
felkéri Ponicsány Imre kiskőrösi lelkészt. A jegyzőkönyv hite-
lesítésére pedig Medvey Mátyás és Kreesák Jánost kéri fel. 

1./ Kiss György elnök szeretettel köszönti a köz-
gyűlés megjelent tagjait. 

2./ Elnök felolvassa az Egyházkerületi Segélyosz-
16 Bizottság jegyzőkönyvi jelentéét, nely szerint az 194?. év-
ben befolyt ősszeg a következőkből tevődik össze: 

off er tóriumból: 4.298.51 frt. 
gyűjtött összeg: 12.013*69 " 
1947. gyűjtési marsdv. 3.100.- * 

összesen: 19*412.20 frt* 
Elnök az emiitett pénzösszeg felhasználás ára vonatkozóan 

a kővet.ezé javaslatot teszi» Sarkadnak szavazzon meg a köz-
gyűlés 3.(XX)*- frt.-ot, mely csak szórványmotorkerékpár be-
szerzésére használható fel. Pusztaföldvárnak 2.000*- frt.-ot, 
amely csak háborús-sérült templomának helyre ál 1 i t ás ára for-
dítható. A Bp. Be dk-téri templom helyreállítására 2*000*-
frt.-ot. A pestmegye! felső egyházmegyében a fóti belnisszi-
ói étthonnak és & hatvani gyülekezetnek egyenként 1.000.- -
1*000.- frt.-ot. Bunaegyházának 2.000*- frt.-t, Magyarbánhe-
gyesnek 2.(XX)*- frt.-ot. 

Közgyűlés az elnöki javaslatot magá-
évá teszi s a fent felsorolt gyüleke-
zeteknek a javasolt segélyösszegeket 
megszavazza. 

3./ Elnök javasolja, hogy a gyűjtésből adódó 
6.000.- frt.-bói a Püspök Ur segítségének igyénbevételével 
2*000.- frt.-ot fordítson a közgyűlés három darab szórvány-
kerékpár vásárlására, melyet juttasson annak a három egyház-
községnek, mely legjobban rászorul• A megmaradó 4.(XX).- frt.-
ot 100.- frt.-os összegekben ossza ki a bizottság a segélyért 
folyamodó 4o egyházközség között. 

Közgyűlés az elnök javaslatát egyhan-
gú ag elfogadja s a következő egyház-
községeknek juttat 100-100*- frt.-os 
segélyt: Békés, Elek, Gerendás, Gyoma 
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Nagymágócs, Szarvas-Árvaház, Bákóczi-
telep. Csanádapáca, Csabacsíid, Gádoros, 
Pesterzsébet, Bád, Pesti Tanonc otthon. 
Csillaghagy, Bunaharaszti, Pesti Le-
ányotthon, Pesti Hadiárvaház, Vác, 
Szodliget, Alsógöd, Dunahegyvidék, Nagy-
rév, Makó, Fábiánsebestyén, Battonya, 
Ambrozf alva, Csép a. Fóti Jungaaxm-Árva-
ház, Bákosszentnihály. Mátyásföld, Mo-
gyoród, Váekisujfalu, Veresegyháza, 
Hévizgyőr&, Tápiószele, Farmos, Nyár-
egyháza, Gyömrő, Gcengőd, Kiskunhalas. 

4./ Elnök ismerteti a Kerületi Gyámintézeti vilá-
gi elnök tisztségére leadott szavazatok eredményét, mely sze-
rint az egyházkerület uj gyámintézeti világi elnöke dx. Kom-
játhy Jenő, aki jelen gyűlésről való távolmaradását levélben 
mentette ki. 

Közgyűlés egyhangú lelkesedéssel veszi 
tudomásul, hogy a kerületi gyámintézet 
világi elnöke dr. Komjáthy Jenő. 

5«/ Több elhangzott indítvány után Zászkaliczky 
Pál esperes azt Javasolja, hogy az 1949. évben tavasszal is 
és ősszel is tartassák az egyházkerületben minden egyházköz-
ségben gyámintézeti gyűjtés. A gyűjtésnek megkönnyítése és 
eredményesebbététele érdekéből pedig minden egyházmegye rend-
szeres it se a gyámintézeti röplapokat s ne gyermekek utján bo-
nyolítsa le & gyűjtés szolgálatát, hanem felnőtt egyháztagok-
kal. 

A közgyűlés egyhangú lelkesedéssel ma-
gáévá teszi az indítványt s a területi 
Gyámintézet elnökét megbízza a röpla-
pok megrendelésével s elfogadja az 
1949* évre szóló kétszeri gyámintéze-
ti gyűjtésről szóló javaslatot.5 

Több tárgy nem. volt, elnök az ülést berekeszti. 
Éonicsány Imre jegyzőkönyvvezető, Kiss György s.k. elnök. 

Hedvey Mátyás s.k. grecsák János s.k. 
hitelesítők.* 
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24./ Az egyházkerületi főjegyző ismerteti a 
szarvasi evnagélikus egyházközség panaszát a Békés vármegyei 
tanfelügyelő 8.704/1948. sz. rendeleté vei kapcsolatban, amely-
ben a V.K.Miniszter szóbeli utasítására hivatkozva, többek 
között megtiltja azt, hogy az állami iskolák tantermeit val-
lásos összejövetelek tartására igénybe vegyék. £ rendelkezé-
sek szerint csak azok a tantermek képeznek kivételt, melyek 

kápolnával vannak összekapcsolva s azok a kültelki iskolák, 

ahol templom nincs. A sérelmezett rendelkezés miatt két pe-

riférikus s egy, a városban lévő bibliakör egyelőre megszűnt 
s az iskolaigazgatók a vasárnapiiskola megtartását sem enge-
délyezik. 

Az egyházkerület közgyűlése felkéri 
az elnökséget, hogy a fenti sérelem 
megszüntetése érdekében illetékes he-
lyen járjon el. 

25./ Több tárgy nem lévén, a közgyűlés a világi 
elnök köszönő zárószava után, püspökhelyettes buzgó imádságá-
val véget ér. 

. , -» . _ f _ . __ 1 — t r f . _ r , ) 

Hmf. 

Dr. Adamkovies Ágost s.k Benkóczi Dániel sí.k 
püspöAhelyettes.( 

Dedinszly Gyulafáik.' 
egyházkerületi főjegyző 

Kemény Lajos s.k. 
Scholz László s.k Dr. Artner Oszkár s.k, 
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Az 1948. évi Bvang. Bányokerületi Közgyűlés Elé Terjesztett 
Számvevői Jelentés. 

Az Arad-békési egyházmegye 1947* évi zárszámadása 
ban 11.691.88 ft. bevétel- és ugyanennyi kiadás-előriányzat 
helyett 10.98S.48 ft. bevétel és 7*381.36 ft. kiadás mutat-
kozott. A következő évre átvitt maradvány tehát 3.607.12 ft. 
Egyházközségei a kivetett járulékokat csaknem mind befizet-
ték, egyedül Medgyese.yháza maradt hátra 5&Q.- ft.-tal, Ge-
rendás pedig 240.- ft.-tal. Előbbi a kivetett 840.- ft.-ból 
csupán 280.- ft.-ot fizetett, utóbbi semmit. A kiadásoknál 
csupán a postaköltségek és vegyesek rovatában volt az elő-
irányzottnál kisebb mennyiség. A következő évre 12.407.12 
ft.-ot állit an tik be ugy szükségleti, mint feldezeti oldalon. 
Mindez jóváhagyható. 

A békési egyházmegye számadása a multévi szomorú 
helyzettel ellentétben örvendetes eredményt mutat. Igaz ugyan 
hogy az akkor előirányzott 15.000.- ft.-os szükségleti és fe-
dezeti előriányzat helyett, nem tudni mi alapon, mostani szám 
adásukban csupán 2.152.- ft.-os szükségletet és 10.622.- ft.-
nyi fedezet-előirányzatot tüntetnek fel, amivel szemben 
15.348.13 ft. bevételt értek el és csupán 9.744.60 ft.-ot 
adtak ki, ugy hogy a következő évre átvitt maradványuk 
5.803.53 Bevételi első tételkép 2.917.82 ft. maradvány 
van beállitva, ami a nult évben nem tünt ki, mert csak hiány 
mutatkozott. Az egyházmegyei járulékoknak csupán végösszegét 
mutatják ki 1.181.50 ft.-tal és 2.320.80 ft. befizetett hát-
ralékkal, de nem jelölik meg, hogy ez összegeket mily kive-
tés alapján, mely egyházközségek teljesítették? és mennyivel 
maradtak még hátrálékban? Az 1948. évi költségvetésben azon-
ban már részletezték 10 filléres fejadagokban ezt a kivetést 
is 6.800.- ft. végősszeggel és beállítanak ugy szükségleti, 
mint fedezeti oldalon 20.000.- ft.-ot. Utóbbiban a fentki-
mutatott maradvány is benne van. Mindez jóváhagyható. 

A budapesti egyházmegye számadásait a kitűzött 
időre nem mutatta be, abból csupán a számvevőszéki gydlés 
al almával jegyezhettem ki a következő adatokat: Előirányza-
tuk volt az előző évre szükségleti és fedezeti oldalon 



5.878.60 ft. Elértek 17.335*73 Ißt. bevételt, 11.085.44 ft. 
kiadást, átvitt maradvány: 6.250.29 ft. glőir uyzat 1948. 
évre 9.794.- ft. szükséglet, ft. fedezet, ami jó-
váhagyható . 

A c s an ád-e s 0ngrádi egyházmegye riultévi záró szám-
adása 2.278.92 ft. fedezeti előirányzattal szemben 3.418.92 
ft. bevételt 3.590.- ft. szükségleti előirányzat helyett 
2.758.28 ft. kiadást tüntet fel, átvitt maradványuk tehát 
660.64 ft. Előirányzatuk 1948. évre 3.160.- ft. szükséglet 
ás 3.377.64 ft. fedezet, ami jóváhagyható. Legalacsonyabb 
szmadási tételeket feltüntető egyházmegye! 

á pestmegyei alsó egyházmegye is beváltótea a 
multévi sajnálatos eredményei helyett remélt jobbra fordulá-
sat, amennyiben 12.442.-ft.-os szükségleti és fedezeti elő-
irányzatával szenten 7*619.- ft. bevételi és kiadási ered-
ményt ért el, amiben mint pénztári maradvány 965*46 ft.-os 
egyenleg is benne szerepel. Egyházközségei nemcsak a kive-
tett évi járulékokat fizették dicséretes buzgalommal, de a 
hátralékokból is szépen törlesztettek, az 1948. évi költség-
ei. irtlnyzatukba 9.680.96 ft. szükségleti és fedezeti össze-
get állítottak be. Mindez jóváhagyható. 

á pestmegyei középső egyházmegye zárószámadása 
12.450.- ft. szükségleti és fedezeti előiráuyzatxal szemben 
17.252.72 ft. bevétellel és 16.729.06 ft. kiadással zárul, 
tehát 523.66 ft.-ot visznek át a következe évre. 1948. évi 
költségglőriányzatuk pedig 22.235.94 ft. szükségleti és 
fedezeti összeggel hagyható jóvá. Egyházközségeik befizeté-
séről és a kivetésekről részletes kimutatást terjesztenek 
elő. 

A pestmegyei felső egyházmegye számadásainak is-
mertetését azzal kell kezdenem, miszerint nem hiszem, hogy 
az esperesség pótolta volna azokat a hiányokat, amikre rnulx-
évi számvevői jelentés embea a figyelmet felhívtam és immár 
harmadízben vagyok kénytelen azt a felhívást előterjeszteni, 
hogy az egyházmegye vesetősége felhívandó, hogy a szómadá-
sokban a rendelkezésre álló nyomtatvány zárszámadási bevé-
teli 2./ sz. rovatába ne csak egy végösszeget vezessenek be, 
de ugy, mint ahogy azt a többi egyházmegye mind megcselekszi: 
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egyházközségenként részletezze, hogy mennyi járulék volt reá-
juk kivetve és annak mily összeggel feleltek meg? A számadások 
egyik példányában kimutatják ugyan a hátralékokat, de azt nem 
részletezik, hogy a befizetett 3*791.72 ft. összeget és a 
87.30 ft. túlfizetést mely egyházközségektől szereztek; — 
Az 3.553.20 ft.-os bevételi és kiavási előirányzattal szemben 
a zárszámadás szerint 5.907.09 ft. volt a bevételük, 4.^7.87 
ft. volt a'kiadásuk, a maradvány e szerint 1.319.22 ft. Ennek 
dacára az egyházmegye számadásainak lezárásáig az 1.050.- ft.-
tal el-irányzott köz alap adót nem fizette be. Ez megindokolandó 
lenne. - AZ 194ö. évi költségelőirányzat az el^ző évben elért 
eredménynek csaknem kétszerese: a 4.587.87 ft.-tal szemben 
8.332.80 ft. szükségleti és fedezeti végösszegű, szükségleti 
oldalon csaknem minden tételt 50 - lOQg-kal emeltek. Az espe-
res járandóságát 1.200.- ft.-ról 2.000.- ft.-ra, alesperesét 
150 ft. előirányzat helyett múlt évben ugy látszik visszame-
nően is 275.- ft.-tal fizették, jövőre 230.- ft.-ra irányoz-
ták elő, az esperesi segédlelkészét 1.200.- ft. előirányzat 
helyett 1.300.- ft.-tal honorálták, 2.400.- ft.-tal irányozták 
elő jövő évre stb. AZ ilymódon emelt szükségletet csak akkép 
tudták fedetni, hogy amig a többi egyházmegye egyházközségei-
nek fejquótáját 10 - 15 mac. 18 fillérben vetette ki, ez az 
egyházmegye 30 filléres járulékot vet ki egyházközségi üdvei-
re! Kívánatosnak tartanám, hogy est a köztchert a kerületi 
közgyűlés egyöntetű alapon állapítsa meg, illetve engedélyez-
ze az összes egyházmegyei hivekre, valamint, hogy eltűntesse 
azt az egyenetlenséget, ami az esperesi, alesperesi és esp. 
segédlelkész! járandóságok között mutatkozik, hogy araig egyes 
egyházmegyékben e tiszteletdijak 300.- és 1.000.- ft. között 
maradnak, addig van olyan, ahol ezek 2.000.-, 2.880 ft.-ra 
rúgnak, ászrevételesendőnek tartom még azt is, hogy emig a 
többi összes egyházmegyei számadásokon mind a hat előirt alá-
írás rendben megven, addig itt ugy az egyházmegyei ellenőr, 
mint a számvevő aláírása hiányzik! 

Ez egyházmegye zárszámadását tehát csak a fentem-
iitett indokolással és pótlás feltételezésével, költségvetését 
csak a fentealitett elté. ések letárgyalása és egyöntetű alap-
ra hozatala esetében tartom jóváhagyhatónak. 



h 

Az egyházkeinilot iskoláinak ős Internátusainak 
számadásai nem érkezvén be, azok felülvizsgálhatók nem vol-
tak, habár ezek legnagyobb része államosíttátott, az ezzel kap-
csolatos lezáró számadások véleményem szerint egyházkerületi 
számvevőszéki nton is feltllvizsgálandók és letárgyal an dók let-
tek volna. 

Budapest, 1948. szeptember hó 23-án. 

Sándy Gyula s.k. 
kerületi számvevő. 

Benyó Vilmos s.k. 
a ker ileti számvevőszék elnöke. 


