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a bányai evangélikus egyházkerület 1952.évi junius hó 19-én, 
Budapesten tartott rendes évi közgyűléséről. 

J e l e n v a n n a k : 
Dezséry László püspök és Darvas József egyház-

kerületi felügyelő távollétében Dr.ítajnay Károly, mint rangidős 
egyházmegyei felügyelő, a közgyűlés elnökei. 

Hivataluknál fogva: Mekis Ádám, Dr.Vetsey Aladár, 
[Friedrich Lajos,' id.Benczur László, Dr.Göttche Ervin, Péter Lajos, 
Z^iony János, Hemády Nándor, Gádor András, Sandy Gyula, Zalanfy 
Aladár, mint a kerület tisztviselői. 

Kemény Lajos, dr.Gvndv László, dr.Jugovics Lajos, 
Laki Tibor, Huttkay-Miklian Géza, Csepregi Béla, Tátrád Károly, 
Gyöngyösi Vilmos, Várady'Lajos, Szelényi Pál, mint az egyházkerü-
leti presbitérium tagjai. 

^Bakay Zoltán, dr.Jakabfi László, mint a kerületi 
törvényszék birái. 

Nandrássy Elek, az egyházkerületi számvevőszék 
elnöke. * ' 

Dr.Szilády Jenő és Dr.Lehel László, az egyházke-
rületi lelkészképesitő bizottság tagjai. 

Biszkup Ferenc, Koszorús Oszkár, Szlovák Pál, 
Blázy Lajos, Blatniczky Jenő,̂  Válint János, Sikter András, 
Dr.SomOgyi József, mint egyházmegyei képviselők, illetve helyet-
teseik. 

Dr.Sólyom Jenő, Dr^Karner Károly, Dr.Wiezian Dezső, 
a Theologiai Akadémia képviseletében. 

Az egyházmegyék képviseletében, mint választott 
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küldöttek: Arad-békési egyházmegyéből: Dr.frubcsó András, 
Benkő István és Juhász László megbízólevéllel; Kiss György jegy-
zőkönyvi kivonattal; 

Békési egyházmegyéből: Gyurán György, Pribelszky 
Mihály, Székács Sámuel, Zeman Mihály és Höckel Dezső megbizóle-
vellel; Huszák József, Kálmán Lajos, Szlovák Miklós jegyzőkönyvi 
kivonattal; 

, ' Budapesti egyházmegyéből: Sokoray Károly, Mikier 
Gusztáv es Dr.Jármay Zsigmond megbizólevéllel; Krasznay Dániel. 
Kürtösi Kálmán, Danhauser László, Dr.Bókay János. id.Rimár Jenő, 
Süle Karoly, Komjáthy Lajos, Dávid János, Virág Jenő, Tomcsányi 
Laszlo, Dr.Fóthy László, Pleschmidt Jenő. Sréter Ferenc, Bencze 
Imre, Baross József, Muncz Frigyes jegyzőkönyvi kivonattal; 
_ , , , , Csanád-csongrádi egyházmegyéből: Fecske Pál, 
Szabó Lorant megbízólevéllel; 
w x n i ; , Pesti felső egyházmegyéből: Hegedűs Pál megbizó-
í! t' í Maró ti János, Keve Lajos, Medvey Mátyás, Erös Sándor, 
f.í^sa Pal, Békés József, Fekete István, Kökény Elek, Prunyi 
Miklós, Cbetko Kálmán, Bohunka Lajos, Blaskovits Oszkár, Mátis 
Dela oegyzokonyvi kivonattal; 
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Pesti középső egyházmegyéből: Dr.Molnár Rudolf, 
Virág Gyula, Bender Mihájy, Buriusz Mihály megbízólevéllel; 
Bánszky György, Murányi Árpád, Szende Ernő, Jávor Pal és Detre 
László jegyzőkönyvi kivonattal; 

Pesti alsó egyházmegyéből: Bakay Péter, Kemény 
Gábor és Csornai József megbízólevéllel: 

Aranyi József, Detre Lajos, Bachát István, 
ifj.Rimár Jenő, Harmati György, Pál Béla, Solymár János, Zay 
László, Rédei Pál, Mezősi György, Jakus Imre, Szabó Vilmos, 
Rédei Károly, Zoltán László, Krecsák János, Hegedűs Lajos, 
Pichó Lajos, Benczúr Zoltán, Ponicsán Imre, Sándor Pál, Jancsó 
Bertalan, Jurányi István, Matuz László, Ágoston Sándor, Groó 
Gyula, Bakay Zoltán, Lupták Gyula, Weltler Jenő, Kaposvári Vil-
mos, Bándi István, Szentpéteri Péter, Porray Lázárné és Glatz 
Anna, mint vendégek és még mások. 

Távolmaradásukat kimentették: Darvas József 
kerületi felügyelő, Botyánszky János," a béIE£si egyházmegye es-5erese, Rusztikus Jenő. a csanád-csongrádi egyházmegye felügye-oje, Grünvalszky Károly kerületi presbiter, ifj.Benczúr László 
lelkészképesitő bizottsági tag és Pavcsó Rudolf, a kerületi szám-
vevőszék tagja, 

• 
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- A- közgyűlést megelőző értekezletek: 
Junius 17-én, d.e, 9 órakor esperesek értekezlete a püspöki hiva-

. . tal tanácstermében, j 
d.u. 4 n a kerületi iskolabizottság ülése a 
, . püspöki hivatal tanácstermében, 

d.u, 5 " a kerületi számvevőszék ülése'a kerü-
• - leti pénztárbanS/V .Deák-tér 4 J 

d.u. 5 " a kerületi presbitérium ülése a püs-
pöki hivatal tanácstermében. 

Junius 18-án, d.e. 9 órakor kerületi .lelkészkonferencia a Deák-
téri templomban és a leánygimnázium 

. . dísztermében0 
d.u, 2 " a ̂ kerületi Gyámintézet üjése a !Deák-

téri leánygimnázium dísztermében. r * » 
Junius 19-én,d.e* 1/2 9 M közgyűlést megnyitó istentisztelet 

• . a Deák-téri templomban, 
d.e. 9 " a Deák-téri leánygimnázium díszter-

mében kezdetét vette a ' k e r ü l e -
t i k ö z g y ű l é s . 

; \ 

; 0 0 0 
/!/ Az "Erős vár a mi Istenünk" ének első versé-

nek eléűeklése és Dezséry László püspök imádsága után Mekis Adám 
főjegyzőnek a megbízólevelek benyújtásáról tett jelentése alapján 
Dr.Rajnay $ároly kerületi felügyelőhelyettes az egyházkerületi 
közgyűlést megalakultnak és határozatképesnek jelenti ki. 



A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen és a 
jegyzőkön kivül Kemény Lajos, Dr.Kósa Pál; Dr.Göttche Ervin es 
Sándy Gyula közgyűlési tagok küldetnek ki. 

X kimentéseket kérők nevei jegyzőkönyvbe foglal-
tatnak. 

/2/ A közgyűlés megnyitása. Dr.ííajnay Károly sze-
retettel köszönti a közgyűlés tagjait. Bejelenti, hogy ez a köz-
gyűlés a bányai evangélikus egyházkerület utolsó közgyűlése. Isten 
kegyelmét és áldását kéri a közgyűlés munkájára, egyben felkéri 
Dezséry László püspököt, tegye meg püspöki jelentését. 

A / Dezséry László püspök jelentése előtt köszö-
netet mond azoknak, akik az előző napok áhítatain és értekezletein 
igehirdetéssel, illetve előadással szolgáltak* Bejelenti a köz-
gyűlésnek, hogy a püspöki jelentésnek elvi részét terjeszti elő, 
a szakjelentéseket relkert e10adok fogják megtenni. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul 
veszi. 

Dezséry László püspök az alábbiakban terjeszti 
elő évi jelentésének elvi részét: 

»Egyházkerületi Közgyűlés! 
A bányai evangélikus egyházkerület utolsó közgyű-

lésére jöttünk össze. Belső egyházi átalakulásunk, vagyis egyhá-
zunk jövőjére való engedelmes^berendezkedésünk szorgalmas ésjaagy-
ütemü munkája közben gyors számadást adunk az elmúlt esztendőről 
és megyünk tovább gyülekezeteinkkel és ujjáalakuló egyházmegyéink-
kela jövőbe. Egyházkerületünk történetét eddig senki^sem^dolgozta 
fel. Az elmúlt esztendő alatt nekem sem lehetett hozzá erőm. Bizo-
nyára akad majd valaki és ezt magam szorgalmazni fogom, - hogy fel 
dolgozzuk mindazt, ami ebben a hatalmas egyházkerületben, evangéli 
kus egyházunk népességének többmint felét kitevő nagy egyházi kö-
zösségben. annak egész történetén keresztül, végbement. Ami ennek 
az egyházkerületnek a múltjából közvetlenül rám tartozik, az nyil-
ván van mindannyiunk előtt. Az elmúlt rövid két esztendő megfeszí-
tett ̂ munkaban telt el, melynek vezetőszempontjai a múltból való 
okulás, a jelenben való tájékozódás s a jóvő útjainak keresése 
voltak. Istennek^adott hálaval mondhatjuk, hogy egyházunkban elől 
voltunk mind a három szempontból..Egyházkerületünk papsága kivette 
árrészét az országos egyházért való felelősségből, mind szélesebb 
retegei keresték az őszinte kifejezését munkában és életben egy-
elni; annak, hogy a magyar nép hűséges lelkipásztoraiként állnak 
helyt a szolgalatban, gyülekezeteink pedig vezetőikben és presbi-
tériumukban felfrissítve járták az uj élet útját. Tapasztalatokat 
szereztek arról, hogy Istennek ereje van arra, hogy újjáépítse 
és történelmi feladataihoz felemelje őket. Gyülekezeteink állnak 
a lábukon, élik gyülekezeti életüket, gondoskodnak háztartásbeli 
S ^ ^ x f i 6 ^ ? ? ^ * teljesitik közegyházi kötelezettségeiket, sok-szor szép példáját adják a történelmi uj helyzetben való kezde-
menyezésnek, altalában pedig engedelmesen tanulják azt a leckét, 

-ien f©lad°tt nekünk, mint egyháznak a szocializmus épité-
átharcoltuk és átdolgoztuk a békéért 

Ifi , győzelmes esztendejét, s minden eddiginél meg-
gyozodóttebben énekeljük a reformáció himnuszát: "Erős vár a mi 
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Jelentésem először azzal foglalkozik: 
Mit ielent_e^^zkerületünk szempontjából az_I. zsinatig törvény? 

A zsinat 1952.május 2o-án meghozott első törvé-
nye az I.törvénycikk, "A Magyarországi Evangélikus Egyház terü-
letének ujjárendezéséről" a bányai evangélikus egyházkerület 
eddigi területét hét egyházmegye helyett hat uj egyházmegyébe 
osztotta, régi területebői egyes gyülekezeteket - igy elsősorban 
a budai gyülekezeteket, - elcsatolta s hat uj egyházmegyéjének 
területéhez két uj dunántuli egyházmegyét csatolva kialakította 
belőle a törvénycikk által alkotott két egyházkerület közül az 
egyiket: a Béli Evangélikus Egyházkerületet. A Béli Evangélikus 
Egyházkerület megalakulásával a bányai evangélikus egyházkerület^ 
neve és mai beosztása megszűnik, de ennek az uj, na§y Deli Evangé-
likus Egyházkerületnek kétségtelenül a mi mostani banyai egyház-
kerületünk lett a törzse. Egyházkerületünk tisztikara, presbité-
riuma, törvényszéke és számvevőszéke, bizottságai és intézményei 
fogják alkotni az uj Béli Evangélikus Egyházkerület hasonló tes-
tületeinek tömbjét is s igy jórészt a miénk a felelősség azért, 
hogy a megalakuló uj Béli Evangélikus Egyházkerület életképes, 
jó^szellemü^s a szolgálatát hiven elvégző egyik fele legyen or-
szágos egyházunknak. A mai Bányai Egyházkerület népe ezzel az 
ujjarendezéssel országos viszonylatban kétségtelenül előnyosebb 
helyzetbe jut. 

Köztudomásul volt, hogy egyházkerületünk népének 
az^ország egyház terheiből. - annak rossz beosztása,^szervezeti 
aránytalanságai és különböző belső egyházi huza-vönák okából -
aránytalanul sokat kellett vállalnia. A mi szempontunkból nézve 
súlyosan aránytalan volt a felső' egyházi testületek közötti el-
osztasa annak az államsegélynek, amit öt különböző cimen élve-
zett országos egyházunk,, Ezek egyikében sem értük el a 30 ^-os 
részesedést, ugyanakkor, amikor magyar evangélikus népességünk 
57 a tartozott az egyházkerületbe. De az egyetemes egyházi, 
zsinati s a különböző fontos, közös bizottságokban való részvé-
telünk szempontjából is éppen ilyan aránytalan volt a helyzet. 
A kerületek közötti elosztásnál aránytalanul kevés sege'dlelkészi 
kongrua jutD tt*nekünk, holott mi neveljük ma is a theologusok 
többmint- felét. A mi egyházkerületünknek jutott a legtöbb és leg-
legnagyobb szórvánvterületeliről való gondoskodás, a legtöbb mene-
kült ̂ lelkészről való gondoskodás s a legtöbb, a tanulólétszám 
apadasa miatt állását vesztő vallástanitó-lelkészről való gondos-
kodás feladata is. A mi egyházkerületünk próbálta ki a népegyház 
feloldodasanak legsúlyosabb következményeit Budapesten és a vihar-
sarki mamutgyülekezetekben. Az országos egyház logikus, okos és 
gazdasagos átszervezésével az országos terhek elosztása jobb 
lesz. Kerül etünk népe és gyülekezetei sokkal jobban fogják érezni 
az országos egyház egységének erejét, légkörét és áldásait. Kerü-
letközi huz a- von ak után egy egységesen és jól vezetett országos 
egyház aldásait várjuk. 
,, Szeretettel veszünk bucsut azoktól a gyülekezetek-

tol, melyek a Béli Egyházkerület megalakulása után'az Északi Egy-
házkerület kebelében folytatják tovább működésűket, A hatvaniTa 
csillaghegyi, az óbudai, a budai, a kelenföldi, a budafoki, a 
csepeli gyülekezetek életére és további szolgálatára Isten gazdag 
aldasat kívánjuk. Lelkészeiknek, - akik közül nem egy számottévo 
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s z o l g á l a t o t végzett a bányai egyházkerület egyházkormányzata, 
lelkészi munkaközössége és lelkimunkaja tekinteteben, - innen 
mondunk hálás köszönetet. Külön megköszönjük az oduai gyülekezet-
nek azt, hogy másfél esztendőn keresztül a püspöki lelkeszi al-
ias fenntaxtasa tekintetében aldozatot hozott és üdvözöljük a 
budai egyházközséget, melynek vári lelkészi körét az Északi 
Egyházkerület püspök-lelkészi székhelyéül jelölte ki a Zsinat. 
Szeretettel és szolgálatkészséggel - a közös feladatok valla-
lasanak testvéri szellemével - készülünk az uj Déli Egyházkerü-
letben egyesülni a To In a-bar anyai és a Somogy-zalai uj egyház-
megyék gyülekezeteivel, lelkészeivel és egyházi munkásaival. 
Isten áldását kivánjuk megalakuló Déli Evangélikus Egyházkerü-
letünkre. 

r Kapcso 1 atunk_az állammal^ 
Egyházunk és a Magyar Képközt ár sas ág között ki-

fejlődött és mindig virágzóbb kapcsolat tekintetében különösen 
két eseményről emlékezem meg* 

19p2.januárjában váltözás történt'az Állami 
Egyházügyi Hivatal elnökének személye tekintetében«^Kossa Ist-
vánt, az Állami Egyházügyi Hivatal első elnökét kohó- és gép-
ipari miniszterré nevezték ki, utódául pedig Horváth János, M Á.E.H. elnökének eddigi helyettese kapott kinevezést. Kossá 
Istvánnak távozásakor kifejeznem Egyházkerületünk hálás köszöne-
t é t . Horváth János elnök, az Állami Egyházügyi Hivatal élén előd-
jéhez hasonló tapintattal, hozzáértéssel és jóindulattal intézte 
egyházunk minden odatartozó ügyét s egyházkerületünk s annak 
rlekezetei sokszor érezték ennek a joindulatu agykezelésnek 

az egyház nagyvonalú állami támogatásának áldásait. Egyház-
kerületünk közgyűlése foglalja jegyzőkönyvébe hálásan Horváth 
János Állami Egyházügyi Hivatali elnök tevékenységének ered-
ményeit • 

A Magyar Képköztársaság Minisztertanácsa 1951® 
szeptember l^-én hirdette ki azt a törvenyerejü rendeletét,mely a "Vallásfelekezeti alap" létesítéséről intézkedik. Ennek a 
Vallásfelekezeti Alapnak megteremtésére azért volt szükségemért 
a Magyar Képköz tár sas ág Minisztertanácsa az egyes egyházakkal 
kötött megállapodásokban vállalta az egyházak müködesével kap-
csolatos költsegek jelentős részének viselését, s ennek során 
felemelte a lelkészkedő papság illetményét, valamint bevonta 
a papsagot a betegségi biztosításba 1? . Ezeknek az egyházi fel-
adatoknak az ellátását bizt ositó anyagi alapot fedezi a Vallas— 
felekezeti alap, mely az egyházak dologi és személyi kiadásainak 
fedezesére szolgál'. A rendelet megjelöli a vallás felekeze ti alap 
bevételi forrásait. Ezek között felsorolja az egyes egyházak" ré-
széről önkéntesen felajánlott mezőgazdasági ingatlanok ellenérté-
két is, s biztosítja, hogy ezen ingatlanok ellenértékét az alapon 
belül egyhazanként elkülönítve kezeljék. A Vallásfelekezeti A l a -
pot az Állami Egyházügyi Hivatal kezeli s az Alap részére bizto-
sított állami tamogatasról a Minisztertanács Elnökének Hivatala 
költségvetésében kell gondoskodni. A Vallásfelekezeti Alapnak 
es azon belül az állam részére felajánlott egyházi mezőgazdasági 
ingatlanok vételárának kapcsolatáról s ennek következményeiről 
közgyűlésünk tárgysorozatában az egyházkerületi presbitérium je-
xenxesevel kapcsolatban mégegyszer szótejtttak* 
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E két fontos esemény mellett számos vonatkozás-
ban tudnánk me/anutatni azt a gazdag területet, melyen állami és 
egyházi életünk összefüggései mutatkoznak* Mindezen területeken 
az Állami Egyházügyi Hivatal van egyházunk segítségére és egyházi 
életünk minden vonatkozásában azt tapasztaljuk, hogy a Magyar Nép-
köztársaság nagy gonddal és az egész egyházi életet bistositő tá-
mogatással nyilvánul meg egyházunk irányában napról-napra., A mesz-
szemeno jóindulatot tapasztaljuk az uj állami nyugdíjtörvény vég-
rehajtása során a lelkészi és lelkészözvegyi nyugdijakkal kapcsa-
latbon, ugyanezt tapasztaltuk az 1951.május^1-ével folyósított 
állami kongruák során a lelkészek besorolásával kapcsolatban s 
ugyanezt egyházkerületünk intézményeinek, iskoláinak anyagi tá-
mogatásával kapcsolatban s általában a lelkészi és gyülekezeti 
munka és tevékenység minden ága szabadságának és lehetőségeinek ^ 
biztosítása tekintetében. Külön kiemelem azt, hogy az állam folyó-
sította azt az általában 21 $-os fizetésemelést is a lelkészek . 
és egyházi munkások állami származású jövedelmeit^illetően,amit 
az I95I•december 1-i rendelettel az ország dolgozóinak juttatott, 
és vállalta a budapesti gyülekezetek különleges rendszeres támo-
gatását, amint azt régebben Budapest Fővárostól élvezték« Ezekkel 
az intézkedésekkel különösképpen az uj kongruarendelet végrehaj-
tásának következményeképpen egyházunk államsegélyeinek összege 
osaknem egymillió forinttal emelkedett az 1948-as esztendei al-
lami támogatáshoz viszonyítva, melynek mértékét akkor az 1943c 
december 1-i állapotnak megfelelően az 1948«december 8-án megkö-
tött állam és egyház közötti Egyezmény rögzítette Boldogan, népünk 
Kormányának való hálás lekötelezextséggel, de mindenekfölött 
Istennek való hálaadással mondhatjuk, hogy egyházkerületünk egész 
gépezete, egyházmegyéinek és gyülekezeteinek egész munkája anya-
gilag biztosítva van s hivő népünk áldozatkészsége ezen állami 
támogatás mellett elé£ ehhoz, hogy méreteinkhez és terveinkhez 
neglegyenek a megfelelő anyagi fedezeteink,, 

Lelkészeink eletszinvonalának az állami kongruák 
elnyerése utáni szemmellátható emelkedése- az általános' lelkeszi 
közhangulat sokkal nagyobb megelégedettségében mutatkozik első-
sorban. Különösen azokba lelkeszeink lélekzettek félj, akiknek 
szinte egyetlen állandó és megbízható létforrása az állami szár-
mazású lelkészi jövedelem. Gyülekezeteinket is lelkesítette a 
lelkészekről való állami gondoskodás és mindenütt bizakodóan és 
reményteljesen egészitik ki lelkészeink fizetését~ Egyházkerüle-
tünkben nem egy hely van, ahol tulajdonképpen nem az állami fi-
zetés a helyi jövedelem kiegészítése, hanem a helyi jövedelem az 
állani fizetés kiegészítése. Ez a tény is mutatja, hogy egyházunk 
mai általános helyzetében mérhetetlen és eléggé meg nem hálálható 
segítséget jelent az állami kongruák nagylelkű rendezése® 

De lelkészeinkben nemcsak a megelégedettség és az 
anyagi biztonság érzése, hanem a néphez való hűségnek, hálanak 
és a hazáért^hozott áldozatnak a szelleme is megerősödött az el-
ájult esztendőben. Ez természetesen silány dolog volna, hacsak az 
állami jövedelmek mértékében emelkedne bennünk® Kétségtelenül meg-
erősödött, tisztult és félreérthetetlenebb lett lelkészeink haza-
fias állásfoglalása, politikai meggyőződése és magatartása is az 
elmúlt^esztendőben. Ezt az egyházi vezetőség állhatatos nevelő-
«runkájának, a lelkészi munkaközösségek mindig jobb közszellemének 



köszönhetjük, de ezeknél is sokkal inkább azoknak a bamulatcs , 
eredményeknek, amiket dolgozó magyar népünk az elmúlt esztendő-
ben elért, Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja és a Magyar 
Népköztársaság Kormányának bölcs és szilárd vezetese nyomán. Lel-
készeinket mindinkább lelkesítik ezek az orszagépito es a nagy-
dolgozó tömegek érdekeit szolgalo eredmények es különösen a bé-
kéért vivott harc gyümölcsei, nemzeti egységet formalo ereje s 
az egész emberiségért mutatott lenyűgöző felelősség tudata. Lelké-
sze -ink és rajtuk keresztül gyülekezeteink naponta halljak a bé-
ke megőrzéséért és fenntartásaért folytatott küzdelem győzelmeit, 
hálásan tapasztalják azt az erőt és öntudatot, amit abbékéért küz-
dő emberiség vezetőseregeként a Szovjetunió népei Sztálin útmuta-
tása nyomán mutatnak és minden nap öntudatos ab bau örvendeznek azon, 
hogy a nyugati tőkés országok dolgozó népe hogyan eszmélkedik az emberiség békéjének megőrzese érdekében saját háborút előkészítő 
kormányaik ellen.vivott harcra s a béketábor százmillióinak segit-
ségével hogyan üti ki a háborús uszítók kezeiből a háborús propa-
ganda hamis kártyáit. Lelkészeink, egyházi munkásaink és híveink 
serege mindinkább jelentkezik ugy is, mint békésen épitő és békéért 
harcoló népünkkel szolidáris erkölcsi testület. 
Az jagyház i_bé keküz de 1 em miemelkedő_eseményeij, 

E cim alatt a fenti összefüggésben természetesen 
azokról az eseményekről szólok, melyek egyházkerületünket érintik 
és jellemzik. r * 

Egyházkerületünk papsága evangélikus egyházunk-
ban kiemelkedő eredményt ért'el a II.Békekölcsön jegyzésében. Lel-
készeink jegyzési átlaga SI3r forint volt. Állami fizetésüket lel-
készeink, vallástanitóink és segédlelkészeink csaknem kivétel nél-
kül lejegyezték s sokan magasan ezen fölül jegyeztek. Egyházkerü-
letünk iskoláinak tanárai 514.- forintos átlagos jegyzéssel nég ezt 
az átlagot is felülmúlták. Ha megjegyezzük az"t, hogy egész cvangéli 
kusregyházunk lelkészeinek jegyzési átlaga 427e- forint volt, ugy megállapíthatjuk, hogy^egyházkerületünk munkásai öntudatban és 
áldozatkészségben példát mutattak egyházunkban. Egyházkerületünk 
munkásainak II.Békekölcsön jegyzése elérte a llo.ooo.- forintot. 

Magam rendszeresen résztvettem., mint az Országos 
Béketanács tagja annak gyűlésein. Három alkalommal egyházunk ne-
veben beszéltem. 1951*karácsonyán a Magyar Rádió külföldi adásában 
a nyugati ̂ keresztyénség felé német, angol és finn nyelven békeüze-
netet intéztem. Prédikációimban, köztük rádióprédikációimban soha 
el nem mulasztottam a béke ügyében való állásfoglalás bizonyságté-
telét, s hiszem, hogy lelkésztársaim ugyanezt tették. 1951.szeptem-
ber 18-an bevezetőt mondtam angol és francia lelkészek rádiónyilat-
kozatai elé, akik Magyarországon egy nagyobb csoporttal körülutazva 
a magyar rádión keresztül arról tettek tanúbizonyságot, hogy meg-
győződtek a magyar nép békeakaratáról és gyönyörű fejlődéséről. 
Külön hálás an kiemelem azt, hogy egyházunk nevében. beszélhettem 
azon a békegyülésen is, amit az Országos Békétanács kibővített 
elnöksege rendezett s melyen a junius 1-i országos nagy Béketalál-
§«?+ 4 £atarozta ele Beszédet mondtam éppen e béketalálkozó kül-

megválasztásakor az Evangélikus Theologiai Akadémia kül-
aottvalaszto bekegyülésén is. A magyar protestáns egyházak közös 
hazai es külföldre szóló békeüzeneteinek s -az evangélikus egyház-
hoz szólóan püspökeink békeüzeneteinek lelkes aláírója voltam. 
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De méltóan kivették részüket lelkészeink is"a ma-

guk szolgálatának helyén ebből az országosan vitt békeharcból. Külö-
nösen kiemelem Aranyi József gadorosi, Koszorús Oszkár szentetornyai, 
Gyöngyösi Vilmos orosházi, Paiotay Gyula hartai, Várady Lajos csepeli 
Tátray Károly csorvási, Botyanszky János mezőtúrig Boros Karoly nagy-
széná'si, Dr.Gyimesy Károly budapesti lelkészek, Gádor András püspöki 
titkár, dr.Ottlyk Ernő theologiai előadó, valamint Dr.Pálfi Miklós 
theologiai tanár szolgálatait. A napink kiemelése azonban nem ielent 
többet, mint szerény köszönetet azoknak, akik egész egyházkerületünk 
lelkészi karában a oékéért való küzdelem lelkesítő szerepét hordoz-
ták. istennek^hálával állapíthatjuk meg, hogy kerületünk egész lel-
készi kara szószéki szolgálataiban, imádságaiban és lelkipásztori 
beszélgetéseiben, mind szélesebb körben pedig közéleti feladatvál-
lalásban is megerősödött Krisztus Urunknak való engedelmességünk: 
a béke ügyének védelmére! 
Gyülekezeteink^élete^ 

Hatalmas tanulmányban kellene felsorolnom azokat 
a kérdéseket, melyek gyülekezeteink életét mozgatják. Csak arra szo-
rítkozom azonban, hogy néhány egészen idetartozó kérdésről szóljak. 

/I/ Hálásan jegyzen meg egyházkerületünk története 
számára, hogy egyházkerületünk gyülekezetei az egyházkerületi közös 
célok, az egyházkormányzati utasítások végrehajtasa és egy'.á terhei-
nek hordozása tekintetéhen igen szép előrehaladást tettek. Az elmúlt 
munkaesztendoben kiadott hét püspöki körlevél igen sok és s okszor 
erős munkát követelő utasításait, hűségesen végrehajtották és ezzel 
megerősödött egyházkerületünk belső összhangja, gyülekezeteink szol-
gálatának egyértelműsége és céltudatossága. Köszönöm elsősorban az 
egyházközségek elnökségeinek és presbitériumának hngedelnes szolga-latato 

/2/ Az egyházközségek mindenütt meg tudták terem-
teni a megfelelő és elégséges gyülekezeti igehzolgálati alkalmakat. 
Mindenütt elvégezték a vallastanitást azok között, akik arra jelent-
keztek. Mindenütt zavartalanul elvégezték, sőt igen szép sikerrel 
zárták a konfirmációt. Mindenütt fenntartották az ifjúság keresztyén 
nevelésének különböző formait* Mindenütt együtt tartották és sok he-
lyütt^ igen jól vezették a presbitériumok a gyülekezetek közügyeit« 
Az előfordult esetekben a lelkészválasztásókat mindenütt példás rend-
ben/ körültekintéssel és jól oldották meg. Törekedtek arra, hogy más 
gyülekezetekkel fenntartsák a lelki kapcsolatokat« Igen sok helyen 
jól végezték a gyülekezeti ébresztő szolgálatot s a keresztyén hit-
ben megindulókac láthatóan, életszerűbben és konkrét emberi feladatai 
között eligazitóbban vezették. Nagy súlyt helyeztek az urvacsorára 
s építették a helyi viszonyoknak megfelelően a gyülekezeti közösséget 
Aránylag kevés jele mutatkozik ̂ egyházkerületünkben a szektásságnak s 
feloldódnak az egészségtelen zárt közönségek is. Az evangélizáció 
időszerűbb éjs gyülekezetszerübb lett. Alt alános ságban a jelentések 
arról tesznek bizonyságot és egyházlátogatásaim is azt a benyomást 
alakították ki, hogy egyházunk szabad igehirdető szolgálata megtermi 
gyümölcseit és fenntartja egyházunk életét, 

/3/ A gyülekezetek háztartására vonatkozóan hálával 
kell megállapít an om, hogy az egyházközségek vezetőségének mindenütt 
sikerült a keretek fenntartása és az egyház legszükségesebb anyagi 
szükségleteinek fedezése. A közegyházi tartozások tekintetében meg 
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mindig súlyos'elmaradások vannak, de a mult esztendőhöz képest ezek 
is csökkentek, Miütán az egyházközségi földeket mindenütt felaján-
lották, elestek az egyházközségek háztartásaiból elbírhatatlan ter-
hek és mindenütt fellendült az egyházi munkások jobb fizetésének 
szelleme. 1951.december 1-i püspöki körlevelemben elrendeltem,hogy 
az egyházi földek felajánlása után mindenütt felülvizsgálat tárgyá-
vá kell tenni a lelkészi helyi javadalmakat, hogy a mar évek óta 
kiesett földjavadalmak pótlásáról gondoskodjanak. Ez azért igen fon-
tos, mert az egyház önálló háztartásának kiépítése az Egyezmény ér-
telmében minden gyülekezetünk sürgős feladata. Az esperesek ollenőrz. 
hatoságába helyeztem ennek a kérdesnek rendezését. Általában ̂ kedvező 
'jelentéseket kaptam arról, hogy a gyülekezetek felülvizsgáD.ták lel-
készeik javadalmát. Nyilvánvaló azonban, hogy ez a folyamat nem záru: 
le és sok gyülekezetünket kell még intenünk az öntudatos és egyháziam 
háztartás kialakítására. Sok helyen tékozolják^a gyülekezet pénzét 
fölösleges alkalmazottak tartására és sok munkát pénzért végeztetnek 
el, amit'keresztyén gyülekezetben önkéntesen is el kell végezni a 
híveknek.^A gyülekezetek háztartása sokszor tervszerűtlen. Gyüleke-
zeteink háztartásának hátrányos oldala az egyházi épületek karban-
tartása és'megkezdett egyházi építkezések befejezése tekintetében 
mutatkozik. Nyilvánvaló előttem, hogy ezen a téren csak az országos 
egyház jó anyagi szervező munkája fog segíteni az Országos Gyáminté-
zet gyülekezetesitése és törvényes, tervszerű munkájának kialakítása 
eredményeképpen. 

Sajnálattal kell megállapítanom, hogy 1951«szep-
tember 14-i közgyűlésünk határozata, mely november 39.» illetve de-
cember 31-1 végső dátumot adott az egyházi köztartozások rendezésé-
re, sok helyen nem hajtatott végre * Újra a legnagyobb eréllyel kell 
nekifognunk ezen tartozások behajtásának. Azt kezdeményeztem, hogy 
egves, igen nagy hátrálékokkal küzdő egyházközségeknek járó állami 
földvételárakat e köztartozások rendezesére lehivjuk. Remélem, ez 
a^módszer is segit egyházkerületünk és egyházmegyéink anyagi helyze-
ten es^öntudatra ébreszti az egyházi köztartozásokkal szemben laza 
felfogású gyülekezeteinket is. 

A gyülekezeti háztartásokat érintik azok az ujabb 
felhivasaink is, melyekkel elrendeltük az amúgy is az egyházi tör-
vényeken alapuló kötelezettség költségvctészerü végrehajtását,mint 
amilyenek pl. a Lelkipásztor cinü lelkészi szakfolyóirat gyülekeze-
ti előfizetése, vagy a lelkészek útiköltségének eV napidijának 
gyülekezeti biztosítása a lelkészi munkaközösségi gyűlésekkel kap-
csolatban. 

Az épitő és renováló egyházközségek szempontjából 
megjegyzem, hogy azokra az anyagigénylésekre, melyeket sürgősségi 
sorrendben és beütemezve az Állami Egyházügyi Hivatalhoz felterjesz-
tettünk, most erkezett a Tervhivataltól az A.E.H.~on keresztül ked-
vező valasz. A Tervhivatal most már megszabta az egyházak által fel-
használható epitkezési anyagok mennyiségét forintban kifejezve, Az 
A.h.H. néhány napon belül értesiti egyhazunkat részesedésünk mérté-
iről. Az így megkagott keretben az'egyházi elnökség fogja kielégi-

aHyagigenylo gyülekezeteket. Ugyanez vonatkozik egyházi 
szempontjából szükséges egyéb kérdésekre nézve is. Ma már 

lpt^v1^ T®? egyházi könyvkiadásunk, gyertya, ostya, borszükség-
rprSSÍJS mJ n d e n egyéb közvetlenül egyhak,érdekű szükségletünk 
Ion kP?p^-f SS a bf l y O Z O t t kiele'gitése az Állami Egyházügyi Eivata-
tá«Uo?•Ezekre^vonatkozoan a részletes közléseket a szétosz-
tassál megbízott egyházi szervek teszik meg. 
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Örömmel számolok be arról, hogy a felszabadulás 

utáni egyházi ujjáépités adatainak felvétele országosan megtörtént 
és csakhamar közzétehetjük azokat a valóban Isten iránti halára kö-
telező s méreteinkhez kezest lenyűgöző számadatokat, melyek ezt a 
háború utáni egyházi újjáépítést jellemzik s melyekből^különöskép-
pen messze világit evangélikus egyházunk és magyar hazánk, államunk 
közötti gyümölcsöző jó viszony példás szelleme» 
Lelkésznevelésünk. 

Lelkésznevelésünkről azért ejtek szót, mert az ' 
meglehetősen szoros kapcsolatba került egyházkerületünk életével» 
A Theologiári a hallgatok többmint fele banyakerületi» A Theologia.. 
egyházkerületünk fiugimnáziumával, a fasori gimnáziummal együvé-
szervezetten a mult esztendei közgyűlésünk által elfogadott jo szer-
ződés termékeny végrehajtásaképpen zavartalanul működik. A Theologiai 
Akadémia megnyitásán Budapesten,1951»november 8-án beszédet tartottam 
A theologiai tanárok élénk részt vesznek a Nagy-budapesti gyűlékestítek 
életében és' az egyházkerületben lefolyt tanulmányi és egyéb konferen-
ciák előadói munkájában. Mindig jobban bakapcsolódnak egyházkerüle-
tünk életébe és mindig jobb a köztük és egyházkerületünk vezetősége 
között kialakuló viszony. Egyházkerületünk gyülekezetei általában 
a mult,esztendeihez mérten többet áldoztak a lelkésznevelésre,^szupp-
likaciók és Lelkésznevelő Intézeti Önkéntes egyházmegyei hozzájáru-
lások formájában. Maga az egyházkerület ebben a tanévben is teljesi-
teni tudta a 8 . 0 0 0 . - forintos theologus segélykeret folyósitását, 
melyet kb. 80 76-bon theologiai és Lelkésznevelő intézeti hátrálékok 
törlesztése formájában, 2o ^-ban pedig egyéni segélyezés formájában 
nyujtottunk theologusáinknak. 

Lelkésznevelésünkért hozott anyagi áldozatainknál 
is többet jelent azonban az a munka, amit egyházkerületünk lelkészül; 
több munkatársam a Theologia Sopronból-Budapestre költöztetése ér-
dekében kifejtettek. Itt köszönet illeti elsősorban Korén Emil lel-
készt,, Gádor András püspöki titkárt és Péter Lajos egyházkerületi 
pénztárost. De a budapesti lelkészek egész sora működött közre ál-
dozattal és szeretettel Theologiánk letelepitése érdekében» 1951* 
december 14-én a theologiai tanárok, a theologusok kisebb küldött-
ségével együtt egyházkerületünk központjában tett látogatás formá-
jában köszönték meg egyházkerületünk munkával hozott áldozatát lel-
ké s zneveiésünkért. 

Azzal is törödtünk, hogy theologiai tanárainkat 
az egyházkerület fiu- és leánygimnáziumának tanáraival családi ala-
pon ̂ megismertessük. Ebből a célból 19£2.március 6-án a theologiai 
tanarok, a fiu- és leánygimnázium tanarai és hitvestársaik szamára 
Puskin-utcai székházunkban fogadást rendeztünk, melyen egyházkerü-
letünk vezető munkásai is hitvestársaikkal együtt jelentek meg és 
ez az^alkalom szorosabbra fűzte az egyházi nevelésben tevékenykedő 
nevelők kapcsolatát. 

A pesthidegkuti gyülekezetea budai egyházközség 
hegyvidéki lelkészi körének gondozasába adtam s ennek gondozása 
közben a Lelkésznevelő Intézet igazgatója: Veöreös Imre és az Inté-zet j 0 

segitséget nyújtanak a lelkésznek* A Lelkésznevelő Intézet 
ifjúsága az igazgató vezetésével több, jól sikerült csoportos ki-
szállást végzett elsősorban Nagy-budapesti gyülekezetekbe s ezekben 
sokszor áldásos épitd munkásságot végzett» 

Megjegyzem, hogy ez esztendőben nyolo bányakerüleü' 



theologus végzi el a Theologiat az összesen tizenegy utolso szi-
gorlatit tévő theologus közül. Ezeknek felavatasarol és elhelyezé-
séről azonban már a két uj egyházkerület keretében ̂ gondoskodunk s 
az Északi Egyházkerület püspökével való megállapodás értelmében 
a mi egyházkerületünk a következő theologusokat fogja felavatni 
és munkába állítani: Halasy Endre, Harkányi László, Juhasz Géza, 
Madarász István, Povázsai Mihály és Trajtler Gabor; Cgonka Albert 
és Benkódzy Dániel theologusokat pedig átengedjük az Északi Egy-
házkerületnek theologiai tanulmányaik elvégzése után 

Itt kérem tudomásulvételét annak az egyházkerü-
letben bevezetett rendszernek is, hogy végző theologusok, de lel-
készek számára is kölcsönt nyujtunk uj Luther-kabátok beszerzésé-
hez, amit általában hat havi részletben mind becsülettel vissza-
térítettek. 
Egyházi sajtónk. 

Egyházi sajtónk az Egyetemes Sajtóosztály igen 
szép fejlődésének és ma már a Sajtóosztály minden: vállalatának 
rentábilis működése következtében szépen fejlődik. Ami belől egy-
házkerületünkre tartozik, azt itt örömmel megemlítem. Egyházke-
rületünk lelkészei végzik a szerkesztésemben megjelenő Evangélikus 
Élet munkatársi munkájának döntő részét. Az Egyetemes Sajtóosztály 
kiadvanyai között volt az elmúlt nunkaesztendőben a Zeneakadémián 
tartott reformációi protestáns ünnepségen mondott ünnepi beszédem 
"Krisztus az ajtó" cimen, Bókay Jánosnak, a pesti egyház gondnoká-
nak " 31 Zsoltár 11 cimü müve és Buttkay-Miklian Géza gyóni lelké-
szünknek uj Passiós-könyve. Meg kell azt is jegyeznem, hogy az 
Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály és különösen az^Evangélikus 
Elet munkájához nagy segítséget nyújt püspöki irodánknak különösen 
három munkatársa: Gádor'András püspöki titkár, Eorray Lazárné és 
Glatz Anna tisztviselők. Egyházkerületünk^ezt a segitséget is bol-
dogan adja egyházi sajtónk elsőrendű egyházi ügyének. 

Egyházi sajtónkról szólva örömmel emlékezem meg 
arról,^hogy Dr.Vető Lajos püspöktársan 1952.márciusában átvette a 
Lelkipásztor szerkesztését. De örvendezve emlitem meg azt is,hogy 
kezdeményezésünkre elsősorban a theologiai tanárok bevonásával az 
Egyetemes Sajtóosztály kiadásra készíti elő az^evangélikus Hitval-
lasi Iratok első, együttes magyarnyelvű kiadását. Ez a munka -
amennyiben annak végrehajtását Isten megengedi - egyháztörténeti 
jelentőségű dokumentuma lesz a napjainkban végzett evangélikus 
egyházépitő munkának. 
Rádiós istentiszteletek. 

„ Mint a püspöki értekezlet által 1951.áprilisában 
rambizott munkáról itt is megemlékezem arról, hogy 9 rádiós isten-
tiszteletek szervezését és lektorálását rendszeresen elvégeztem. 
Egyházkerületünk lelkészei* a rádiós igehirdetés szolgálatiban ki-
magasló eredményt mutattak. 1951.április 22-e óta egyházkerületünk 
lelkészéi közül magam öt rádiósistentiszteletet végeztem, Koszorús 

Grünvalszky Károly, Korén Emil, Várady Lajos és Gádor András 
lelkészek két-két rádiós-istentiszteletet végeztek, Virág Gyula, 
Palotay Gyula, Gyöngyösi Vilmos, Blá$y Lajos, Jurányi István, 
Dr.Lehel ̂ Laszlo, Pásztor Pál, Mekis Adán, Szeberényi Tamás, Muncz 

M t k ay-Miklian Géza lelkészek pedig egy-egy alkalommal 
mraexxeK a radio nagy nyilvánosságának Isten igéjét. Ez azt jelentj 
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hogy az ez idő alatt megtartott harmincnyolc evangélikus rádiós is-
tentisztelet és vallásos félóra közül huszonhatot egyházkerületünk 
lelkészei végeztek el. Ez pedig nem azért történt igy,^mintha én 
a rádiós istentiszteletek szervezése tekintetében egyházkerületünk 
lelkészeit illetéktelen előnyben részesítettem volna, hanem azért, 
mert lelkészeink igehirdetői felelősségérzete és érettsége erre 
őket kijelölte. A rádiós istentisztelet szolgálat^ egész lelkészi 
karunk elsőrangú nevelőiskolája abból a szempontból, hogy az egy-
ház érvényesítse igehirdető erejét'és mondanivalóit a templom falain 
kivtil a nagy nyilvánosság előtt is. A korszerű igehirdetés nevelő-
iskolája a rádiós istentisztelet s egyben jele egyházunk igehirdetési 
szabadságának a Magyar Népköztársaságban s bizonyítéka ország-világ 
előtt egyházunk eleven életének. 

Hálásan megköszönöm a fent felsorolt lelkészek köz-
reműködését ebben az egyházi szolgálatban és egyházkerületünk nevé-
ben megköszönöm a Nagy-budapesti gyülekezetek énekkarainak odaadó 
szolgálatát, igy a fasori, a kelenföldi, a vári, a pesterzsébeti, a 
józsefvárosi és mindenekfölött a Deák-téri Dutheránia énekkarainak 
valóban önfeláldozó szolgálatát, amivel különösen a hétközi stúdió-
beli felvételekhez rendelkezésre állottak. De megköszönöm a Nagy-
budapesti gyülekezeteknek is azt, hogy rádiós istentiszteleteinket 
templomaikban megrendezték általában olyan időben, amikor rendszeres 
istentiszteleteket nem tartanak. Ez az emiitett gyülekezetek népéne> 
egyhdzhüségét és a rádiós istentiszteletekhez való ragaszkodását tc 
;jelzi. Ezek a gyülekezetek a Deák-téri, a fasori, a kőbányai, az 
óbudai, a kelenföldi, a budavári gyülekezetek. - Itt külön megkö-
szönöm a Magyar Rádiónak azt a segítőkészségét, hogy a rádiós isten-
tiszteletek felvételének berendezesét ott készíti el, ahol azt mi 
kérjük, valamint azt a segítőkészséget, hogy a stúdióból közvetített 
vallásos félórák hanglemezfelvételeit hétközben a legelőzékenyebben 
elvégzi. Ez nagy könnyebbség nekünk, Nem utolsó sorban azt is meg-
köszönöm a Magyar Rádiónak, hogy lelkészeink és énekkaraink úti-
költségét rendszeres havi tiszteletdíjakkal fedezi. Ez^a havi 300,-
forintos térítés fedezi a konkrét kiadásainkat. A rádiós igehirde-
tők természetesen egyházi szolgálatnak tekintik a rádiós istentisz-
teletet/s azért tiszteletdíjban nem részesülnek. Önzetlen munkáju-
kat ebből a szempontból is megköszönöm. 

A Na^-bud^esti_egyházi_zenei_élet, 

Nem tartozik szorosan az egyházkerület munkájához, 
de lehetetlen ez alkalommal ünnepélyesen is meg nem emlékezni arról 
a fejlődő és ma már igen szamottevő sikereket mutató egyhazépitő 
szolgalatról, amit néhány Nagy-budapesti gyülekezetünk egyházi ének-
kara és karnagya/végez. Elsősorban illeti elismerés és köszönet a 
Deák-téri Lutheránia Enek- és Zenekart, mely ma az egész országban 
az egyetlen igazán számottevő egyházi ének- és zeneegyüttes, nemcsak 
az evangélikus egyházat, de az összes keresztyén felekezeteket is 
ideértve, A mult esztendőben előadták Buxtehude legszebb müveit * 
A951*október 7./ Bach "Reformációs"•kantátáját'/1951.október 29./ 
Baoh:, "Vigyázzatok" kantátáját/l951.december 2./ Bach: "Karácsonyi 
oratoriumat" /195*.december 23./ és előadták óriási közönségsiker 
mellett a teljes János passiót,két részletben, 1952.junius ?-én záró-
hangversenyt tartottak. Az Énekkar hatalmas munkáját jelzi, hogy az 
elmúlt esztendőben 150 próbát tartottak. 
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Külön megemlékezem Weltler Jenő karnagyról, aki 
a Lutheránia Ének-'és Zenekarát most tíz esztendeje vezeti ered-
ményről« eredményre. Buzgó, lelkes, hozzaerto és komoly szervező-
készséget bizonyító munkájáért mondjunk innen is halas köszönetet 
azzal I buzdító felhívással, hogy működjék tovabbra is enekkaraval 
együtt egyházi életünk felvirágoztatásán. Megköszönöm Zalanfy Aladar 
egyházkerületi egyházzenei igazgató tanácsadói, szakértői es művészi 
munkáját is. Hirül adom egyházkerületünknek, hogy egyházkerületi meg-
bizatasa során ma már egész sor templomunk orgonáját regisztralta 
pótolhatatlan szakfeljegyzések formajában. Kiemelem még a Kelenföldi, 
a Pesterzsébeti és a Fasori gyülekezetek énekkarait is, amelyeknek 
szép hangversenyei építették a budapesti gyülekezeteket és fejlesz-
tették az evangélikus egyházi zenét. Pesko Zoltán, Sulyok Imre és 
Bencze István karnagyok működése elismerésünket és hálánkat érdemelte 
ki. 

• 

Jelentősebb egyház kormányzati intézkedések^ 
Ezek során elsősorban kiemelem a uralt esztendőben 

rendszeresített kerületi esperesi és országos esperesi értekezlete-
ket, melyek egyházi belső életünk elsőrangú mozgatóivá váltak.Január 
lo-én, március 4-én és junius 17-én tartottunk igen gazdag programmal 
kerületi esperesi tanácskozást és március 12-én, április 17-én'és 
május 28-án tartottunk országos esperesi értekezletet, melyek mind-
egyikén az előadói munkát végeztem.. Ezek az értekezletek a demokrati-
kus egyházkormányzás nagyszerű eszközeinek bizonyulnak, melyeken ke-
resztül megvalósul nemcsak a kerületi és országos közszellem-alaki-
tás. hanem megvalósul a' széles egyházi közvélemény megismerésének és 
megkérdezésének elve is. 

Bejelentem a közgyűlésnek, hogy 1952.március óta 
az országos lelkészi munkaközösség irányítása is szolgálatom körébe 
tartozik s bejelentem, hogy ezen a téren elsősorban a Lelkipásztor 
cimü szakfolyóiraton és az országos esperesi értekezleteken keresztül 
van módom" a lelkészek fejlődésének és irányításának eszközeként 
szolgálni. 

Bejelentem, hogy 1951»októberében egyházmegyénként 
gyermekbibliaköri felelősöket neveztem ki. Brebovszby Gyulát a buda-
pesti egyházmegyébe^ Kökény Eleket a pesti felső egyházmegyébe, Jávor 
Pált a pesti középső egyházmegyébe, Poniosán Imrét a pesti alsó egy-
házmegyébe, Marschalkó Gyulát a c&anád-csongrádi egyházmegyébe,Benczur 
Zoltánt a békési egyházmegyébe és Kun-Kaiser Józsefet az arad-békési 
egyházmegyebe. E lelkészek feladata a gyermekbibliakörök gyülekeze-
ti munkaja^ak ironyitása az országos terveknek és utasításoknak'meg-
felelően. Ok ennek a gyülekezeti munkának felelős ellenőrzői is. 

, , , Bejelentem, hogy egyházmegyénként sajtótudósitói 
es sajtotamogatói munkakörökre egyházmegyei sajtómegbizottakat ne-
veztem ki 1952.februárjában. Ezek a következők: Komjáthy Lajos és 
Varady Lajos a budapesti, Bonnyai Sándor a pesti felső; Virág Gyula 
a pesti középső; Palotay Gyula a pesti alsó; Fecske Pál a csanád-
csongradi; Boros,Károly a békési és Sáfár Lajos az arad-békési egy-
nazmegyeben. Az o feladatuk az egyházi sajtó gyülekezeti hírekkel 
vaio ellatasa, a gyülekezeti kritikák, megjegyzések és kívánságok 
összegyűjtése s az'egyházi sajtó és annak programja népszerűsítése 
az egyházmegyékben.. 
^ ^ -1 , , , Bejelentem, hogy az egyházkerületi törvényszéknek 

a most lezáruló munkaesztendobén nem kellett összeülnie* 
. - . Bejelentem, hogy a budapesti refoimátus ,fiu- és 

Í ó S H S ^ ? ^ e v a n g é l i k u s közös vallástanári állásat az Állani Egy-
nr m L ™ 2. el92ekeny jóváhagyásával megszervezhettük és erre 
az aiiasra kineveztem Ganes Aladar volt fővárosi vallastanitó-lelkész* 
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Bejelentem, hogy az elmúlt munkaesztendőben hét 
- jórészt egésznapos - püspöki értekezleten, kilenc egyetemes el-
nöki értekezleten és a protestáns elnökségek két közös értekez-
letén vettem részt. 

Ez.ek közül kiemelem azt^a megbeszélést, amelyet 
a protestáns egyházi vezetők április 18-án hivatalomban tartottak 
a hannoveri és lundi nemzetközi keresztyén konferenciák előkészí-
tése céljából. Ez alkalommal egyházkerületünk vendégei'voltak 
Bereczky Albert és Péter János református püspökök, Dr.Vető Lajos 
evangélikus püspök, Kiss Roland, a református konvent világi el-
nöke, Erdei Ferenc, a tiszántúli református egyházkerület főgond-
noka és Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő, akit ebben a körben elő-
ször üdvözültünk magas tisztségében. Az értekezletet Darvas József 
kerületi felügyelőnkkel együtt láttuk vendégül. 

Itt teszek bizonyságot arról, hogyha református 
egyházzal való testvéri együttmüködésünk mennyi áldást hoz egyházuh. 
számára. A magyar református egyház vezetőinek céltudatos és hitben 
teljes munkája átsugárzik a mi egyházunkba is. Különösen kiemelem 
am&gyar református egyház ma már nyilvánvaló nemzetközi jelentősé-
gét. A magyar református egyház és tegyük hozzá öntudatosan, az 
egész magyar protestantizmus egyházi állásfoglalása a szocializmus 
építésének idejében és területen közgigyelmet kelt a kapitalista 
országok keresztyén egyházai között. Innen köszöntöm Bereozky Albert 
püspök urat, akit a prágai Comenius fakultás theologiai díszdokto-
rává avattak Péter János püspököt, aki a Béke Világtanács tagja-
ként ̂ eléggé fel nem mérhető megbecsülést szerez a magyar protestáns 
papságnak és egyházaknak. Elhat orozott an megyünk a magyar református; 
testvérekkel együtt felismert ' r? utunkon és közös döntéseink 
igazságát bizonyságok felhői veszik körül. 

.A mult esztendőben meglátogattam a csömöri, a pest-
erzsébeti, a szarvasi, a csorvási, 'a gerendasi, a békéscsabai, a . 
pilisi, a makói, a bényei, a gyömrői, az óbudai, a Deák-téri, a ke-
lenföldi, a kispesti, a fasori, a tápiószelei, a farnosi, a tápió-
szentmartoni gyülekezeteket; mindenütt prédikáltam és előadást tar-
tottam az Evangélikus Theologiai Akadémián és a Lelkésznevelő Inté-
zetben, valamint egyházunk iskoláiban. 

Itt jelentem azt, hogy egyházkerületünknek alkalma 
volt a magyar^evangé 1 ikus egyház részeként érintkezni külföldi pro-
testáns vezetőszemelyiségekkel. Daniel Cederberg svéd lelkészt és 
Dominique Micheli svájci lelkészt, az Egyházak Világtanácsa titkárát; 
magyarorszagi tartózkodásuk folyamán fogadtam és hiszem, hogy egy-
hazunkban és egyházkerületünkben nyert tapasztalataik elősegítik a 
magyar evangélikus egyház és a nyugati testvéregyházak közötti kap-
csolatok fenntartását. 

Bejelentem, hogy egyházunk hattagú delegációjában, 
melyet xegyetemes elnökségünk határozataként a Hannoverben rendezendő 
Lutheranus Világszövetségi teljes ülésre 'küldünk, magam is résztvesw&o 
s egyházkerületünkből még résztvesz Grünvalszky Károly józsefvárosi 
es Gyöngyösi Vilmos fasori lelkész is. Bejelenten azt is, hogy a 
Lundben rendezendő Nemzetközi Keresztyén Konferenciára is készülök, 
amit a »»Hit ésSzervezet»» cinü őkuménikus világnozgalon rendez. E kon-
ferenciáról hazajövet, a tervek szerint résztveszek a Stuttgartban 
rendezendő német protestáns Kirchentagon is. 

. Ezeket a külföldi utakat azért tesszük, hogy doku-
mentáljuk felelősségérzetünket a világ protestáns egyházai felé és 
személyi kapcsolatokat tartsunk a világ protestáns egyházainak veze-
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s zené ly i jvált Q z as ok . 
/a/ Az egyházkerületi kormányzásban: 
Megemlékezem néhány, a bányai egyházkerület kor-

nánvzásában bekövetkezett jelentős személyi változásról A pesti fel-
ső egyházmegye esperesi tisztségébe, mely Zaszkaliozlsy Pal lenonda-
sa éta hosszú ideig üresedésben volt, megválasztottak Blazy Lajos 
volt péceli, majd újpesti lelkészt. A £esti középső egyházmegyeben 
Bódy Pál esperes nyugalombavonulasa utan esperesse választottak , 
Válínt János bényei lelkészt. A csanad-csongrádi egyhazmegyeben Virá-
nyi Lajos esperes lemondása utan megválasztottak Szlovák Pal makói 
lelkészt. Mindhármuk beiktatásán résztvetten, működésűkre Isten gaz-
dag áldását kivanom.Az arad-békési egyháznegyét Hohdly Mihály esperes 
nyugalombavonulasa óta Biszkup Ferenc mezőberényi lelkész, esperes-
helyettes vezeti. , , 

A békési egyházmegye felügyelői tisztebe Dr.Nádor 
Jenőt, a csanád-csongrádi egyháznegye felügyelői tisztségébe Ruszti-
kus Jenőt, a budapesti egyházmegye felügyelói tisztébe Dr.Somogyi Jó-
zsefet választottak. Ez utóbbi kivételével az ő,beiktatásukon is meg-
jelenhettem. Kivánon mindhármukra Isten gazdag áldását. 

Az egyházkerületi presbitériumba,Vangyel Endre,, 
arad-békési egyháznegyei felügyelő lemondása folytán mint fangidős 
egyháznegyei felügyelő: Br.Rainay Károly pesti alsó egyházmegyei fel-
ügyelő került be hivatalból, üt, mint egyházkerületi,felügyelóhelyct 
test is, szeretettel köszöntjük és működésére Isten áldását kérgük* 

Megemlítem^ hogy jelenleg,az arad-békési egyházme-
gyében és a pesti felső„egyházmegyében egyházmegyei másodfelügyelők 
elnökölnek világi részről. 

Az iskolai jelentéstől függetlenül is megemlékezem 
arról, hogy egyházkerületünk leánygimnáziumának igazgatójává Dr.Ja-
kabfi Lasz. Lót választották. Igazgatóhelyettesként továbbra is működik 
Jablonovszky Piroska tanárnő, akinek igazgatóhelyettesi önálló műkö-
déséért köszönetünket fejezzük ki. A fiugimnáziumban a tanári kar 
Endrody Frigyest választotta igazgató-helyettesnek. 

/b/ lelkészi karban: 
, Nyugalomba vonult: Bódy Pál tápiószelei, Rohdly 

Mihály békéscsabai lelkész; 
„ . , A Rakoscsaba-péceli-i gyülekezet Békés József volt Csépa-nagyrévi lelkészt;, 

* n a tapiószelei gyülekezet Detre Lajos volt nagykátai missziói lelkészt; 
orosházi s e g é d l e l k é s z t ; ^ e g y h á z k ö z s é g Gabányi Géza volt 
sori lelkészt- & B p e s t ' D e a k - t é r i lelkészkör Kemény Lajos volt fa-
volt óbudai lllkésztf e S t' D e á J'" t é r Í l e l k é s z k ö r ^ezséry László püspök, 
orosházi lelkészt;a ^ e s t ' f a s o r i leikészkör Gyöngyösi Vilmos volt 
lelkészt- 8 k a r a c s l m t i gyülekezet Huszák József ottani segéd-
készt; a V a o i egyházközség Jurányi István volt tokaji lel-

tanárt választottaaielkészéül! s y ü l e k e z e t 

távozott. Breuer Oszkár karfcoskuti lelkész a tiszakerületbe 

/c/ vallástanitó-lelkészi karban; 
minőségben <$» m-s t.*0,11???? békéscsabai vallástanár óraadói mmosegben és mint a békéscsabai gyülekezet számvevője működik; 
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Turcsdnyi Károly volt medgyes egyház a-i vallástani-
tó-lelkész ideiglenesen az aszódi gyülekezetbőlsegedlelkeszx beosz-
tasban; Miklóssy Endre mezőberényi vallástanitó-lelkész 
a z ottani gyülekezetbe^mint^segédlelkása| v a l l d s t a B Í t á_ l e l k é s z a z 

ottani SyUlekeaetbe^min^3egédlelk|a^ogi v a l l & t a B Í t ó . l e l t ó s z 

a ferencvárosi lelkészkörben,, mint segédlelkész; . .. , ,, 
Dr«Lehel László volt fővárosi vallastanito-lelkesz 

nyugdijintézeti ^^Frigyes fasori vallástanár a kelenföldi gytt-
lekezet rendes lelkésze; , . , . . A Ruzicska Laszlo leánygimnáziumi vallastanar nyug-
d l3 b a n' Gáncs Aladár fővárosi vallástanitó-lelkész a refor-* 
matus gimnáziumok vallástanára; , . 

Kühn Ernő aszódi vallastanar világi pályán; 
Szuchovszky Gyula nyavallástanitó-lelkész az Egye-temes Sajtóosztály alkalmazottjaként helyezkedett el; 
Dendely Károly ny.vallastanito-lelkesz ideiglenesen 

a mdtraszentistvani egyházkerületi üzemi üdülő gondnoka. 
d./ Segédlelkészi karban: , " •. ~ ^ " 

Bándi István váci adminisztrátor lelkészt a zuglói, 
majd a cinkotai gyülekezetbe; 

Dr.Benes Miklós ferencvárosi áegédlelkészt a zuglói gyülekezetbe; 
Bonnyai Sándor beosztást kapott az újpesti gyüleke-

zetben segédlelkészként; 
Egyed Róbert békéscsabai segédlelkészt az orosházi 

gyülekezetbe; 
Fodor Ottmár zuglói segédlelkészt a fóti, majd a 

szegedi egyházközségbe; 
Hafenscher Károly kecskeméti segédlelkészt a pest-

erzsébeti gyülekezetbe; 
Sikter lászló újpesti segédlelkészt a budafoki gyü-lekezetbe; 
Süle Károly volt vallás tanit,ó-lelkész t a Bpest,fe-

rendvárosi lelkészkörbe; 
Szeberényi Tamás kőbányai segédlelkészt az ' 

Evangélikus Élethez; 
Takács József kőbányai segédlelkészt a józsefvárosi 

gyülekezetbe; 
„ , Vető Béla józsefvárosi segédlelkészt a kecskeméti, majd a kőbányái gyülekezetbe; 

Zay László cinkotai segédlelkészt a kőbányai gyüle-kezetbe, majd a pesti egyházmegyéhez neveztem ki segédlelkészi minő-ségben, 
' Csengődy László segédlelkész tartós, fizetésnélküli szabadságon van. 

, , Glatz Anna volt csépa-nagyrévi segédlelkészt a pesti 
e^yhazkozseg segédlelkészeként a püspöki hivatalba osztottam be szol-
galatra. A kerület őt gyors- és gépirói tanfolyamra járatta s tandíja, 
a kerület fedezte. o o o 
. , , , , Végül pedig röviden, de annál nagyobb elismeréssel 
tolmácsolom halas köszönetemet a püspöki hivatal munkásainak odaadó, 
nuse^es szolgalatukért, amellyel ; jelentős mértékben hozzájárultak 
TD 1 i TT > r n TD TT Ó O* rr /•> n U\ ̂  T 7* A _ "»•• ••—< -. » _ - — . 
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A közgyűlés a püspök, ,minden részletekre,ki-
terjedő, nagy gondosságról és alaposságról 
tanúskodó jelentését, a jelentésben foglalt 
bejelentéseket hálás köszönetének és ,elis-
merésének nyilvánitásg mellett tudomásul ve-
szi és a püspöki hivatal alkalmazottainak 
odaadó szolgalatukért jegyzőkönyvi köszöne-
tet mond. 

A püspöki jelentés alatt megérkezik Horváth János, 
az Állami Egyházügyi Hivatal elnökének'képviseletében Papp főelőadó, 
akit a püspök meleg szeretettel üdvözöl. 

/4/ Dr.Rajnay Károly elnök bejelenti, hogy a köz-
gyűlés tárgysorozatában javasolja a /l4/ tárgysorozati pontnak a 
szakjelentesek elé hozatalát. Ez a tárgysorozati pont a kerületi es-
peresi értekezlet határozatait és bejelentéseit tartalmazza. Az elő-
rehozatalt azzal indokolja, hogy a kerületi esperesi értekezlet ja-
vaslatai és határozta! tartalmilag szorosan a püspöki jelentéshez 
tartoznak. 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 
/5/ Kemény Lajos esperes előterjeszti a folyó évi 

junius hó 17-én tartott kerületi esperesi értekezlet határozatait: 
/a/ Jelenti, hogy az esperesi tevékenység a kö-

vetkező időszakban különös gonddal fogja,kisérni a lelkészek ige-
hirdető szolgálatát és ellenőrizni fogják az igehirdetésre való 
készülést. Különös figyelemmel fogják kisérni,a lelkészek viszonyát 
gyülekezetükhöz, valamint a lelkészek viszonyát a helyi hatósagokho: 
végül ellenőrzik a felsőbb egyházi utasítások pontos végrehajtását. 

* » 

Tudomásul szolgál. 
/b/ Jelenti, hogy az esperesek továbbra is fennta; 

jak a kerületi esperesek értekezletét,a külön esperesi munkanapokon 
fognak részletes jelentést tenni az egyházkerület püspökének. 

Tudomásul szolgál. 
/c/ Jelenti, hogy az esperesek, mint az egyházme-

gyei lelkészi munkaközösségek vezetői felhívják a lelkészeket a bé-
kemunka konkrét feladataival való foglalkozásra és az országépités 
aktuális kérdéseinek figyelemmel kisesrésjére, - az önsegélyezés mun-
káját pedig egyházmegyénként továbbfolytatják. - Ismerteti a junius 
17-i esperesi értekezlet határozatát a békemunkaval kapcsolatban: 
"A esperesek elhatározták, hogy felhívják egyházmegyéjük lelkészeit 
arra, hogy a békemunka konkrét feladataival foglalkozzanak, igehir-
detői és lelkipásztori munkájuk közben. Így az előttünk lévő idő-
szakban elsősorban azt tűzzék célul, hogy az egyetemes egyház elnök-
gégének most kiadott körlevele és az egyház püspökeinek régebben kii 
dott körlevele értelmében különösképpen is buzdítsák egyházunk mező-
gazdasaggal foglalkozó népét a nyári munkák szorgalmas és önzetlen 
elvegzésere, ezzel párhuzamosan ipari településeken és városokban 
buzdítsak a dolgozókat az ötéves terv döntő évének feladataiban valc 
helytállásra. , , .. -

Tudomarrcu szolgai. 
/d/ Az egyházmegyék uj költségvetéseinek elkészité-

sevel kapcsolatosan javasolja az esperesi értekezlet és az egyházke-
rület lelkészeinek értekezlete, hogy a közalap jövedelme / ezidősze-
rxnt le lkonként 12 fillér/ folyó évi julius ho 1-től hagyassék meg 
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az egyházmegyékben és annak jövedelme gyanánt használtassák fel as 
eddigi egyházmegyei fenntartói járulék mellett. 

Az egyházkerületi közgyűlés az egyetemes közgyű-
lés és a zsinat elé terjeszti a következő javaslatot: 

» 

»/a/ Az egyetemes közalap hagyassák meg 
mint egyházi közteher, mely a gyülekeze-
teket a mai rendszer szerint 12 filléres 
lelkenkénti fizetéssel terheli,^de a köz-
alap ezentúl, vagyis az uj egyházmegyék 
és uj egyházkerületek megalakulasa idő-
pontjától /1952.julius 1-tol/^meghagyas-
sák az egyházmegyék haztartasaban. Az ed-
digi egyházmegyei hozzájárulások és a^köz-
alap egyházmegyei felhasználása lehetővé^ 
teszi az^egyházmegyei háztartás megfelelő 
kialakitásat, 
/b/ Az egyetemes közalap 1952.június 3°~C4S 
esedékes kivetését ás az e oimen mutatkozó 
hátráléfaokat az eddigi módszer szerint hajt-
sák be és fizessék be az egyházkerületi pénz-
tárakhoz, Az uj egyházmegyék kialakuií&a i 
után ejtsék meg egyházközségenként az elszá-
molást a hátralékokra és az 1952, második fe-
lére vonatkozóan ugy. hogy azokat egyrészt 
a régi egyházmegyei beosztások szerint a t mai rendszerben, másrészt az uj egyházme-
gyék beosztása szerint az uj rendszerben 
fizessék. Ugyanezt javasoljak az' egyház-
megyei hozzájárulásra vonatkozólag is. 

I n d o k o l á s : 
/a/ Az egyetemei* közalap mai kiosztási 
rendszere ugy is az, hogy azt az egyház-
kerületek használhatják fel alsóbb egyházi 
testületek segélyezésére, ' 1 -
/b/ A zsinati tervezet szerint az egyete-
mes egyház megszűnik s igy a közalap az 
egyetemes egyház szempontjából nem kérdé-
ses, sőt az egyetemes egyház, azt máig sem 
hasznalta fel a maga háztartásában." 
n , , , , /©/ Az esperesek értekezlete és az egyházkerület 
lelkészeinek ertekezlete azt javasolja, hogy a stáladijak.xendszere 
folyo evi julius 1-i kezdettel eltöröltessék: ^ 
"/a/ Az egyházkerületi elnökség ezentúl ^ 
ne hagyjon jóvá olyan dijlevelet, melyben 
stóladijak szerepeinek. Az érvényben lé-
vő dijleveleket kibocsátott egyházközség 
§ . ^ i v j ? fe1 közgyűlésiig 
torolpek^el a stóladijakat s a lelkeszek-
nek torteno-szabad adományozás rendszerét 
vezessek be. /tJj dijlevelekben ugyanígy./ 
/ V A bányai egyházkerület közgyűlése 
hzvoa fel az ország többi egyházmegyéit 
és egyházkerületeit hasonló döntése. 



I n d o k o l á s : 
/a/ A stóladijak rendszere elavult és ̂  
nem illik a megújuló eyangelikus egyház 
szellemébe és rendszerébe. 
/b/ A lelkészek a kazuáliákat ma isrel-végzik függetlenül attól, hogy a stóla 
megfizetése megtörténik-e vagy sem.- A 
hivek alkalmi adakozásata stoladijak 
eltörlése nem korlátozza.'1 

- Á közgyűlés esperesi értekezlet bejelen-
téseit és javaslatait a kerületi presbitériín 
illetőleg kerületi lelkészi munkaközösség ál-
tal is javasolt an tudomásul veszi és hataro-
zati erőre emeli. ; 

/6/ A közgyűlés meghallgatja az egyes szakjelen-
teseket. 

/a/ Jelentés a lelkészi munkaközösség,működéséről: 
Gyöngyösi Vilmos fasori lelkész összeállításában Mehls Adam kerületi 
főjegyzi terjeszti elő az alábbi jelentést: 

"A bányai egyházkerület kerületi lelkészi munkaközössege a 
tegnapi nap folyamán tartotta ülését. Az úrvacsora! szolgálatot Varady 
Lajos alesperes végezte, a befejező áMtatot pedig Hafenscher Károly 
segédlelkész tartotta. Kemény Lajos esperes megnyitó beszédében álta-
lános áttekintést nyújtott a lelkészi munkaközösségek munkájáról, ra-
mutatva arra, hogy a munka elevenségét a kerület püspökének irányítása 
biztosította, lovábbi tervszerű,^egységes és célravezető munkára, vala 
mint a testvéri szellem biztositásara van szükség. 

Elsőnek Dezséry László püspök tartott előadást "Altalános tá-
jékoztató"^ cimen. Szólt az I.te.végrehajtásának következményeiről, 
annak a bányakerületre nézve előnyös voltáról, nem feledkezve meg a 
bávyakerület terhes örökségéről sem« Megemlékezett a távozó gyüleke-
zetekről, elismeréssel szólt a tisztüket vesztett esperesekről és sze-
retettel üdvözölte a hozzánk csatolt két uj egyházmegyét.^Szólt az 
uj országos költségvetés kialakításának szükségszerűségéről, majd 
pedig legközvetlenebb feladatainkról. 

Ezt követőleg ismertette Kemény Lajos az esperesi értekezlet 
határozatait, melyek a közgyűlés elé terjesztetnek. ^ 

Majd Dr.Sólyom Jenő theologiai akadémiai tanár tartott tanul-
ságos előadást '^Zsinatunk a múltban cimen. 

Az egyházmegyei .lelkészi nrunkaközősségek 1951/52.évi munkájá-
ról Gyöngyösi Vilmos tartott beszámolót. A munkaközösségek munkáját 
a püspök irányitasa, a legutóbbi kerületi munkaközösségi ülés hatá-
rozatai, az esperesi értekezletek határoztai és a zsinattal való fog-
lalkozás határozta meg. ̂ A zsinattal való foglalkozást Dezséry László 
püspöknek az egyes egyházmegyékben tartott előadása ,fA törvényalkotó 
zsinat tervéről" vezette be. Ezt követőleg is állandóan foglalkoztak 
a munkaközösségek a zsinat anyagáfrcúL, úgyhogy a zsinat munkájáról el-
mondható,. hogy széleskörű közvéleményre épül« 

A bányakerüíhet püspöke által kezdeményezett kerületi, majd or-
szágos esperesi értekezletek közül kiemelkedő volt az 1952.március 12-
én megtartott országos esperesi értekezlet. Nyilatkozatának különösen 
az igehirdetés korszerűségére vonatkozó része foglalkoztatta a munka-
közösségeket. A munkaközösségek határozott utmutatást várnak szak-
lapunktol, a Lelkipásztortól, Elfogadta a kerületi munkaközösség a 
megyei munkaközösségek kivánságai alapján előterjesztett azt a ja-
vaslatot, hogy a Lelkipásztor nyisson külön rovatot a munkaközösségek 
részere és annak vezetésére ' fal Dezséry László püspöjfc. 

+ kéressék 
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A munkaközösségek szükségesnek tartják a belső munka na-

svobb fegyelmét. Foglalkoztak a nyugdíjintézet kérdésével^ az SzTK 
Szolgáltatásaival, valamint egyházmegyei könyvtar letesitesevel. 

A munkaközösségek és lelkészek tarsadalmi munkaja. külö-
nösen 'is a béke ügyével való foglalkozás örvendetes elohaladast 
mutat. ^ ̂ ^ lehet számolni a lelkészi önsegély további fejlődé-
séről is. ,, r 

Felsorolta a beszámoló a megtartott előadásokat, ismer-
tette a lelkészi munkaközösségek vezetőit és.a következő statiszti-
kai adatokat közölte: T a g 0£ összejöv* urv. áhitat önsegély 
Arad-békési 2o 12 3 lo 6;8 81 
Békési 3o lo 1 . 9 l;4oo 
Budapesti , 74 15 1 15 3iooo 
Csanád-csongradi 16 5 5 ° 1.40p 
Pesti felső 23 lo 2 8 3;ooo 
Pesti alsó 2o 5 - 1 5 l;2oo 
Pesti középső ,17 7 2 7. 1»_0PP....... 

Összesen: 2oo 64 15 60 18.486 " 
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi® 

/b/ Benczúr László lelkész jelentését a bányai 
evangélikus egyházkerületben 1952«esztendőben folyó konfirmációról 
Gádor András püspöki titkár terjeszti elő: 

"Még az elmúlt esztendőben a négy egyházkerület püspöke 
közös körlevélben hivta fel'a lelkészek és gyülekezetek figyelmét 
a konfirmáció jelentőségére® A körlevél a konfirmáció előkészítés-
sel kapcsolatban annak különösen két vonását enelte ki: legyen lelki-
pásztori jellegű és készítse fel az első urvacsorához járulókat az 
önkéntes,felelős egyháztagságra® Ennek a rendelkezésnek értelmében y 
folyt a bányai egyházkerületben az 1952.esztendőben is a konfirmáció. 

A^konfirmációra való felkészítés március 1-én kezdődött el* 
A^kanfirmáció ünnepe Szentháromság vasárnapján, junius 8-án volt a 
délelőtti istentisztelet keretében® Néhány gyülekezet külön püspöki 
engedély alapján egy héttel előbb tartotta meg a konfirmációi ünnep-
séget. 

A lelkészek tartották magukat ahhoz a püspöki'rendelkezéshez, 
hogy csak 12 éven felülieket engedjenek konfirmációra. Egy lelkész 
kérte, hogy 12.'életévét még egeszen be nem töltő gyermeke is idén 
konfirmálhasson. 

A^konfirmációra való felkészítés lelkipásztori beszélgetései-
nek ̂anyagát a püspöki hivatal adta ki és bocsátotta a lelkészek rendp' 
kezesére. A kiadott vázlat 26 óra keretében tárgyalja az evangélikus 
hit legfőbb, igazságait® A keresztségből indul ki és az Apostoli Hit-
vallas tartalmának elmélyítésén át az urvacsorához vezet, Gondosan 
kiválasztott anyagot ismertet meg hitvallási iratainkból, különösen 
Luther Kis Kátéjából, a Keresztyén Énekeskönyvből és mindenekelőtt 
a „Bibliából. A lelkészek örömmel használták a vázlatot,'de használa-
ttal több ̂didaktikai nehézséggel kellett szembenézniük. A 26 kon-
firmációi ora kevésnek bizonyul abban'az esetben, ha a konfirmándusok 
kezeben nincs külön konfirmációi káté* A Bibliai'szövegek, énekek és 
a hitvallasi tételek füzetbe való feljegyeztetése sok időt vesz igény a -̂egtöbb helyen a kéznél lévő eddig megjelent konfirmációi 
katekat is használták, különösen a Zongor-féle kátét® Szükségesnek 
mutatkozik, hogy'a vezérfonal anyaga kinyomtatva a kon firmán du sok ke-
ze De kerülhessen. 

A püspöki rendelkezés a konfirmációi előkészület helyéül a 
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templomot, vagy a gyülekezet valamelyik helyiségét jelölte meg. 
Külön kifejezte, hogy iskolai teremben, vagy maganlakáson ne tart-
sanak előkes2itést. Ehhez a rendelkezéshez is^tartottak magukat a 
gyülekezetek. A szórványokban merült fel csupán kérdés* Itt ugyanis 
vagy az iskola; vagy a magánlakás az egyetlen lehetőség. Ez a kérdés ; 
rendezésre vár. 

Az előkészitést mindenütt zavartalanul végezhették. Megkez-
dését a helyi tanácsoknál bejelentették.'Néhány helyen mutatkozott 
félreértés az iskolai hatóságok részéről. Az egyik jelentés alapján 
arra lehet következtetni, hogy a katolikusok bermdlasával tévesztet-
ték össze az iskolai hatóságok a konfirmációt és innen támadhattak 
a félreértések. Árjelentések legnagyobb'része azonban a helyi taná-
csok jóindulatu-támogatásáról számol be. 

Az 1952.évben 2.823 konfirmandus volt a bányai egyházkerületi 
ben /1951^-ben 3.197«/ 374-ei kevesebb, mint az előző évben. Egyház-
megyék szerint a megoszlás a következőképpen alakul: 

1952: 1951: különbözet: 1 
Arad-békés 552 684 - I32 
Békés 578 7o5 - 127 
Budapesti 453 424 + 2 9 
Csanad-csongrád 9o 9 7 - 7 
Pesti felső 439 446 - 7 
Pesti közép 324 395 - 71 
Pesti alső 387 446 - 59 

A statisztikai kép azt mutatja, hogy a kis lélekszámú és a 
középgyülekezetekben lényegesen nem változott a konfirmandusok száma, 
A fővarosban meg éppen emelkedett; Jelentős visszaesés a nagy lélek- : 
számú gyülekezetekben mutatkozott« 

A beérkezett jelentések összefoglalása alapján a következő 
javaslatokat teszem: 
/!/ Országos vonatkozásban tisztáztassék 
arkonfirmációi előkészítés kérdése a szór-
ványokban az előkészítő órák helye tekin-
tete ben. 
/2/ Országos jellegű konfirmációi káté ké-
szüljön a konfirmandusok számara a jelen-
legi .vezérfonal szellemében." 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a kél 
javaslatot elfogadja s megbízza a kerületi el-
nökséget, hogy azokat illetékes helyeken képvi 
sei je s végrehajtásukat szorgalmazza. 

/q/ Benczúr László lelkész jelentését a családi is-
tentisztelet Gádor András püspöki titkár a következőkben térjem 
ti elő: 

ttA bányai egyházkerületben 1950.szeptemberében indultak meg a 
családi istentiszteletek« A családi istentiszteletek igehirdetése a 
gyülekezet felnőtt és kiskorú tagjai számára egyaránt személyes, köz-
vetlen hangon, egyszerű stílusban igyekszik feltárni a főbb hitismere 
teket. Az első esztendőben Luther Marton Kis Káté'ja került feldolgozás 
ra. A második esztendőben /1951-52-ben/ a Kis Káté keresztségről, ur- 1 
vacsorarol és gyónásról szóló tanítása, Pál apostol életének történet 
témájátVangélÍ Istentiszteleti élet kérdései adták a2 igehirdetése 

A osaládi istentiszteletek igehirdetéseit Benczúr László, Lut 
Marton Intezeti igazgató vezetése mellett munkaközösség dolgozfa kiö A munkaközösség tagjai a következők voltak: Dr.Gaudy László, Dr.Kósa P 
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Vr.Lehel László, Muncz Frigyes, Dr.Ottlyk Ernő, Várady Lajos és 
Virág M r d e t é s e k SZövegét sokszorosításban juttatta el a 
gyülekezetekhez a püspöki hivatal. 1952-ben 51 
Az első évben teljesen díjmentesen adta'kézbe a püspöki hivatal a 
vázlatokat. A második évben laponként 2.-'forintot kért a gyüleke-
zetektől. Befolyt összesen 4.032.- forint. Ez az összeg nem fedezte 
az előző évi kiadásokat, csak az 1951-52-re szolokat. 

'A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
/d/ Mekis Ádám kerületi főjegyző a kerületi is-

kolabizottságról a következőket jelenti: 
nA bányai evangélikus egyházkerület iskolabizottsága az el-

múlt tanév során két izben tartott ülést. , 
Az első iskolabizottsági gyűlés 1952.januar ho lo-én volt. 

Ennek az ülésnek tárgysorozati pontjai a következők voltak: 
/a/ Br.Jakabfi László leánygimnáziumi,tan arnak, a budapesti 

Deák-téri evangélikus leánygimnázium igazgatóvá választása; 
/b/ Jablonovszky Piroska leánygimnáziumi igazgató-helyettes-

nek a budapesti Deák-téri evangélikus leánygimnázium igazgat őhelyette-
si minőségbén való további megbízása; 

/c/ Laki Tibor fasori evangélikus fiugimnaziumi igazgatónak 
jelentése az iskola két tagozata tanszemélyzetenek illetményeiben 
előállott helyzetről; 

/d/ Endrődy Frigyes tanárnak a Bpest, fiugimnáziumban igaz-
gatóhelyettessé választásáról; 

/e/'Bánlaki Lajosnénak hivatalsegédi alkalmaztatása a leány-
gimnáziumban. 

A második iskolabizottsági ülés 1952.évi junius hó 17-én 
volt. Ez alkalommal az iskola bizottság: a./ meghallgatta az evangé-
likus'gimnázium,két,tagozata igazgatóinak: Laki Tibor fiugimnáziumi 
és dr.Jakabfi László leánygimnáziumi igazgatónak jelentését az iskola 
tagozatok 1951-52.évben kifejtett működéséről. Ezen jelentések az is-
kolabizottságról szóló jelentés végén teljes terjedelmükben jelen jegy-
zőkönyvhöz csatoltatnak; b„/ újból foglalkozott az iskola két tagozata 
tanszemélyzetének illetményeiben előállott helyzettel, különösképpen 
annak az uj tehernek problémáival, amely egyházkerületünket terheli. 

Eddig három pedagógus fizetésemelés következtében, mivel az 
állam ezeket a fizetésemeleseket az egyházi iskolák pedagógusaira 
vonatkozoan nem hajtotta végre és csak az 1948.december 1-i állapot-
nak megfelelő államsegélyeket küldte, egyházkerületünknek állandóan 
növekedtek a kötelezettségei a két iskola pedagógusaival szemben. 
1952-ben az 1951»december 1-i fizetésemeléssel kapcsolatban már évi 
157»coo.- forintraemelfeednek a tanári fizetések vonalán a terhei. Ennek 
az összegnek megfelelő költségvetési tétel nem-áll egyházkerületünk 
rendelkezésére. 195o~5i.évben különösen az 1950 . és 1951.évi országos 
iskolai offertorium eredményéből és az iskolák tandíjbevételének fe-
leslegéből egyházkerületünknek olyan költségvetési tartalékai voltak, 
melyekkel az 1951-52.tanévet fedezni tudtuk. Az 1952-53.tanévben azon > 
í 8^/ 2' e§? h a z k e r ü l e t n e k n i nes költségvetési fedezete az iskolák fenn-
tartásánál ezekre a fizetésemelésekre. így az 1952-53.tanév folyamán 

a körülbelül 14ó-l6o ezer forintnyi fedezet-
vx a£?5# M i v e l a baiiyai egyházkerület 1952. junius 19-én 

költségvetést nem alkot, hanem csak a bányai 
í£ o l s o közgyűlési zárszámadását mutatja be és mivel a 

niv? S x t t a*kotott I.törvénycikk alapján 1952.juíius folyamán a 
h á z L ^ f í f f l e í a alakul°' közgyűlésit, ezért a bSya! egy-házkerület jelen közgyűlése a Déli egyházkerület alakuló közgyűlése 



elé terjeszti ezt a problémát és felhívja az egyházkerület elnöksé-
gét, hogy a Déli Egyházkerület költségvetésének elkészitése közben 
erre a kérdésre fordítson figyelmet 

195o.március l-ig a pedagógusok teljes illetményüket 
kapták az államtol, Viszont az egyházkerület 18.627.-
forintot fizetett évente együttesen a két iskola tanáraiért 
helyi hozzájárulásként az államkasszába. 
Az 195o,március 1-én bekövetkezett pedagógus fizetés-
emelés következtében az eÄhazi hozzájárulás terhe a 
fenti 18.627.- forinton krvül 65.780.- Ft folt« 
1951-ben az egyházkerület fenti két cimlet alatt 99.468.-
forintőt fizetett ki. 
1952.január l-e óta az iskolák évi terhe^^.löö.-
forint'fizetéshozzájárulás. Ehhez számítódik az évi 
18f627»- forint helyi hozzájárulási kötelezettség,ez összesen 175«817.~-forint, 
1552-ben tehát 157*188forinttal többet kell,az egy-
házkerületnek az iskolák fenntartásához hozzájárulnia, 
mint 195°•március l-ig, 
/c/ Végül pedig foglalkozott az iskolabizottság az egyhá-

zi alkalmazottak gyermekei részére nyújtható beiratásl itj-koüvez > 
mény ügyével, 

A kerületi iskolabizottság a kerületi presbitériumon keresz 
tül a közgyűlés elé terjeszti a következő javaslatokat: 
,a közgyűlés vegye tudomásul Ruzicska 

László leánygimnáziumi vallás tan árnak 
1951.szeptember 15-ével történt nyugdí-
jaztat ásat; 
a közgyűlés vegye tudomásul és erősít-

se meg Virág Jenő lelkésznek 1951 .-novem-
ber 1-ével a Deák-téri evangélikus leány-
gimnázium vallástanárává választását; 

a közgyűlés vegye tudomásul és erősítse 
meg dr.Jakabfi László tanárnak a leánygim-
názium igazgató java választását 1952 «január 
lo-ével; 

a közgyűlés vegye tudomásul és erősítse 
meg Endródy Frigyesnek 1951.szeptember 13-
aval a fasori fiugimnázium igazgatóhelyet-' 
teséyé, Jablonovszky Piroskának pedig 1952,, 
január lo-ével a leánygimnázium igazgató-

, helyettesévé való további megbízatását; 
a közgyűlés vegye tudomásul és erősítse 

meg Bánlaki Eajosné leánygimnáziumi hiva-
talsegéddé választását ugyancsak 19521ja > 
nuar lo-ével; 

a közgyűlés vegye tudomásul Munoz Frigyes 
fiugimnaziumi vallástan árnak a kelenföldi 
egyházközséghez történt megválasztása után 
a vallástanari állásáról 1952«május 31-én 
való lemondását s mondja lei, hogy a válasz-
tás a fiugimnázium vallástanári állására 
1952.augusztus hónap folyamán történjék meg; 



a közgyűlés mondjon köszönetet 
Dr.Steinert,Gyula iskolaorvosnak ön-
zetlen munkásságáért; 

a közgyűlés mondjon köszönetet Dr,Gaudy 
László igazgató-lelkésznek a leánygimnáziumi 
homlokzat talarozási ügyében az V«Kerületi 
Tanácsnál elért eredményes közbenj apásáért; 

a közgyűlés vegye tudomásul, hogy a két 
iskolai tagozatban uj szaktárgyakra a követ-
kező tanárok képzik át magukat; A leánygim-
náziumban: Habers ach Gerda, dr.Gömöry Palné 
és Lovas Sarolta az orosz nyelvre; a,fiugim-
náziumban pedig dr.Bánhegyi György kemiara, 
dr.Blázy Laszlo, Endrody Erigyes és,Ihász 
József az orosz nyelvre, Peskő Zoltán és 
poppé Béla pedig a biológiára; 
a közgyűlés jóleső örömmel vegye tudomásul 

Dezséry László püspök adományozó levelét,, 
amellyel az iskola tagozatának néhány taná-
rát kiváló munkájukért elismerésben,'' ki-' 
tüntetésben és pénzjutalomban részesítette* 
Igy a fiugimnáziumból Laki Tibor igazgatót, 
Dr.Lévius E m ó és Peskó Zoltán tanarokat; 
a leánygimnáziumból pedig Dr^'Zelenka,Margit, 
Häuser Henrietta és Weltler Jenő tanárokat; 

végül pedig az iskolai tagozatok anyagi ter-
heinek rendezése kérdését utalja át a közgyű-
lés,a Déli Egyházkerület közeljövőben megala-
kuló közgyűlése elé azzal,* hogy ezt a terhet 
valamiféle módon költségvetéseben számitésba 
vegye 

A közgyűlés a javaslatokat magáévá teszi s 
azokat határozati erőre emeli* 
A közgyűlés elfogadja azt a javaslata, , 
hogy a középiskolák költségvetési hiányá-
nak fedezése és általában az iskolák köz-
tartozásának kérdéseit utalja a bányai egy-
házkerület a most megalakuló Déli Evangélikus 
Egyházkerület közgyűlése elé és felhívja a Dél 
Egyházkerületet arra, hogy költségvetésének el 
készítése közben az'iskolák szükségleteire is 
figyelmet fordítson« 

/e/ Mekls Adím kerületi főjegyző az egyházkerületi 
presbitérium működéséről az alábbi jelentést terjeszti be: 

"Az elmúlt munkaévben kerületünk presbitériuma két izben tar-
t ö t t ülést», 

Első'alkalommal 1951*október 22-én, amelynek tárgysorozatán 
szerepelt: a./ Euzicska László leánygimnáziumi vallástanar nyugdija-
zasa: b./ Virág Jenő lelkész leánygimnáziumi vallástanárrá választása 
Ma r 3 ^ önsegélyez esek módozatai; dy/ urvacsorai bor tárolása /Jbuaapest,Békéscsaba, Gyöngyös központokkal/; ©•/ segédlelkész! kongru 
elosztása: f a z államsegélyek eddig. felosztása; g./ kongruas álla-
? / csökkentese: h,/ Cseprcgi Béla kerületi missziói lelkész fizetése 
W a Theologiai Akadémia megtekintése* y 

^Kéfületünk presbitériuma másodízben 1952. junius l?-én ülése-
«?5olw?nco t a r s y^° r o z a t a n sperepelt: a kerületi iskolabizottsági ülések/1952o3anuar lo-i és 1952»junius 17-1/ tárgysorozatai és ja-
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vaslatai; továbbá jelen közgyűlés tárgysorozatának gondos megbeszé-
lése, igy: b*/ jelentés a'mat r aszentistváni üzemi üdülőről; c./ a 
püspök lelkészi állása; d„/ megbízottak kiküldése az egyetemes köz-
gyűlésre; e./ jelentés a földpénzekről; 

Mekis Ádám főjegyző felkéri Gádor András püspöki titkárt, 
hogy e tárgyban tegyen jelentést a közgyűlés előtt és ismertesse 
a kerületi presbitériumnak idevonatkozo javaslatátr 

"Amint a közgyűlés azt tudja, 1951.szeptember l-ig minden 
egyházi föleiét felajánlottunk az államnak* Az 1951•széptembr 
14-én tartott közgyűlésünk ezt tudomásül vette s megállapí-
totta, hogy a bányai egyházkerület gyülekezetei és földtu- * 
lajdonos testületei elsőnek és loo ^-osan teljesítették 
a felajánlásokat, 1951»őszéa. az állam a Megyei Tanácsok, 
Földbirtokrendezési Osztályainak utján ezeket a felajánlá-
sokat tudomásul vette* 1951,ősze óta folyamatosan érkeznek 
egyházkerületünbe tartozó volt földtulajdonosaink cimé.re 
azok az állami leiratok, melyek közlik,'hogy milyen összeg-
ért vette át az állam ezeket a földeket * Ezekből az Összegei! 
bői,kifizetéskor elsőnek a'földeken lévő különböző köztar-
tozások kerülnek levonásba. E levonások eszközlése után az 
állam az 1949*december 31-én kötött Egyezmény alapján tarto-
zik százalékos részletekben kifizetni a földvételárakat 
2o esztendő 

alatt o Az állam a földvételárakat a 1 ajánlás 
elfogadásának évét követő év első napjától számitout 2o év 
alat-f fizeti &ego Az első öt évben a vételát 4o fizeti 
ki* Általában tehát ezt a 4o ^-os vételárat'1956, vagy 195t, 
végéig kell az államnak eszközölnie* Az 1951«nyarán felaján-
lott egyházi földek vételárait az állam az Állami Egyházügyi 
Hivatal mellett felállított "Felekezeti Alapba" fizeti be. 
/Az 

előbb felajanlott földek vételárát a volt tulajdonosok-
nak a Megyei Tanácsok Pénzügyi osztályai közvetlenül fizeti! 
ki,/ Az ApEoH* és egyházunk vezetősége között lefolyt tárgyé 
lások alapján a következő eljárás alakult ki e földvételaraJ' 
nak a volt földtulajdonosok kezeihez való kifizetése tekin-
tetében:. 
Az Á»ErH* az egyházi vezetőséggel áll összeköttetésben^mely 
ezeket a földvetelárakat a földtulajdonosok'szempontjából 1 
nyilvántartja* A "Felekezeti Alap"-ban az Ác.EcH„ az evangélf 
kus egyház különböző testületeinek járó föidvételárakat küll 
kezeli, de nem részletes nyilvántartásban, hanem az egész ep 
haz igényére vonatkozólag.-. Az A.E.H. felhívása alapján tehát 
egyházkerületenként felhívtuk a volt földtulajdonosokat arra 
kogy jelentsék a z állom. leiratok alapján volt földjeik vé-
texáranak,összegét0 Mivel pedig kivihetetlen az, hogy a,föl-
dek felajánlására vonatkozó megállapodás értelmében az Á.E.E: 
a volt földtulajdonosokat egyenként,^évenként százalékosan 
elégítse ki husz év alatt, azért az Á.E.H. azt teszi, hogy 
egyházkerületi javaslatra egyes egyházközségek egész föld- ; 
járandóságát kifizeti előre annak az,összegnek,keretéig^ami 
a felekezeti alapba evangélikus egyházunknak járó Összegekbe 
időközben Befolyt. Az A.E.H. azt javasolta, hogy az egyházkes 
rületek ezeket a lehívásokat tervszerűen és elsősorban olyan: 
volt földtulajdonosok érdekében kérjék, melyeknek valamilyen: 
különleges szükségük van /építkezés,tatarozás/, melyhez eze-
ket az összegeket fel tudják használni* Igy magának egyháza?! 
nak kell megszabnia ezeknek a földvételáraknak lehívása üte^ 
mét és kijelölnie a kielégítendő egyházközségeket. A meg- / 
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állapodásban megszabott 2o esztendő,alatt pedig,minden 
egyházközség megkapja a maga járandosagat felajanlott 
földje után. Ennek a gyakorlatnak alapjan az elmúlt 
munkaévben lehivtuk a soltvadkerti egyházközség rold-
vételárát: 2o ezer forintot és a hévizgyörki egyházköz-
ség földvételárát, 24 ezer forint erejéig. A soltvadker-
ti egyházközség a boosai leányegyhaz lelkeszlakasanak 
megvételéhez, a hévizgyörki egyházközség pedig lelkész- -
lakásának építéséhez kérte a földvételarat. A soltvad-
kerti egyházközség parőchiavásárlási ügye időközben a 
lakóhazak államosításával kapcsolatban halasztast szen-
vedett, a hévizgyörki egyházközség paróchiaépitési ügye 
pedig folyamatba tétetett és eddig az egyházközség fel-
használt anyagvásárlás és munkadij cimén l6.ooo.- forintot. 
Azt a rendszert gyakoroljuk, hogy ezek az összegek az egy-
házkerületi pénztár kezeléseben vannak és csak konkrét fel-
használás esetén benyújtott számlákra eszközlünk kifizeté-
seket. Folyamatban Van Orosháza'és Szarvas egyházközségei-
nek föl<2vételárából,összesen kb. ^o.ooo.- forint lehivasa, 
melyet ezek az egyházközségek abból a célból hivnak le, 
hogy közegyházi tartozásukat kifizethessék belőle. Az egy-
házkerületi elnökség kéri a közgyűlést ennek a gyakorlatnak 
tu domásulvé telére." 

A közgyűlés a földpénzekre vonatkozó jelen-
tést tudomásul veszi. Elfogadja a kerületi 
presbitériumnak azon indítványát, hogy a kér-
dés állandó tanulmányozására és a földpénzek 
ütemterv szerinti leh ivasat a kerületi pres-
bitérium intézze s bi2assék meg dr.Göttche 
Ervin kerületi ügyész és Péter Lajos kerüle-
ti pénztáros ez ügyben szakértőként a kerü-
leti presbitérium mellé. 

, /f/ esperesi értekezlet felterjesztései és javaslatai; 
g./ egyházmegyei felterjesztések során a tápiószentmártoni egyház-
község fellebbezése;, h./ kerületi zárszámadás; i./' kiosztott segélyek; 
j./ kerületközi megállapodás a segélyekre nézve; k,/ kerületi számve-
vőszék jelentése; I./ az I.törvénycikk következménye egyházkerületünk-
re nézve; m./ a kiskőrösi segédlelkész! állás rögzítése és hiványa; 
- Ezen pontok jelen közgyűlésünk tárgysorozatának is jór >?,ben pont-
jai, ezért ezeknek részletesebb ismeibetése a maguk helyén fog meg-
történni ." 

A„közgyülés a kerületi presbitérium'működésé-
ről szóló jelentést tudomásul veszi. 

a Hernády Nándor kerületi lelkész, a mátraszentistváni 
üzemi üdülő igazgatója az üdülőről előterjeszti alábbi jelentését: 
, mátraszentistváni üdülőtelep az egyházkerületi presbi-

térium hatarozatabol egész esztendőn keresztül nyitva tartotta kapuit 
az egyházi alkalmazottak és azok családtagjai előtt. Ha előhaladásról 
nem is tehetek jelentést, de hanyatlásról sem kell szólanom. Házaink 
sahhoz'tartózó földterületek tatarozása, javítása, tisztítása meg-
ío Z ás nagy nehézségek leküzdése után sikerült konyhánk-
oa gáztűzhelyt,beszereznünk és azt működtetnünk. Gyümölcsfáink kisebb 
teil nyul-kartol eltekintve igen szépen fejlődnek és szép jővőt igér-

Vflló gondnokaJesztrebényi Pál betegségére 
SSÍÍUvekmtettel a gondnoki teendők alól való felmentését kérte. A 
Ä l v közgyűlés jóváhagyásától -.feltételezetten 
e l l á t á s á v S v a l l a s t a n i t ó-lelkészt bizta meg a gondnoki teendők 
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Kérem a kerül.oti Közgyűlést, mondjon köszönetet Jesztre-
bényi Pglnak eddigi hűséges, nagy szakértelemmel végzett munká-
jáért. 0 volt az, aki a kezdet legkezdetén igen nagy nehézségek-
kel küzdött meg azért, hogy telepünk mai alakját elnyerhesse.Kérem 
azt is, hogy a kerületi közgyűlés szíveskedjék a püspök urnák Den-
dely Károlyra vonatkozó intézkedését tudomásul venni0 Az üdülőtelep látogatottsága e nyárra is biztosítottnak 
latszik. A napi ellátási dijakat a tavalyi 14.- forintos árról 
2o.- forintra kellett emelnünk. 

Igen hálásan mondok köszönetet azoknak az egyházközségek-
nek és lelkészeknek, akik az elmúlt1 esztendő folyaman üdülőtelepün-
ket ugy természetbeni, mint anyagi segítségben részesítették. 

rKésem lelkésztestvéreimet, hogy ezt a támogatást a jövőben se vonják meg, hogy üdülőtelepünk felad:/";át minél jobban elvégez-
hesse. 

Kérem jelentésem tudomásulvételétan 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
/g/ Femády Nándor kerületi lelkész a katejxa-

tikumról a következő jelentést teszi: 
11 Az 1951 »évben katedratikum cimén az egyházkerületi pénztár 

ba 80.783 forint'és 70 fillér folyt be. A kivetés végösszege 75.584 
forintot tett ki. Az egyházkerület egyházközségei tehát megkezdték 
a^hátralékok'törlesztését is. A hátralékok végösszege az 1951.év 
végén 71»^46.65 forint. Egyházmegyei részletezésben a fenti összeg-
ből az 

arad-békési egyházmegye l'.68o.- Et 
békési egyházmegye 56*628.35 " 
budapesti egyházmegye 6;597^o 11 
csanad-csongrádi ehme l;io4.~ " 
a pesti felső ehme/- 4.533;30 n 
pesti középső egyházmegye 9o3<>oo forinttal van hátra-

lékban. A pesti'alsó egyházmegyének hátraléka nincs. 
Az 1952.évi kivetés időben megtörtént és annak végösszege 

238.584 lelket figyelembevéve: 710575»2o forint. Kérem jelentésen tudomásulvételét." 
« 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
/7/ Gádor András püspöki titkár a püspök lelkészi 

állásáról a következő jelentést teszi: 
^ ^ "A bányai egyházkerület 1951*szeptember 14-i kerületi köz-

gyűlésén bejelentetett, ho§y a püspök rövidesen elfoglalja az egy-
házkerület püspökleikészi állását: a pesti egyházközség Deák-téri 
lelkészi körében. 1952.február 24-én a püspök elbúcsúzott az óbudai 
gyülekezettől istentisztelet, majd díszközgyűlés keretében és 19523 március 2-án ünnepélyes istentisztelet'és díszközgyűlés keretében 
foglalta el Deák-téri lelkészi állását. 

A püspök Deák-téri lelkészi működésére a kerületi közgyűlés 
kerje Isten áldását." 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi 
és a püspök/itiködésére-uj szolgálati helyén 
Isten áldását kéri. 
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/8/ Kemény Lajos esperes előterjeszti a kerületi 
presbitériumi ülés javaslatát az pgyptpmes közgyűlésre kiküldött 
megbízottak névsorára vonatkozóan: 

"Megbízólevéllel, lelkészi tagokként: 
Válint János, Bénye 
Biszkup Ferenc, Mezőberény 
Mekis Ádám, Békéscsaba 
Blázy Lajos. Újpest 
Nandrássy Elek, Kispest 
Korén Emil,, Budapest 
Gádor András,pudapes 

világi tagokként: 
Drifíajnay Károly, B^ja 
id.Benczúr László, Budapest 
Weltler Jenő, Budapesté , f Rusztikus Jenő, álateq) 
Dr.Vetsey Aladár, Budapest 
Gervay Zoltán, Budapest 
Harkányi János> Budapest 
Helyettesítési joggal, lelkészi tagokként: 
Tátray Károly,. Csorvás 
Dr.Szilády Jenő, Budapest 
Jávor Pál, Cegléd 
Ponicsán Imre, Kiskőrös 

világi tagokként: 
Pavcsó Rudolf, Budapest 
Jugovics Lajos dr, Budapest 
Szelényi Pál,, Maglód 
Dr.Jakabfi László, Budapest 

A közgyűlés a javaslatot magáévá teszi és 
a névsorban foglaltakat az egyetemes k&agytí* 
lésre a felsorolás szerint kiküldi* 

/9/ Egyházmegy e ijf e lterj esztések^ 
Dr.Göttche Ervin kerületi ügyész jelenti, hogy e 

pont a tárgysorozatról levétetik, mert a tápioszentmártoni egyház-
község fellebbezése a kerületi presbitérium hatáskörébe tartozik és 
ott targyaltatott le. , 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 
/lo/ Dr.Göttche Ervin kerületi ügyész felolvassa 

az Egyházkerületek Jóléti Egyesületének munkájáról szóló jelentést, 
melyet Dr.Fóthy László igazgató készített: 

"Az Evangélikus Egyházkerületek Jóléti Egyesülete működését 
zavartalanul folytatja. 1951-ben a bányai egyházkerület részére 
3»72o.- forintot, mig 1946.augusztus l-e óta 11.287.22 forint része-
sedést nyújtott, amit az Egyesület eredményeitől függően továbbra 
is évente folyositani fogunk. Az 1952-es gazdasági évben kb. 4*5őo.-
íormtot fogunk az egyházkerület részére juttatni, melynek végleges 
összegszerűségét az ösz folyamán megtartandó közgyűlés határozata 
alapján fogjuk közölni és kiutalni. - A'bányai egyházkerület terüle-

fL° egyházközségek részére az 1951.évben 2.275.- forint adományt 
c - S ' m i g 1946.augusztus l-e óta a kerület egyházközségei 

forint adomanyban részesültek. 



! 
1951.évben elhalt tagjaink hozzátartozóinak 56.046.96 

forint temetési segélyt folyósitottunk, mig 1946.augusztus l-e 
óta elhalt tagjaink hozzátartozói l68.ol6.9o forint temetési se-
félyt kaptak. A kifizetett segélyek nagysága is igazolja, hogy gyesületünk hézagpótló szerepet tölt be az,egyház életében. 

Az Egyesületbe belépő tagok túlnyomó része a bányai egy-
házkerület területéről kerül ki, ezért kérjük,az egyházkerület 
vezetőségét és a lelkészi kart. hogy támogassák munkánkat, mert 
szociális feladatainkat csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, 
ha az egyházkerület vezetőségének és lelkészi karanak jóindulatu 
támogatasát megkapjuk. 

Kérem jelentésem tudomásulvételét." 
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

/II/ Hernády Nándor kerületi levéltáros az egyház-
kerület levéltáráról a következőkben számol be: 

"Az egyházkerületi levéltár anyaga a legutó'bbi két eszten-
dő püspöki hivatali irattári anyagával bővült. Ennek az irattári 
anyagnak besorolása megtörtént. A levéltárban lévő könyvtári,anyag 
szétválasztása folyamatban van és annak uj és rendezésre váró egy-
házkerületi könyvtárba történő elhelyezése rövidesen megtörténik. 

Kérem jelentésem tudomásulvételét." 
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

/12/ Kiss György, a bányai'evangélikus egyházke-
rület Gyámintézetének lelkészelnöke a kerületi Gyámintézet 1952.évi 
munkájáról az alábbiakban számol be: . . 

"A bányai evangélikus egyházkerület G.A.Gyámintézete 1952. 
évi rendes közgyűlését junius ho 18-án, Budapesten tartotta meg. 
Meghallgatta a lelkészelnök jelentését,amely részletes,beszámolót 
adott az egyházkerületi Gyánintézet 1952.évre vonatkozó munkájáról* hőmmel vette tudomásul, hogy gyámintézetünk "munkája és eredménye 
ujabb emelkedést mutat. Gyűjtési eredménye kb. 4o fi-al haladja meg 
az 1951*evi eredményt, amely pedig az előző évihez képest loo ^-os 
emelkedést^mutatott. A bányai evangélikus egyházkerület gyülekezetei 
a most lezárt munkaévben a következő gyűjtési eredményeket érték el: 

1; Templomi perselyekből • • * • 3'»866.59 Et 
2; Templomi off er tóriumokból . * 7.186.86 "* 
J; Lelkészek adományából 3*°22.97 11 
4; Gyűjtésből a hivek között . . . . . . . .29'.92o;44 " 
5; Ifjúsági gyűjtésből 2.633.78 » 
0. Egyéb /többnyire adományokból/. . . . . . . 2.560;43 " 

7. lelkészi perselyből . .,„._ , .841.47, ," ... 
Összesen: 50.032.54 Et 

Ehhez adandó az egyetemes Gyámintézethez küldött s az egyetemes 
Gyámintézet november 4-i közgyűlésével kapcsolatban tartott gyü-
lekezeti alkalmak offertóriumai és adományai: 3.o88.ol Et. Vég- • 
eredményben egyházkerületi gyámintézetünk összes gyűjtése 53.I20.55 I 

A fqnti Összeg túlnyomó részben befutott az illetékes gyámint 
zeti szervek pénztáraiba. 

A fenti összeghez az egyes egyházmegyék az alábbi tételekkel 
járulták: -

! 
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l Arad-b.ehme 
„Békési ehme 
Budapesti ehme 
„Csanád-csong. 
«Pesti alsó,, 
9;Pesti felső „Pesti középső 

Összesen: 

Tempi.persely: 
1.4ol.lo Pt 

485;70 
625;?3 " 141; «1 

735.74 " 
.444.07 * 
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offert.: 

I.388.97 Pt 
l;377;99 " 
l,5o8;25 11 
' 341;85 " 
'bo5;22 " 

I.I67.5I " 

leik;adomány 
'554r- Pt 

1.41o;- " 
236.73 H 
135'.- " 
132;-
315;-.240.-

n 
1» 
ti 
it 

más cimeken: 
9;214;17 Pt 
9;199.4o " 
4.666;93 " 
3.327.28 » 
3;998;89 " 
5;479.63 » 

-JL 
3.866.59 Pt 7.186.86 Pt 3.022.97 Pt 39.044.13 Pt 

24 
09 ;24 
.78 
11 

Pt I! 
t! 
II 

3;434;- Pt-al több,mint 1951-ben,1 lélekre jut: 3l;2 
5;6o2.18 n-al több,mint 1951-ben,1 lélekre jut: 19.2 
1.529;8o "-al több,mint 1951-ben,1 lélekre jut: lo;4 
650;- "-al több,mint 1951-ben,1 lélekre jut: 42;8 » 
'317;63 "-al több,mint 1951-ben,1 lélekre jut: 19;7 " öze- C.A n „"1 +.xv.u «.««tik m m v n i ' -1 _ i . «r» 

fill H 
fill 

ü=12;558 
12,473 
7.064 
3.951 
4;736 
7;698;l2 " 

sz elszámolt Összegből a gyámintézetek különböző fokozatai felhasználtak: 
•.Egyházmegyék:segélyekre:tartalékolt: II.Egyházkerület:segélyékre:tartalék 
,„Arad-békés: 
WWl Bl I. III. » » 33.66 Pt Sarkadi misszió. JUooo,- Pt 906.6/' >odzásottlaka 
békéscsabai int. 
békés 
Clek 
gerendás 

300;- Pt 
600;- " 
800;- " 
9oo;- " 
300;- « 

sarkadi misszió l.o22;97" 
izeghalmi " 2oo.- " 
..Békési: 
Igyet, egyház 
sadoros 
5 agvmágocs 
1 & an ád apáca 
iákoczi-telep 
Pezőtur 
rusztaföldvCr 
2 sabacsüd-^ 
1 .Szarvasi árvaház 
•».Budapesti: 
i • s i11ághegy 
Pestújhely 
rs anád - csongr ádi; 

slagyar b ánhegyes 
Pattonya 
jsépa 
sízentes-Pábians. 

A^stmegyei alsó: 
soaj a 
2 sengőd 
tlisHmhalas 
3'áh.V 
res a 

2.2o7;ol" 
300;- » 
4oo;- w 
500;- " 
35o;- " 
4oo;- » 
35o«- " 
5oo;- « 
500.- » 

196.20 " Csanádapáca 
Mezőtúr 
Nagymágocs 
Rákóczi-telep 
Pusztaföldvár 
Szarvasi árvaház 

2oo;-
2oo;-
2oo;-
2oo;-
loo;-
loo.-

II 
II 
H « 
n 
I» 

9oo;- " 
600,- » 51.64" Göd-'Sződ l.ooo.- 11 

230; 
2oo;< 
2oo;-
loo.' 

5oo;-
2oo;-
2oo;-
2oo;-
2oo.-

n 
11 
M 
H 

139125 " 

Ii 
II 
IV 
II 
II 

32.63 tl 

Mezőhegyes 
Battonya 
Csépa 
Szentes-Páb.seb. 
Makó 

Csengőd 
Kiskunhalas 
P áhi-Kaskan tyu 

2oo;-
2oo;-
2oo;-
2oo.-
2oo.-

H 
» 
w 
M 
11 

I.50O'.- « 
25o;- " 
250.- » 
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6•Pestmegyei felső: 
Acsa 425i-
Hévizgyörk ^ 425'.-
Mátyásföld ^ 425;-
Rákosszentmihály 425.-
ZĴ Őstjjie gye i kö z ép: 
Vecsés 956*-

Et t» 
m 
11 

n 

127,63 Et 

70.72 w 

Aosa 
Gödöllő 

l.ooo;- Ft 
500.- « 

l.OOO.-Maglód 
Mátraszent-
istván ' l.ooo. 
Fóti Beim. 
Otthon 500 . 

n 
«. 11 
- 11 

Összesen: 15.8l6.4o Et 651.73 Et lo.ooo.- Ft 9 0 6 . 6 7 
i Egyetemes Gyámintézetnek alapszabályszerűen továbbitptt: 

I;Templomi persely jövedelme cimén ; 
2;Templomi offertórium jöv.cimén * 
3'.Lelkészek adománya cimén . . . . 
4.Szabadrendelkezési 1/2 részesedés cimén. 

. . . . . . . . . . . . . 
• . • • • • • 

r * t rtN W i 

3;866;59 Et 
7;186.86 " 
3;o22.97 M 
10.489.2,8 » . 

Összesen: 24.565.7o Et 

Bevételek: Mult évi maradvány 
Egyetemes közalapadó 
Államsegélyek 
Katedratikum 
Előleg és kölcsön 
visszafizetések 
Kátéprédikációk 
Térítések 

15«642.59 Et 
29;4o7;62 » 
19o.0I5.- " 
8o.783.7o " . 
19.335•5o « 
2;38o.- » 

32.233.lo " 

5 
A kerületi gyamintézeti közgyűlés letárgyalta még az ezévben a 

bányai egyházkerületi gyámintézetnek jutó nagy-szeretetadomány kiosztásá- < 
ra vonatkozó javaslatot. A döntés szerint nagyszeretetadományra 1/3 a 
2/3-hoz arányban a templomépitő Csabacsüdöt es a paróchiaépitésbe kezdett 
Hévizgyörköt ajánlja. 

Közgyűlés felterjesztette az egyetemes gyamintézeti közgyűléshez 
a folyamodó egyházközségek segélykérvényeit az egyházmegyék által javasol"! 
sorrendben, az alábbiakban: 

I.Arad-békésből: Elek, Békés, Gerendás, Bodzásottlaka, 'Sarkas, 
* , Szeghalom; , • 
II.Békésből: Nagymágcos, Csabacsüd, Oroshá^a-Rákóczitelep, Csanád- ' 

apaca, Mezőtúr, Szarvasi Árvaház, Pusztaföldvár, 
Gádoros; 

III.Budapestiből: Vác és'Pestújhely; 
IV.Csanád-csongrádiból: Makó^ Mezőhegyes, Nagyrév, Magyarbánhegyes| 
V."Pestmegyei alsóból: Csengőd, Ocsa, Kiskunhalas^ Páhi; ' 
VI.'Pestmegyei felsőből: Hévizgyörk,Rákosszentmihaly,Acsa; 
VIIoPestmegyei középsőből: Tápiószele, Gyömrő, Maglód. 
Közgyűlés tudomásul vette, hogy a múlt évi segélyosztás során az 

egyetemes ^yámintézet 7*6ol.- forintox osztott ki egyházkerületi gyáminté-| 
zetünk segelykérő gyülekezetei között." 

A közgyűlés a jelentést tudomásul yeszi. 
7 

/I3/ Péter Lajos kerületi pénztár felolvassa a 
bányai evangélikus egyházkerület 1951.évi zárszámadását: 
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Off er tóriumok 
Iskolák 

Összes bevétel: 

47*136;4o Ft 
588a999»o9 "... 

l ,oo5*953*- F t 

28;o45;8? Ft 
35.3i3.i3 " 

Kiadások: Evi fizetések 
Ügyvitel 
Ertekezletek,hiva-
tali és közgyűlési 
költségek,napidij. 22;347;5o H 
Bzórványgondozás n 

Kátérpédikációkray 8.2I8.3I M 
Lelkészek és egyhá-

zi munkások szociális támogatása52.987.71 M 
Egyházi ̂ testületek 
•Jamogatása 
Államsegélyek 
Egyházi bd>r tokok 
átv.kifizetések 
Közalap 
Rádiós szolg. 
Előlegek és köles, 
püspöki kerületlá-

togatási költségek 
Vegyes költségek 
Nyugdijintézeti 

kölcsön törlesztése 
Offertóriumok 
Iskolák 

14;983;75 " 
I04.745.75 * 

# . 

9.5oo;- » 
7;4oo;36 " 
l;8oo;- » 

11.862.- « 
36;363.66 
I4.327.i7 

'4oo;-
250313.3? 

élsz 
Összes kiadás: 946.466.43 Et 

Összesítés: 
1*005; 
946. 

;43 Et 
háJJL. 

Bevételek: 
Kiadások : 
Pénzmaradvány: 59.466.57 Et 

0 0 0 
figyházmegyék_közalap adó hátrálékának^kimutatasa 

í-
Egyház-
megye: 1951*1.1. 195o.évi « oPűe?űri. hátrálék: kivetés- Összesen: 1951.évi 1951.XII.31. 

befizetés hátrálék: 
Arad-Békés 5;764;48 
Békés 2o;443;68 
Budapesti ' 3;72/;2o 
Csanad-csong. 4;o34;l6 
Pesti alsó 2;4ö4;o8 
Pesti felső l2;ooo;3o 
Pesti közép _8.419.96 

4;941;12 
7;y N2 
6;1O3;32 
1 ; 2 o 8 ; 1 6 
2;946b48 3*376.92 

1 o . 7 o 5 ; 6 o 
27;762.6o 
9^830.52 
5;242;32 
5.41o;56 

15;377.22 

5;4oo;- 5 . 3 o 5;6 o 
6;521;- 21;24l;6o 
1.544;- 8;286;52 
3;893.88 1;348;44 
3;ooo.- 2.4I0.56 
2 . 0 0 0 . - 1 3 ; 3 7 7 . 2 2 
7.048.74 4.285.18 

36.853.86 28.808.88 85.662.74 29.4o7.62 56.255.12 



A közgyűlés az 1951.évi zárszámadást tudo-
másul veszi a junius 1^-i kerületi presbi-
térium javaslata alapján és a felmentvényt 
megadja. 

* 

/14/ Péter Lajos kerületi pénztáros jelentést tes 
az 1951.évben kiosztott kerületi segélyekről: 

"Egyházközségeknek 6.133.75' Ft 
Szórványgondozás . . . . . 3.I00.- « 
Egyéb egyházi testületeknek 

Evangélikus Életnek 3.000;-
Lutherániának^ 8 5 0 ; -
Luther Társaságnak T j_.PP.Q_.j-y- 8 . 8 5 0 . - " 

Lelkészeknek /családi,házassági,temetési/^ lou49o;- " 
Egyházi munkások és lelkészek hozzátartozói 8;43o;7o " 
Theologusoknak . ; 1;55°*- ,f 

Újjáépítési és helyreállítási államsegély ; 2 5 . 7 0 0 . - " 
Üdültetési hozzájárulás formájában . . . . . 32.517.pl, n 

Összesen: 96.771.46 Ft 
Az üdültetési hozzájárulás formájában viselt segélyeknél 2.964 

ágynapot véve alapul egy főre esik naponta és fejenként lo,96 forint üdt 
tetési segély a mátraszentistváni üzemi üdülőben." 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 
/I5/ Gádor András'püspöki titkár jelentést tesz 

a beérkezett közalapi segélykérvényekről. Felolvassa^az egyetemes elnöki;: 
értekezlet folyó évi május 6-án hozott ama határozatát, amellyel a kerü-
leti és egyházmegyei költségvetések tizenkettedelését határozta el ugy, ; 
hogy a kerületek és^egyházmegyék'annyi tizenkettedet használnak fel, 
amennyi az átalakulásig esedekes. Ugyanezen értekezlet elhatározta azt 
is, hogy mindenfajta segélyezést, beruházást és fejlesztést megszüntet-
nek az egyházkerületekben és az egyházmegyékben is az átalakulas időpont 
jáig. A lelkészi munkaközösség önsegélyezés vonalát ez a határozat nem 
érinti. 

A közalapi segélyekre vonatkozó kérvények a közgy 
lés előtt ezért nem is ismerteti, hanem javasoljhogy ezen kérvényeket 
tegye át a közgyűlés az újonnan alakuló Béli Egyházkerület közgyűléséhez 

A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi és 
a javaslatot magaévá téve akként határoz,^ ho 
a közalapi segélykérvényeket a Déli Egyházke 
rület alakuló közgyűlése elé terjeszti. 

/16/ Nandrássy Elek, a kerületi számvevőszék el-
nöke beterjeszti a kerületi számvevőszék működéséről szóló jelentését: 

"Az egyházkerület számvevőszéke l§52.évi junius hó 17-én 
megtartott^ülésében az egyházmegyék 1951.évi zárszámadasait és 1952.évi 
költségvetéseit letárgyalta és a következőkben'tesz jelentést. 

I.Az arad-békési egyházmegye 1952.évi május hó 16-án meg-
tartott ,közgyűlése az 1951.évi zárszámadást letárgyalta és elfogadta; 
A zarszamadasból megállapítható, hogy költségvetéseben remélt 12.796.37 
forint bevétele helyett csak 8.236,37 forint folyt be, aminek az az oka, 
hogy Mezoberény I. és II.ker, Gyoma, Gerendás és Békés egyházközségek 
megyei járulékaikat az 1951.évre nem fizették meg és csak hátrálékaikbó 
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törlesztettek. Az egyházmegye zárszámadásából nem állapitható meg,x hogy mennyi az egyházmegyei' jarulek-hatralék összesen, Kozalap-ado 
cimén az előirányzott 5 . 0 0 0 » . - forint helyett 5«4oo<>- forintot fize-
tett az egyházmegye. Személyi és dologi kiadásait költsegvetéssze.rüen 
rendezte. Pénztári maradványa az 1952*évre 24.61 far int* 

Az 1952.évi költségvetését a május hó l6~an tartott közgyű-
lés megállapította és'elfogadta 14.433.61 forint szükséglettel és 
ugyanannyi fedezettel. Az 1951;évben fizetett 5*400.- forint közalap*-
adó ellenében az 1952.évben lo.246.72 forint fizetését iranyozza elő. 
Alesperes, esperessegi segédlelkész fizetéséről nem gondoskodik« 

A'bányai egyházkerület számvevőszéke az 1951.évi zárszámadást 
és az 1952.évi költségvetést számszerűleg rendbenlévőnek találta és 
elfogadásra, ajánlja. 

II. A békési egyházmegye 1951*ávi zárszámadását és 1952»évi 
költségvetését az 1952.evi május hó^16-án megtartott közgyűlésén le-
tárgyalta és elfogadta. A zárszámadás szerint az egyházmegyének 
32.I70.43 forint bevétele és ugyanannyi'kiadása volt. Az egyházköz-
ségek közigazgatási járulék cinén 2*066,- forintot fizettek be az 
egyházmegye pénztárába az előirányzott 3.200.-^forint helyett, Közalap 
adóba 267680.- forint befizetését irányozta elő az egyházmegye és ez-
zel szemben csak 7»045.44 forintot fizetett be, A zárszámadas szerint 
Alapok'és közigazgatási tartalék cimén 12.734.69 forintot helyez ki-
adásba. Maradvanya az 1952»évre semmi. 

Az egyházmegye 1952.évi költségvetését 36.600.- forint szük-
ségleti és ugyanannyi fedezettel állította össze. A fedezeti oldalon 
feltüntetett 36,600.- forint várható bevétel számszerűleg téves,mer-
az^csak 36.500»*" forintot tesz ki,és igy a költségvetés loo»- forint 
hiányt mutat. A'költségvetésben a tiszteletdíjakat az egyházmegye 
25 kai emelte; Költségvetésének első tétele a múlt évi maradvány, 
tartalékalap 17»ooo.- forint, holott a zárszámadás szerint maradványa 
nem volt. 

A kerületi számvevőszék számszerűleg tévesnek jelenti az 
1952*évi költségvetést. Nem tartja helyesnek, hogy az egyházmegye ja 
lentós közigazgatási tartalékod kezel és ugyanakkor 2 6 . 6 8 0 , - forint 
közalapadó'tartozásával szemben csak 7»o45.44 forintot fizetett az 
1951»évben. Az 1951»évi zárszámadást rendbenlévőnek találta és elfo-
gadasra ajánlja. 

III. A Budapesti egyházmegye 1951»évi zárszámadását és 1952, 
évi ̂ költségvetését az 1952.evi május hó 16-án megtartott közgyűlésén' 
letárgyalta és elfogadta. Az egyházmegyének 1951.évi bevétele 21.055,6 
forint és kiadásg 18.775.90 forint volt. Személyi és dologi kiadásait 
fedezte. Az egyházmegyei járulék-hátráléka jelentős, mintegy 9.495.74 
forint, amelyből a pesti egyház tartozása 7.37o„- forint. Az egyeteme** 
közalapado-fizetésében több egyházközség elmaradt, igy a pesti egyház 
többmint 2;ooo.- forint hátrálékban van. A számadás szerint a marad-
vany 2.279.72 forint. 

A budapesti egyházmegye 1952.évi költségvetését 19.24oa6o formt szükséglettel és ugyanannyi fedezettel állította össze, amelyet 
az egyházmegye annyi hónapra fogadott el, amennyi hónapig az egyház-
megye régi összetételében működik. Költségvetésében személyi é's dologi 
szükségletein^'- fedezéséről gondoskodott. 

A'bányai egyházkerület számvevőszéke az 1951aévi zárszám^.---ésraz 1952.évi költségvetést rendbenlévőnek találta és jóváhagyásra ajanija. 
n 
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IV. A csanád-csongrádi egyházmegye 1951.évi zárszámadását 

és 1982 évi költségvetését 1952.évi május 8-oir tartott közgyűlésén 
lSt&|ySltÍS'elffgldta. Az"egyházmegyének' 11.129-54 forint bevé-
telefs lo.441.29 forint kiadása volt. 1952-ávre maradvanya 688.25 
forint. A számadás gzerint személyi és dologi kiadasait fedezte elő-
irányzata szerint. Örvendetes tény, hogy az egyházmegye*a kózalapado 
hátralékát az előirányzott 1.446.^2'forinttal szemben 4.loj.88 fo- , 
rint befizetésével rendezte és'1951.áv végen közalapado-hatraléka mar 
csak 1.426;47 forintot tesz ki. Egyházmegyei járulék címen az egyház-
községek I.370.- forint hátralékban vannak. ^ 

Az egyházmegye 1952.évi költségvetését 8.70I.88 forint 
szükséglettel és^ugyanannyi fedezettel állította össze.gondoskodik 
a szemelyi és dologi kiadásainak fedezetéről. Közalapado tartozasa-
nak teljes rendezését előirányozza. ' , „ , 

A bányakerület számvevőszéke az 19§l*évx zarszamadast es 
az 1952;évi költségvetést rendben lévőnek találta és elfogadasra 
ajánlja. - Kifogásolja azonban, hogy a beterjesztett zarszomadas és 
költségvetés hivatalos pecséttel nincs ellátva. 

V. A pestmegyei felső egyházmegye 1951.évi zárszámadását 
és 1952.évi költségvetését 1952.évi május 15-én megtartott közgyűlé-
sén letárgyalta és elfogadta. A zárszámadás szerint az egyházmegyének 
12.912.19 forint bevétele és 6.591.87 forint kiadása, 6.320.32 forint 
maradványa volt az 1951.év végén. Személyi és dologi kiadasait költ-
ségvet és szerűen teljesitette. Esperesi tiszteletdíja a legmagasabb az 
egyházkerületben, az utána következő legmagasabb tiszteletdíjnak is 
a kétszerese. Az egyházmegyében,feltűnően sok az egyházkormányzati 
járulék-hátralék, alig van egyházközség, amelyik ne tartozna, összes 
hátrálék 8.<221.56 forint. A kerületi számvevőszék megállapítja, hogy 
közalapadóját 3.541,44 forintban irányozta elő fizetni, de csak 2 „ 0 0 0 
forintot fizetett erre a célra, holott a nagv összegű maradványa mel-
lett módja lett volna, hogy közalapadóját költségvetésszerüen fizes-
se- meg. " ' ' 

Az egyházmegye költségvetését az 1952.évre 9*211,44 forint 
szükséglettel és ugyanannyi fedezettel állította össze. Gondoskodik 
a szemelyi és dologi ̂ kiadásgk fedezéséről, de ugyanakkor nem gondos-
kodik a közalapadó-hátrálékának rendezéséről és azt nem is iranyozza 
elő. , , 

A bányakerület számvevőszéke az egyházmegye 1951.évi zár-
számadását és az 1952.évi költségvetését számszerűleg rendbenlévőnek 
találja és elfogadásra ajánlja. 

VI. A pestmegyei középső egyházmegye 1951.évi zárszámadása 
és 1952.évi költségvetését az 1952.évi május 15-én'megtartott közgyű-
lés letárgyalta és elfogadta. Az egyházmegyének 19.49o.78 forint bevc 
tele és 19.452.96 forint kiadása volt, maradványa 43.82,forint. Sze-
mélyi és dologi kötelezettségeinek eleget tett. Az egyházközségek az 
egyházmegyei folyó évi járulékaikat az egy Tápiószentmárton kivételé-
vel pontosan befizették és e cimen fennálló,hát rálékaikból is 3.348,-
forintot fizettek be az egyházmegye pénztárába.,Közalapadó cimén be-
fizetett járulékokat pontosan befizette az egyházmegye, kár hogy költ 
ségvetése szerint nem,tudta megkapni az egyházközségektől a közalap-
ado t. 

A pestmegyei középső egyházmegye 1952.évi költségvetését 
az 1952,évi május ho 15-én megtartott közgyűlésén letárgyalta és elfő 
gadta 19.oj52.46 forint szükségleti és ugyanannyi fedezeti összeggel. 
Költségvetésében gondoskodik a személyi, dologi kötelezettségei telje 
sitéséről. 

A kerület számvevőszéke a költségvetést :.endbenlévőnek ta-
lalta és elfogadásra ajánlja. 
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VII. A pestmegyei alsó egyházmegye 1951- é v i, z n r s z a m a d asat 
és 1952.évi költségvetését az egyházmegye 1952.evi május 16-an meg-' 
tartott közgyűlése letárgyalta és elfogadta. Az egvházmegyenek 1951« 
évben'8.I05.86 forint bevétele és 7.988.24 forint kiadása, valamint 
1.117.62 forint maradványa volt. Személyi és dologi kiadósait fedez-
te. Az egyházközségek - az egy Kiskőrös kivételével - egyházmegyei 
járulékukat befizették. Kiskőrös a reá kivetett járulék egyharmadé-
val: 1.112.- forinttal tartozik az egyházmegyének. Egyetemes egyházi 
kőzalapadó cimén 4.000.- forint fizetését iranyozta elo, de csak, , 
3.000.- forintot fizetett ki. 1951.évi kőzalapadóból 94 forint hátra-
lékban maradt az'egyházmegye, amely összeget a maradványa szerint ki-
fizethette volna. , „ ,, „ , 

A banyai egyházkerület számvevőszéke,az 195l*évi zarszam-
adást rendbenlévőnek találta és elfogadásra ajánlja. 

A pestmegyei alsó egyházmegye 1952.évi költségvetését az 
egyházmegye Í952.majus 16-án'megtartott közgyűlésén letargyalta*és 
elfogadta. Költségvetését lo.633.62 forint fedezettel és I0.450.-
forint szükséglettel állitotta össze.Személyi és dologi kiadásainak 
fedezetéről,valamint a közalapadó fizetéséről gondoskodik. 

A^bányai egyházkerület számvevőszéke a költségvetést rendben-
lévőnek találta és jóváhagyásra ajánlja." 

A kerületi közgyűlés a számvevőszék jelentését 
tudomásul veszi és javaslatait határozati erőre 
emeli. 

/17/,Dr.Rajnay Károly elnök bejelenti,hogy később 
beérkezett ügyek,inditványok,javaslatok nincsenek. 

Tudomásul szolgál. 
/18/ Több tárgy nem lévén, Dezséry László püspök 

imádságával és a Himnusz eléneklesévcl dr.Rajnay Károly elnök a köz-
gyűlést bezárja. * ' " , 

K.m.f. / ^ 

Dr.Rajnay Karoly s.k. / f /D^sséry László s.k. 
ker. felügyelő-helyettes V ^ püspök. 

ALj - \JJJUJCM '^íli^ 
Dr.Vetsey, Aladár's.k. Mekis Ádám s.k. ' 

vil.főjegyző. egyházi főjegyző. 

id.Benczur László s.k. (Ehiedrich Lajos/s.k. 
vil.főjegyző. n \ !egyházi jegyző. 

\J 
Hitelesitőkj 

Kemény Lajos s.k. 
Dr.Kósa Pál s.k. 
Dr^öttche Ervin s.k. 

Gyula s.k. 
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/A/ Jelentés a Budapesti Evangélikus Eiugimnázium 1951-52.évi § 
működéséről: 
"Az 1951-52.iskolai évet szeptember 1-én kezdtük meg a fasori 

templomban tartott istentisztelettel és iskolai,ünnepéllyel, - Tani-
tási szünetet a kormányintézkedéseknek megfelelően tartottunk, ezen-
kívül október 31-én, áldozócsütörtökön és pünkösd hétfőn szünetelt 
a tanítás, valamint december 12-én, amikor csendes nap'és május lo-én 
amikor a deprekáció volt* A karácsonyi szünet december 23 - január 
3-ig, a húsvéti április 11-től 15-ig tartott. 

A két IV.osztályban az utolsó tanítási nap május 13-an volt, az 
érettségi Írásbeli vizsgák május 15~2o között fplytak le. A többi 
osztályban május 3l~én tanítottunk utoljára. - Érettségi,vizsgala-
tok voltak még szeptember 4-7*napjain és december hó 13-án. 

Nevelői munkánkban ujitást jelent az osztályvizsgák bevezetése 
az I-III.osztályokban. Ezek most vannak folyamatban, 

A tanévzáró ünnepély junius 17t,én lesz; a szóbeli érettségi vizs* 
gálatokat - éppen az újonnan bevezetett osztályvizsgák miatt - juniuii 
második felében, az évzáró ünnepély után tartjuk. 

A tanév folyamán'lo tanulmányi felügyelő látogatta a tanítási 
órákat 28 alkalommal. - A szeptemberi és decemberi érettségi vizs-
gálatokon Gádor András püspöki- titkár elnökölt, a kormányt Csillag 
Miklós, illetőleg'Szabó Kálmán képviselte, A juniusi érettségi vik: 
gálatok elnöke dr.Pálfi Miklós theologiai akadémiai tanár, kormány-
képviselők: Sárdy János és Bolyai Imrené. 

<,.-1 fc.il *••» 

A tanári kar a tanév elején 18 rendes tanárból állt. - Szeptern- | 
ber 11-én dr.Jakabfi László igazgatóhelyettest Dezséry László püspök 1 
a leánygimnáziumba helyezte á t A tanári testület szeptember 13-án 
tartott értekezletén méltatta 13 évi itteni munkásságát és vett tőle -j 
bucsut. Helyébe Endrodi Erigyest választotta meg igazgatóhelyettes-
nek. - Muncz Erigyes vallástanár akit a Budapest-kelenföldi, egyház-
község április 2o-án lelkészévé választott, május,31-én tanári állásA 
ról lemondotta 1948*december 1-től tanított .iskolánkban» uj szolgálat, 
helyén ezúton is sok sikert kívánunk munkájához. 

A tanári kar tagjai közül többen folytatták ebben a tanévben isi 
uj' szaktárgyukra való átképzésüket; igy dr.Bánhegyi György a kémiától 
dr.Blázy LasZló„ Endrodi Erigyes és Ihász József az orosz nyelvet. 
Peskó Zoltán és Poppé Béla a biológiát tanulja szép eredménnyel. Ä 
többi tanár,a pedagógusok részére'előirt kétéves ütovábbképzp. tanfolyafc 
záróvizsgáján vett reszt sikerrel. Igy a s'zakszerü tanítás iskolánkba 
biztosítva volté 

Az iskolai munkán kivül több tanár kapott megbízást'más taninté-
zetekben; dr.Réz,Henrik a tudományegyetem jogi karán, Dr„Vermes Miklc ; 
a természettudományi karán tart előadásokat;. dr.Lévius Ernő a Műszaki . 
Egyetem kísérleti fizikai intézetének tudományos munkatársa; draBán« hegyi György, Csaba'József és Peskó Zoltán az Evangélikus,Theologiai1 
Akadémián ad órákat.- Dr*Blázy László orosz tankönyv írásában vett 
részt a közoktatásügyi minisztérium megbízásából* p Dr .Vermes Miklós I 
a Közoktatásügyi minisztérium tankönyvpályázaton..kémia könyvével dijr: 
nyert; a előadást tartott a Pedagógus Továbbképző Intézetben a kémia] 
szakos nevelőknek. Dr.Lévius'Ernő a fizika--szakos tanárok részére vé/jl 
zett bemutató kísérletet, draGyapay Gábor pedig a kerület történelem'; szakos nevelői előtt tartott iskolánkban bemutató órát.. Peskó Zoltán]I 
nak több orgonahangversenyc volt a fasori templombanA pedagógus 
nap alkalmából Dezséry László püspök Laki, Tibort, dr^Lovius Ernőt és 
Pesko Zoltánt jutalomban részesítette* Az egész tanári kar köszönettel 

• 1 " •. 
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tapasztalta már második alkalommal, hogy az iskolafenntartó egyház • 
ilyen formában is kifejezésre juttatja a nevelői munka megbecsuiesét* 

7 A beirt tanulók száma a tanév elején 296 volt. A tanév folya-
mán - különböző okokból - 18 növendék kilépett; jelenlegi tanulólét-
szám: 278. A növendékek vallási megoszlása a következő: 

evangélikus 1?6 
református 34 
rikath; 77 
f.kath. 3 
aptista 1' 

izraelita 7* Az evangélikus tanulok a növendékek 56 /-át, a protestánsok 
68 /«-át teszik ki. - Hitoktatásban részesült 73 evangélikus,'12 re-
formátus, 9 r.katholikus, összesen 94 növendék, a tanulok 33 .8 /-a. 
A hitoktatáson részt vett evangélikus tanulók szazalékszama: 46. 

A munkás- és parasztszármazásu növendékek száma 56. 
A növendékek fegyelme és magatartása altalában jó, mégis meg 

kell említenem, hogy ebben az évben előfordult néhanv esetben igazo-
latlan mulasztas, munkakerülés. Ez meglátszik a tanulmányi előmene-
telen is, néhány tanuló hanyag munkája folytán romlott az iskola át-
laga. A tanári testület mindent elkövet, a jobb eredmény eléréséért; 
korrepetálással, szakköri munkával, a tanuloparak irányit hsával, ta-
nulmányi kirándulásokkal, a DISZ segítségének igénybevételével igyak«» 
szik jobb eredményt kicsikarai. A legutóbbi tanulmányi éllenőrző ér-
tekezlet alkalmával'3.45 volt az iskola átlaga. Abból a tényből,hogy 
a most végző kát XV.osztályban 9 növendék lett Jsitüno rendű, az lát-
szik, hogy T ' - a kemény nevelői munkának mégis lesz 
eredménye. Biztató jel az is, hogy 2 növendékünk bekerült a Rákosi 
Mátyás tanulmányi verseny második fordulójába. 

A növendékek önkormányzati életét, kulturális és sporttevékeny-
ségét az iskolai DISZ-szervezet és a tanév elején megalakult Sportkör 
fogja össze és irányítja. A DISZ-szervezet segítséget nyújtott a tana 
ri kar nevelői munkájához; tanulmányi és kulturversenyt rendezett,ki-
tüntette a jó eredményt elért diákokat. 

A tanulók egészségi állapota megfeláő; ,néhány növendék mulasz-
tót^ csak betegség miatt hosszabb ideig. A'diákság egészségügyi gondo-
zását dr«Király Dezső iskolaorvos látta el. 80 növendék elvégezte az 
elsőse^élynyujtási tanfolyamot. Május l-e óta Dr.Strausz Tibor látja 
el az iskolaorvosi teendőket. 

A továbbtanulás közben felmerülő anyagi nehézségeket elsősor-
ban az iskolafenntartó egyházkerület igyekezett elhárítani azzal, 
hogy sok érdemes és rászoruló növendéknek adott tandíjkedvezményt; ez 
évi I5.390 forint tandíjelengedést tesz ki. - Segítette anyagilag nö-
vendékeinket a Szülői Munkaközösség is. Nevelőmunkánkat is tamogatta 
értekezleteken, szülők iskoláján való részvétellel, iskolai ünnepéére 
rendezésénél közreműködésével és a növendékek jutalmazásával. 

« M *mp 4M» 

Az iskolai élet és az egyház kapcsolatáról szólva első helyen 
kell megemlítenem a Theologiai Akadémiát. November 8-án kezdte meg 
Hüködését iskolaépületünkben s a két tanintézet ifjúsága zavartalanu" 
elt egymás mellett, barati kapcsolatos is alakultak közöttük. A taná-
ri karok közelebbhozasát szolgálta Dezséry László püspöknek hivatalá-
ban tartott ismerkedési est, melyen a theologia, a leánygimnázium és 
flugimnazium-tanarai vettek részt. Az együttműködést szolgálta dr.Pálf 
Miklós theol.tanarnak oktober 31-én iskolánkban tartott előadása és 
narom tan arunk óraadói munkája a Theologián. 
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A fasori lelkészi kör ebben az évben is dísztermünkben 
tartotta lelkészköri szeretetvendégségeit; ezeknek műsorán több 
növendékünk szerepelt. - A pesti egyházközség közgyűléseket,'pres-
biteri és képviselőtestületi ülést tartott iskolaikban. - Dr.Somogyi 
József egyházmegyei felügyelő és Gyöngyösi Vilmos lelkész megláto-
gatta a tanári testületet.'Zongor Endre lelkész vetitettképes előa-
dást tartott ifjúságunknak. Danhauser László és Bottá István lelkész 
az ifjúság részere tartott csendesnapokon végzett szolgálatot. A 
tanári kar tagjai közül többen viselnek különböző egyházi tisztsége-
ket /zsinati atya, presbiter,,egyházi törvényszéki biró,stb./. Ifjú-
ságunk részt vett március 2o-án^a Kossuth-emlékistentiszteleten. - A 
pécsi tanulmányi kiránduláson Káldy Zoltán lelkész kalauzolta nagy 
szeretettel ifjúságunkat és gondoskodott elszállásulásukról. 

Mindezek az alkalmak - a rendszeres iskolai hitoktatás, a 
két,csendesnap és a május lo-én tartott deprekáció mellett - az is-
kolának az egyházzal való kapcsolatát erősitették." 

o o o 
/B/ Jelentés a Budapesti Evangélikus Leánygimnázium 

1951/52.évi működésérőlo 
"Az Svgugálikus Leánygimnázium 7" osztállyal,működött; az 

I.,IX. és III.külön'humán és reális, a IV.hum. és reális tagozattal, 
egy osztályon belül. 

A tanulók létszáma 3I0; ebből:148 evangélikus ' 
61 református 
91 r;kath; 
2 gekath. 
3 unitárius és 
5,izraelita * 

vallású tanuló ,volt. A protestánsok számaránya 67.42 
Szociális megoszlás: munkásszármazású 64, paraszt 22, 

egyéb 224 tanulóa 
A tanerők létszáma 17 volt, továbbá 1 hivatalsegéd és 1 

fiit8. A tantestületben a tanév folypmán a következő változások vol-
tak. 1951»szeptember havában a kerületi közgyűlés'megválasztotta 
Csa^a László földrajz-történelem szakos kartársat. Buzicska Lászlót 
az Állami Egyházügyi Hivatal október 1-ével nyugdíjazta, s helyére • 
a kerületi presbitérium Virág Jenő vallástanárt választotta meg 1951 
október 22-i hatállyal.- Dr.Jakabfi Lászlót, a fiugimnázium igazgató 
helyettesét az egyházi főhatóság 1951.szeptember lo-én szolgálattéte 
re a leánygimnáziumhoz osztotta be s 1952« január lo-én'az iskolabi-
zottság vele töltötte be az igazgatói állást, amely' dr.Bemport Elek 
lemondásával 1949®szeptember3"óta nem volt betöltve.- Bánlaki Lajos-
né hivatalsegédet az A.E.Hc meghalt férje állásába 1952.februárjában 
megerősítette, miután az iskolabizottság őt hivatalsegédnek megvá-
lasztotta. 

Az,iskola tanerőit és a hivatalsegédet az állam a régi 
pedagógus státus szerint fizette, s ezt a fizetést a fenntartó egy-
ház ,ki egészít ette, úgyhogy az iskola dolgozói az állami iskolák 
tanáraival teljesen azonos fizetést élveztek. 

Az állam a tanári fizetéseken kivüi havi 500.- forint dolo 
gi államsegélyt folyósitottc. 

Az evangélikus vallású .tanulok evi 4oo, a többi tanuló 
480 forint tan dijat,fizetett s 50,forint beiratási dijat. A fenntar-
tó egyház az arra rászoruló tanulóknak tandíjmentességet és 
kedvezményt nyújtott a tandij-jövedelem 12 ^-ának erejéig. 
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A tanév zavartalanul folyt le. Komolyabb megbetegedés né-
hány növendéknél fordult csak elő. Tanarok és tanulok szívesen vet-
ték ki részüket a munkából, amely szervesen kapcsolodik az $ eves 
terv nagy célkitűzéseinek megvalósításáért folytatott országos mun-
kához. A tanitás állami tankönyvek alapjan történt. Az iskola ta-;̂  
nulmányi átlaga erősen megközelítette a "jo»-t. Ezt tanarok és dia-
kok a mindennapi rendes elvégzése mellett korrepetalassal, érettsé-
gi brigádok vezetésével s a szülők tamogatasaval értek el. Az isko-
lai fegyelem kielégitő. Egy esetben foglalkozott a 
komolyabb fegyelemsértéssel, amely iskolakerulesbol állott. Állandó 
harcot folytattunk a lemorzsolódás, a késések és ok nélküli hiányzá-
sok ellen. „ , , „ , ^ • ,, ̂  . * 

Iskolánk növendékei'közül lo9 evangelikus vallasu tanuló 
jelentkezett vallásoktatásra. Ezekkel a növendékekkel Virág Jenő 
vallástanár jó kapcsolatot tudott teremteni, ez megmutatkozott az 
utolsó összefoglaló órák alkalmával is, amelyeken^Gádor Anclrás püs- . 
pöki titkár, Kemény Lajos esperes, Dr.Gaudy László igazgató-lelkész, 
dr.Somogyi József.pesti'egyházmegyei felügyelő is részt vett* 

A tanévet 1951.szeptember -2-án kezdtük tanévnyitó istentisz-
telettel és ünneppel. Október 31-én istentisztelettel és ünnepély 
tartásával'emlékeztünk meg a feformáoió kezdetéről közösön a refor 
mátusokkal. Az előtte való napon elcsendesedéssel készültünk az ün-
nepre. Az ádventi csendes napon, december 12-én dr.Nagy Gyula, Dr» 
Pálfi Miklós és Virág Jenő szolgáltak.A böjti csendos napon, márciur 
27-én és az előtte való csendes órákon Görög'ffiibor lelkész tartott^ 
előadásokat a tanári karnak és az if jus ágnakA tanulókkal thoologák 
bibliaórákat tartottak. Május lo-én urvac soraoszt ássál egybekötött 
deprecatio volt az evangélikus növendékek részvételével. Ekkor bucsuz« 
tattuk a IV.osztályos evangélikus tanulókat is bensőséges ünnep ke-
retében. 

A vallásos jellegű összejöveteleken kivül a következő ünne-
pélyeket és megemlékezéseket tartottuk: szeptember 29-én Néphrdem 
napja, október 26. megemlékezés a Komszomolról, december 21-én Sztálin: 
72.születésnapja,^ január 21. Lenin halála, március 8« Rákosi Mátyás 
születésnapja^ márqius 21; V.Hugo emlékünnep, április megemlékez 
zés május 1-ről, május 12. Leonardo da Vinci ünnep. Az ünnepelyeken 
és megemlékezéseken az igazgató és a tantestület tagjai mondottak 
beszédet* 

A tanárok részt/vettek a-kétéves pedagógus továbbképző tan-
folyamon s a'konferenciákon és összefoglaló konzultáción jól állták 
meg helyüket. Több kartársat szép munkájukért dicséretben is része-
sítettek. ̂ A továbbképző tanfolyamon kivül is minden alkalmat, elő-
adast, kiállitást, ankétot felhasználtunk arra, hogy ismereteinket 
bovitsük, s a szerzett tudást tanítványainknak is atadjukk 

Az iskolát az egyház részéről Dezséry László püspök, Gádor 
András püspöki titkár, dr.Somogyi József budapesti egyházmegyei fel-
ügyelő, Kemény Lajos esperes többször meglátogatták, s látogatásaik 
során azt a benyomást szereztük, hogy szivükön viselik iskolánk 
sorsat. Cederberg Dániel svéd lelkész is megtekintette intézetün1"/ 

Az állami felügyeleti hatóságok, szakfelügyelők és a Váiu^ . 
Tanacs Oktatási osztálya részéről is több izben ellenőrizték az is-
kola munkáját, s értékes tanácsaikkal, segitő bírálatukkal vitték 
előre a szociálista nevelés ügyét. 

Az iskolai DISZ szervezet a jó tanulmányi eredményért foly-
tauott harcban igyekezett a tanárok segítségére lenni. Ifjúsági órák 
konyvanketek rendezésével, filmek- szindarabokrkiállítások megtekir tesenek megszervezésével elégítette ki a növendékek kulturszomját, 
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Szépen működött közre a fémgyűjtésben, a Pedagógus nap alkalmával 
a nevelők köszöntésében, a kivonulások lebonyolításában. A fegyelem 
megszilárdításdért folytatott munkánkban segitett bennünket a késé-
sek, hiányzások megszüntetésével. Az iskolai faliujsagok, dekorációk 
a Disz kezdeményezésére születtek meg. Az igazgató és a tantestület 
természetesen minden segitséget megadott az ifjúságnak, hogy a ta-
nulók tudása növekedjék és az iskolai fegyelem jo legyen. 

A Szülői Munkaközösség tevékeny elnöknojével az élén mind 
erkölcsi, mind anyagi tekintetben nagyon sok segitséget nyújtott 
iskolánknak. A Szülök Iskolájának 7 előadását rendezte meg; ezeken 
a tanárok, az iskolaorvos és külső előadók, szülők, volt•növendékek 
működtek közre. A Sz.I-nek látogatottsága igen szép volt. 

A Szülői Munkaközösség pártfogasával az ifjúság 5 műsoros 
estet rendezett nagy sikerrel. Ezeken az estéken értékes irodalmi 
é§ zenei müvek kerültek előadásra, igy segítették az iskolát kultu-
rális céljaink elérésében. 

A SzlM.4.7oo.- forintot fordított növendékek jutalmazására, 
segélyezésre, könyvek, lámpák,stb,vásárlására. 

Az iskolában magyar és világirodalmi, matematikai, fizikai 
és biológiai szakkör működött s a tanulók nagy lelkesedéssel képezték: 
tovább magukat tanáraik segítségével, akik a növendékekkel együtt^ 
több szakkör vezető konferencián vettek részt. A szakkörök munkájá-
ból a tanév végén szakköri kiállítást rendezünk. 

Sportkörünk a testnevelő'kartárs vezetésével igen eredményes: 
munkát'folytatott. Az M.H.K, és L.M.H.K.tervet J7 /*-kal túlteljesí-
thettük. Ifjuságunk 25 versenyen szerepelt. Legnépszerűbb sportág az 
atlétika volt, melynek alapja a rendszeres M.H.K, munka. A középis-
kolai országos atlétikai bajnokságon I50 iskola csapata közül negye-
dik helyen végeztünk, magasugró és gerelyhajító csapatunk második 
helyen végzett. Téli sportágakban 3 bajnokságot és e^y második he-
lyezést fértünk el. A tornasportban 2 növendékünk Bánáti Éva és Parasz; 
ka Erzsébet az olimpiai válogatott keret tagja. Tánccsoportunk mind 
iskolai , mind kerületi ünnepélyeken szép sikerrel szerepelt. Az egyi 
osztályt felkérték a Békétalálkozó alkalmával rendezett disztornán 
való szereplésre. 

Növendékeink közül magyar irodalomból 8 vett részt a Rákosi 
Matyas tanulmányi versenyen, mennyiségtanból pedig 23. A döntőbe l-l 
tanuló jutott. Az Arany Dániel matematikai tanulmányi versenyen a* 
döntőbe 3 növendékünk jutott. A döntőbe jutott tanuló tanárai: Dr. 
Martos Józsefné és Dr.Veress Lászlóné kartársak. 

Az írásbeli érettségi vizsgálatok május'15,16,17. ás 19* 
napjain'voltak, a szóbeli vizsgákat junius 20-25.napjain fogjuk meg-
tartani. 39 tanuló jelentkezett érettségi vizsgálatra. Az egyházi 
fohatosag elnökül Gádor András püspöki titkárt, a közoktatásügyi 
miniszter megbízottként Aczél Istvánné főelőadót küldte ki. 

Az iskola tanulóinak-orvosi felügyeletét dr.Steiner Gyula 
foorr/os, iskolaorvos látta el. Kiváló szakképzettségű kartársunk 
nagyon értékes és hasznos tanácsokkal segítette növendékeinket .Mun-
káját ̂ iskolánk iránti szeretetből minden tiszteletdíj nélkül végez-
te.^Kérem a fenntartó egyházat, hogy az iskolaorvosnak önzetlen fára-* 
dozasaert jegyzőkönyvileg is mondjon köszönetet. 

A tanévzáró ünnepet junius 17-én, d.u. 6 órakor fogjuk meg-
tartani, a beiratásokat a jővó tanévre junius 18-án végezzük.» 



- 42 

T a r t a l o m j e g y z é k : 

-'Jelenlévők felsorolása,, . . . . . . . . • 
1; A közgyűlés megalákulasa, ;> ; 
2. A közgyűlés megnyitása . . . . . . , 
3. Püspöki jelentés . . . . . . . . . 
4-5. Kerületi esperesi ertekezlet hatarozatai . . . , 
6. Szakjelentések: 

/a/ jelentés a lelkészi munkaközösség működéséről , 
/b/ jelentés a konfirmációról • 
/c/ jelentés a családi istentiszteletekről. . . . 
/d/ jelentés az iskolabizottság működéséről ; . . 
/e/ jelentés a ker.presbitérium működéséről . . . 
/f/ jelentés a mátraszentistyáni üdülőről'.... 

' /gy jelentés a katedratikumról• • . • . . . . 
7; Jelentés a püspök lelkészi állásáról . • 
8; Kiküldöttek az egyetemes közgyűlésre 
9; Egyházmegyei felterjesztések 

lo; Jelentés az Egyházker.Jóléti Egyesület működéséről 
11; Jelentés a kerületi levéltárról,.,.,. . . . . . . 
12; Jelentés a,ker.,Gyámintéz et munkájáról 
13; Kerületi zárszámadás az 1951«évről . . . . . . . . 
14; 1951.-ben kiosztott segélyek . . . . . ; ; . . . 
15; Jelentés a közala^i segélykérvényékről . . . . . 
16; Jelentés a ker.számvevőszék működéséről . . . . . 
17; Később beérkezett ügyek . . . . . ; . . . . . . 
18. A közgyűlés bezárása , . . . . . . . 

1 oldal 
2 H 
3 tf 

3 II 
17 1» 

19 n 2o n 
21 tt 

22 1! 
24 w 
26 It 

27 tt 

27 tt 

28 f! 
28 tf 
28 It 
29 » 
29 ff 
31 ff 
33 tt 

33 tf 

33 tt 

35 » 
36 tt 

Függelék: 
A./ Jelentés a Budapesti Evangélikus Fiugimnázium 
' 1951-52.évi mülödésérol . . . • 

B./ Jelentés a Budapesti Evangélikus Leánygimnázium 
1951-52.évi működéséről « 

37 H 

39 w 

Sokszorosításért felelős: Forrayné, Budapest.VIII .Puskin-u. 12. 


