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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHAZEGVETEM 
1947. évi április hő 25. napján Budapesten tartott 

1944-1946 . évi 

e g y e s í t e t t rendes közgyűlését 

amelyen D. Radvánszky Albert egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő és D. Kapi Béla, mint hivatalára nézve 

legidősebb püspök elnökölt.  
— 

R közgyűlésen jelen voltak: 

A) Hivataluknál fogva, 

I. m i n t a z e g y h á z e g y e t e m t i s z t v i s e l ő i : 

Dr. Konkoly Elemér egyetemes Németh Károly egyetemes egyházi 
világi főjegyző, ' főjegyző, 

Dr. Rásó Lajos egyetemes fő- Joőb Olivér egyetemes egyházi al-
ügyész, jegyző, 

Vargha Sándor egyetemes főti tkár; 

II. m i n t a z e g y e t e m e s p r e s b i t é r i u m v á l a s z t o t t 
t a g j a i : 

Dr. Bruckner Győző, Dr. MLkler Benkóczi Dániel, Dr. Jáiiossy La-
Károly, Somogyi Béla, Dr. Strei- jos; 
cher Andor, Dr. Vladár Gábor, 
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< III . m i n t a z e g y e t e m e s t ö r v é n y s z é k b í r á i : 

Dr. Streicher Andor, Dr. Tomcsá- Dr. Csengődy Lajos, Duszik Lajos, 
nyi Vilmos Pál, Dr. Vladár Gábor, Zulauf Henrik, Molitórisz Jáncs, 

Sárkány Béla, 
Dr. Mikler Károly, Dr. Zsedényi Béla, 

Somogyi Béla; 

IV. m i n t h i v a t a l o s t i s z t s é g v i s e l ő i : 

Dr. Jánossy Lajos, a hittudománji Dr. Pass László, az egyetemes 
kar dékánja, számvevőszék egyházi elnöke, 

D. Kapi Béla, az egyetemes tan-
ügyi bizottság elnöke, 

Budaker Oszkár, 
a Theológusok Otthonának igazgatója. 

Dr. Mesterházy Ernő, a Dunántúli 
Egyházkerület felügyelője, 

Purgly Lajos, a Dunáninneni Egy-
házkerület felügyelője, 

B) Hivataluknál fogva, mint az egyházkerületek képviselői: 

D. Kapi Béla, a Dunántúli Egy-
házkerület püspöke, 

Kuthy Dezső, a Dunáninneni Egy-
házkerület püspöke, 

Kemény Lajos, a Bányai Egyház-
kerület püspökhelyettese, 

Marcsek János, a Tiszai Egyház-
kerület püspökhelyettese, 

Dr. Zelenka István, 
a Tiszai Egyházkerület jogakadémi-

ájának dékánja. 

C) Tisztségüknél fogva: 

Scholz László, 
a Lelkészegyesület elnöke, 

az Országos Tanáregyesület elnöke, 
Herendi Károly, 

az Országos Tanítóegyesület elnöke. 

D) Választás alapján, mint kiküldöttek: 

I. A B á n y a i E g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) megbízólevéllel: 
Dr. Kaas Albert, Dr. Lányi Már- Bódi Pál, Bakay Zoltán, Rohály 
ton, Nagy Imre, Dr. Szeberényi La- Mihály, Dr. Keken András, Ko-
jos, Dr. Debrődy Arzén, Dr. Via- mény Lajos; 
dár Gábor, Bartal Béla, 



b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Dr. Pazár Zoltán, Dr. Farkass Béla, 
Homola Rezső, Dr. Pajor Jen5, 
Dr. Zelenka Frigyes, Dr. Horváth 
Károly László, Sándy Gyula, Dr. 
Komjáthy Jenő, 

Dr. Gyimesy Károly, Dedinszky 
Gyula, Dr. Murányi György, Med-
vey Mátyás, Kendeh György, Rutt-
kay-Miklián Géza. 

II. A D u n á n i n n e n i E g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) megbízólevéllel: 

Dr. Kandel Béla, Dr. Kéler Ber-
talan, 

Molnár Gyula, Welt ler Rezső, 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Dr. Krepuska István, Dr. Farkass 
Béla, Nedeczky-Griebsch Viktor, 
Dr. Gregersen Nils, Dr. Stransky 
János, Dr. Zelenka Frigyes, Dr. 
Vassányi István, Battai Henrik, 
Gaál Elemér, ifj . Prőhle Henrik, 
Dr. Sass Gábor, Hofier Ferenc, 

Kirchner Rezső, Pohánka Sándor, 
Gerhát Sándor, Szekej András, 
Ottmár Béla, Piri Károly, Gartai 
István, Szende Miklós, Csekey Zol-
tán, Görög Tibor, Bányai Sándor, 
Németh Géza, Benczúr Zoltán, Pé-
ter Henrik, Welt ler Ödön, Nagy 
Tibor. 

Pataky Sándor, 

l l l . A D u n á n t ú l i E g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) megbízólevéllel: 

Dr. Ajkay István, Koritsánszky 
Ottó, Dr. Vélsz Aladár, 

Jónás Lajos, Molitórisz János, Fá-
bián Imre, Horváth Lajos, Németh 
Károly; 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Somogyi Béla, Dr. Grosch Ká- Dr. Deák János, Dr. Karner Ká-
roly, Schrikker Sándor, roly, Dr. Wiczián Dezső, Dr. Já-

nossy Lajos, Dr. Sólyom Jenő, Bu-
daker Oszkár, Nagy Miklós, Ga-
ram Zoltán, Németh Gyula, Kiss 
Samu, i f j . Prőhle Károly, Kovács 
Géza, Menyhár István, Kutas Kál-
mán, Szabó József, 

Rozsondai Károly, 
I j jas Lajos. » 



IV. A T i s z a i E g y h á z k e r ü l e t b ő l : 

a) megbízólevéllel: 

Marcsek János, 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Dr. Aradványi Endre, Lovas Kovács András, Böjtös 
Sándor, Tessényi Kornél, 

Becht József, 
Korényi Gyula. 

V. A H i t t u d o m á n y i K a r r é s z é r ő l 

Dr. Deák János. 

VI. A J o g a k a d é m i a r é s z é r ő l : 

Dr. Hilscher Rezső. 

VII. A T a n í t ó k é p z ő i n t é z e t e k r é s z é r ő l : 

Rozsondai Károly. 

Mint vendég: Seland Bernhard, norvég lelkész. 

Távolmaradásukat kimentették: Dr. Pesthy Pál, Lichtenstein László, 
D. Dr. Prőhle Károly, Dr. Bertha Benő, Mihály Sándor, Hanzmann Ká-
roly, Dr. Rásó Béla, Margócsy Emil, Dr. Roósz Ádám, Pősch Dezső. 

1. (K.) Az egyetemes közgyűlést előkészítő ülések, a bizottságok, 
számvevőszék és presbitérium ülései 1947. évi ápril is hó 21.-én kez-
dődtek s az április hó 24.-én végbement közgyűlési előértekezlettel 
fejeződtek be. 

Az egyház lelki szolgálatának az egyetemes közgyűléssel kapcso-
latban az eddiginél nagyobb teret biztosítandó, az előkészítő tanácsko-
zásokkal kapcsolatban az Országos Luther-Szövetség az Egyházegyetem 
kezdeményezésére s irányítása mellett Evangélikus Hetet rendezett, 
amelynek keretében a lelkiépülésre s a korkérdésekkel egyházunk szem-
szögéből való foglalkozásra bő alkalom nyílott. Az Evangélikus Hét 
ápril is hó 19.-én vette kezdetét s a közgyűlés előtti napon zárult. A 
közgyűlési előkészületek időtartama úgy volt megállapítva, hogy délután 
6 órától az Evangélikus Hét est-sorozatán mindenki résztvehessen. 

A közgyűlési előértekezlet után a Deák-téri templomban közgyűlést 
megnyitó s egyben gyámintézeti istentisztelet volt, amelynek szent szol-
gálatát Kemény Lajos, a Bányai Egyházkerület püspökhelyettese, vé-
get te . Igehirdetését a jegyzőkönyv függeléke tartalmazza. 

A közgyűlés órájában, 1947. évi április hó 25.-én, délelőtt 9V2 
órakor, a közgyűlés tagja i s a hívek tömege a Deák-téri díszteremben 
egybegyűlvén, D. Kapi Béla püspök, a közgyűlés egyházi elnöke, 
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azt, ami az egybegyűltek szívén van, a következő imában viszi Isten ] 
színe elé: 

Örökkévaló Isten, szerető mennyei Atyánk! 
Ha hallgatna néma ajkunk, esztendők és hónapok szája megnyílnék 

és magasztaló éneket mondana Terólad. Midőn félelem és ret tegés ré-
mülete nehezedett e világra s bujdokolva menekült rombadőlt hazánk 
városaiból a békesség és nyugalom, ,Te felemelted szentséges jobbodat 
s megállítottad a pusztító zivatart. Romok és holttestek között u ta t 
mutattál szabadításunkra. Kettéválasztottad a halál tengerét s nyomo-
rúságunk rettegett pusztaságában angyalaid kenyerével tápláltál minket. 
Atyánk voltál, egyszülött szent Fiad váltsághalála ál tal kegyelmes Atyánk 
voltál, bűneink bocsánatával mindennap lehajoltál, mindennap felemeltél, 
mindennap megáldottál minket. 

Ha hallgatnánk egyházunk és népünk megsegítéséről, nevedet tö-
rölnénk ki történelmünk utolsó fejezetéből. Mi pedig szívünkben hor-
dozzuk szent nevedet. Nem titkoljuk el hatalmad csodáit jövendő nem-
zedékek előtt. Hirdet jük fiainknak, hogy hirdessék fiaiknak s el ne 
felejtkezzenek a Te dolgaidról. Sírból kivezetett néped s erejevesztet t 
embersereged tesz Rólad ma bizonyságot, Urunk Istenünk, ki a kopor-
sóban életről prédikáltatsz, igazságodat feltámasztod a feledékenység 
földén s kegyelmedet és hűségedet megdicsőíted. 

Könyörögve kérünk: áldd meg tanácskozásra s építő munkára 
egybesereglett magyarországi evangélikus egyházad vezetőit és népét. 
Szentlelkeddel világosítsd meg szolgálatunkat, szent erőddel ihless an-
nak elvégzésére. Foglalkoztass egyházunk szent dolgaival, hogy általuk 
Téged szolgáljunk. Tá rd elénk templomaink, iskoláink, szeretetházaink 
csarnokait s mutasd meg azokban a Te oltáraidat. Tartis seregszemlét 
lelkipásztoraink és tanítóink felett, hogy munkájuk és lelkük szerint szí-
ned előtt megméressenek. Állítsd magad elé egyházunk szolgálatra el-
kötelezett minden munkását, hogy sáfárságukra figyelmeztetést nyerjenek, 
parancsoló pálcád alá hajoljanak, kötelességüket híven teljesítsék, mu-
lasztásaikat pótolni siessenek. Szentlelked ál tal cselekedd. Urunk Iste-
nünk, hogy szent igéd erejével milliók édesanyja .legyen evangélikus lanya-
szentegyházunk, szüljön, hordozzon, megvilágítsa a szívéket, lángragyújtsa 
a lelkeket, hogy megragadják és elfogadják azt, akit Te küldöttéi meg-
tartóul, benne éljenek és szolgálása által erősödjék anyaszentegyházunk 
az igazság oszlopává és Krisztusban élő szent gyülekezetté. 

Kegyelmedbe ajánljuk meglátogatott magyar népünket. Szentlel-
keddel szenteld meg, tanácsold és vezesd az ország vezetőit, hogy Előt-
ted és a nemzet előtt való felelősséggel végezhessék szolgálatukat. 
Áldj meg Szentlelkeddel mindnyájunkat, irányítsd beszédünket, tanács-
kozásunkat és határozatainkat, hogy kegyelmed szerint mindenből élet 
támadjon anyaszentegyházunk javára, népünk emelkedésére s szent ne-
vednek dicsőségére I Ámen. 

* 
Az ima elhangzása után D. Radvánszky Alber t egyetemes felügyelő, 

világi elnök, mondja el következő megnyitó-beszédét. 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 
Negyedfélesztendős kényszerszünet után Isten kegyelméből ma 

ismét egybegyűlhettünk itt, ebben az ősi teremben, hogy az 1944/46. 
évek egyesített egyetemes közgyűlését megtartsuk. Közgyűléseink tör-
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1 ténete ilyen hosszú szünetről még nem adott számot, de nem látott még 
olyan eseményeket sem, amilyenek utolsó közgyűlésünk óta lezajlottak. 

Amikor utolsó közgyűlésünket 1943. december 3.-án befejeztük, 
aggódó lélekkel oszlottunk szét, mert ösztönszerűen megéreztük, hogy 
végkifejléséhez közeledik az a tragédia, mely nemzetünk történelmének 
legdrámaibb fejezetévé vált . Szorongó érzéssel figyeltük a háború hoz-
zánk mindinkább közeledő viharának mind erősebbé váló moraj lását és 
kétségtelen volt előttünk, hogy roppant történések vészes á r j a hömpölyög 
felénk, amely hamar elér és ha sodrába kap, Isten legyen hozzánk 
irgalmas. 

Sötét sejtelmeink rövidesen valóra váltak és csakhamar bekövetkezett 
a katasztrófa, olyan válságba sodródtunk, amelyben csak Isten tar thatot t 
meg és amelyből csak az ő kegyelme vezethet ki minket. 

Amikor ma, a lezajlott események után, egyházunk legfőbb kor-
mányzati és közigazgatási szerve, az egyetemes közgyűlés, újból meg-
kezdi alkotmányos működését s erről a liegfőbb őrhelyről beszámolok 
a történtekről, egyben figyelem napjaink jelenségeit, illetve feladatai t 
és amidőn ezt teszem, lelkem előtt kirajzolódik egyházunk jövőbeni 
helyzete is. Önként adódik tehát elnöki megnyitóm tárgyköre, melyet 
tömören ebben az egy mondatban fejezhetek ki: 

Az egyház az idők válságában. 
Mégpedig a háborús, a világnézeti s a lelki válságban. 

* 
A háború az első világháború befejeztével nem szűnt meg, csak 

szünetelt, a háborúvesztés pedig nem la Donnál, hanem — amint azt 
akkor csak sej thet tük — már a háborúba való belépésünk pillanatában 
kezdődött, aminthogy a háborús válság is akkor vette kezdetét, mégpedig 
nemcsak a háború tel jes kilátástalansága imiatt, de azért iSj mert olyan 
ellenérzéssel, mint aminővel a magyar fegyvert fogott s aminővel a 
nemzet a hadüzenetet kisérte, háborút nyerni nem lehet. 

Nemcsak hogy átdübörgött rajtunk, de hazánk földjén vívta roppant 
méretű utolsó csatáit is a világ két leghatalmasabb hadserege, melynek 
harcába a világ legfélelmetesebb légihadereje is bekapcsolódott. Ennek 
esett , fájdalom, áldozatul szép fővárosunk is. Mennyi értékpusztulás, 
könny és vér, hány holttest jelzi az utat, amelyen otthonukból elriasztott, 
elhurcolt százezrek rohantak, vonaglottak végpusztulásba. 

A hatalom akkori birtoklói végső kétségbeesésükben őrült rende-
letekre és cselekedetekre ragadta t ták magukat. A józan emberi értelem 
számára megfoghatatlan volt, hogyan lehet folytatni a teljesen kilátás-
talan küzdelmet, amely már csak ennek az országnak tönkretételét ered-
ményezhette. De minden más inkább juthatott akkor szóhoz, mint a 
józan emberi értelem. 

Ebben a válságban szikla volt az egyház a viharkorbácsolta tenger 
közepén, szikla, mely, mikor minden megingott, szilárdan állt, melyen meg-
tört az ár, melynek csúcsa, mint egy örvényből kiemelkedő, biztos kéz, 
magasra ta r to t ta a vesztébe rohanó világ felett a kiengesztelődés jel-
vényét — Krisztus keresztjét . 

Egyházunk templomaiban hangzott az ige s könyörögve ostromolta 
az eget az imádság; iskoláiban folyt a legnagyobb békemű: istenes 
emberek nevelése; gyülekezeteiben megmozdult a samaritánusi irgalmas-
ság a nyomor enyhítésére; szeretetintézményei megnyíltak az otthonukat 
vesztett éhezők számára, lelkipásztorai jár ták az óvóhelyedet, hirdették 
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a békesség evangéliumát, bomba- és gránátzáporban erősítettek az 
élőket és temették a holtakat. 

A hatalmon lévőkkel szemben felemelte szavát az egyház minden 
olyan kérdésben, amelyben isteni hivatása megnyilatkozásra kötelezte. 
Kért és könyörgött, tanácsolt és tiltakozott, észretérésre intett és Isten 
ítéletével fenyegetett lelkiismeretének kényszerítése szerint. 

Kinyújtotta kezét más egyházak felé s ugyanakkor megragadta a 
feléje nyújtott jobbot, hogy együttműködéssel fokozza s biztosítsa meg-
indított akciók sikerét. 

Kereste a külföld egyházaival való érintkezés lehetőségét s olyan-
kor újította fel azokkal régi kapcsolatait és dolgozott együtt velük 
az igazi béke megvalósításán, amikor a határokon még drótsövény 
zárta el az utat s azokon túlra csak az ágyúk torka küldött üzenetet. 

Mikor a harcok pokoli hangzavarában megkondultak a templomok 
harangjai, mintha karácsonyi angyali kar hozta volna a válságok éjsza.1-
káján virrasztóknak az ég izenetiét: »Béke a földön és az emberekhez jó-
akarat!« 

A front átvonulása után a föld alól napvilágra merészkedett né-
pünknek, amelyet az élre tolakodott, de épp oly gyorsan megfutamodott 
álvezetői cserbenhagytak, első vigasztalója, bátorítója és vezetője az 
egyház volt. 

A háborús válságban ezt tette az egyház. 

* 
Ámde a háború maga, a hadseregek mérkőzése csak fegyveres össze-

csapása volt annak! a roppant méretű küzdelemnek, amelyben világnézetek 
viaskodnak egymással. 

Nemzetünk ebbe a harcba is belesodródott, minek folyamányakép-
pen világnézeti hasadás állott be soraiban és nemcsak két, hanem több 
táborra szakadt. A világnézeteknek ebben az ádáz harcában az egy-
mással szemben álló táborok hol azt várták az egyháztól, hogy az általa 
képviselt, hatalmas erkölcsi erővel s a nép tömegeire gyakorolt, utolér-
hetetlen befolyásával szolgálatukba szegődjék, hol pedig azt, hogy 
a köztük dúló világnézeti harcban legfeljebb csendesen asszisztáljon, 
illetve abba ne szóljon bele. 

Akik ezt várták az egyháztól, azok szem elől tévesztik, hogy az 
egyház az evangéliumban kijelentett, örök isteni igazság hordozója a 
hivatásával kerülne ellentétbe, sőt létjogosultságát tenné kockára, ha 
világnézetek kiszolgálására vállalkoznék, vagy néma szemlélője maradna 
olyan folyamatoknak, amelyek Isten törvényébe ütköznek. 

Ezért az egyház éles kritika kereszttüzébe, sőt időnkint kíméletlen 
támadások középpontjába is került. így a nemzeti szocialista rendszer az 
egyház fellépését illetéktelen beavatkozásnak minősítette s a mögötte 
álló, megtévesztett tömegek helyeslésétől kísérve, az egyházat az általa 
időszerűnek és szükségesnek deklarált törekvések és reformok kerék* 
kötőjeként, ellenségeként igyekezett a közvélemény elé állítani. 

Az egyháznak különösen heves összetűzése támadt a nemzeti szoci-
alista irányzattal s azzal <a kormánnyal, mely ennek előkészítője volt. 
Ez az összeütközés a zsidókérdésben érte el tetőpontját . Egyházunk 
a többi keresztyén egyházakkal együtt ezeket a kormányokat a zsidó-
kérdés rendezésére vonatkozó törvényjavaslataikkal és rendeleteik ki-
bocsátásával, valamint végrehajtási intézkedéseik foganatosításával kap-
csolatban a beadványok egész sorozatával ostromolta. Az elért eredmény 
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1 sajnos nem állott arányban az egyházak kifej tet t erőfeszítésével. Nem 
sikerült biztosítanunk azt az eredményt, amelynek elérése kívánatos 
lett volna az ártat lanul s embertelenül üldözöttek megmentése, valamint 
a nemzet jóhirnevének csorbítatlan megóvása szempontjából. Beadvá-
nyaink s tárgyalásaink azonban mégis értékes történelmi dokumentumai 
maradnak az egyház vészes időkben kifejtett , határozott állásfoglalásá-
nak és bátor helytállásának. 

Az egyház feladata nem államformák, politikai, társadalmi és 
gazdasági rendszerek létrehozásában, vagy megdöntésében, hanem ab-
ban ál], hogy azok keretében Isten dicsőségét s a lelkek üdvét mun-
kálja, az evangélium szellemét képviselje s érvényesítse. Örök isteni 
hivatásából kifolyólag fel kell figyelnie tehát minden időben és minden 
rendszerben minden olyan törekvésre, kísérletre s jelenségre, mely az 
Isten adta erkölcsi világrenddel ellentétben ál l ; szembe kell szállnia 
minden olyan irányzattal és törekvéssel, amely örök céljainak szol-
gálatában akadályozza. Ha ezt teszi, nincs sem oka, sem joga 
senkinek az egyházat az éppen fennálló politikai rendszerrel szembeni 
barátságtalan, vagy éppen ellenséges magatartással vádolnia. Ez csak 
a tények nemismerésén, avagy helytelen magyarázásán alapulhat. 
Ebből a nézőszögből kell vizsgálni s megítélni az egyházi magatar-
tásá t akkor is, amikor el akar ja hárítani azt a veszélyt, amelyet a hit-
oktatás fakultatívvá té te le s a vallástanítás anyagába és szellemébe való 
beavatkozás jelentene. Hiszen mindez az egyház alaptörvényekben biz-
tosított azon jogainak és szabadságának fogalomkörébe eső noli me 
tangere, melyet — minden ellentétes propagandisztikus beállítással 
szemben — az orosz haderő is elismerésre méltó módon tiszteletbea 
tar tot t . 

Az elmondottakból világos, hogy az antidemokratikus beállítottság 
vádja is igaztalanul érné az egyházat, mert valóban nincs tisztább, neme-
sebb, igazibb demokrácia az evangélium tanításánál^ amelyet az Üdvö-
zítő életének példájával és kereszthalálával pecsételt meg. De nincs 
tisztább, nemesebb és igazibb demokratikus berendezkedés sem az 
evangélikus egyház szervezeténél, amelyben te l jes a tagok szabadsága s 
egyenlősége egymás között és Isten előtt. Ebből következik, hogy az 
egyház nem lehet demokráciaellenes beállítottságú, mert ez esetben ön-
magát tagadná meg. A reakciós jelző is csak egy esetben illik reá, 
ha Isten törvényével és erkölcsi világrendjével ellenkező akcióval ta lá l ja 
magát szemben, amely Isten törvényének szellemében való állásfog-
lalásra kényszeríti. 

A világnézetek válságában az egyház híven kitart az evangéliurr; 
mellett és küzd annak diadaláért . 

* 
A háborús óe világnézeti válság lelki válságot idéz fel. Hiszen 

sokszor az ellenkezőjét akar ja ráerőszakolni a lélekre, mint amit eddig 
helyesnek tudott . 

Csak néhány példával szemléltetem ezt. 
Ügy tanulta a lélek az isteni törvényt, hogy »ne ölj«. Ezzel szemben 

nemcsak a harctéren, hanem a f ront mögött is, ár tat lan, védtelen émberek 
tömegeinek irgalmatlan kiirtását kellett látnia. Ügy tanulta: »ne lopj<. 
Ezzel szemben a jogtalan vagyoneltulajdonítás soha nem látott mére-
tekben bontakozott ki előtte. Úgy tanul ta : »szeresd felebarátodat*. Ez-
zel szemben oktalan gyűlölet és féktelen bosszú tüze lobog a szívekben. 
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De nemcsak a Bibliában kinyilatkoztatott isteni törvénnyel szemben 1 . 2 . 
támadt ellentét sodorta válságba az emberek lelkét, hanem az emberek-
kel szemben alkalmazott erkölcsi mérték megváltozása is. 

Ha a megzavart lelket nézem, némelykor úgy tűnik fel előttem, 
minthai a nagy válságban tükörterembe tévedt volna, hol a falakat torzító 
és szépítő tükrök borítják, amelyekben a törpét óriásnak, az óriást tör-
pének látja, a szép, mint torzkép vigyorog, a rút, mint szép mosolyog 
rá, az értékes haszontalannak, a haszontalan örökértékűnek látszik, a 
bűn az erény palást jában díszeleg és amelyekben sa já t énjére, önmagára 
sem ismer többé rá a válságba sodort lélek. 

Amikor a való élet így meghazudtolja Istennek kinyilatkoztatott s 
a nemzet életébe írt törvényét, az egyház annak egyedülálló felsőbbségét^ 
örök érvényét minden félreértést kizáró, te l jes határozottsággal, meg-
alkuvás nélkül hirdeti s a megzavart lelket Isten törvényének ú t j á r a 
visszaterelni s azon megtartani igyekszik. 

A világnézetek hangzavarában az Isten által kezébe adott kür t 
biztos zengésével toborozza, összetart ja, s vezeti a lelkeket a bűn vi-
lágának zenebonáján át az örök harmóniák világa felé. 

És kürtjének zengésére gyülekeznek a lelkek. Nincs toborzó, mely 
az övének nyomába érne. Félrevezetett, megzavart lelkek egyetlen bizo-
dalma, menedéke s reménysége az egyház. 

* 
Ennek az egyháznak ilyen szolgálatára gyűltünk ma itt egybe. 
Hálát adunk Istennek, aki egyházunkat az idők válságában megh 

tartot ta . Áldást kérünk azoknak a munkatársainknak és híveinknek 
emlékére, kiket Isten a háború áldozataiként ebből az egyházi szolgálat-
ból legutóbbi közgyűlésünk óta elszólított. Vigasztalást esdő imád-
ságot mondunk azokért, akiknek szívén elköltözésük sajgó sebet ütöt t . 
Megsegítést könyörgünk azok számára., akik sorainkból a válságokkal 
teli élet bizonytalanságok és kétségek között vergődő hajótöröt t je i , 
Kegyelem legyen osztályrésze árva nemzetünknek, hogy minden világ-
nézeti, politikai s társadalmi szétszakadozottság mellett is tudjon, 
testvéri közösségben eggyéforrni s a súlyos feltételű béke ellenére is 
megtalálja boldogulását. Minket pedig hasson át felülről való ihlet, 
egyetértés, bölcseség és erő, mert csak így lesz képes egyházunk ered-
ményesen betölteni hivatását a mai idők válságában. 

Ezekkel a megállapításokkal, kívánságokkal s ebben a reménységben 
Isten szent nevének segítségülhívásával 1944/46. évi egyesitett rendes 
egyetemes közgyűlésünket megnyitottnak nyilvánítom. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő hatalmas meg-
nyitó-beszédét többször megujuló tetszés-nyilvánítással kíséri s 
— az egyházi elnök javaslatára — jegyzőkönyvébe egész ter je-
delmében felveszi. 

2. (K.) Az egyetemes felügyelő így szól: Mielőtt közgyűlésünk 
tárgyalásai megindulnának, néhány ünnepi pillanatot szeretnék szentelni 
az arról való megemlékezésnek, hogy nagyrabecsült, kedves elnök-
társam, D. Kapi Béla püspök úr, a múlt évben töltötte be á ldásos 
püspöki szolgálatának 30. esztendejét. Harminc esztendő hosszú idő, 
de k ülönösen jelentős mérföldkő annak határköve, ha olyan önemésztő, 
fáradhatatlan, apostoli buzgalommal végzett szolgálat ú t ja húzódik mö-
götte, aminőn ő jár t a lefolyt 30 esztendő alatt és annyi áldás fakad. 
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azon, amennnyi ezen a hosszú útszakaszon az ő szolgálatát kísérte. 
Hit te l jes és hitébresztő igehirdetése, mélyenszántó s magasröptű elő-
adásai, úttörő sajtótevékenysége, magas színvonalú irodalmi munkássága, 
korszakos belmissziói szolgálatának tartalmla s iránya, kiváló szervező-
képessége, egyházkormányzói bölcsesége s főkeppen meleg szíve tisz-
teletet, megbecsülést, bizalmat és szeretetet ébresztett személye iránt 
nemcsak egyházkerületében, de egész egyházunkban is. 

Ennek adtam kifejezést a Dunántúli Egyházkerületnek a nagy év-
fordulóról megemlékező közgyűlésén s ennek vagyok tolmácsa most is, 
amikor Egyetemes Közgyűlésünk nevében köszöntöm őt, a r ra kérve Is-
tent, adjon hű szolgájának hitből fakadó, töretlen erőt és hiánytalan 
egészséget főpásztori szolgálatának további végzéséhez. És engedjei, 
hogy egyházkerülete közgyűlésének bejelentett visszavonulási szándékát 
minél később valósítsa meg, mert tapasztalait és bölcseségét egyházunk 
ezekben a jiehéz s 3a ezek után következő időkben érdekeinek sérelme 
nélkül nem nélkülözheti. 

Az egyetemes közgyűlés hálával és szeretettel köszönti D. 
Kapi Béla püspököt áldásos püspöki szolgálatának 30. évfordulója 
alkalmából. Nagyrabecsüléséről és bizalmáról biztosítja őt. Kéri 
Istent, t a r t sa meg őt még soká testi s lelki erejének teljességében, 
hogy még sok esztendőn á t szolgálhassa az ő ügyét önfeláldozó 
buzgósággal és higgadt bölcseséggel egyházkerületében s az egy-
házegyetem élén egyaránt. 

3. (K.) Az egyetemes felügyelő így fo ly ta t ja : 
A legutóbbi közgyűlésünk óta elmúlt idő, amely megváltoztatta a 

világ arculatát, nagy személyi változásokat hozott az egyházkerületek 
életében is, főként a Dunáninneni és a Bányai Egyházkerületben. 

Megilletődött lélekkel emlékezem meg arról, hogy D. D. Raffay 
Sándor püspök 1945 július 1.-én (28 évi püspöki szolgálat után nyuga-
lomba vonult. Püspöki hivatásteljesítése s ezt megelőzött theológiai 
tanári s lelkészi szolgálata fáradozásokban, teljesítményekben s ered-
ményekben oly gazdag, hogy egyházunk jelenkori történetének külön fe-
jezetét í r ja tele. Mindazzal, amit a theológiai tudomány elmélyítései, 
a lelkésznevelés, az igehirdetés, a bibliafordítás, a liturgia, egyházunk-
nak a nemzeti életben, egyházközi viszonylatban s az egyházi világmoz-
galmakban való képviselete terén tett, beleírta nevét egyházunk tör-
ténetébe. 

Örökké emlékezetes marad az a könnyekre indító jelenet, amint 
erőt véve testi erőtlenségén, u tódjá t beiktatta. Illés áldotta meg így 
Eiizeust. Szemünk előtt beigazolódott az í r á s szava: »Az én orőm 
erőtlenség által végeztetik el.« 

Mint egyházunk s az egész magyar keresztyénség egyik legkima-
gaslóbb élharcosának őrhelyéről való távozása nagy veszteség. 

Nehéz lenne ma s a ijövőben ^is őt egyházi életünk egész területén, 
i t t is, közgyűlésünk tanácskozási asztalánál 'nélkülöznünk. 

Egyrészt ezért, másrészt a kivételes 'személyiségével szembeni meg-
becsülés kifejezésre ju t ta tása érdekében indítványozom tiszteletbeli egye-
temes presbi terré való megválasztását . 

Velem együtt egyházunk egész népe buzgó imában ad hálát Isten-
nek azért, amit nekünk benne s ál tala adott és bő áldást esd Istentől 
további életére. \ 

A Dunáninneni Egyházkerületet ú jabb csapás érte. Megürült püs-
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pöki székét sem töltötte volt még be s máris elvesztette világi elnökét, 3. 
Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelőt, aki 1944 március 30.-án el-
hányt. 

Laszkáry Gyula egyike volt azoknak az egyházi szolgálatban buz-
gólkodó világi férfiaknak, akiket családi tradícióik és lelki értékeik 
csakúgy vezető szerepre predesztinálnak, mint szívüknek az egyház iránti 
szeretete s az egyházzal való egybeforrottsága. Nemes alakját kegye-
letes emlékezetben őrizzük s áldásunk száll utána az örökkévalóságba, 

A Dunáninneni Egyházkerület püspöki székét Kuthy Dezső egye-
temes főtitkár személyével töltötte be, aki negyedszázadon át kiválóan 
értékes munkatársam volt. A főti tkári állásból való távozása számomra 
s az egyetemes egyházra nézve nagy veszteség, de egyházkerülete részére 
éppoly nyereség. Amidőn erről a helyről is búcsút veszek tőle, mint 
főtitkártól és hálás köszönetemnek s elismerésemnek adok kifejezést 
mindazért a szolgálatért, amit ezen állásában fáradhatat lan munkával 
és sokoldalú tudásával egyházunk és hazánk javára tett, püspöki tisz-
tében, mint 1944 április 26-án végbement, lélekemelő beiktatásán, most 
is a legmelegebb érzelmekkel köszöntöm úgy a (magam, mint az egyetemes 
egyház nevében. Szívből fájlalom, hogy időközben hangszálbaj támadta 
meg, amely, mint egyházkerületének közgyűlése elé ter jesztet t jelen-
tésében mondja, a nyügdíjbavonulás gondolatával való foglalkozásra 
kényszeríti. Annak a reményemnek adok kifejezést, hogy egészsége 
helyreáll s az egyházi közigazgatásban érvényesülő karizmái, nagy 
munkabírása, nemes hévtől áthatott, meggyőző szónoki képességei, lelki 
és szellemi adottságai révén további püspöki szolgálata is nemcsak 
kerületének, hanem a közegyháznak s az egyetemes keresztyénségnek 
is áldására lesz. 

A Bányai Egyházkerület megürült püspöki székébe Ordass La jos 
kelenföldi lelkészt hívta meg, akinek ünnepélyes beiktatása 1945 szep-
tember 28.-án ment végbe. Fiatal, nagy munkábírású, fáradhatat lan, 
kiválóan képzett, nagyvonalú férfiúban összpontosult az egyházkerület 
bizalma az ő személyében, aki sokágú nyelvtudása s értékes külföldi 
összeköttetései révén különösen alkalmas a külföldi egyházakkal való, 
annyira kívánatos kapcsolatok fokozott kiépítésére s elmélyítésére. Ad-
digi egyházi szolgálatával is bizonyságát adta annak, hogy a part ikuláris 
érdekek mellett mindig az egyházegyetem, ;.sőt az egész keresztyénség 
ügye is lebeg szeme előtt. Ordass Lajos egyházunkra nézve nemcsak 
ígéret és reménység, hanem bizonyosság. Hálát kell adnunk Istennek, 
hogy, ,e|mikor egyházunk egyik kipróbált, oszlopos vezérféríia e lfáradva 
kiállt a csatasorból, méltó utódot állított helyébe. sHogy kit kaptunk 
benne, az most bizonyosodik be, hogy világjáró útra indult egyházunk 
és nemzetünk szolgálatában. Áldásunk kíséri őt minden lépésén. MinÜ 
beiktatásán, e helyről is úgy a magam, mint az Egyetemes Közgyűlés 
nevében meleg hitrokoni érzelmekkel köszöntöm őt felelősségteljes szol-
gálatában. 

Laszkáry Gyula örökébe az egyházkerületi felügyelői tisztségbe a 
Dunáninneni Egyházkerület egyhangú bizalma Purgly Lajost ültette, 
akit az 1944 szeptember 1-én tar tot t egyházkerületi közgyűlés alkalmával 
iktattak be. A közgyűlést háromszor szakította meg a szirénák búgása, 
úgyhogy végül — az őskeresztyének katakomba-összejöveteleire emlé-
keztető módon — légoltalmi pincében fejezték be a beiktató közgyűlés 
tanácskozásait. Purgly Lajos személyében a Dunáninneni Egyházkerület 
fiatal, hívőlelkű, széleslátókörű, tetterős, erélyes, nagyon buzgó s egy-
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3 - 5 házát szívének egész hevével szerető férf iút állított a fontos őrhelyre. 
Elnöktársával példás összhangban céltudatos munkát végez, amely a 
háború által rendkívüli mértékben súj to t t egyházkerület életében szem-
mel láthatólag érezteti hatását . Példás egységnek voltam tanúja az 
egyházkerület röviddel ezelőtt lefolyt, magasszínvonalú közgyűlésén. Rö-
vid együttes egyházkormányzásuk eddig eredményesnek bizonyult és 
még sok áldást ígér. A nyereségért, amelyet Purgly Lajos személye 
jelent, legyen Istené a hála. Hittestvéri és munkatársi megbecsüléssel 
és szeretettel köszöntöm őt. 

Az egyetemes közgyűlés hálás érzelmekkel emlékezik meg D. 
D. Raffay Sándor püspök felbecsülhetetlen értékű szolgálatairól, 
őt tiszteletbeli egyetemes presbi terré választja meg és nyugalmának 
idejére Isten áldását kéri. 

Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő emlékét jegyzőkönyvé-
ben hálás kegyelettel megörökíti. 

Kuthy Dezsőnek egyetemes főtitkári szolgálataiért köszönetét nyil-
vánítja s őt, valamint Ordass Lajost a püspöki székben, Purgly 
Lajost pedig az egyházkerületi felügyelői tisztségben áldó jókí-
vánatokkal melegen üdvözli. 

4. (K.) Napirend előtt szót kér a közgyűlésen, mint vendég, je-
lenlévő Seland Bernhard norvég lelkész. 

Németnyelvű felszólalásában elmondja, hogy, mint a háború befe-
jezése óta az összes egyházak, a norvég egyház is keresi a világ többi 
egyházaival a kapcsolatot s azt bensőbbé tenni igyekszik. Különös súlyt 
helyez a délkeleteurópai egyházakkal s azok sorában a magyar egyházzal 
való viszony elmélyítésére. 

0 a közelmúlt napokban, mint Johnson Gisle püspök utóda, át-
vette a budapesti norvég zsidómissziói állomás vezetését. Ezen a szol-
gálaton túlmenően szeretne össszekötő lenni a magyar és a norvég 
egyház között. Kéri mindkét törekvésében egyházunk támogatását s a 
közgyűlésre — a norvég egyház testvéri üdvözletét tolmácsolva — 
Istentől áldást esd. 

Az egyetemes felügyelő az üdvözletet a közgyűlés nevében szívé-
lyesen viszonozza és biztosítja Seland Bernhard lelkészt egyházunk szol-
gálatának támogatására irányuló készségéről, a norvég egyházat pedig 
meleg testvéri érzelmeinkről. 

Az egyetemes közgyűlés csatlakozik az egyetemes felügyelő 
megállapításaihoz és a testvéri üdvözletváltás tényét jegyzőköny-
vében megörökíti. • , 

5. (K.) Napirend előtt felszólal Dr. Jánossy Lajos, közgyűlési tag, 
mint a Hittudományi Kar dékánja. 

Abból az alkalomból, hogy az egyház legfőbb kormányzati szerve, 
az Egyetemes Közgyűlés, hosszú háborús szünet után elsőízben gvült 
egybe, a Hittudományi Kar indíttatva érzi magát arra, hogy áldás-
ldvánatait kifejezésre jut tassa. Erre kötelezi az a benső kapcsolat, amely 
az egyházhoz fűzi s amelynek fenntar tása s mind szorosabbra fűzése a 
Karnak kpmoly törekvése. A Hittudományi Kar ugyanis, bár állami 
intézmény, az egyházénak tudja s vallja magát. Kéri, hogy az egyház 
továbbra is ilyenként kezelje s adjon neki minél több alkalmat oclaadó 
egyházszolgálatra. 

Köszönetet mond az Egyetemes Közgyűlésnek azért a külföldi 
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forrásból eredő, de egyházunk szószólásának és jóindulatának köszön- 5 - 7 . 
hető, tekintélyes segítségért, amely a Kar épülete háborús sérü-
léseinek helyreállítását lehetővé teszi. 

A z egyetemes felügyelő szívélyes válaszában biztosítja a Hit-
tudományi Kart az egyház bizalmáról s együttmunkálkodásra irányuló 
készségéről. 

Alz egyetemes közgyűlés a Hittudományi Kar üdvözletéért kö-
szönetet mond s azt áldáskívánattal viszonozza. 

6. (K.) Az egyetemes felügyelő — a jegyzői kar azon bejelentése 
után, hogy az egyházkerületek kiküldöttei kellő számú megbízó levelet 
mutattak be, a megjelentek jegyzéke összeállít tatott s ennek alapján 
a határozatképesség megállapítható — a közgyűlést megalakultnak je-
lenti ki. > 

Ezzel kapcsolatban, az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitela-
sítésére bizottság lévén kiküldendő, 

oz egyetemes közgyűlés az elnökség elnöklete alatt a jegyzői 
karon, a főügyészen és a főtitkáron kívül a jegyzőkönyvhitelesítő 
bizottságba: Kuthy Dezsőt, Dr. Keken Andrást , Purgly Lajos t 
és Dr. Vladár Gábort küldi ki. 

7. (K.) Az egyetemes felügyelő beterjeszt i következő jelentését : 
Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 
Az a munka, melyet ebben a jelentésben a közgyűlés elbírálása 

alá bocsátok, nemcsak- mennyiség, de minőség tekintetében is külön-
bözik áttolj amelyről egyetdmes felügyelői szolgálatom közel negyed-
százados ideje alatt eddig évről-évre beszámoltam. Mennyiség tekinte-
tében azért ; mert nem egy, hanem három esztendő anyagát öleli fel. 
Minőség tekintetében pedig azért, mert nemcsak békés belső építésben 
állott, hanem — nagyobb részében — sokszor szizifuszi küzdelem volt, 
amelyet külső erőkkel kellett megvívni, hogy az építés lehetősége s 
biztonsága biztosítható legyen és eredménye külső erők káros behatása 
következtében semmivé ne váljék. 

Országos és nemzetközi viszonylatban egy régi világ rombsfdőlése 
s egy ú'j viliig felépítésének megindulása van összesűrítve annak a 
hárora esztendőnek a történetében, amelyről jelentésem számot adni 
hivatott. Mivel az egyház életének a világ életébe való beágyazottsága 
ilyen időkben fokozott mérvben érezteti hatását, a mai jelentésem által 
felölelt munkának több a világi vonatkozása, mint az előző években 
végzett s így eddigi jelentéseim tárgyát képezett szolgálaté. 

A régi világ rombadőlésénél ebben a vonatkozásban igyekezetünk 
arra irányult, hogy össze ne törjenek s a romokkal be ne temetődjenek 
azok az értékek, amelyeket a régi világba évszázados s évezredes 
verejtékezéssel a keresztyénség épített be s hogy a nagy zuhanással 
járó megrázkódtatás meg ne ingassa az egyház épületét, meg ne 
lazítsa annak eresztékeit. Az ú j világ felépítésének megindulásánál pedig 
ebben a vonatkozásban ar ra kellett és kell összpontosítanunk figyelmün-
ket és törekvésünket, hogy a romtakarítási lázban félre ne dobják az 
évezredes és örökértékű építőköveket, amelyek nélkül az ú j világ alap-
jai nem lennének hordképesek, rést ne üssenek az egyház falain és meg 
ne csonkítsák annak erkölcsi s anyagi birtokállományát. 

Ezt a küzdelmet részben a hatalom birtoklóival, részben a köz-< 
vélemény egyrészét hatalmukban tar tó irányzatokkal kellett megvívnunk. 
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y A vereségek nem csüggesztettek el, a részleteredmények pedig erősítik 
azt a meggyőződésünket, hogy törekvéseinket, amelyek nemcsak az 
egyház, de a nemzeti s az egész emberiség javát is célozzák, végső siker 
koronázza s azt az erőt is, amelyet ez a küzdelem lekötve tart , a világ 
belső építésére fordíthatjuk. 

'Ennek a reménységnek jegyében tekintek végig három esztendő 
szolgálatán és terjesztem arról szóló, részletes jelentésemet a követ-
kezőkben; & Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés elé. Ez a jelentés a 
dolog természeténél fogva több olyan helyzetről és szolgálatról is számot 
ad, amelyben közvetlen szerepem nem volt, de amelynek felvázolását 
egyházunk legfőbb kormányzati szervének ezen a számadó közgyűlésén 
ezokból elmellőznöm nem lehet. 

A sokágú anyagot könnyebb áttekinthetés céljából két főcsoportba 
osztom. Az első fejezetben az összeomlásról, a másodikban az új já-
építésről szólok. 

Rz összeomlás. 

A katasztrófa útján. 

1943. évi december hó 3.-án tartott, utolsó közgyűlésünk Magyar-
ország evangélikusságának az összeomlás előtti utolsó, együttes sereg-
szemléje és testvéri kézfogója volt. Zavartalanságában is sejthető volt 
már a végkifejlés tragikuma, a viszonyokhoz képest reményen felül 
népes látogatottságában pedig kifejezésre jutott az egymástól hosszú 
időre, sokaktól örökre való elszakadás bús sejtése. 

Egyházunk, mint addig, azután is, hivatásához méltóan a békességet 
szolgálta. Templomaiban imádkoztak a békességért. Szóvivői számtalan 
egyházi konferencián hangsúlyozták és népünk tudomására hozták, 
hogy a felkorbácsolt háborús szenvedélyek s az azok szolgálta törekvések 
bűnösek, károsak, veszedelmesek, mert szelet vetnek és vihart aratnak. 
Számtalan előadás és prédikáció szólt arról, hogy egy modern világ-
háború a győzőnek éppen úgy, mint a legyőzöttnek mérhetetlen kárt , 
szenvedést és vérveszteséget jelent. Nemzetünk — ezt le kell rögzíte-
nünk és ki kell hangsúlyoznunk nemzetünk vádlóival szemben — két 
évi szívós ellenállás után, akarata ellenére sodortatott bele a háborúba, 
egyházunk pedig minden lehetőt elkövetett a háború borzalmainak eny-
hítésére. 

Minden fórumán felemelte tiltakozó szavát a háború eldurvulása 
ellen. Körlevéllel fordultunk a gyülekezetekhez, hogy az áldatlan légi-
háborúban ej te t t foglyokkal szemben a hívek emberséges bánásmódot! 
tanúsítsanak. Minden fegyvertelenné vált hadifogoly a felebaráti sze-
retet megnyilvánulásaiban részesítendő. 

Egyházunk nagyméretű akciót indított a háború sújtotta, nélkü-
löző finn gyermekek befogadására. Ezer finn gyermeknek szerető ott-
hont ajánlottunk fel. Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy rajtunk kívül álló 
okokból hazai földön nem tudjuk őket szeretetünk jeleivel elhalmozni, 
a Luther-Szövetség országos gyűjtést rendezett, amelynek szép ered-
ményét pénzben küldjük el a követség útján rendeltetésszerű felhaszná-
lásra. 

Orosz fogságba került hadifoglyaink érdekében az Evangélikus 
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,Élet az Egyesült Államok elnökéhez nyílt levelet intézett, amely angol 7 , 
fordításban illetékes helyre küldetett . 

Az Egyházak Világtanácsával kapcsolatainkat egészen a te l jes 
összeomlásig fenntartottuk, egyházi vonalon igyekeztünk enyhíteni azt 
a feszültséget, amelyet az itthoni politika külföldön népünknek mér-
hetetlen kárt okozott. Svédországban, Finnországban és Svájcban, 
tartózkodó lelkészeink olyan kérdésekben is tájékoztat ták egyházunk 
álláspontjáról a külföldet, amelyekről írni akkor már nem lehetett. A 
német katonai megszállás megtörténtekor felhívtam ezeket a lelkészeket, 
hogy helyükön maradjanak s éljenek a szabadság nyújtotta lehetőségek-
kel egyházunk és nemzetünk javára. Különösképpen ki kell emelnerrj 
Viajta Vilmos értékes svédországi munkáját. Kőnyomatosával a svéd 
egyházi s napisaj tót ellátta magyar vonatkozású hírekkel, amelyekből 
amerikai lapok is sokat átvettek. 

Nemes célzatú, de a háború sodrát feltartóztatni nem tudó erő-
feszítések voltak ezek sok más hasonlóval együtt. A katasztrófa ú t j a 
meredeken vezetett lefelé s veszedelmes kanyarhoz érkezett 

a német megszállás alatt. , 
Az a katasztrófa s mély megaláztatás, amelytől hű hazafiak m á r 

régóta féltették nemzetünket s amely akkor már a kontineois csaknem 
valamennyi államán beteljesedett , 1944 március 19.-én várat lan hirtet 
lenséggel utóiért minket is. A vesztét érző német hadvezetőség addigi 
erőszakosságait betetézte hazánk megszállásával s államunk' 
szuverénitásának megtörésével. Ettől az időtől kezdve nem volt szabad 
magyar politikai akarat, hanem csak a német érdekek kiszolgálása. 
Magyarország élére olyan kormány került, amely nem a nemzet érdekeit 
tartot ta szemelőtt, hanem a német katonai parancsnokságok akaratához 
igazodott. 

Egyházunk az adott körülmények között minden lehetőt elkövetett, 
amit a katasztrofális helyzetben megtehetett. Március 20.-án kellett 
volna megünnepelnünk Kossuth Lajos halálának 50. évfordulóját. A 
nagy szabadsághős emlékünnepén hazánk ugyanolyan német iga alatt 
nyögött, mint Kossuth idején. Ünneplésünkre gyász borult, aminek méltó 
kifejezést adott D. Kapi Béla püspök a Deák-téri templomban elmon-
dott, emlékezetes beszédében. , ; 

A Sztójay-kormány az alkotmányos alapról letérve, törvények he-
lyett jórészt rendeletekkel kormányzott. Ezzel szemben írásban fordultam 
Sztójay miniszterelnökhöz, hangsúlyozva, hogy a magyar alkotmány 
értelmében törvényeket kormányrendeletekkel pótolni nem lehet és 
kérve, hogy olyan intézkedések megtétele előtt, amelyek az egyházat 
érintik, mint pl. a házasság-ügyi rendelkezések, hallgassa meg az egy-
házat. Beadványomra válasz nem érkezett s az ország fel tartóztathatat-
lanul haladt a nyilt diktatúra felé. 

Amikor a kormány tudtával és beleegyezésével német katonai pa-
rancsnokságok a németlakta vidékeken a német birodalmi hadsereg ré-
szére sorozásokat tartottak, tiltakozó iratot nyújtottam be, melyben óvást \ 
emeltem az ellen, hogy német nevű, de magyar nemzetiségű egyéneket 
akaratuk ellenére, erőszakosan SS katonai alakulatokba sorozzanak be. 
Az ellen is bejelentettem tiltakozásomat, hogy lelkészeink közül bárkit 
behívhassanak más, mint a honvédség keretében megszervezett tábori 
lelkészi szolgálatra. Ennek az emlékíratnak a Sztójay-kormány helyt-
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y adott és vizsgálóbiztosokat küldött ki a német katonai túlkapások rész-
beni orvoslására. Nincs is tudomásom arról, hogy lelkészi karunkból 
valakit akarata ellenére az SS kötelékébe besoroztak volna. 

Amidőn a német hadsereg visszaözönlött és szokásához híven q 
feladandó területeket erőszakosan kiürítette s tel jes elpusztítással fe-
nyegette, a református egyházzal karöltve tiltakoztam az ország erő-
szakos elnéptelenítése ellen. Felszólaltam az ellen, hogy Magyarország 
lakosságát és javait ismeretlen helyre, nyugatra hurcolják s a magyar 
falvakat és városokat elpusztítsák. Ugyanakkor a püspöki kar felhívta 
a lelkészek figyelmét az Üdvözítő ama szavára, hogyi a pásztor kötelessége 
híveivel jóban-rosszban egyaránt kitartani. Sajnos, a tökélyre emelt 
német propaganda s a német katonai parancsnokságok által kiadott kiürítési 
parancsok mégis sok lelkipásztort elsodortak gyülekezetéből. A me-
nekült lelkészeket segélyeztem s igyekeztem a további, nyugatra való 
menekülés céltalanságáról meggyőzni. Mikor pedig az esztelen pusztítás 
hazánk fővárosát is martalékul akar ta dobni, a református egyházzal 
közösen tiltakozó iratot adtam át a Szálasi-kormánynak, óvást emelve 
ruemcsak egyházunk, hanem az egész magyar nemzet 'nevében is a 
főváros hidainak és közműveinek felrobbantási terve ellen. A Szálasi-
kormány beadványunkra értesített , hogy a német hadvezetőség a köz-
művek felrobbantásától eltekint. Drámai beadványban kértem Budapest 
nyiltvárossá nyilvánítását. Választ néhány nap múlva Szálasi sa j tó jából 
kaptam, amely hazaárulónak bélyegezte mindazokat, akik Budapesti 
nyiltvárossá nyilvánítását kívánják, mert szerinte soha sem volt olyan 
közel a győzelem, mint akkor. Utolsó tiltakozásomat 'már a német 
katonai parancsnokságon jelentettem be, amikor felszólaltam az egye-
temes székház lefoglalása és hadianyag-raktárrá való alakítása ellen. 
A német városparancsnokság, tekintettel arra, hogy az egyetemes szék-
házban országos könyv- és levéltárunk is el van helyezve, szándékától 
elállt . 

A német megszállás alatt jutott el végkifejléséhez a nemzetünk 
sorsá t is megpecsételt 

zsidókérdés. 

A zsidókérdés egyházunkat közelről érintette. Egyrészt, raert kü-
lönösen a fővárosban nagyobb számú olyan hívünk van, aki a zsidó 
vallásról té r t át s olvadt be a keresztyénség szent közösségébe, más-
részt, mert egyházunkat, az evangéliumi lelkiség és krisztusi szeretet 
hordozóját, mélységesen megrendítette mindaz az embertelenség, amely 
bármely embertársunknak, tehát a zsidóságnak is osztályrészül jutott . 
Az egyház, a szeretet s irgalmasság tekintetében a bibliai irgalmas 
samaritánus példájá t tartva szemelőtt, sohasem volt személyválogató s 
megvan hozzá a joga s bátorsága is, hogy felemelje szavát, ha Isten 
törvényével ellenkező akarat fajokat , társadalmi osztályokat, vagy egyes 
pszemélyeket igazságtalanul üldöz, vagy azokkal embertelenül bánik. 
Ennek a jognak gyakorlására — sajnos — bőségesen volt alkalom. Az 
országgyűlésben helyet foglalt egyházi férf iak a zsidótörvények tárgya-
lásánál tisztán és világosan hallatták szavukat s az egyház sem maradt 
néma. Nem hinném, hogy tévedek, ha erre vezetem vissza azt, hogy, 
míg a környező államokban már 2—3 évvel előbb kiirtották a zsidókat, 
nálunk a német katonai megszállásig a zsidóság a nagyobb csapásokat 
el tudta kerülni. Az egyház ezirányú erőfeszítéseit sokszor kétségbe-
vonják, sőt megtetézik még vádaskodással is. De az egyház igazának 
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tudatában halad a maga útján, nem tanácskozik testtel és vérrel, uta- 7 . * 
s i tást csak az egyház Urától fogad el és tetteiért senkitől sem vár 
köszönetet, még kevésbbé hálát. 

A zsidóság helyzete a német ikatonai megszállással vált válságossá. 
Nemzetünk vádlói szemelől tévesztik, hogy a zsidóság t ragédiá ja akkor 
következett be, mikor nemzeti szuverenitásunk megszűnt s idegen ka-
tonai parancsnokság utasításai alapján igazgatták az országot. Egy-
házunk a kormányfőtől többször kapott megnyugtató ígéretet, sa jnos 
azonban a hatalom akkor már nem volt a kormány kezében s ígéretét 
vagy nem tudta, vagy talán nem is akarta megtartani. 

Elnöktársammal 1944 április 4.-én a református egyházzal azonos 
szövegű beadvánnyal fordultunk Sztójay Döme miniszterelnökhöz, Ja ross 
Andor belügyminiszterhez s Antal István vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez a kormány zsidórendelete tárgyában. Erélyesen védel-
münkbe vettük zsidófajú egyháztagjainkat s részükre számos kedvez-
ményt sikerült is elérnünk. De ugyanakkor a nem keresztyén zsidók 
részére is az u. n. emberi jogok elismerését követeltük. Május 5.-én 
ú jabb beadványt intéztünk Sztójay Döme miniszterelnökhöz, amelyben 
határozottan állástfoglaltunk a gettók létesítése ellen s öva intettük a 
kormányt attól, hogy a magyarországi zsidókat külföldre szállítsák a 
tel jes bizonytalanságba. Nyomatékosan hangsúlyoztuk, hogy az ilyen 
terv végrehaj tása nemzetünk becsületét s jóhírét rontaná meg a művelt 
nemzetek előtt. Amikor ennek a beadványnak sem volt meg a ikellő 
eredménye, június 21.-én a két protestáns testvéregyház egyetemes el-
nöksége küldöttséggel kereste fel Sztójay Döme miniszterelnököt s 
közös memorandumban kérte a zsidók külföldre szállításának s a get-
tókba szállítással kapcsolatos embertelen bánásmódnak azonnali be-
szüntetését. A miniszterelnök a küldöttségnek megnyugtató kijelentése-
ket tett, a memorandumra szóló válaszként pedig megküldötte Endre 
László államítitlkár tájékoztató jelentésének másolatát, amelyben az 
államtitkár azt merte fejtegetni, hogy »a zsidókkal való bánásmód 
ihumánus s a keresztyén szellemnek megfelelő*. A Jkét protes táns 
egyház elnöksége 1944 július 20.-án Budapesten közös tárgyaláson 
beható megbeszélés tárgyává tet te a zsidókérdésben kialakult helyzetet 
s az egyházakra váró kötelességet. Tudomásul vette, hogy a refor-
mátus egyház s egyházunk püspökei közös pásztorlevelet intéznek a 
gyülekezetekhez s azt a kijelölendő vasárnapon a templomokban felol-
vastatják. Ebben áz egyházi közvélemény elé terjesztik a Sztójay-
kormány hatalmi túlkapásait, melyek immár ólomsúllyal nehezednek 
a nemzet lelkiismeretére. A két egyház elnöksége megbeszélte a pásztor-
levél szövegét, amely ismerteti a keresztyénség s a nemzet érdekében 
tet t egyházi lépéséket. A pásztorlevél szétküldésére azonban, sa jnos 
nem kerülhetett sor, ugyanis Serédi Jusztinián hercegprímás pásztor-
levelének terjesztését a kormány megakadályozta s értesítette a protes-
táns püspöki kart, hogy hasonló intézkedéseket foganatosított a hasonló 
tárgyú protestáns pásztorlevéllel kapcsolatban. Ilyen körülmények kö-
zött a pásztorlevél helyett a gyülekezetek csak rövid értesítést kap-
hattak, hogy a zsidóság érdekében az illetékes kormánytényezőknél 
minden lehetőt elkövetünk s fáradozásainkat továbbfolytatjuk. A mi-
nisztertanács ennek a rövid értesítésnek ter jesztését végre nem akadá-
lyozta meg. A Sztójay-kormánnyal folytatott tárgyalások meddősége? 
most már nyilvánvalóvá vált. Kétségtelen volt, hogy a kormányban 
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ellentétes törekvések küzdenek. A zsidókérdésben idegen hatalmi erők 
érvényesülnek s idegen politikai elgondolások győzedelmeskednek. A 
miniszterelnöknek nem volt akarata s ereje a keresztyén szellemű ál-
láspont keresztülvitelére. 

A megrendítő események hatása alatt s a kormány felelős ténye-
zőivel folytatott kemény harcok árán végül mégis sikerült rést vágni 
a zsidótörvény végrehaj tásának acélfalán. A kormány felsőbb rendel-
kezésre a külügyminisztériumban bizottságot szervezett s az ország 
kormányzója kivételezési joggal ruháztatott fel. Megnyílt tehát annak 
lehetősége, hogy érdemes munkálkodás, közéleti s egyházi szolgálatok 
alapján egyesek oltalomban részesüljenek. Enyhítő intézkedés volt az 
is, hogy a kormány a keresztyén egyházak sürgetésére felállította »A 
Magyarországi Keresztyén Zsidók Szövetségét«, miáltal a keresztyén 
vallású zsidók kedvezőbb körülmények közé kerültek. Egyházunk in-
tézkedései a zsidókérdéssel kapcsolatosan kettős irányban haladtak* 
Oltalmat kellett nyújtani a zsidószármazású evangélikusoknak, hogy 
megváltozott külső körülményeik között az egyházban hitéletet élhes-
senek s gyermekeik vallásos oktatásban részesüljenek, továbbá bizto-
sítani kellett, hogy az át térni szándékozók megfelelő hitoktatásáról is 
gondoskodás történjék. Ugyancsak nagyarányú szervezési munkát he-
lyezett egyházunk azért is folyamatba, hogy a szüleiktől megfosztott 
Ikisgyermekeklnek megfelelő otthont biztosítson. Egyházunk addigi in-
tézményeiben és külön erre a célra megszervezett otthonaiban többi 
mint 500 gyermek talált oltalmat. 

( Az egyetemes egyház presbitériuma 1944. évi július hó 14.-iki 
ülésén kimondotta, hogy zsidóvagyonoknak, illetőleg objektumoknak 
egyházi vagy személyi célokra való igénylését, igénybevételét megtilt ja. 

Bár az egyházak súlyos körülmények között vették fel a harcot 
a zsidóság megmentéséért, annyit kétségtelenül elértek, hogy Budapest 
zsidó lakosságának egyrésze nem szállít tatott külföldre. 

Szálasi uralomra jutásával a kormánnyal ebben a kérdésben való 
tárgyalások minden lehetősége megszűnt. Szálasi 13.144 „(pol.) 1944. 
szám alat t értesítet te egyetemes egyházunkat, hogy ezzel a rendeletével 
a zsidókérdést véglegesen elintézettnek tekinti s e tárgyban többé 
senkivel tárgyalni nem óhajt. Ennek a rendeletnek alapján végrehaj-
tot ták a gettósítást, a külföldi menleveleseknek u. n. >védett« házakba 
gyűjtését s a lehetőségekhez képest gyors ütemben való külföldre-
szállítását. Szálasi terveit a bekövetkezett katonai események miatt 
teljes mértékben nem haj that ta végre. 

Rövidesen összegezve az elmondottakat, megállapíthatom, hogy 
egyházunk egész tekintélyét és befolyását latba vetette az embertelen-
ségek megakadályozására s minden anyagi erejét mozgosította azok 
enyhítésére. Olyan időben tet te ezt, amikor az országban az egyháza-
kon kívül a zsidók védelmére hangját nem emelte fel senki. Sem a 
pártok, sem a társadalmi egyesületek, sőt még'maguk az üldözöttek £em. 
Egyházunknak nincsen oka arra, hogy a zsidókérdéssel kapcsolatosan 
bűnbánatot tartson, mint ahogy annak sincs értelme, hogy mások bű -
neiért mi vezekeljünk. 

Mivel a kettőnek egymáshoz való viszonyát az összeomlás előtti 
időben főképp a zsidókérdés állása határozta meg, ide kívánkozik annak 
rövid ismertetése, hogy milyen viszonyban élt akkor egymással 
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az egyház és állam. 

A változó kormányok alatt azok lelkiségének megfelelően egyhá-
zunkhoz való viszonyuk is különböző volt. Kállay Miklós kormánya alatt 
az egyház és állam viszonyában az előbbi évekéhez képest változás nem 
állott be. A német megszállás alatt azonban egész a végkifejlésig ál-
landóan romlott a viszony. Sztójay Döme állandóan hangoztatta, hogy 
isúlyt helyez az egyházakkal való együttműködésre, ellenben ennek 
kézzelfogható jelét nem láttuk. Az egyházak erőteljes kifogásainak nem 
sok foganatja volt nála. Kétségtelen tény, hogy kérdéseinkre adott köz-
lései és tájékoztatásai sokszor nem fedték a valóságot s ígéretei nem 
váltak valóra. Kiélesedett a helyzet a zsidó származású egyénekkel 
kötött vegyesházasságok, majd általában a zsidókérdés — fentebb 
részletesen ismertetett — vonatkozásaiban, amidőn a kormány az egy-
ház megkérdezése nélkül az egyházat érdeklő kérdésekben az alkot-
mányba s egyházunk hitelveibe ütköző rendeleteket bocsátott ki. Lakatos 
Géza rövid életű kormánya alatt az egyház több megértésre talált s 
a helyzetben rövid időre enyhülés állott be. Szálasi Ferenc diktatórikus 
kormánya a sa já t eszmevilága körén belül mozgott s ennek következ-
tében az egyház felfogásával szembe' került. Rendkívül kínos volt, 
hogy mégis a keresztyénség védelmezőjeként szerette feltüntetni magát 
és keresztyén jelszavakat hangoztatott, holott, uralma erőszakon alapult 
és nyomában könny és vérözön - folyt. 

Azok az utolsó rendeletei, melyeket Budapest eleste után adott ki, 
már nyiltan az egyház jogaira és szabadságára törtekí s a tel jes fejvesz-
tet tség bélyegét hordozták. Mivel az akkor még hatalmában volt ország-
részekkel nem volt már kapcsolatom, ezekkel a rendeletekkel D. Kapi 
Béla püspök, elnöktársam szállt szembe, §ki az egyházegyetem kormá-
nyát azon a területen akkor kézbentartotta. Amikor ennek lehetősége 
a harctéri helyzet miatt reá nézve is megszűnt, már hamarosan bekövet-
kezett Szálasi Ferenp uralmának vége. 

Az általános fejvesztettség közepett egyházunk magatar tását min-
den vonatkozásban higgadt megfontoltság, nagy körültekintés és bölcs 
előrelátás jellemezte. Erről igyekszik számot adni jelentésem következő 
két fejezete. 

Rendkívüli viszonyok — rendkívüli intézkedések. 

Az egyetemes presbitérium 1944 április 17.-én tar tot t ülésén, előre-
látva a bekövetkezendő eseményeket; s hogy »a súlyos háborús viszonyok 
között olyan kérdések merülhetnek fel, amelyek sürgős intézkedéseket 
igényelnek, viszont az egyetemes közgyűlés és presbitérium egybei-
hívasa lehetetlenné válik, — kimondotta, hogy meghatalmazást ad az 
elnökségnek a rendkívüli viszonyok között olyan intézkedések foganato-
sít asára, amely intézkedéseket a törvény s a fennálló törvényes ren-
delkezések az egyetemes közgyűlés s az egyetemes presbitérium hatás-
körébe utalnak«. > ' 

A helyzet állandóan romlott. A vasúti forgalom megbénult, a 
légitámadások állandósultak, a főváros lakossága naponta többször le-
vonult az óvóhelyre. A rombolások s a veszteségek nagy méreteket öl-
töttek, aminek következtében megbénult a munka s a termelés, maga 
az élet pedig állandó veszedelemben forgott. Erre való tekintettel az 
egyetemes presbitérium július 14.-én tar tot t ülésén a fenti ineghatal-
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mazást ki ter jesztet te az egyházkerületek, egyházmegyék s egyházköz-
ségek elnökségeire is, azzal a rendelkezéssel, hogy kötelesek az illetékes 
fórumok utólagos jóváhagyását kikérni. 

Az egyetemes presbitérium az egyre fokozódó légitámadásokra való 
tekintettel elrendelte a fontosabb okmányok, képek, iratok biztonságba 
helyezését s a j r a az esetre, ha az egyetemes egyházi iroda munkája a 
.bombázások miatt Budapesten végezhető nem lenne, megjelölte azt 
a vidéki egyházi épületet, amelybe majd átköltözhet. Az egyház összes 
ér tékpapír ja i ról három példányban jegyzék készítését s az ország három 
ikülöriböző helyén való biztonságba-helyezését rendelte el. A vidékre 
költözés elvi okokból nem történt meg, ellenben az egyházegyetem min-
den értékét és pénzét sikerült biztonságba helyezve átmenteni a jövő 
számára. 

Az ország mind nagyobb részének hadműveleti terület té válásával 
kapcsolatban, valamint a szakadatlan légitámadások okozta rombolások 
miatt a felbomlás jelei mind szembetűnőbbek voltak. A posta az illet-
ményeket vagy nem tudta már kézbesíteni, vagy a kiürítés következtében 
nem volt kinek kézbesítenie. A vallás- és közoktatásügyi minisztériumi 
megtette az intézkedéseket a nyugatra való költözés tekintetében, minek 
következtében az ország nagyobb részének lelkészi kara elesett volna 
illetményétől. Ilyen súlyos körülmények között a II. ügyosztály vezető-
jével, aki nem volt haj landó nyugatra menni, olyan megoldást találtunk, 
hogy a lelkészi kar illetményeit mintegy 6 hónapra az egyetemes egyházi 
i roda számfej tse s fizesse ki az érdekelteknek lehetőleg a jelentkezéskor 
azonnal az erre a célra ju t ta to t t államsegély terhére. Egyetemes egyházi 
i rodánk a számfej tést s az azzal járó nagy és felelősségteljes munkát 
olyan kifogástalanul lá t ta el, sokszor a légoltalmi pincében dolgozva, 
thogy illetményét minden menekült lelkész azonnal* felvehette. Volt 
ollyan nap, hogy a fel torlódott munka s az állandó életveszedelem mel-
le t t az iroda 30—40 nagy szükségben lévő lelkész bonyolult illetményét 
számfej te t te és folyósította. Ezért Vargha' Sándor főt i tkárt külön el-
ismerés illeti. 

Jelentésem másik fejezete, amely az általános fejvesztettség köze-
pe t t foganatosított intézkedéseket tárgyalja, az eddig említetteken kívüli 
e,mbervédelmi és szociális vonatkozásokról számol be a gyűjtőcím a la t t : 

Bekapcsolódás a Svéd Vöröskeresztbe. 

A fokozódó inség és nyomorúság, a hajléktalan gyermekek s asz-
szonyok százainak vigasztalan sorsa a r ra késztetett , hogy intézményesen 
vegyem fel a küzdelmet azonnali megsegítésükért és elhelyezésükért. 
Ebből a célból 1944 augusztus 18.-án a Svéd Vöröskereszt elnökével, 
Langlet Valdemárral s az egyetemes főt i tkárral felkerestem Danielsson 
svéd követet, akivel megállapodtam a Svéd Vöröskeresztbe való be-
kapcsolódásunk módozatai felől. A megállapodás értelmében elnökségem 
alatt , a főti tkár ügyvezetése mellett megalakult a Svéd Vöröskereszt 
kötelékébe tartozó Protes táns Egyházi Szociális Intézmények Osztálya. 
Alakuló közgyűlésére meghívást kaptak az összes protestáns egyházak 
és felekezetek, valamint a Svéd Vöröskereszt illetékes tényezői. A 
rjeformátus egyház részéről Dr. Dómján János személyében nemcsald 
összekötőt, hanem buzgó munkatársat is nyertünk. A szociális inség 
leküzdésére 132 intézmény ajánlot ta fel együttműködését a Svéd Vörös-
kereszt kötelékében működő Protes táns Egyházi Szociális Intézmények 
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Osztályának. Ennek volt köszönhető, hogy minden jelentkező üldözöttnek f # 
s a menekültek hatalmas tömegének azonnal oltalmat, szállást és élel-
met tudtunk biztosítani. Óriási munka volt ez, amely, hála a nagyszámú 
önkéntes munkaerőknek, valamint a Fébé által erre a célra kiküldött 
Rupper t Mária diakonissza testvérnek, a főt i tkár önzetlen és buzgó 
vezetése s irányítása mellett minden zökkenő nélkül az evangéliumi 
segítő szeretet nevében továbbfolyt még az ostrom legsúlyosabb nap-
jaiban is. Amikor az állami közigazgatás gépezete s az egyházi admi-
nisztráció is végképp beszüntette működését, a segítő samaritánusi sze-
le te t leghatékonyabban munkálkodott, gyakran 20 önkéntes munkaerő 
megfeszített erejével. A válságos élelmezési viszonyok között kimagas-
lói s hálára kötelező munkásságot fe j te t t ki osztályunk érdekében Purgly 
Lajos egyházkerületi felügyelő, aki gazdaságának anyagi erejét mene-
ikültjeink megsegítésére fordította. Intézményeink is jelentős anyagi 
támogatásban részesültek. Nagy értéket jelentett számukra a svécti 
oltalom is, amely sok helyen igen jó biztonságot nyújtott . Az egyetemes 
egyház székháza s a Luther-Otthon is megnyitotta kapuját az egyházi 
személyek családtagjai előtt és csaknem három hónapon át 70 személynek 
nemcsak oltalmat, hanem élelmezést is adott. Az ostrom alat t s az azt 
követő hetekben Svéd Vöröskereszt-igazolványaink és élelmiszereink 
sokszor életmentők voltak. Az első kórház (Üllői-út 32.) élelmezését 
2 hétig osztályunk lá t ta el. Ez a munka csak akkor ért véget', amikor 
a Svéd Vöröskereszt feloszlott és Langlet Valdemár fődelegátus, né-
pünk önzetlen bará t j a visszatért hazájába. 

A Svéd Vöröskeresztnek és Langlet Valdemár fődelegátusnak er-
ről a helyről is soha el nem múló hálánk kifejezését tolmácsolom. 

Mire a Svéd Vöröskereszt működése megszűnt, már elérkezett 
njemzetünk a katasztrófa út ján a végállomáshoz, már befejezett tény 
volt, lezajlott 

az összeomlás. 

A pusztulás a sötéten látókat is megszégyenítő méreteket öltött. 
A modern gépesített háború a városokat és falvakat egyaránt sú j to t ta . 
A visszavonuló német alakulatok »wikking« romboló-osztagai nagy gya-
korlattal robbantották, kifosztották s tűzzel elhamvasztották népünk 
munkájának évszázados eredményeit. Hidak, középületek, templomok, 
gyülekezeti házak estek áldozatul a rombolás dühének, sőt sokhelyt még 
a tanyák is hasonló sorsra jutottak. Az állatállomány, gördülőanyag, 
éljelmiszer, lakás, üzemi- s kórházi felszerelés, a bankok páncélszekré-
nyeiben elhelyezett kincsek éppen úgy, mint a magánlakások értékei 
i»biztonságba helyezés« ürügye alatt nyugatra költöztettek. Az arc-
vonal átvonulásakor aztán a még megmaradt értékek is fosztogatás 
prédájául estek. , 

Budapest ostroma két hónapig tartot t . Mindkét fél tüzérsége s 
légiereje megszakítás nélkül lőtte városunkat, melyben minden 1iáz-
tiöímbért közelharc folyt. 1945 február 13.-án elhallgatott az utolsó 
német löveg is s az életben maradt lakosság hozzálátott először a sok 
halott eltemetéséhez s aztán a romok között az ú j élet legelemibb fel-
tételeinek megteremtéséhez. Egyetlen templomunk sem maradt épség-
ben, de azért az igehirdetés egy vasárnap sem szűnt meg. A törme-
Iiékek eltávolítása után az ablaktalan és romos templomok megteltek 
hívekkel, akik lelküket kiöntötték a Mindenható Atya előtt, »aki ilye-.. 
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7 < nagy halálból megszabadított és szabadít minket, benne reménykedünk, 
hogy ezután is meg fog szabadi tani« (II . Kor. 1,10.). 

A benne való reménykedés képesített arra, hogy megállva a ro-
mokon nem estünk kétségbe s bátor, bizakodó elhatározással és neki-
lendüléssel fogtunk az újjáépítéshez. Mert bizony enélkül a reménység 
nélkül kétségbeesés lehetett volna ú r rá rajtunk, aminthogy most is 
csüggedés szállaná meg a lelkünket, ha megelevenednek előttünk 

a háború pusztításai a statisztika tükrében. 

Az állami statisztikai adatok szerint harci cselekmények következ-
tében 400.000 magyar állampolgár vesztette életét, azaz az összlakos-
ság 5o/o-a. A halál aratásának képe azonban nem volna teljes, ha meg-
feledkeznénk az eltűntekről, továbbá azokról, akik fogságban, táborok-
ban, börtönökben pusztultak el, valamint az élelmiszerek hiánya folytán; 
1945-ben Budapesten 42o/o-ra felszökött gyermekhalandóságról s a 
gyógyszer és kórházi ápolás hiányában elhunyt betegek nagy számá-
ról. A kiéhezett lakosságban nem volt meg az ellenálló erő a járvá-. 
nyokkal szemben, s ezért annak soraiban széles rendet vágott a halál. 
Lelkészi karunk 70/0-a pusztult, vagy tünt el; orgyilkosok keze ál tal 
egy lelkész, előzetes rendőri le tar tóztatás alatt egy lelkész halt meg. 
Pedagógusainkról még nem állanak pontos adatok rendelkezésre, de 
megállapítható, hogy a veszteségek /itt i s jelentősek és tanítóhiányt 
okoznak. A lakosság vesztesége vidékenként változó. Ahol álló har-
cok fej lődtek ki, a veszteség döbbenetes. Egy fiókegyházközségben, 
amelynek lakossága nem haladja meg az 500 lelket, 88 polgári ha-
lott volt. 1 I •! ' ' 

Vannak egyházközségeink, ahonnan a lakosság jelentős részét is-
meretlen helyre vitték. Nyíregyházáról pld:. 2300 fér f i és 120 nő hiány-
zik. Alig van jaz országban család, amelynek ne volna gyásza s íöbb száz-
ezerre rúg azok száma, kik családtagjaikat még visszavárják. 

Az életben esett veszteségek mellett legfájóbb, hogy népünk er-
kölcsi kataklizmába, zuhant. Váj jon a Mindentudón kívül van-e valatö, 
Jaki (az erkölcsi romlásnak kísérteties nagyságát fel tudná mérni? 
Mi csak következtethetünk az erkölcsi katasztrófa nagyságára, a tisz-
tiorvosok jelentései alapján, a városokban és falvakban egyaránt fel-
lépet t v é r b a j eddig soha sem tapasztal t elhatalmasodásából s a há-
zasságon kivül született gyermekek számából. Mennyi megaláztatás, ön-
gyilkosság, meghasonlás és széthullása családi életeknek rejl ik a sta-
tisztika adatai mögötti A nemi erkölcs süllyedése mellett legszembe-
tűnőbb a lopás, a denunciálás bűne s a munkamorál süllyedése. Az 
jegyházakra súlyos fe ladat vár, hogy a sok lelki s erkölcsi rombolás 
után az evangélium erőivel el tudják végezni népünk lelki újjáépítését . 

Az anyagi veszteség is felbecsülhetetlen. .Több évtized megfeszí-
te t t munkájára lesz szükség, hogy teljesen talpraállhasson az ország. 
Egyetemes egyházunknak 1945. és 1946. évi adatai állanak rendelke-
zésre s adnak károsodásunkról tájékoztatást . 

1945 őszén, hat hónapi megfeszített új jáépítési munka eredménye-
ként, egyházi középületeinken nagyarányú, szinte anyagi erőnket meg-
haladó helyreállítási munka végeztetett el. Egyházunk népe ezen a téren 
válóban csodákat művelt, ami csakis felülről áramló erők segítségével 
volt lehetséges. 
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Templomaink károsodása az 1945. évi őszi adatok szerint : 1 Y. 

épen maradt megrongálódott elpusztult 

A Bányai Egyházkerületben 33 o/0 63.7 o/o 3.3 o/0 
a Dunáninneni « 27.8 o/o 70 .3 o/0 1.9o/0 

a D u n á n t ú l i > 51.6o/0 48.4 o/0 — 
a Tiszai » 55.0 o/0 45.0 o/0 — 

országos viszonylatban 38.8 o/o 59.5 o/o 1.9 o/o 

Elpusztult templomaink: a budavári, óbudai, veesési és bicskei. 
A veesési templom pót lására az Egyházak Világtanácsától össze-

rakható fatemplom érkezett, amely 1946 augusztus 25-én adatot t á t 
nemes rendeltetésének. A templomszentelési ünnepen az egyházegyetem 
nevében a főt i tkár kiséretében résztvettem. 

.A harci cselekmények s egyéb pusztí tás következtében megron-
gált templomok között 87 olyan van, amelynek pusztulása a 30o/o-ot 
meghaladja. Ezeket a gyülekezetek a jelen gazdasági viszonyok között 
önerejükből helyreállítani képtelenek, minek következtében segélyezés-
re szorulnak. 

A lelkészlakok és iskolai épületek állapota 1945-ben: 

épen maradt megrongálódott elpusztult 
A Bányai Egyházkerületben 27.9o/o 69.6o/o 2.50/0 
a Dunáninneni » 9.90/0 87.60/0 2.5o/o 
a Dunántúli » 47.3o/o 50.0 0/0 2.7o/o 
a Tiszai » 36.8o/o 58.9o/o 5.30/0 

országos viszonylatban 31.9o/o 65.30/0 2.8 0/0 
Az egyházi (irodai, iskolai) felszerelésből elveszett vagy elpusz-

tul t : 
A Bányai Egyházkerületben 59.3 o/o 
a Dunáninneni » 77.9 o/o 
a Dunántúli » 52.0 °/o 
a Tiszai » 90.9 o/o 

országos viszonylatban 62.9 o/o 

A testi s anyagi kár t szenvedett lelkész- és pedagóguscsaládok 
száma : 

A Bányai Egyházkerületben test i kárt 36, anyagi kár t 60 
a Dunáninneni » » » 6 » » 38 
a Dunántúli » » 10 » » 53 
a Tiszai » » » 20 » » 12* 

összesen test i ká r t 72, anyagi kár t 163 
család szenvedett. 

Az általános helyzet szemléltetésére megemlítem, hogy 27 lelkész 
még lu therkabát já t is nélkülözni kénytelen. 32 lelkésznek egyetlen öltö-
zet ruhája sem maradt meg, miértis kölcsönruhában j á r t s ezek közöt t 
4 átmenetileg kölcsönzött parasztruhában végzett istentiszteletet . T ö b b 
lelkészcsalád gyermekeit ruha hiánya miatt nem tudta taníttatni. Misz-
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f sziói lelkészeink közül többen télvíz idején nem látogathatták szón-
ványaikat, mert nem volt lábbelijük. 

Az egyházegyetem székháza 32 belövést kapott s udvarán légi bomba 
robbant . Könyv- és levéltára sértetlenül s épen megmaradt, de ima-
terme aknát kapott. Az összes helyiségeket lakhatóvá tettük s a n ^ y 
új jáépítési munkálatokat még 1945 tavaszán elvégeztük, míg a belső 
sérülések helyreállítása s a külső tatarozás folyamatosan történik. 

Az egyházegyetem nyugdíjintézetének tulajdonát képező két bér-
ház közül a Bangha Béla-utca 4. számú könnyebb sérüléseket szen-
vedett, amelyek nagyjában helyreállíttattak. A Márt i rok-út ja 62. számú 
bérház ellenben hat hétig tűzvonalban állott s ennek következtében több 
mint 50 százalékos a sérülése. Az épület állagát biztosító munkála-
tokat nagyjában még 1945-ben elvégeztettem s azóta is — az anyagi 
erőkhöz mérten — szinte szakadatlanul folyik a . helyreállítás, melynek 
eredményeképpen rövidesen csaknem minden lakás lakhatóvá válik. 

Bemutatom az 1946. évi szeptember hó 10-ig beérkezett jelen-
tések alapján készült összefoglaló statisztikát egyházunk háborús épü-
letkárairól, tekintettel az időközben elvégzett helyreállítási munkákra, 
mely utóbbiak egyházunk életerejének s élő reménységének beszédes 
bizonyságai. 
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7. ' íA háború okozta súlyos károk között fel kell említenem az egy-
házegyetemet, a nyugdíjintézetet és az jegyetemes egyházi alapítvá-
nyokat s alapokat ért készpénz, valamint értékpapírokba befektetetet t 
tőkeveszteséget is, amely a pénz s az értékpapírok elértéktelenedésé-
vel állt elő. A nyugdíjintézet alapszabályai értelmében tar ta lékalapjának 
mintegy egyharmad része készpénzben, illetőleg kölcsönökben volt el-
helyezve. Ez a tartalékalap, mely meghaladta az 500.000 aranypengőt, 
éppúgy semmivé vált, mint az egyetemes egyház alapjainak s alapíti-
ványainak készpénz- és értékpapírállománya. . 

Témplomainkon, lelkészlakainkon, iskoláinkon, tanítólaka.inkon és 
.más középületeinken kivül súlyos veszteségek érték intézményeinket 
is. Egyházunknak 64 charitativ, diákjóléti, missziói, népnevelő s egy-
házépítő intézménye van, amelynek épület és felszerelési kára 2,905.000 
aranypengő. 

14 egyházi egyesületünk vagyonát 527.000 aranypengő értékben ká-
rosította meg a háború. Az evangélikus diakónia 210.000 aranypengő há-
borús kár t szenvedett, egyházi nyomdáink vesztesége pedig megha-
l ad ja az 500.000 aranypengőt. 

Amikor sebeinkre és veszteségeinkre tekintünk, tanácstalanság és 
kétségek akarnak elhatalmasodni raj tunk, de ha égre emeljük tekin-
tetünket, megértjük, hogy Isten nem próbál meg jobban, semhogy 
elviselhetnénk s József vallomása kél ajkunkon, hogy ami rosszat az 
emberek gondoltak, azt Isten jóra fordít ja . 

Az összeomlás után romokon állva, fájdalom könnyfátyola homá-
lyosította el tekintetünket, de mennyei reménység sugárözöne ragyo-
gott a bús romok felet t s szemünk előtt megvillant 

az újjáépítés 

feladatának nagyszerűsége és reményteljessége. 
Mindjár t szemügyre vettük azt, amink megmaradt s azokat, 

' akik megmaradtak. 

Elsősorban egymást kerestük. Azokat., akikkel együtt kell elvé-
geznünk az új jáépítés emberfelett i teljesítményeket követelő, nagy mű-
vét. Egymás felé nyúltak a kezek s amikor egymásra találtak, meleg 
szorításukban kifejezésre jutott az egymásratalálás öröme, az együttes 
szolgálat készsége, az összhangra irányuló elhatározás s a bátor neki-
szánás, amely biztos abban, hogy a lehetetlent is lehetővé tud ja és fogja 
tenni. Boldog öröm volt, amikor a derék vasutasaink önkéntes vállal-
kozásából félénken megindult, de csakhamar nekibátorodott és rövi-
desen a régi tökélyre jutot t magyar posta közvetítése ú t ján újból létre-
jöt tek a megszakadt kapcsolatok s szívtől-szívhez szállt „az üzenet: 
élünk, bízunk a jövőben és minden erőnket latbavetjük annak biz-
tosí tásáér t . Csakhamar megszületett és egész nagyvonalúságában ki-
bontakozott az a tettrekész, harmonikus és csodálatos eredményeket 
felmutató együttműködés, amelyhez hasonlót csak egyházunk hősko-
rának története ismer. 

Fájdalom azonban, azok közül, akik az egyházegyetem szolgálatában 
éveken, sőt évtizedeken át munkatársaink voltak, a megváltozott helyzet, 
életkörülményeik és megfogyatkozott erőik kényszerítése miatt sokan 
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kiálltak a munkások sorából. 

Lehetetlen itt mindnyájukat felsorolnom, csak néhányat nevezek 
meg közülök, de bennük nemcsak tőlük, hanem az általuk képviselt 
típustól, sőt mindazoktól is búcsúzom, akik az egyetemes közgyűlés 
hálájától kísérve az egyházegyetem munkaterületét elhagyni kénysze-
rültek. 

Ziermann Lajos meleg szívét, tántoríthatatlan elvhűségét és veszé-
lyeztetett helyzetekben félelemnélküli s épp ezért győzedelmes helyt-
állását éppoly inehezen nélkülözi egyetemes egyházunk, mint Sárkány 
Béla bölcseség lelkétől áthatott, csendes, pontos kötelességteljesítését. 
Dr. Bélay István higgadt megfontoltsága csakúgy hiányozni, fog, ha 
tárgyalásra ülünk össze, mint Dr. Ruhmann Jenő szaktudása s mindig, 
mindenben rendelkezésre álló szolgálatkészsége. Dr. Horvay Róber t nagy 
lelkiismeretességének számvevőszékünk munkájából való kiesése nem 
kisebb veszteség, mint azé az odaadásé s megbízhatóságé, mely Dr. 
Becht Albert szolgálatát jellemezte. 

Szolgálatukból távoztukban egyházegyetemünk hálája kíséri őket 
s velük együtt mindazokat, akiknek kényszerű kikapcsolódása az egyházi 
újjáépítés sikere szempontjából eléggé alig fájlalható. 

Még nagyobb szomorúság érzete tölt el azonban, ha azokra gon-
dolunk, akiknek sírhalmára most lélekben 

cipruságat helyezünk. 
Az egyházzal való, püspöklakból, mint atyai hajlékból hozott, sok-

ágú összeforrottsága s az egyház különböző munkaterületein végzett, 
odaadó szolgálata, valamint halálának és temetésének helye, módja és 
körülményei miatt is első helyre kell kerülnie a Dr. Scholtz Oszkárról 
való megemlékezésnek, aki az általa hűséggel szolgált egyetemes szék-
ház óvóhelyén az ostrom alatt végigszenvedett, súlyos betegség után 
olyankor fejezte be csendes életéhez illő, csendes halállal földi pálya-
futását , amikor székesfővárosunkban a háború zaja még nem ült el. 
Csak néhányan állhattuk körül koporsóját és kísérhettük el utolsó földi 
út jára . 

Dr. Ostffy Lajossal nemcsak egy egyházát nagyon szerető s azért 
minden szolgálatra s áldozatra kész férf iú szállt sírba, de egy egyházunk 
történetében fontos szerepet játszott nemzetség utolsó s a r j a is. 

Palkovics Pál halála egyházunkra nézve olyan lelkipásztor elvesz-
tését jelenti, ki a mélyhitű, szolgálatban elégő, széles látókörű' lelkész-
típus megtestesítője volt. ' 

Dr. Bélák Sándor elhunyta ifjúságnevelésünk főiskolai ágának bölcs 
tanító s nevelő elvesztésével való károsodását jelenti. 

Dr. Bendl Alajos tragikus körülmények folyományaképpen bekö-
vetkezett halála szelídlelkű, egyházát fiúi hűséggel szolgáló egyházi 
munkás végleges kikapcsolódása az egyházi életből. Édesatyjának, Bendl 
Henriknek lelkét hordozta, aki a pátr iárkák korában, 93. életévében 
ment el hű fia után, a minden halandók útján. 

Rég kivált már az egyházi szolgálatból, de Isten kegyelme mind 
az ostrom utáni időkig megtartotta Dr. Mágócsy-Dietz Sándort. Akkor 
azonban nemes szíve, mely tele volt egyházáért való hevülettel s az 
egyház odaadó szolgálatának készségével, megszűnt dobogni. Vele is, 



30 

aki évtizedeken át egyik kedves és jellegzetes a lakja volt egyházi gyű-
léseinknek, már csak az örökkévalóságban remélhetünk viszontlátást. 

A mi halottaink sorában kell elsiratnom Johnson Gisle püspököt, 
a budapesti norvég zsidómissziói állomás vezetőjét, akinek hazánk 
távoli hazája után hazája, egyházunk honi egyháza után egyháaa le t t . 

Mindenkor tapasztalt testvéri érzése a mi halottunkká tet te Teleki 
Józsefet, a Dunamelléki Református Egyházkerület ősz főgondnokát, 
akit e vészes időkben szólított el az élők sorából a szolgálat Ura. 

Óh, de ki tudná felsorolni mindazokat, akik ezekben a haláltosztó 
időkben egyházunk munkásainak, híveinek és barátainak sorából fegy-
ver, éhség, járvány, ret tegés és bánat áldozatává lettek, csendes síri 
nyugvóhelyen, jeltelen tömegsírban, vagy messze idegen föld r ideg 
hantjai alatt pihenik békés, vagy hányatott életük fáradalmait s vár ják 
a fel támadást ?1 

Keressük fel gondolatban mindnyájuk nyugvóhelyét s helyezzük el 
azon a kegyelet cipruságát. 

Az életben maradt egyházi munkások számbavételénél azok fele-
lősségrevonásáról is gondoskodnunk kellett, akik a szélsőséges irányzatok 
uralma idején egyházi szempontból kifogásolható magatartást tanúsí-
tottak, vagy a vészek idején szolgálati helyüket elhagyták, amikor pedig 
szolgálatukra a legnagyobb szükség lett volna. 

Ez elsősorban 
az egyházi igazolások 

keretében történt. 
A Magyar Közlöny 1945 január 4.-én megjelent száma közölte az 

ideiglenes nemzeti kormány 15/1945. M. E. sz. rendeletét a közalkalma-
zottak igazoló e l já rás alá vonásáról. Ez a rendelet minden tényleges 
szolgálatban álló és nyugállományú közalkalmazottat az e célra szer-
vezett igazolóbizottságok által e l járás alá von, annak tisztázása céljából, 
hogy 1939. évi szeptember hó 1. napjá t követőleg tanúsított maga-
ta r tása nem sértet te-e a magyar nép érdekeit. 

A rendelet nem tesz említést a lelkészekről, mert a kormánnyal 
olyan megegyezés jött létre, hogy a lelkészi jellegű egyének magatartá-
sának elbírálását az egyház sa j á t igazolóbizottságai s fegyelmi szervei 
által végezteti. Ilyen módon elkerülhető volt, hogy a lelkész egyházi 
ténykedése felett világi, esetleg más vallásuakból álló fórum ítélkezzék 
s a lelkész egyházi tevékenységét, vallási meggyőződéséből folyó maga-
tar tásá t esetleg más világnézet szemszögéből bírálják el. 

Az egyházi igazolóbizottságok megszervezése iránt már akkor meg-
tettem a szükséges lépéseket, amikor Dunántúlon még harcok folytak. 
A lelkészi jellegű egyházi tisztviselőkre, diakónusokra, diakonisszákra 
s a nemjavadalmas, világi jellegű egyházi tisztviselőkbe nézve lefolyta-
tandó igazolási e l já rás szabályainak tervezetét a Budapesten lakó egye-
temes egyházi tisztviselőkből alakított elnöki értekezlet több ülésén Dr. 
Rásó Lajos főügyész munkálata alapján elkészítette. Mivel az egyetemes 
presbitériumot 1945 tavaszán még nem lehetett összehívni, az egyetemes 
presbitérium tagjainak megküldtem a szabályzat-tervezetet, azzal a ké-
réssel, hogy észrevételeiket írásban közöljék, továbbá felhívom a pres-
bitereket, hogy az egyetemes igazoló bizottság elnöki tisztére s tag-
ságára vonatkozó szavazatukat írásban nyújtsák be. Az egyetemes pres-
bitérium tagjai az egyetemes igazolóbizottságba elnökül egyhangúlag 
engem s eínöktársamat, D. Kapi Béla püspököt, a bizottság tagjául 
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Dr. Rásó Lajos főügyészt, póttagjául pedig Dr. Konkoly Elemér fő- "J, 
jegyzőt választották meg. Az igazolási e l járás szabályainak tervezetét 
a presbitérium bizonyos módosítással elfogadta. 

Ezek alapján 1945 június 13.-ára összehívtam az első egyetemes 
igazolóbizottsági ülést, amely az egyházegyetem hatáskörébe tartozó 
tisztviselőket, valamint az egyházkerületi igazolóbizottságok tagjai t iga-
zolta. Az igazolás nagy munkája ennek alapján az egész egyházban 
megindult. Ennek kétségtelenül nagy hordereje volt a lelkészi karra 
nézve, mert túlkapásoktól, illetéktelen beavatkozásoktól megóvta. Az 
egyházi igazolási szabályzatot életbelépése előtt bemutattam a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek, aki ahhoz annak az óhajának kifejezé-
sét fűzte, hogy a lelkészek érdekében az igazoló e l járás lehetőleg az 
1945. év végéig befejezést nyerjen, mert eredménye a kongrua további 
folyósításával is kapcsolatban áll. 

Az Egyházegyetem igazolóbizottsága a fentebb említetten kívül 
még három ízben tar tot t ülést s az egyházkerületi igazolóbizottságok 
is lefolytatták az igazolásokat, örömmel jelentem, hogy egyházunkban 
aránylag kevés esetben kellett az igazolásra jelentkezettek igazolását 
megtagadni s az ügyet az egyházi bíróság elé utalni. 

De azért 
az egyetemes törvényszéknek 

is akadt ebben a vonatkozásban i s dolga, amely egyébként más ügyekkel 
is foglalkozott. 

Az egyetemes törvényszék a legutóbbi egyetemes közgyűlés után, 
1943. évi december hó 4.-én tar tot t ülésében Dr. Zsedényi Béla mis-
kolci jogakadémiai tanár illetményügyi, elkésett panaszát elutasította. 
1945 június 13.-án Bogya Géza aszódi lelkész fegyelmi ügyében hozott 
ítéletével, a másodfokon helybenhagyott elsőfokú ítéletet megváltoz-
tatva, panaszlottat a VI I I . t. c. 35. §-ának g. pont jába ütköző egyházi 
vétségben bűnösnek mondta ki és feddésre ítélte. 1947 február 21.-én 
felülvizsgálat alá vette Farkas Ferenc ikladi lelkész fegyelmi ügyét, 
az egyházkerületi törvényszék ítéletét megerősítette, panaszlottat áthelye-
zésre s a perköltségek viselésére ítélte. 1947 március 28.-án tárgyalta 
Majba Vilmos budapesti X. ker. lelkész fegyelmi ügyét és feloldva az 
első és másodfokú ítéletet, a VII I . t. c. 76. §-a alapján a panaszlott 
ellen az el járást megszüntette, a bűnösség megállapítását és a büntetés 
kiszabását mellőzte, viszont őt a perköltségek viselésére kötelezte. 
Ugyanakkor fellebbezés folytán tárgyalta Francisty Mihály békéscsabai 
lelkész fegyelmi ügyét s megváltoztatva az első és másodfokú ítéletet, 
panaszlottat áthelyezésre ítélte. 

Az egyházi törvénykezéssel kapcsolatban meg kell említenem, hogy 
Majba Vilmos fegyelmi ügyében az egyházkerületi törvényszéken a 
közvádló tisztét Dr. Debrődy Arzén lát ta el, akit az ügyvédi kamara 
igazolóbizottsága ezen ténykedése miatt ügyvédi gyakorlatától eltiltott. 
Az egyházi törvénykezésünkbe való illetéktelen beavatkozás miatt kül-
döttséggel kerestem fel a miniszterelnököt s beadvánnyal fordultam az 
igazságügyminiszterhez, hogy az egyházi törvénykezésünk autonómiáján 
esett ez a súlyos sérelem' a legrövidebb időn belül jogorvoslást nyerjen. 
Tiltakozásom eredménnyel já r t s a Dr. Debrődy Arzén ellen hozott 
ügyvédi kamarai igazolóbizottsági ítélet másodfokon feloldatott. 

A békési egyházmegye törvényszéke perúj í tás folytán tárgyalta Vár-
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nagy (Wallrabenstein) Jakab fegyelmi ügyét. Az egyetemes törvényszék 
1925 március 18.-án hozott ítéletét, mely a panaszlottat állásvesztésre 
ítélte, az egyházmegyei törvényszék 1946 augusztus 3.-án hozott ítéletével 
feloldotta s panaszlottat három évi időre eltiltotta gyülekezeti lelkészi 
ál lás viselésétől. A jogerős ítélet következtében Várnagy Jakab ismét 
egyházegyetemünk kötelékébe tartozó lelkész, aki a Magyar Béthel epi-
leptikus otthon vezetésével nyugállományban is értékes belmissziói 
munkát végez. 

A felelősségrevonás és az igazságszolgáltatás szükségessége — 
Istennek hála — csak szűk körre, kevés esetre korlátozódott. De az 
egyházvezetés feladatkörének egy másik ága, 

az egyházkormányzat, 

annál több erőt kötött le és munkát igényelt, mégpedig az összeomlást 
megelőzött és követő időben egyaránt. 

Az a kettős tény, hogy három egymásután következő esztendőben 
nem volt egyetemes közgyűlés s ez idő alatt rendkívüli világtörténelmi 
események zajlottak le, természetessé teszi, hogy mind a presbitériumnak, 
mind pedig magamnak — hiszen hosszú időn át a presbitérium sem 
volt összehívható — szakadatlanul súlyos és felelősségteljes feladatokkal 
viaskodva, igen sokágú egyházkormányzati ténykedést kellett lebonyo-
lítani. Súlyosbította a helyzetet az, hogy volt idő, mikor nemcsak több 
egyházkerület elnökségétől, de még elnöktarsamtól is el voltam vágva, 
akinek bölcseség és összhang lelkétől irányított munkatársi segítségét 
nehéz volt nélkülöznöm. Az országnak a háborús arcvonal által ketté-
vágott állapotában volt olyan helyzetalakulás is, hogy két külön egy-
házrészre szakadtunk, amely külön-külön kormányzatot igényelt. Előbb 
a keleti részek voltak elvágva tőlem, amelyeken megnyugvás volt szá-
momra az ügyek élén Túróczy Zoltán püspököt tudnom. Később a 
nyugati rész szakadt el Budapesttől s annak kormányzatát D. Kapi 
Béla püspök vette kézbe elnöktársával, akivel azonban ugyancsak ne-
hézzé, majd teljesen lehetetlenné vált az érintkezés, tehát D. Kapi Béla 
püspökre szakadt voltaképpen az egész gond és felelősség. Ennek a 
körültekintéssel, megfontoltsággal, felelősségtudat irányította előrelá-
tással végzett, nagyjelentőségű szolgálatnak, amelynek egyes részleteit 
jelentésem különböző fejezetei ölelik fel, egyházunk mozgalmas háborús 
történetében külön fejezete van s ér te egyetemes közgyűlésünk részéről 
külön elismerés és hála jár . 

A problémáit megoldásánál sokszor vettem igénybe közvetlen mun-
katársaim s az egyházkerületi elnökségek Budapesten élő, valamint 
i t t gyakrabban megfordult tagjainak segítségét. Kívülük is több egyházi 
vezetőférfiú volt tanácsaival segítségemre. D. D. Raffay Sándor, Kuthy 
Dezső és Ordass Lajos püspök, Purgly Lajos egyházkerületi fel-
ügyelő, Dr. Zsedényi Béla, Dr. Vladár Gábor és Dr. Tomcsányi V. 
Pá l egyetemes törvényszéki bíró, Dr. Konkoly Elemér egyetemes fő-
jegyző, Dr. Rásó Lajos egyetemes főügyész, Kemény Lajos esperes, 
Dr. Kaas Alber t egyházmegyei felügyelő és Dr. Bencs Zoltán, az 
Országos Luther Szövetség elnöke mindig készséggel támogatott, amint-
hogy állandóan biztosan számíthattam Vargha Sándor egyetemes fő-
ti tkár odaadó munkatársi készségére is. Mindnyájukkal szemben e r rő l 
a helyről is hálás köszönetemet nyilvánítom. 

Ebben a helyzetben éreztem át és tanultam meg méltányolni iga-



33 

zán, milyen bölcseség nyilatkozik meg az ikerelnökség intézményében. 7 . 
És akkor született meg bennem az elhatározás, hogy az eddiginél foko-
zottabb mérvben építem ki az elnöktársammal való együttműködést. 
Valóban ki is szélesedett már egyyüttműködésünk területe, meggazda-
godott a tartalma, tökéletesedett a módszere, eredményesebbé vált a 
szolgálata s biztatóbbak a jövöt illető kilátásai. Meggyőződésem, hogy 
ez az egyházi törvényeink keretei között mozgó e l járás egyházunkra nézve 
áldásos lesz. 

Ebben az összefüggésben kell kitérnem arra a rendkívül sajnálatos 
helyzetre, amely Turóczy Zoltán püspökre nézve előállt, s szolgálatának 
ellátását éppen akkor teszi lehetetlenné, amikor ar ra az egyháznak a 
legnagyobb szüksége van. Egyházi ténykedése keretében te t t egyesi 
kijelentéseivel kapcsolatban népbírósági e l járás indult ellene. Hosszabb 
időn át börtönben sínylődött, majd elsőfokon elítéltetett. Az ítélet fel-
lebbezés alatt áll. Az illetékes kormánytényezők jóindulatából szabad-
lábon várja ugyan ügyének befejezését s lelkészi szolgálatában nincs 
is akadályozva, püspöki működést azonban ezidő szerint nem fe j t ki. 
Egyházi érdekből nagyon kívánatos volna, hogy egyházkerületének kor-
mányzását újból átvehesse s ismét bekapcsolódhassák abba az egyházi 
szolgálatba, melyre őt a közbizalom elhívta s visszavárja. A kormány 
illetékes tényezőinek eddig tapasztalt jóindulata remélnünk engedi, hogy 
ez mielőbb bekövetkezik. 

Ugyancsak ebben a fejezetben kíván megemlítést, hogy a megvál-
tozott általános helyzetben szükségesnek látszó reformok gondolatának? 
egész sorozata foglalkoztat mind magamat, mind pedig minden vezető 
szerepben szolgáló egyházi férf iút , aki az egyház jövőjéért való fele-
lősség tudatával áll ma őrhelyén* Ezek a reformgondolatok és megoldási 
tervek főképp az elnökségek s a püspöki kar értekezletének kohójában 
forrnak és készíttetnek elő ar ra az alkalmatos időre, amikor a zsinat 
egybehívása lehetővé válik. Csak két fontos problémára kívánok ezek 
sorából rámutatni, az egyházkerületek arányosításának és az egyetemes 
gazdasági hivatal létesítésének kérdésére. Biztosítani szeretném az egye-
temes közgyűlést s egyházunk egész közvéleményét afelől, hogy nincs 
egyetlenegy megoldásra váró kérdése sem egyházunk életének, amely 
az azzal való foglalkozásra kötelezett, hivatalos tényezők figyelmét el-
kerülné. Azzal természetesen, hogy zsinatot tartsunk, be kell várnunk 
az általános helyzet végleges stabilizálódását, amikorra a felmerülő 
kérdések kikristályosodása is bekövetkezik. ! 

Gazdasági vonatkozásban azonban előreláthatólag már előbb szük-
ségessé válnak olyan intézkedések, amelyek az egyházegyetem érdekében 
állnak s a törvényes keretek között már előbb megvalósíthatók. Az 
idevonatkozó tervek az egyetemes pénztár kérdésének jelenlegi megoldá-
sát közvetlenül érintik. Ezért kerül olyan javaslat a mai közgyűlés asz-
talára, hogy az egyetemes pénztáros és ellenőr megválasztása az általános 
tisztújítás során csak folyó évi december hó 31.-éig ter jedő hatállyal 
történjék. 

Felhatalmazást kérünk arra, hogy ebben a vonatkozásban az álta-
lunk jónak látott intézkedéseket a közgyűlésnek leendő jelentéstétel 
kötelezettsége mellett foganatosíthassuk. 

A gazdasági tervek keretébe tartozik az a javaslat is, hogy az 
egyetemes főellenőri tisztséget olyan hozzáértő és buzgó személyiséggel 
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7 töltsük be, aki feleleveníti annak régi hagyományait és vállalja múltbeli 
kötelezéseit. 

I t t kíván megemlítést, hogy az egyetemes egyházi tisztviselők java-
dalmazása tekintetében más rendszer létesült, amely azt is lehetővé teszi, 
hogy arról költségvetési kereteken kívül történjék gondoskodás. 

Az egyházegyetem ügyvitelével kapcsolatban is vannak elgondolá-
saink, amelyeknek megvalósítása a legközelebbi egyetemes közgyűlésig 
előreláthatólag nem várathat magára. A r r a nézve is kérünk felhatal-
mazást, hogy, amennyiben annak szükségét fennforogni látjuk, idevonat-
kozólag is, a közgyűlésnek teefndő jelentés kötelezettsége mellett, vég-
érvényes intézkedéseket tehessünk. 

Az egyházkormányzati intézkedések sorában 

az egyetemes főtitkári tisztség 

Vargha Sándor személyével való betöltése a leglényegesebbek egyike 
volt a lefolyt idő alatt . 

Az egyetemes presbitérium 1944. évi április hó 14.-én tar tot t ülé-
sében ideiglenesen alkalmazta őt a Kuthy Dezső püspöki székbe való 
távozásával megüresedett egyetemes főti tkári tisztségre, megbízva egy-
ben a Luther-Otthon ugyanazon körülmény folytán megüresedett igaz-
gatói tisztségének ellátásával. Kimondotta a presbitérium, hogy 
az egyetemes közgyűlésnek nemcsak megválasztását, hanem egyben vég-
legesítését is javasolja. A közbejött háborús események miatt az 
egyetemes közgyűlés sem 1944-ben, sem azóta nem volt megtartható, 
viszont az ő megválasztását és véglegesítését bizonytalan időre függőben 
tar tani nem lehetett. Végleges helyzetet kellett reá nézve teremteni, 
hiszen előbbi tisztségeitől megvált s azok már mással töltettek be, 
mert betöltésük ugyancsak nem volt függőben tartható. Ezért elnök-
társammal ebben a kérdésben is éltünk a presbitérium által reánk ru-
házott háborús felhatalmazással és Vargha Sándort az egyetemes fő-
titkári ál lásban véglegesítettük. 

Amidőn ezt tudomásulvételre tisztelettel bejelentem, egyben örö-
mömnek adok kifejezést afelett , itt az egyetemes közgyűlés nyilvános-
sága előtt is, hogy benne olyan buzgó, odaadó, készséges és hű munka-
társa t nyertem, akinek a bizalmat nem hiába előlegeztük. 

Nagyjelentőségű egyházkormányzati kérdések megoldásának köny-
nyebbé tételében nagy segítségemre volt 

az egyházközi helyzet 

kedvező alakulása is. A református testvéregyház vezetőségével való 
szoros együttműködés, amely a közös veszély idején még jobban elmé-
lyült, nemkülönben az a kooperáció, mely a római katholikus egyház 
felelős vezetőivel adott esetekben létrejött . A három történelmi egyház 
ismételten összefogott az üldözöttek, valamint az Istentől reá ruházott 
közös lelki, szellemi s erkölcsi javak védelmére. A zsidók üldözése 
idején, a hazai németséggel szemben alkalmazott kollektív felelősségre-
vonás s a most folyó összetelepítések kérdésében. Az igazolásoknál és 
népbíráskodásnál egyes esetekben észlelt jelenségek s az intemálásoknál 
alkalmazott módszerek ügyében. A polgári és hadifoglyok hazabocsá-
tásáér t . Az egyházi pedagógusok létszámcsökkentése ellen s a nevelés-
ügy kérdéskomplexumában. Az igazságos béke érdekében és a szlo-
vákiai magyarüldözéssel szemben. A fakultatív hitoktatás ellen s az 
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egyház nemzeti szolgálata szabadságának védelmében. A reformátu- 7 . 
sokkal többször közös beadványban, a római katholikus egyházzal külön-
külön, de azonos szellemben juttattuk álláspontunkat kifejezésre. 

A gyakorlati keresztyénség területén az egyházak harmonikus együtt-
munkálkodással vették fel a küzdelmet a nyomor, éhinség és járványok 
leküzdésére. A téli inségakció keretében az Actio Catholica vezetősége 
a budapesti protestáns népkonyháknak élelmiszerekkel sietett segít-
ségére. A két protestáns egyház viszont az Egyházak Világtanácsa ú t ján 
kapott élelmiszerekből, ha szerény mértékben is, de jószívvel viszonozta 
a testvériségnek ezt a nemes megnyilatkozását a római katholikus nép-
konyhákkal szemben. Ez utóbbiról a vatikáni rádió s több külföldi 
napilap megemlékezett. 

Az egyházközi helyzetről nincs több jelenteni valóm ennél, de 
hiszen ez a legtöbb, amit ebből a tárgykörből az adott helyzetben egy-
általán jelenthetek. Több annál, amit a rendkívüli háborús helyzet elő-
állta előtt valaha is remélhettünk. Vajha ez a helyzet állandósulna s 
oda fejlődnék, hogy kiküszöbölődnék az egyházak viszonyából a hoz-
zájuk és hivatásukhoz méltatlan álláspontoknak és eljárásoknak az a 
komplexuma, mely azt elmérgesíti s ne csak a közös veszély 
idején s a mindnyájukat érő közös támadásokkal szemben, de az építő 
munkában is kialakulna közöttük az a nyugodt, békés légkör, amelynek 
hiánya eredményes hivatásteljesítésüket s így Krisztus ügyének diadalát 
a világon károsan befolyásolja. 

Ezt az elvet vallja, ezt a vágyat oszt ja és ezt a célt szolgálja a 
Dunamelléki Református Egyházkerület ú j főgondnoka, Dr. Lázár Andor 
is, akinek beiktatásán résztvettem, s akit a Tiszántúli Református Egy-
házkerület ú j főgondnokával, Dr. Szentpéteri Kun Bélával, egyházunk 
régi barát jával együtt erről a helyről is szeretettel köszöntök. 

Az egyházak egymáshoz való viszonyán kívül mindkettő szempont-
jából fontos kérdés az is, hogy milyen K 

az egyház és állam 
közötti viszony. Ez az utolsó két évben, tekintettel arra, hogy koalíciós 
kormányok voltak, a kormányban tömörült pártok magatartásától vált 
függővé. A kormányt alkotó pártoknak az egyházakkal szemben elfog-
lalt elvi álláspontja s ebből következő, időnként erőteljesebben hang-
súlyozott gyakorlati törekvései az egyház és állam viszonyát nem egy-
szer kedvezőtlenül befolyásolták. í 

Ennél a pontnál az egyházunk ál tal a miniszterelnöknél is kifogás 
tárgyává tett ar ra a sa j tóhadjára t ra gondolok, melyet egyes napilapok 
az egyházi iskolák ellen indítottak. Ez egyházunk széles köreiben jogos 
ellenérzést váltott ki, hiszen egyházunk 950 pedagógusa és 30.000 nö-
vendéke közül egy sem szolgáltatott okot hirlapi meghurcolásra, mert 
iskoláink, mint a múltban évszázadok óta, a jelenben is az igazi evangé-
liumi szellemmel telitett demokrácia ápolói. 

Erre alkalmas sa j tó hiányában a közvélemény kellő tájékoztatásárai 
nincs lehetőségünk. Annál megkapóbb a közvéleménynek az egyházi isw 

kólák melletti egyöntetű megnyilatkozása. Nem hinném, hogy alakulhatna 
hazánkban olyan a demokrácia elveit valló és módszereit alkalmazó 
kormány, amely az egyházat megfosztaná isteni és emberi törvényeken 
nyugvó birtokállományától: az egyházi iskolától! 

Ugyanilyen elvitathatatlan joga az egyháznak a hitoktatás, amely-
nek fakultatívvá tétele elütné az egyházat Krisztus-rendelte kötelességer 
hiánytalan teljesítésének lehetőségétől. 
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Sajnálatos körülménynek kell minősítenünk azt, hogy az egyházak-
nak ál talában s így egyházunknak sincs a kétkamarás országgyűlés meg-
szüntetése óta a törvényhozási képviselet© s az egyházi képviselet az ön-
kormányzatokból is kiszorult. 

Az egyház és állam viszonyára több más kérdés is zavarólag hatott , 
így a német lakosság kollektív megtorlásszerü kitelepítése s annak 
gyakorlati lebonyolítása, a magyar-szlovák kölcsönös áttelepítés kérdése, 
a jnépbíráskodásnál, igazolásoknál megnyilvánult egyes túlzások, az in-
ternálásoknál tapasztalt s megítélésünk szerint a demokráciával össze 
nem egyeztethető módszerek, az egyházi földbirtokok igénybevétel alól 
mentesítendő részének igénybevétele s a megfelelő kártérítési összeg 
kifizetésének bizonytalan időre történő elhalasztása. 

Mindezekről a kérdésekről külön fejezetben is szólok, de egyiket 
sem hagyhatom említés nélkül itt sem, mert erősen éreztetik hatásukat 
az egyház és állam viszonyában. 

Az államhoz való viszonyunkban azonban kedvező tényekről is be 
kell számolnom. Elsősorban nagy volt a jelentősége egyházunk autonó-
miájának megóvása szempontjából annak, hogy az egyházi jellegű egyé-
nek igazolását egyházunk sa já t maga végezhette el. Egyházunk anyagi 
leromlására, a földbirtokreform következtében beállott jövedelemkiesésre 
való tekintettel a kormány megértéssel és jóakarat tal intézte el a nyu-
galmazott lelkészek és özvegyek, a tényleges kongruás lelkészek, segéd-
lelkészek, vallástanító lelkészek (önálló hitoktatók), menekült lelkészek, 
egyházi iskolai tanárok és tanítók illetményügyét s bízom abban, hogy 
a jelenleg folyamatban lévő lelkészi helyi-javadalom-értékelés is meg-
nyugtató eredménnyel zárul. Az államkincstár a debreceni református 
nagytemplom s az esztergomi római katholikus bazilika új jáépí tése 
mellett vállalta a budavári evangélikus romtemplom újjáépítését is. A 
kormány részéről szeretetintézményeink, templomaink és iskoláink je-
lentős újjáépítési segélyben részesültek. 

'Ezért, valamint minden más jóindulatú intézkedésért, amely a 
protestáns államtitkárokon s a II. ügyosztályon keresztül osztályré-
szünkül jutott, hálánknak és köszönetünknek ehelyütt is kifejezést adok. 

Az államhoz való viszony kérdéskomplexumának egyik legnagyobb 
horderejű kérdése 

a földbirtokreform. 

Ez a demokratikus államátalakulásnak talán legradikálisabb és 
legnagyobb méretű intézkedése. A földműves nép földhöz jut ta tása cél-
jából igénybevétettek általában a földtulajdonosok 100 kat. holdon felüli 
ingatlanai, de ezen alul is a szőlő-, gyümölcsös és erdőbirtokok, sőt 
részben szántók is, valamint az 1000 kat. holdon felüli birtokok egész 
terjedelmükben. 

Egyházunk nem rendelkezett donációkkal, mégis a hitbuzgóság az 
utolsó másfél évszázad alatt, a vallásszabadság meghirdetése óta je-
lentős földingatlan-alapítványokkal gyarapította egyházunk gazdasági 
erőit. Az egyházközségek lelkészi, tanítói javadalmi, iskolai ingatlanai, 
az egyházkerületek személyi javadalmi birtokai, az egyetemes nyugdíj-
intézet tar ta lékalapját képező középbirtokok, különféle tan- és nevelő-
intézeteink, szeretetintézményeink alapítványi földvagyona s a Baldácsy 
Antal-féle közös protestáns alapítvány birtoktestei, a Jókai-Ihász, a 
Seckendorf, Landgraf stb. kulturális, emberbaráti alapítványi ingatlanok 
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nagyrészt teljes egészükben igénybevétettek a földbirtokreform céljaira. 7 , 
A kormány tárcaközi bizottsága ugyan 100 kat. holdat mindenikből meg-
hagyandónak ítélt, csakhogy ez a rendelkezés néhány eset kivételével 
eddig nem nyert tényleges végrehajtást . 

A földbirtokreformmal kapcsolatban többször folytattam tárgyalá-
sokat a kormány illetékes tényezőivel, hogy a többféle célt szolgáló 
földbirtokokból minden egyházi, karitatív és kulturális cél számára 
külön-külön 100 kat. hold mentesíttessék az igénybevétel alól, tárgya-
lásaim azonban — sajnos — nem vezettek a kívánt eredményre. Nem 
talált meghallgattatásra az a javaslatom sem, hogy a 100 kat. holdon felüli, 
igénybevételre ítélt egyházi földbirtokokból részesüljenek jut tatásban azok 
az egyházközségeink, amelyek egyáltalán nem, vagy csak csekély ter je-
delmű ingatlannal rendelkeznek. Rendkívül fá jdalmas, hogy hitbuzgó 
egyháztagjaink áldozatkészségéből és nemes szándékából származó föld-
vagyonunk nem szolgálhatja többé rendeltetését s így nagy áldozat-
készségük tényleges vagyonértéke puszta földbirtokmegváltási ígéret té 
zsugorodott össze. 

Egyházunk közületei, intézetei, valamint alapítványai és sze-
retetintézményei a földbirtokreform következtében 38.708 kat. holdat 
vesztettek. 

Az államhoz való viszonyt érintik azok a jelenségek i§, amelyek az 
egyházat isteni hivatásánál fogva arra kötelezik, hogy szót emeljen aa 
állam előtt a nép egyes kategóriáinak, vagy egyeseknek érdekében si 
amelyeket jelentésem következő fejezetében érintek, amélynek élére ezt 
a címet iktatom: 

az Evangélium oltalmában. 

Az összeomlás előtt főként az üldözött zsidóság érdekében lépett 
fel egyházunk oltalmazóként az isteni törvényeket megszegő kormány-
intézkedésekkel szemben. De az összeomlás után is — sajnos — újból 
sokszor hallatnia kellett szavát az üldözöttek érdekében és Krisz tus 
nevében ki kellett terjesztenie az ő oltalmazó pa lás t já t azok fölé, akik 
méltatlanul szenvednek. 

A német származású lakosság kitelepítésével kapcsolatban a mi-
niszterelnöknél szóban és írásban kifejeztük egyházunknak azt az örök| 
törvényeken alapuló álláspontját, hogy a kollektív büntetésnek minden 
f a j t á j a egyaránt igazságtalan és bűnös, akár zsidókkal, akár németekkei 
szemben alkalmazzák. A hazai németséggel szemben alkalmazott kollektír 
megtorló intézkedések valláserkölcsi meggyőződésünkkel összeegyeztethe-
tetlenek. Mindazon állampolgárok f a j r a és vallásra való tekintet nélkül, 
akik vétkeztek a magyar állameszme és nemzethűség ellen, bírói el-
járás alapján ám vonassanak felelősségre s telepíttessenek ki hazánk-
ból oda, ahová szívük vonzza, ellenben azok, akikről kétségtelenül meg-
állapítható a nemzetünkhöz való hűség, bűn hiányában nem büntet-
hetők pusztán azért, mert nem magyar anyanyelvűek. Sajnos, a kollektír 
megtorlás végrehajtásánál sok igazságtalanság történt. Elnöktársammal 
együtt ismételten óvást emeltem a miniszterelnöknél a kitelepítéssel kap-
csolatos igazságtalanságok miatt, rámutatva ar ra az önzésre és haszon-
lesésre, mely a kitelepítés végrehajtásánál sok esetben megnyilvánult, 
s melynek következtében sok esetben nemzethűségükről bátran hitet 
tet t egyének is kitelepítésre ítéltettek. Ismételten szót 'emeltünk „a 
gyűjtőtáborokban méltatlan bánásmódban részesülőkért és nyomatéko-
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# san kifogásoltuk a kiszállításnál észlelhető, demokratikusnak nem mond-
ható bánásmódot. 

Püspöki karunk át iratot intézett a németországi evangélikus egyház 
vezetőségéhez, kérve, hogy a kitelepítetteket fogadja szeretettel és goni 
dozza hűséggel, mint mi gondoztuk. Ez a megnyilatkozás a nyugati or-
szágok sa j tó jában élénk visszhangra talált és német részről meleghangú 
viszonzásban részesült. 

Felszólaltunk a Szlovákiához csatolt területen élő magyarokért is, 
akiknek nemzetiségük miatt a jogtalanságoknak s embertelen bánásmód-
nak még a nemzetiszocialisták módszereit is megszégyenítő fokát kell 
elszenvedniük. Elnöktársammal a békeértekezlet főtitkárságához memo-
randumot adtam be az önrendelkezés jogának érvényesítése érdekében. 
Az Egyházak Világtanácsánál feltártuk a szlovákiai magyarüldözés em-
bertelen voltát. Az evangélikus országok érsekeit felkértük közbelé-
pésre. A szlovákiai püspöki karhoz pedig püspöki karunk megkereséssel 
fordult, hogy tegyen lépéseket az o t t folyó kegyetlenkedések megszüntetése 
6 a Csehországba deportáltak lelki gondozása érdekében. Azt utóbbira 
— sajnos — olyan válasz érkezett, amelynek tar talma és hangja egy-
aránt kifogásolható. Egyházunk ezt a kérdést fá jdalmas érzésekkel ál-
landóan figyeli s a jövőben is minden tőle telhetőt el fog követni, 
,hogy az emberiesség szempontjai érvényesüljenek. 

A menekültek nyomorának enyhítésére mozgósitjuk a könyörülő 
felebarát i szeretetet . Ide áttelepítendő evangélikus híveink evangélikus 
környezetben való elhelyezése s egyéb érdekeik védelme céljából állandó 
érintkezésben állunk a telepitésügyi kormánybiztossággal. A megbízott 
szerepét Dr, Vladár Gábor vállalta. 

A kormánynál többször tettünk lépéseket a hadifoglyok és polgári 
deportál t egyének hazaszállítása ügyében. Nemzetközi egyezmények ér-
telmében polgári egyének és nők nem tekinthetők hadifoglyoknak, ezért 
ezeknek mielőbbi hazaszállítása sérelem orvoslását jelentette volna. 
Hadifogságban sínylődő polgári és tábori lelkészeinknek rádión üzentünk 
családjuk felől. Imádságaink hadifogságban sínylődő véreinké, együtt-
érzésünk és támogatásunk itthon szükséget szenvedő családjuké. 

A visszatelepítési kormánybiztosság figyelmét felhívtuk leventéinkre, 
kik — értesülésünk szerint — serdületlen ifjakhoz nem illő környezetben 
erkölcsi és testi veszélynek voltak kitéve. A kormánybiztosság biztosított 
arról, hogy a visszatelepítés keretében soronkívül hozza őket haza csa-
ládjuk körébe. 

Egyes igazolóbizottsági el járásoknál tapasztalt túlzások, valamint 
népbírósági ügyekben több helyről érkezett aggasztó értesülések alap-
ján az igazságügyminiszternél s a miniszterelnöknél lépéseket tet tünk 
az igazságosság tárgyilagos, szenvedélymentes érvényesítése érdekében. 

Többször rámutat tam az igazságügyminiszter előtt az előzetes 
rendőri őrízetbevétellel kapcsolatos panaszokra, kérve, hogy azok a 
jognak s igazságnak megfelelően, a kihallgatás meggyorsításával az ár-
tat lanság megállapítása esetén mielőbb szűnjenek meg. Mindenképpen 
sért i az emberiességet s az igazságról alkotott fogalmainkat, hogy tisz-
tes egyházi férf iak pusztán gyanú miatt hónapokon át börtönt szenved-
jenek. Az internáló táborokban, valamint a fogházakban az élelmezés 
hiányát s a lelkigondozás akadályait tettük panasz tárgyává. Számtalan 
esetben az őrizetben lévőktől még a Bibliát is elvették, a keresztet 
elkobozták, vagy megsemmisítették. Kifogásoltuk a testi kényszer alkal-
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mazását. Nem volt módomban ellenőrizni, hogy panaszainknak kellő 7 . 
foganatja lett volna. Hinnünk kell, hogy a szenvedélyek elülnek s he-
lyet adnak a józan emberies felfogásnak, a jognak, igazságosságnak s 
eljön az ideje az evangéliumi megbocsátásnak is. 

Az egyháznak egyik főfeladata, hogy ezt hirdesse és munkálja. 
Hogy ezt a feladatát s ál talában egész hivatását hogyan tudja az 

egyház betölteni, az nagyban függ attól, milyen 
a lelkészképzésünk. 

A lelkészképzés ügyét ezer veszély fenyegette a lefolyt eszténdők 
válságai között. Az összeomlás előtt Sopron felett állandóan repülő-
gépek cirkáltak. A folytonos légiriadók lehetetlenné tették a komoly 
munkát. Ehhez járul t a lelkészképzés és lelkésznevelés otthonául szol-
gáló épületeknek más célokra történt igénybevétele, s a nyugat felé 
tar tó népáradat által a városban előidézett kavarodás, amelynek kö-
zepette eredményes munkát folytatni alig lehetett- Az i f júságnak a hittudo-
mányi kar épületébe való átköltöztetése következtében meglazult s a 
város ostroma alatt egyidőn át szünetelt is az érintkezés az i f júság 
és nevelője között. Azonban alighogy átvonult a fergeteg a városon, 
már megindult a hittudományi karon a munka s az Otthonban a lük-
tetőbb élet. Remélem, az Otthon épületéből a tanév végével kiköltözik 
a sa já t otthonának lefoglalása miatt oda betelepült Szent Imre Kollé ' 
gium, aminek érdekében mindent elkövetek, s a lelkésznevelésnek ez az 
intézete fontos egyházi szolgálatát ismét akadálytalanul végezheti. 

Mint nagyjelentőségű eseményt, kiemelem a lefolyt idő történeté-
ből, hogy a fakultás megnyitotta falai között az Ökuménikus s az Északi 
Intézetet. 

Ugyancsak említést kíván az Egyetemes Segélyosztó Bizottság hatá-
rozata, mely szerint az Amerikai) Lutheránus Egyház segélyéből 1.000 
dollárnak megfelelő összeget adomány, 3.000 dollárnak megfelelő ösz-
szeget pedig három év alatt visszafizetendő kölcsön címén épületének 
karbahozatala céljából a hittudományi kar rendelkezésére bocsát. 

A hittudományi karról szólva, lehetetlen nagy sajnála t ta l nem álla-
pítanom meg, hogy D. Dr. Prőhle Károly egyetemi tanár, Iheol. pror 
í'esszoraink nesztora, lelkészképzésünk elévülhetetlen értékű szolgálato-
kat teljesített nagymestere, nyugalomba vonult. Távozása pótolhatatlan 
veszteség. Szolgálatának emléké beleírva tanítványai nagy seregének 
és egyházunknak hálás szívébe. 

A hittudományi kar és a Theologusok Otthona szolgálatán dől el 
a kérdés, hogy milyen lesz egyházunk jövendő lelkésznemzedéke, s így vég-
elemzésben egyházunk sorsa. 

Ezért van akkora hangsúly a kettőnek harmonikus együttműkö-
désén s a külön-külön mindkettőjük életében és működésében érvénye-
sítendő össszhangon is. Harmonikus lelkű s harmonikusan együttszol-
gálni tudó lelkészek csak harmonikusan együttdolgozó intézményekből, 
tanárok és nevelők keze alól kerülhetnek ki. Közölje Isten Szentlelkét1 

mindnyájukkal, hogy a harmónia lelke meglegyen bennük. 
Amilyen a hittudományai kar és a Theológusok Otthona, olyanok 

lesznek lelkészeink, híveink pedig olyanok, aminők 
iskoláink. 

Ezeknek utolsó három éve tele van létfenntartási, önvédelmi s 
a hivatásteljesítés lehetőségének biztosításáért folytatott küzdelemmel. 
A történelmi idők mindig közelről érintik a nemzet tanítási és ne-
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7 . velési programját , különösen pedig akkor, ha az politikai, szellem-
történeti és világnézeti irányváltozással talál ja magát szemben. Ma ez 
a helyzet. Hiszen vannak pártok, amelyek programjukban hordozzák az 
iskolák államosításának gondolatát. Történtek is erre vonatkozólag fél-
hivatalos nyilatkozatok, erőtel jes sajtó-megnyilatkozások és népgyűlési 
követelések. Maga a kormány azonban elhárította magától az államosí-
tás tervét. 

Kötelességünkhöz híven szükséges esetben teljes határozottsággal 
megállapítottuk egyházunk iskolafenntartási jogát. Alaptörvényeinken é» 
négy évszázadot meghaladó nemzetkulturális építő munkánk értékein 
és dicsőségén kivül Isten örök rendelésére hivatkoztunk, mely szerint 
a gyermek nem; a családé, nem ás az államé csupán, hanem elsősorban 
az örökkévaló Istené, aki szolgálatára az egyházat rendelte. Fenntart-
juk tehát jogunkat az iskolára s a gyermekre. 

Ez az irányelv vezetett letűnt esztendők változásaiban s ez szabja 
meg magatartásunkat a jövendőben is. 

A kormány a népoktatás és népművelés szolgálatára ú j t ipusú 
iskolát szervezett: az általános iskolát. A 75.000/1946. és a 70.000/1946. 
számú V. K. M. rendeletekben megállapította az ú j iskolatípus program-
ját . Szolgálni kívánja a köznevelés megújí tását és korszerű kifejlesz-
tését, az osztálytagozódás megszüntetését s egységes közműveltség meg-
teremtését. Emelni kívánja a parasztság és munkásság színvonalát. Ezek-
nek ai feladatoknak tel jesí tésére a népiskolák nem voltak képesek. Külső 
okokoxi kivül a társadalmi berendezkedés, a szociális igazságtalanság s 
a tanulók életviszonyainak egyenlőtlensége sem tették lehetővé, hogy 
a népiskola munkája kielégítő legyen. 

Az általános iskola tipust, mely két tagozatból álló nyolc osztályt 
foglal magában, egyházunk is kénytelen volt elfogadni. Elrendeltük 
népiskoláink lehető átszervezését s az alkalmazkodást az ú j iskola-
típushoz. Előzetesen kifejezésre jut tat tuk bizonyos aggályainkat, különö-
sen az iskolatervezet gyakorlati megvalósíthatósága, a tanítótestület 
megszervezése s az anyagi fedezet elégtelensége tárgyában. Aggodal-
munkat fejeztük ki abban a tekintetben, hogy,az iskolareform elsorvasztja 
s (eredeti hivatásából kiforgat ja középiskoláink alsó tagozatát, ami 
veszélyezteti nemzeti művelődésünk magasabb építő szervét. 

Az általános iskola egy évi működése aggodalmainkat igazolta. 
Szükségesnek is látom, hogy ezzel a kérdéssel egyházunk behatóan 
foglalkozzék. 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter iskolapolitikájának kiépítése 
céljából a 11.130/945. M. E. számú rendelet s a 19.100/946. VKM. 
számú rendelet megszervezte a Dolgozók Iskoláját , az önhibájukon 
kivül iskolai képzésben nem részesült, felnőtt dolgozók középfokú és 
középiskolai tanulmányainak lehetővé tétele céljából. Egyházkerületeink 
püspökei felhívták az egyházkerületük területén működő középfokú és 
középiskolákat arra, hogy lehetőség szerint a dolgozók iskoláját meg-
szervezzék. 

A külső és belső nehézségektől terhes időszakban is volt egyhá-
zunkban hit, erő és bátorság ú j iskolák felállí tására. A Dunántúli 
Egyházkerületben Kőszegen mezőgazdasági leányközépiskola, Bonyhá-
don pedig kereskedelmi középiskola létesült és külön leányinternátus 
alakult. Isten áldását kérem munkájukra. 

A Tiszai Egyházkerület miskolci jogakadémiájával együtt nagy-
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perspektivájú tervet érlel. A jogakadémiának, más fakultásokkal kiegé- 7 . 
szítve, evangélikus egyetemmé való kiépítésére mozgalmat indított. Egy-
házegyetemünk támogató készséggel s imádsággal áll ennek a tervnek 
a szolgálatában. 

Az iskolaközigazgatás síkjában az elmúlt esztendők nem apasz-
tották, hanem inkább növelték az eddig is súlyos nehézségeket. Az ál-
lami iskolaközigazgatási szervek beavatkozása erőteljesebbé, gyakran 
erőszakosabbá vált és sokszor sér tet te iskolai autonómiánkat. Min-
dig tágabb teret hódított el magának a kormányzat s mindig szűkebb 
térre szorult iskoláinkban egyházunk kormányzati, tanügyi, ellenőrzési 
s fegyelmi hatásköre. Különösen észrevehetővé vált ez az utolsó két 
esztendőben. Igyekeztünk egyházunk jogbirtokát megvédelmezni s ér-
vényesíteni azt az alapelvünket, hogy törvényszerű államsegélyünk fejé-
ben nem mondhatunk le autonómiánkról. Különben is helytelennek ítél-
jük azt a felfogást, mintha a készpénzben adott államsegélyek mel-
lett eltörpülne egyházunknak az iskolákért hozott áldozata. Ezt a téves 
gondolatot irtsuk ki az emberek lelkéből, szerezzünk érvényt annak az 
igazságnak, hogy iskolafenntartó egyházközségeink és magasabb egyházi 
egységeink a helyi javadalmakban, épület-biztosításban és fenntartás-
ban nagyon is számottevő áldozatot hoznak az iskolákért. 

Köszönettel kell azonban megemlékeznünk arról, hogy az elmúlt 
három nehéz esztendőben a kormány iskoláink személyi kiadásaira te-
temes államsegélyt adott s ezzel a legválságosabb idők veszedelmein 
átsegítette egyházunkat. 

A közelmúltban a döbbenet erejével hatott egyházunkra a kor-
mánynak az a terve, hogy a kötelező vallásoktatás helyett a fakultatív 
vallásoktatási rendszert akar ja bevezettetni a törvényhozással. A kor-
mánytervvel szemben kifejezésre juttattuk mélységes aggodalmunkat és-
pedig nemcsak egyházi, hanem nemzeti szempontból is. Ezt a kérdést 
a jelentésemmel kapcsolatos határozati javaslat részletesen kifejti , miért 
is itt elegendőnek tartom ennek a megállapítását. 

Hasonló nyugtalanságot vált ki egyházunk körében az egységes 
állami tankönyvek bevezetésének kérdése. Ez ellen is óvást kell emel-
nünk. Erre a tanügyi előterjesztések során lesz az egyetemes közgyű-
lésnek alkalma. 

Egyházunk közvéleményében nyugtalanságot kelt a tankönyvek cen-
zúrázásánál észlelhető el járás. A közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935, 
évi VI. t.-c. 3. §-ának 2. b) pontja kimondja, hogy a tankönyveket, 
segédkönyveket és térképeket az iskolafenntartó hatósága engedélyezi 
ugyan, de engedélyezés előtt tartozik bemutatni a vallás- és közokta-
tásügyi miniszternek. A miniszter a tankönyvek elbírálását színvonal 
szempontjából végzi s ellenőrzi, hogy azok nem tartalmaznak-e állam-, 
alkotmány-, törvényellenes tanokat, vagy vallásfelekezet ellen irányuló 
izgatást. A jelenlegi változás abban mutatkozik, hogy a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter törvényes jogát a vallástani tankönyvekre vonat-
kozólag is gyakorolni kívánja. Ezt az e l járás t egyházunk nem kifogá-
solhatja. Ellenben kifogásolnunk kell azt, hogy vallástani tankönyveink 
elbírálásánál a törvényben megállapított szempontokon kivül vallástaní-
tásunkat korlátozó s irányító szempontokat akar alkalmazni, melyek 
esetleg beleütköznek egyházunk felfogásába. 

A kormány 720/1946. M. E. számú rendeletével a népmívelés mun-
kálására felállította az Országos Szabadművelődési Tanácsot, melynek 
vármegyei és városi tagozatai vannak. Mindenik tagozatban helyet fog-
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"J lal az egyházak képviselete. Az Országos Tanácsba egyházunk képvi-
selőjéül Dezséry László egyetemi lelkészt neveztem be, 

Az elmondottakból világos, hogy az iskolaügy egyike azoknak a 
legfontosabb tényezőknek, amelyek az államhoz való viszonyunkat meg-
határozzák. 

Ebbe a kategóriába tartozik még egy jelentős kérdés, hosszú év-
tizedes küzdelmek vívmánya s egyben a református egyházzal való 
együttműködésünk egyik fontos területe 

a katonai egyének lelkigondozása. 

A protestáns tábori püspökség hatáskörébe múlt közgyűlésünk 
idején 42 lelkész tartozott, akik a katonai egyházközségek keretében 
gondozták a protestáns katonákat s a hivatásosak családját. Szálasi 
Ferenc a betegszabadságon levő tábori püspök helyébe diktatórikusán 
ú j püspököt akart kinevezni. Ez a törekvése azonban a két protestáns 
egyház ellenállásán megbukott. Az összeomlás után a csekély s egye-
lőre még meg nem állapított számú honvédség részére a püspökön 
kivül 4 református és 2 evangélikus lelkészi állás tar ta tot t fenn. Mivel 
azonban az evangélikus tényleges lelkészek közül csak egy maradt meg 
az igazolási és létszámcsökkentési el járások után, a másik ál lásra a 
kinevezési lehetőség megnyílásáig Vargha Sándor egyetemes főt i tkár 
kapott tartalékból behívást az üres püspökségi irodaigazgatói állásra, 
tehát ebben a nagyhorderejű beosztásban most ő az evangélikus ér-
dekek képviselője. A katonai egyházi szervezet jóváhagyott szervezeti 
szabályzata a lapján megkezdődött a szervezési munka. A katonai egy-' 
házi szervezet főgondnokává s egyben a kilences bizottság tagjává a 
honvédelmi miniszter Őssy-Qrley Zoltán altábornagyot, a szegedi katonai 
körzet parancsnokát nevezte ki, akit ebben a minőségében erről a hely-
ről is hittestvéri szeretettel köszöntök. 

Alinak a reményemnek adok kifejezést, l^ogy a katonai egyének 
lelki gondozásának új járendezése egyházunk törvénybiztosította jogai-
nak érintetlenül hagyásával történik s a református egyházzal ebben 
a keretben továbbra is együttműködhetünk. 

Dnnek az együttműködésnek másik területére térek s ez 

a sajtószolgálat. 

Egyházunk sajtószolgálatát 1946 márc. l-ig a református egyházzal közös 
szerződés alapján Farkas Sándor szerkesztő végezte. A belföldi sa j tó t 
Magyar Értesítő c. kőnyomatosával, a külföldit pedig annak angol cs 
németnyelvű kiadása ut ján lát ta el egyházi híranyaggal. A reformá-
tus egyetemes egyház elnöksége 1945 folyamán a szerződést felbon-
totta. Mivel a szerződés 9. pont ja értelmében a két egyház közül bár-
melyiknek felmondása a jogviszony megszűnését jelenti, a felmondási 
idő lejártával Farkas Sándor hivatalos egyházi megbízás alapján vég-
zett saj tószolgálata megszűnt s azóta csak mint magánvállalkozás fe j t ki 
továbbra is értékes működést. Elismerésemet és köszönetemet fejezem 
ki Farkas Sándor csaknem két évtizedes, értékes, szerződés alapján vég-
zett, valamint az azt megelőzött, önzetlen buzgóságból tel jesí tet t út törő 
egyházi saj tószolgálatáért is. Sajnálom, hogy a helyzetalakulás miatt 
vele jogviszonymik megszakadt. Külügyi bizottságunk 1946. október 8-án 
ta r to t t ülésén kifejezte, hogy a bel- és külföldi sa j tó további rendsze-



43 

r e s egyházi tájékozatatására szükségesnek t a r t j a megfelelő sajtószolgálat 7 
megszervezését. Az Egyházak Világtanáesának magyarországi bizottsága lé-
tesített ilyen sajtószolgálatot, amelynek szüksége van állandó evan-
gélikus munkatársra. Egyházegyetemünk jelenleg nincs olyan anyagi kö-
rülmények között, hogy erre a célra jelentős összeget tudna áldozni, 
ezért, a külügyi bizottság javaslatának eleget téve, ezzel a szolgálattal 
kongruás lelkészt bizott meg Pósfay György, majd ennek svédországi 
tanulmányútra vaió távozása után Korén Emil volt ungvári lelkész 
személyében. 
; Az evangélikus sajtótermékek segélyezésére külföldi papir t és pénz-
segélyt is sikerült juttatnunk. Súlyos anyagi károkat szenvedett nyom-
dáink újból megkezdték működésüket s a Magyar Luther-Társaság 
újjáalakulva, lendületes imunkába kezdett, ami azzal a reménységgel} 
tölt el, hogy az egyházi irodalomban mutatkozó nagy hiányok szívós és 
céltudatos munka eredményeként nemsokára megszűnnek. 

Ebben az összefüggésben két körülményről kell még megemlékez-
nem. Az egyik az, hogy!, a Harangszó című belmissziói néplap jogutóda, az 
U j Harangszó, az utóbbi időben sajnálatos módon szakított régi irá-
nyával s ismételten olyan tartalmú és szellemű cikkeket is jelentetett 
meg, amelyek nem belmissziói néplapba valók és nem építőleg hatnak a 
lap olvasóira, hanem bizonyos mértékben megzavarják azok egyházi be-
állítottságát. Feltétlenül kívánatos, sőt szükséges, hogy ez az állapot 
megszűnjék! s az U j Harangszó ismét visszatérjen eredeti hivatásához. A 
másik körülmény pedig, amelyre rá kell mutatnom, az, hogy erősen 
érezteti hiányát egy olyan, művelteknek szánt egyházi hetilap, amely az 
egyház életéről és problémáiról tá jékoztat ja egyházunk hívőseregének 
értelmiségi rétegét s az evangélium fényszórójával megvilágítja előtte 
az időszerű kérdéseket. Ennek a lapnak mielőbbi megindítása létérdekű 
kérdése egyházunknak. Örülök, hogy a Luther-Társaság a hiány pótlását 
programba vette s annak mielőbbi keresztülvitelére megvan a remény. 

Jelentésem eddigi fejezeteiben ismételten említést tettem a kül-
földi egyházak testvéri szolidaritásának nagyarányú megnyilatkozásai-
ról. Megkísérlem, hogy az ebben a vonatkozásban eddig elmondottakat 
összefogjam és a még nem említett megnyilatkozásokat is a közgyű-
lés elé tárjam! a gyűjtőcím a la t t : 

külföldi kapcsolatok — külföldi segélyek. 

A világ keresztyénsége, de kiváltképpen a protestantizmus egye-
temes szolidaritásának legnagyszerűbb kifejezője az az intézményesen 
megszervezett segítőmunka, mely a háború súj tot ta országokban a ke-
resztyénséget lelkileg s anyagilag ta lp ig akar ja állítani. Amikor a há-> 
borúban az ellenfelek még a legborzalmasabb fegyverekkel pusztítot-
ták egymást, hogy kicsikarják a döntést, a világ keresztyén egyházai 
már nagyarányú előkészületeket tettek, hogy a háború folytán előálló 
nyomort enyhítsék s egyházi vonalon is meginduljon az újjáépítés hit-
tel és reménységgel. Ebből a célból létesítették Genfben az Egy-
házak Világtanácsát, mely .a protestantizmus ütőerén t a r t j a a kezét 
a az egész földtekén szellemi s anyagi támogatást nyújt mindenütt, 
ahol arra szükség van. Minden adományt azzal a kikötéssel bocsát 
út jára , hogy Jézus Krisztus nevében osztassék szét a rászorultak kö-
zött s minden adománynak az a kitűzött célja, hogy általa az Evan-
gélium ügye minél eredményesebb előmenetelt érjen el. A lelkészek 
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7 a cipőt, ruhát, kerékpárt azért kapják, hogy ezek segítségével az Evan-
gélium hirdetése út jából az inségszűlte akadályok elháruljanak. Nagy súlyt 
helyez az Egyházak Világtanácsa a belmisszáó, az i f júsági munka, az 
egyházi irodalom, a börtön- és szórványgondozás, a szociális és chari-
tativ szolgálat munkájára, a diakónia és theológusképzés olyan talpra-
állí tására, hogy ezeken keresztül az Evangélium erőteljesen áradjon szét 
népünk életében. 

Nagy hálával emlékezem meg arról, hogy nemcsak egyházi oldal-
ról kaptunk jelentős segítséget külföldről, de más segítőszervektől is 
s hogy az Actio Catholicaval a kölcsönös megsegítés elve érvényesült. 

Az első évben főképp a legszükségesebb élelmiszerek és gyógy-
szerek nyúj tására helyezett súlyt az Egyházak Világtanácsa, az ame-
rikai protestánsok elvét tar tva szem előt t : Először az életet kell meg-
menteni s, azután jön a christianizálás. Az alanti kimutatásból nyil-
vánvaló, hogy egyházunkon keresztül milyen hatalmas anyagi erőket 
árasztot t népünk vérszegény szervezetébe. Az árúk határozott célmeg-
jelöléssel érkeztek és az adományozók akara ta szerint nyertek rendel-
tetésszerű felhasználást. Minden külföldi segély központi irányítás mel-
lett jutott rendeltetési helyére. Ezzel elejét vettem annak, hogy a se-
gélyezésben rendszertelenség s aránytalanság álljon elő. A segélyek 
szétosztására az elnökségek értekezlete Egyetemes Segélyelosztó Bi-
zottságot hívott életre, mely az elnökségen kivül az egyházkerületek 
képviselőiből áll. Ez a bizottság, az adományozók határozott célkitűzéseit 
szem előtt -tartva, minden pénz, élelem, ruházati és gyógyszer-ado-
mányt egyetemes szempontok szerint osztott fel, hogy általa is erősítse 
a keresztyénséget s a samaritánusi munkát végző intézményeket. 

Az Egyházak Világtanácsa főképp az amerikai, svéd, svájci és dán. 
egyházak gyűjtésének eredményét osztotta szét, de újabban már többi 
más talpraáll t ország egyháza is jelentős erőket bocsátott rendelke-
zésre. Ezenfelül az egyes egyházak segélyszervei közvetlenül is jut-
ta t tak egyházunknak segélyt. Kiemelem svájci, svéd, dán és amerikai hit-
testvéreinket, akik nagy Ínségünkben segítségünkre siet tek és biztosítottak/ 
együttérző szeretetükről. 

Az Egyházak Világtanácsának hazai megbízottja Dr. Pap László 
ref. theol. tanár, főti tkár, aki Kálvin-tér 8. szám alatt berendezett iro-
dá jában végzi egyrészt a külföldi kapcsolatok fenntartásával, másrészt 
a belső szervezéssel s az érkező árúk szállítmányozásával járó nagy és 
fáradságos munkát. Az itt létesített állandó bizottságban egyházun-
kat Purgly Lajos és Vargha Sándor képviseli. 

Egyházunk Segélyosztó Bizottsága 12 ülést tar tot t , amelyen a kül-
földi segélyek felosztási módja felől intézkedett. A Bizottság az Egye-
temes Klözgyűlés elnökségének elnöklete mellett a következőkből ál l : 
Ordass Lajos a Bányai, Purgly La jos a Dunáninneni, Koritsánszky Ottó 
a Dunántúli és Vargha Sándor a Tiszai Egyházkerület képviseleté-
ben. Vargha Sándor, mint egyetemes főtitkár, egyben a Bizottság elő-
adója is. 

A külföldi segélyezéssel járó hatalmas adminisztrációt, az árúk 
tárolását , felosztását, rendeltetésszerű felhasználását Vargha Sándor 
egyetemes főti tkár lá t ja el, előbb Kermeszky Éva, majd Uzoni Edit 
diakonissza-testvérek segítségével. Műszaki munkatársa Kalotay La-
jos főmérnök, aki az egyházi épületek újjáépítésénél egyházi szak-
értőnk. 
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A számadások felülvizsgálására az elnökségi értekezlet k ü l ö n 7 . 
számvizsgáló bizottságot alakított, amelynek tagjai Dr. Konkoly Ele-
mér egyetemes világi főjegyző elnöklete mellett : Baross József és 
Dr. Vietórisz Gyula. Ennek a ibizottságnak jelentése szerint a Segélyosztó 
Bizottság határozatai szabályszerűen végrehajtat tak s a bizottság Var-
gha Sándornak — köszönet nyilvánítása mellett — az 1946. dec. 
31-ig terjedő elszámolásra a felmentvény megadását javasolja. 

Az alábbiakban beszámolok az Egyetemes Segélyosztó Bizottság 
útján felosztott adományokról. 

A külföldi pénzsegélyek 1947 márc. 10-ig. 

Svájci f rank Forint érték 
Missziói célokra 48.000.— 130.080.— 
Intézményeknek 21.700.— 58.807.— 
Személyi segélyezésre 143.744.04 389.546.85 
Gyermek-étkeztetésre 102.110.13 276.718.40 
Az Evangélikus KIE-re 14.278.99 38.696.09 
Főiskolásoknak 298.89 810.— 
Theológusok el látására 2.535.47 6.871.15 
Irodalomra 5.007.09 13.569.22 
Templomújjáépítéshez favásárlásra 17.197.49 46.605.20 
Előleg az 1947. évi missziói segélyre 14.760.15 40.000.— 
A svéd egyház segélye lelkészeknek 2.400.— 6.504.— 

Végösszeg: 372.032.25 Sv. f r . 1,008.207.91 Ft. 

A í 
Egyházak Világtanácsa: 

Egységcsomag 200 kg. 
Egységcsomag 2100 kg. 
Papír 2120 kg. 
Bakancs 296 pár 
Liszt 4136 kg. 
Pokróc 323 drb. 
Varrógép 2 drb. 
Cukor 4100 kg. 
Egységcsomag 5500 kg. 
Gyermekcipő (vászon) 195 pár 
Tengerészcipő 62 pár 
Cukrozott gyümölcs 353 kg. 

Svájci Evang. Egyházak 
Segélyegyesülete 

Vegyes élelem 5000 kg. 
Könyv 48 kg. 
Gyümölcs 48 kg. 
Cukor és tejpor 1070 kg. 
T e j 540 kg. 

li árúsegély 1947 márc. 10-ig. 

í rógép 1 (drb. 
Ágyhuzat anyag 799 yard 
Tejpor 193 kg. 
Papír 4 láda 
Tehergépkocsi 1 drb. 
Személygépkocsi 1 drb, 
Üveg 64 láda 
Margarin 1000 kg. 
Papír 23400 ív 
Tejkonzerv 47 láda 
Takaró 37 láda 
Húskonzerv 330 kg. 

Könyv 31 kg. 
Gyógyszer 52 kg. 
Ruha 3001 drb. 
Aszalt gyümölcs, 

játék 56 kg. 



f Egyházak Világtanácsának Ame-
rikai Nemzeti Központja 

Vegyes konzerv 2740 kg. 
Könyv 180 kg. 
Vegyes konzerv 2001 kg. 
Cipő 24 láda 
Purina 11790 kg. 
Vegyes konzerv 5360 kg. 
Ruha 20 bála 

Délamerikai Vöröskereszt 
í r kormány 
í r Vöröskereszt 

Londoni Magyar Segítő 

Svájci Magyar Tár saság 
Portugál Magyar Kolónia 

Actio Catholica 

Norvég nép 

Amerikai Magyar Segély 

Till Bröders Hja lp 
Zabpehely 1500 kg. 
Árpaliszt 1500 kg. 
Te jpor 1500 kg. 
Kakaósajt 1500 kg. 
Porcukor 1500 kg. 
Makrill 1500 kg. 
Margarin 2000 kg. 
Húskonzerv 1500 kg. 
Gyógyszer 698 kg. 14 láda 
Ruhanemű 2299 kg. 38 láda 
Cipő 510 kg. 6 láda 

Amerikai Evangélikusok 

Unrra (városházán keresztül) 

Cipő 8 láda 
Konzerv 1935 kg. 
Ruha 52 bála 
Szójatápszer 17500 kg. 
Vegyes élelem 1200 kg. 
Ruha 9800 kg. 
Zabpehely 7200 kg. 

Szappan 154 kg. 
Cukor 4100 kg. 
Takaró, matrac 50 drb. 
Csomag 28 kg. 
Tejkonzerv 210 kg. 
Ruha 66 kg. 
Szardínia 34 kg. 
Szardínia 9 kg. 
Élelem 14660 kg. 
Sa j t 719 kg. 
Liszt 1980 kg. 

Vegyes 517 kg. 
Élelem 537 kg. 
Élelem 130 kg. 

írógép 1 drb. 
Te jpor 1000 kg. 
Húskonzerv 1000 kg. 
Makaróni 1000 kg. 
Csokoládé 500 kg. 
Inzulin 77 dob. 
B. vitamin 1200 dob. 
C, vitamin 1200 dob. 
Ferroplex 1000 dob, 
Sulfatiasol 1000 dob. 

Ruha 100 bála 
Cipő 25 zsák 
Gyermekcipő 260 pár 

A külföldi segélyek jut tatásával azonos értékűnek tartom azok-
nak a; személyes kapcsolatoknak újbóli megteremtését, amelyek egyrészt 
külföldi egyházi férfiak hazai látogatásainak, másrészt a ini kikül-
dötteink külföldi út jának eredményeként mutatkoznak. Ki kell emel-
nem Béguin Olivér, Hermán Stewart és Boegner Marc urak látoga-
tását, akik az itt szerzett tapasztalatok alapján egyházunk életéről és 
szükségleteiről nemcsak az Egyházak Világtanácsát, hanem a sa j tó t 
is tájékoztatták. Nagyjelentőségű esemény Ordass Lajos püspök hat 
hónapos külföldi ú t ja . Ő az első egyházi férfiú, aki a világháború óba 
képviseletünkben egyházi világkonferenciákon résztvehet és élőszóval is 



47 

ismertetheti egyházi viszonyainkat és szükségleteinket. Ordass Lajos "J 
püspök február 23-án indult el Genfbe, hogy Svájcból Svédországba, 
Dániába, Norvégiába, az Egyesült Államokba, a lundi Lutheránus Vi-
lággyülésre, Finnországba, Franciaországba, Németországba s Ausztriá-
ba menjen az ottani evangélikus egyházaknál teendő hivatalos látoga-
tásra. Elindulása előtt a Deák-téri templomban ünnepi istentisztelet ke-
retében D. Kapi Béla püspök hirdette az igét. Az istentisztelet után 
búcsúszavakat intéztem hozzá, majd ő ismertette út jának programját és 
feladatait . Hiszem, hogy Isten Ordass "Lajos püspök külföldi ú t j á t 
s azon kifejtendő minden buzgó szolgálatát s nemes igyekezetét gazda-
gon megáldja. 

Értékes munkát végez egyházunk megsegítése érdekében a skandináv 
államokban Vaj ta Vilmos lelkész, Genfben Dr. Radvánszky Antal, Ame-
rikában Pelényi János, volt követ} aki elsőnek vette fel velünk az 
érintkezést, valamint az egész amerikai magyar lelkészi kar, amelynek 
soraiból nekem Papp János Lászlóval van állandó, 'szívélyes kap-
csolatom. 

Istennek legyen hála, aki a bosszú és gyűlölet világpusztító viha-
rában meggyújtotta a szívekben a szeretet lángját és felébresztette a 
keresztyén felebaráti felelősség érzetét, hogy az gyógyítsa a sebeket, 
vigasztaljon az elesettségbenl s a pusztítás után a hit erejével véghez-
vigye az ú j élet felépítését! 

Külön ki kell emelnem az amerikai evangélikus egyház nagyjelen-
tőségű segélyét, amely lehetővé te t te egyrészt gyermekétkeztető konyhák 
felállítását, másrészt három ú j gyermekotthon létesítését. Az amerikai 
evangélikus egyház erre a célra 276.718.40 Ft készpénzt s ugyanolyan 
értékű élelmiszeradományt küldött. 

Gyermekétkeztetés az alanti helyeken folyik, részben már négy 
hónap óta: 

Budapesten 6 kerületben, Békéscsabán, Kiskőrösön, Balassagyar-
maton, Győrött, Sopronban és Nyíregyházán. 

Ezeken a konyháinkon naponta 1000 gyermek kap tápláló ebédet. 
Az étkeztetés központi irányítását, az anyagkezelést, a számadásokat s 
legtöbb helyen a konyhák vezetését is a Fébé Diakonissza Egyesület 
végzi dicséretreméltó buzgósággal s áldozatkészséggel. 

Még az étkeztetésnél is nagyobb jelentőségűnek látszik a három 
ú j ingyenes gyermekotthon létesítése, melyekben 120 gyermek nyer 
elhelyezést és két hónaponként váltják fel egymást fel táplál ta tásra a 
sovány és vérszegény gyermekek csoportjai. Az egyik á budai he-
gyekben, a másik Klotildligeten, a harmadik Győrött működik diako-
nisszák gondos és szeretet tel jes vezetése mellett. Ezek a gyermek-
otthonok a szegény, rosszultáplált gyermekek részére valóságos oázisok, 
ahol szeretet, békesség, vallásos légkör veszi körül őket s a mai vi-
szonyokhoz képest igen jó az ellátás. 

Legyen mindezért hála s őszinte köszönet amerikai hittestvéreink-
nek, akik adományukkal több ezer magyar gyermek egészségét meg-
mentve, töltik be Urunk parancsát : ^Engedjétek hozzám jönni a kis-
dedeket, mert ilyeneké a mennyek országa«. De legyen hála a sze-
rény, csendes, áldozatos,, krisztusi munka végzőinek, diakonisszáinknak 
is, akik ezt a szolgálatot szívvel és lélekkel lá t ják el. Főképp azon-
ban Azé legyen érte a dicséret és dicsőség, aki a gyűlöletnek ebben a 
világában ilyen szeretetre ihleti a szíveket. 
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Jórészt külföldi segélyekből létesültek, de a magunk élniakarásá-
nak és alkotni tudásának is bizonyságai a romokon ú j élet indulását 
jelentő 

új alapkövek. 

'Alighogy felocsúdott aléltságából egyházunk népe, alighogy be-
kötözte sebeit s eltávolította a törmelékeket templomainkból s intéz-
ményeinkből a nagy világrengés után, máris az új jáépítés munkájának 
megindításán felül ú j intézmények alapköveit is lerakta. Budapesten, 
Klotildligeten és Győrött 120 gyermeket befogadó, ingyenes gyermek-
otthon nyilt meg, ahol a nélkülözéstől leromlott egészségű és szervezetű' 
gyermekek diakonisszák gondozása mellett ú j erőre kapnak. Rákoske 
resztúron a Fébé Diakonissza Egyesület bölcsődét és hajléktalan leá-
nyok otthonát nyitotta meg s azonfelül Budapesten ú j fiú- és leány-
internátusa is létesült a nagy lakásínséggel küzdő diákság megsegí-
tésére. Mandák Mária hittestvérünk fóti villáját végrendeletileg evan-
gelizációs, Budapest VII I . kerületében levő házát és telkét árvaház és 
templom, egyéb ingatlanait pedig a Fébé által létesítendő kórház cél-
jaira hagyományozta. Ezzel a nemes célzatú végrendelkezéssel ú j ába 
három intézmény alapját vetette meg, melyek közül kétségtelenül leg-
nagyobb horderejű a budapest i evangélikus kórház, melynek ügye az egész 
evangélikus egyház ügye, mert hivatva lenne pótolni a nagyhírű s a 
békekötések következtében egyházunk testéről lecsatolt pozsonyi evan-
gélikus diakonissza-kórházat és lehetővé tenné, hogy hívő népünk be-
tegségében tudja, hová kell te l jes bizalommal fordulnia, hiszen sa já t 
kórházunkban nemcsak kiváló orvosi kezelésben, hanem hívő szívek vi-
gasztalásában, bátorí tásában és szeretet te l jes gondozásában is részesülne. 
Ugyanilyen nemes szándékú a győri diakonisszaház elhatározása is, liogy 
az őszre megnyitja nőgyógyászatát és szülőotthonát. Új alapkövek 
ezek, melyeket az Üdvözítő, Jézus Krisztus nevében helyezünk el a 
honi rögökön és hisszük, hogy az ú j munkát, a hívő lelkek szolgálatát 
Isten gazdag áldással koronázza. 

Ha mindezeket számba vesszük, a bú és gond, félelem és remény-
vesztettség között ú j reményre hangolódunk és ünnepi érzés támad 
bennünk. 

Ünnepi érzésekre a nagy katasztrófa előtt és után is több alka-
lommal szolgáltak 

i ünnepeink. 

Ezek sorából különösen három emelkedett ki, amelyet az idők sö-
tét jében az emlékezés fáklyafénye bevilágított s amelyből életünkbe 
gazdag lelkiáldás áradt . 

1944 március 20-án nemcsak a hazai evangélikus egyház, hanem 
azzal együtt az egész nemzet is ünnepelni készült egyházunk nagy fiá-
nak, a dicső magyar szabadsághősnek, Kossuth Lajosnak emlékezetét 
halálának 50. évfordulója alkalmából. Az -o.rszágos ünnepség nyitánya a 
pest i Vigadóban előkészített ünnepség lett volna, meljen az ünnepi 
beszéd megtartására D. Kapi Béla püspök kéretet t fel. Az ünnepen 
a magyar miniszterelnök fejezte volna ki a nemzet hálá já t a nagy sza-
badsághős iránt. Sajnos azonban, egy nappal a nemzeti ünnep előtt 
a német haderő megszállta az országot s az ünnep gyászra fordult . 
Az országos ünnepség érthető okokból elmaradt s csak egyházunk temp-
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lomaiban gyülekezett össze a hívősereg, hogy a nagy szabadsághősről 7 . 
a ránkszakadt nemzeti csapás idején is megemlékezzék. A Deák-téri 
templomban D. Kapi Béla püspök tar tot t erőteljes, nagyhatású ige-
hirdetést. 

1945 február 18-án, Dr. Luther Márton halálának 400. évfordu-
lóján az Egyetemes Egyház, a Magyar Luther-Társaság s az Or-
szágos Luther-Szövetség együttes rendezésében a Deák-téri templom-
ban volt emlékünnepély. Ezen az ünnepélyen a megnyitó beszédet én 
mondottam, az ünnepi beszédet pedig Ordass Lajos püspök tar to t ta 
az evangélikus egyház színe-javának s a református testvéregyház és a kor-
mány kiküldötteinek jelenlétében. Az ünnepi alkalomból a püspöki kar 
pásztorlevéllel fordult a gyülekezetekhez, méltatva a nagy nap jelen-
tőségét és buzdítva minden evangélikus hívőt a reformációban ú j ra fel-
tá r t evangéliumi igazságokhoz való hűségre és hitbuzgóságra. 

1947 február 16-án emlékezett meg az egész világ evangélikussága 
Melanchton Fülöpről, születésének 450 éves fordulója alkalmából. Egy-
házközségeink és iskoláink a közeli napokban rendezendő Melanchton-
emlékünnepélyeken idézik fel a reformáció nagy tudósának s az evan-
géliumi keresztyénség nagy tanítójának emlékezetét. Egyházi folyóira-
taink méltatták Luther munkatársának kimagasló szolgálatait. Egyház-
egyetemünk pedig megragadja ezt az alkalmat, a magyar evangélikusság-
nak ezt a seregszemléjét arra, hogy az Ágostai Hitvallás szerzője i ránt 
kifejezze hálájá t s emlékével szembeni kegyeletét, az Ágostai Hitvallás 
iránt epdig tántoríthatatlan hűséget fogadjon. 

Ezeken az ünnepnapokon a többszázados múltba vetett visszapil-
lantás megtanított újból messzire nézni, távlatokban látni, romokon állva 
bízni az újjáépítés lehetőségében és sikerében, kemény tél kilátástalansá-
gában megérezni, hogy 

főn a tavasz. 

Az idei hosszú, kemény tél után még élénk emlékezetünkben él, 
hogy a; légáramlásnak milyen döntő szerepe van a természet életében. 
Hideg légtömegek betörésére megdermed az élet, a meleg légáramlás 
viszont a tél derekán is tavaszt hozhat. _ i 

A népünk életében végbemenő folyamat erre emlékeztet. Az ördög 
birodalmából betört életünkbe egy vad orkán, amely fertőzött légtöme-
gekkel töltötte meg légiterünket, a szemetet felkavarta, rombolt, ren-
geteg életet, értéket elsodort s a józanságot és jóérzést megdermesz-
tette. Ez az alvilági szél: a háború, s ennek műve: az összeomlás. 

De úgy tetszik nekem, mintha megindult volna felülről, Isten vi-
lágából egy más, mindent megújító légáramlás. Más szél zúgását hall-
juk és sej t jük, honnian jön és hová megy. Lelki megújhodás jelei mu-, 
tatkoznak egyházunk és nemzetünk életében. A felszél legyőzi az alszelet 
fi ú j élet tavaszát hozza. Ennek nyomában já r a te l jes új jáépülés. 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés, egyházam népe, árva magyar 
nemzetem, tár juk fel a lelkünket előtte s katasztrófák ú t já ró l a bol-
dogulás ú t j á ra léptünk! 

* 
Az egyetemes felügyelő jelentésével kapcsolatban felszólal Duszik 

Lajos közgyűlési tag és indítványozza, hogy intézzen a közgyűlés fel-
ter jesztést a kormányhoz a hadifoglyok sürgős hazaszállítása érdekében. 
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7 . Az egyetemes közgyűlés elismeréssel adózik az egyetemes fel-
ügyelő nagyszabású jelentéséért, amely tiszta és világos képet t á r 
elé a legutóbbi közgyűlés óta eltelt idő mozgalmas történetéről, 
csakúgy, mint a jelenről, élénken rajzol ja meg abban az egyház 
szerepét és feladatai t és híven számot ad arról a roppant munka-
teljesítményről, amelyet az egyetemes egyház az ő bölcs és céltu-
datos irányítása mellett a nehéz évek folyamán kifej tet t . Ezért, 
valamint hűséges helytállásáért s az elért eredményekért köszönetét 
nyilvánítja. 

A jelentést egész terjedelmében és minden azt igénylő részé-
ben jóváhagyólag tudomásul veszi. 

A jelentésben foglaltakkal kapcsolatban a következő külön 
határozatokat hozza: 

Az egyetemes felügyelőnek s az elnökségnek a háborús fel-
hatalmazás alapján tet t minden rendkívüli intézkedésével egyetért 
s azt tudomásul veszi. 

Külön hangsúlyozottan teszi ezt Vargha Sándornak az egye* 
temes főti tkári tisztségben történt véglegesítését illetőleg, örömmel 
és bizalommal üdvözölve őt tisztségében és szolgálatára Isten ál-
dását kér i 

Langlet Valdemárral , a Svéd Vöröskereszt fődelegátusával és 
Vargha Sándorral , mint annak főmegbízottjával szemben a Svéd 
Vöröskereszt nevében nyújtott oltalomért és minden ju t ta tásér t kö-
szönetét nyilvánítja. 

Az egyházegyetem szolgálatából kiváltaknak szolgálatukért há-
lá já t fejezi ki s rá juk Istentől áldást esd. 

Az elhunytak emlékét jegyzőkönyvében hálás kegyelettel meg-
örökíti. 

Csatlakozik az egyetemes felügyelő által kifejezett üdvözlé-
sekhez. 

Az elnökségnek az egyházegyetem gazdasági és közigazgatási 
ügyvitelében teendő intézkedésekre a felhatalmazást jelentéstétel 
kötelezettsége mellett megadja. 

Farkas Sándornak több évtizedes buzgó s eredményes 
saj tószolgálatáért elismerését fejezi ki. 

Megindultan mond köszönetet az Egyházak Világtanácsának, az 
amerikai, svéd, svájci és dán egyháznak, valamint mindazoknak, akik 
megsegítésünkért áldozatot hoztak, a gazdag adományokért s az 
azok nyújtásában megnyilatkozó testvéri szolidaritásért . 

A, hazai németség összeköltöztetésének ténye s módja ellen 
a kormányhoz fel ter jesztéssel él. 

A hadifoglyok sürgős hazaszállítása érdekében a kormányhoz 
fel ter jesztést intéz. 

A fakultatív hitoktatás bevezetésére irányuló kormánytervvel 
szembeni állásfoglalását a következőkben foglal ja össze. 

A fakultatív vallásoktatásra vonatkozó törvényjavaslat kérdé-
sében az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi közgyűlési elnöksé-
gének e tárgyban a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz folyó 
évi március hó 20.-án 343/1947. szám alatt benyújtott elvi tiltakozó 
és kérő iratát , valamint yaz egyház püspöki karának ugyanezen kérdés-
ben március hó 28.-án benyújtott részletes beadványát, mellyel a 
kötelező vallástanítás rendszerének további fenntar tását s a fakul-
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tatív vallástanításra vonatkozó törvényjavaslatnak napirendről való Jf^ 
levételét kéri. 

Az egyetemes közgyűlés tel jes egészében elfogadja az alábbi 
pontokba foglalt indokolást: 
1. A vallástanítás fakultatívvá tétele beleütközik a szabad val-
lásgyakorlat teljességét biztosító állami alaptörvényeinkbe. Korlá-
tozza és veszélyezteti egyházunknak Isten rendeléséből végzett ta-
nítói és nevelői munkáját, amelyről az egyház soha és semmiképpen 
le nem mondhat s melynek korlátozását mindig kénytelen egyházi 
sérelemnek tekinteni. A vallástanítás eddigi rendjének megváltoz-
tatása belenyúl családaink életébe. Megbontja a szülők egymás-
közti békés viszonyát. Megzavarja az egyháztagoknak egyházunkhoz 
való viszonyát, mert az egyháztagság belső lényege s a keresztség 
szentségének követelése természetszerűleg szükségessé teszi azon 
szülők eljárásának komoly elbírálását, akik gyermekeiket nem en-
gedik vallástanításban részesülni. 

2. A vallástanítás fakultatívvá tételét ellentétben állónak lát-
juk a nemzet igaz érdekeivel. Kénytelenek vagyunk felvetni a kér-
dést, hogy mostani nehéz válságunkban érdeke-e a nemzetnek, a 
magyar családoknak és a magyar if júságnak, hogy kérdésessé tegye, 
avagy egyesektől elvegye a kötelező vallástanításban biztosított s 

a nemzeti közösségnek, egyéneknek és családoknak mindig fejlő-
dést jelentő örök értékeket. 

3. Alkotmányos szempontból aggodalmasnak tar t juk, hogy i\yen 
nagyjelentőségű kérdésben a magyar nép megkérdezése nélkül döntő 
lépést tegyenek. 

4. Időszerűség szempontjából szintén súlyos aggodalmunk van. 
Politikai és jelenlegi államéleti helyzetünkben nem látunk elegendő 
megnyugtató biztosítékot arra, hogy a fakultatív vallástanítás kér-
dése a közbéke veszélyeztetése nélkül nyerjen elintézést. 

5. Végül utalunk arra, hogy a vallásoktatás kérdésének ren-
dezése az egyház és állam jogi helyzetének kérdéskomple <umába 
tartozik és már csak ennek következtében is nehezen tárgyalható 
a kérdéskomplexumból kiszakítva. 

i Az egyetemes közgyűlés a bejelentéseket tudomásul veszi s 
Kimondja, hogy a vallástanítás fakultatívvá tételét egyházi szem-
pontból sérelmesnek, nemzeti szempontból aggályosnak tar t ja , miért 
is felemeli óvó, tiltakozó és kérő szavát a magyar kormánynál s 
ezt fel terjesztésbe foglaltan e l ju t ta t ja a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez is. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház mély megdöbbenéssel ér-
tesül a kormánynak arról a szándékáról, hogy a vallástanítás eddigi 
kötelező rendjének megváltoztatására s a fakultatív vallástanításra: 
törvényjavaslatot kíván benyújtani. Egyházunk megdöbbenését fo-
kozza az, hogy a tervezett kormányzati lépés okát és célját netn» 
ismeri. 

A megdöbbenés hatása alatt a Magyarországi Evangélikus Egy-
házegyetem közgyűlése — a magyar evangélikusság általános meg-
nyilatkozásával összhangban — felemeli intő, tiltakozó és kérő sza-
vát a tervbevett törvényjavaslat ellen. 

Azzal a segítő szándékkal, amellyel különösen nehéz időkben az 
egyház az államhatalmat helyes célkitűzéseiben mindenkor támogatni 



igyekezett, az Egyházegyetem közgyűlése óva inti a kormányt, hogy 
a vallástanulás és a vallástanítás fennálló rendjét megváltoztató 
lépést kezdeményezzen. A történelem tanúsága szerint semmiféle 
állami és társadalmi rend — legalább is tartósan, vagy súlyos kö-
vetkezmények nélkül — nem nélkülözheti a valláserkölcsi nevelést. 
Legkevésbbé nélkülözheti azt a magyar állam és magyar tá rsa-
dalom ú j demokratikus rendje, amely az állam és társadalom minden 
egyes tag já t számbavenni kívánja és minden egyes t ag já ra építeni 
kíván. Nem szabad ugyanis szemelől téveszteni, hogy szilárd állami 
és társadalmi rendet, akár mint cselekvőkre, akár mint engedelmes-
kedőkre, csakis erkölcsös emberekre lehet ráépíteni. Márpedig nin-
csen tökéletesebb erkölcse az ember világnak, mint amit Isten nyi-
latkoztatott ki számára. Váj jon volt-e valaha is olyan korszak, amely-
ben nagyobb szükség lett volna az emberek erkölcsi felemelésére, 
mint a inai súlyos válságokat re j tő idő, mely a hosszú háború után. 
a kimondhatatlan szenvedések és nyomorúságok közepett a vallás-
erkölcsi követelményeket megcsúfoló kormányzati rendszerek után 
keresi az emberiség jobb jövendője felé vezető utat . A magyar 
nép is a szellemi és erkölcsi felemelkedés ú t j á t szinte ösztönösei? 
keresi a vallási életnek általánosan megnyilvánuló újjáéledésében. 
Meggyőződésünk szerint a magyar kormány nem helyezkedhetik 
szembe nemzetünk közvéleményének egészséges megnyilatkozásával, 
hacsak a demokratikus állami és társadalmi rend értékébe vetett 
hitet a nép millióiban megrendíteni nem akar ja . 

De nemcsak óvó szavát emeli fel Magyarországi Evangélikus Egy-
házunk egyetemes közgyűlése, hanem tiltakozó szavát is. A vallássza-
badságnak az 1946. évi I. tc.-be iktatott elve alapján tiltakozni kell 
az ellen, hogy szülőnek, vagy bárki másnak jog adassék gyermeke 
vallástanításában és vallásnevelésében történő döntő beavatkozásra 
s ezzel lehetővé tétessék, hogy akár ellentétes meggyőződésből, akár 
önkényből, kényszerűségből, anyagi, avagy egyéb előnyből, tudat-
lanságból, félrevezetésből, vagy bármi más okból is olyan elhatáro-
zást vigyen keresztül a gyermek lelkiéletében, ami egész jövendőjére 
döntő következménnyel jár . A vallásszabadságnak az egyes em-
berre vonatkoztatott követelménye ugyanis megkívánja, hogy min-
denki megkaphassa azokat az alapokat, amelyeken lelki és szellemi 
egyénisége kiépülhet, úgyhogy a megfelelő korban eldöntheti jö-
vendő életének elhatározó lelkiformáját és tar talmát. A vallás-
szabadság durva megsértését jelentené tehát, ha a zsenge, önelha-
tározásra képtelen gyermek minden időkre előre megfosztatnék at-
tól a lehetőségtől, hogy gyermekkori és serdülő if júkori vallási 
életélményeinek és ismereteinek birtokában dönthessen az egész 
életére kiható nagy életkérdésben. 

Evangélikus Egyházunk közgyűlése mellőzi a tervbevett intéz-
kedéssel szemben felhozható, szinte kimeríthetetlen indokok fel-
sorakoztatását . A fentebb kiemelt intő és tiltakozó szó ismétlésével 
kéri a kormányt, hogy ebben a nagyfontosságú kérdésben ne en-
gedjen politikai jelszavaknak, vagy külföldi törvényekre utaló, de 
hazai viszonyainkra nem alkalmazható példák követésére irányuló 
kívánalmaknak, hanem egyesegyedül hallgasson a magyar nép mii-' 
lióinak a szívéből feltörő, a hitbeli életre olthatatlan szomjúsággal 
vágyódó követelésre, amely tűrhetetlenül ragaszkodik vallási életé-
nek összes értékeihez. 
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(J.) D. Kjapi Béla püspök, egyházi elnök beterjeszt i az egyház lelki 8 . 
munkájáról szóló jelentést. 

Az utolsó három év lelki munkája részben veszteglés, részben erÖ-
feletti küzdelem, utolsó időszakában pedig hatalmas lendületű kibon-
takozás. Jelentésemet azzal az előrebocsátott megjegyzéssel terjesztem; 
be, 'hogy külső körülmények megnehezítették, sőt lehetetlenné tették a 
pontos adatok összeállítását s jelentésem már csak ezért is hézagos. 
Különben pedig a lelki munkáról szóló jelentés mindenképpen nehezen 
rubrikázható, ellenőrzése sem szorítható közigazgatási rendszerbe. Hiá-
nyait elrejtheti látszat-munkák leplével, de észrevétlenségben folyó mun-
kája (jelentések nélkül is sugárzik, mint az élet-támasztó napsugár. 

1. A mögöttünk romokba temetkező világháború s az utána követ-
kező események egyházunk arcán kiélesítették hivatásának lelki vonását, 
ítélőszék elé hurcolták. Ellenfelei kemény vádakkal illették. Kétségbe 
vonták lét jogát s ítéletként szegezték mellének a kemény verdiktet, hogy 
2000 esztendős múltja és hivalkodással emlegetett krisztusi szelleme el-
lenére képtelen volt a háborút megakadályozni, annak emberséges voltát 
biztosítani. Az egyház politikai, világnézeti, szelleméleti irányzatok for-
gatagába került. } 

Azután bekövetkezett az is, hogy az egyház önmaga vádolójává lett 
s -önmagát állította Isten ítélőszéke elé. Vádolja önmagát, hogy Istentől 
kapott hivatását lelkiismeretlenül vette. Elej te t te és elfelej tet te annak 
kizárólagosságát. Nem hirdette alkalmas és alkalmatlan időben t isztán 
és igazán Isten igéjét. Nem őrizte ós nem adta szent szenvedelemmel a 
rábízott szentségeket. Nem volt mindig Isten Szentlelkének a műhelye. 
Emberi elgondolások szerint, emberi erővel akar ta megépíteni azt, amit 
alázatos, hívő szívvel, csak Istennek engedelmeskedve lehet megépíteni 
Isten örökkévaló terve szerint. Sokszor igazságok hirdetése közben le-
hullatta tekintetét az élő Krisztusról, akinek pedig bizonyságtevője 
kellene lennie. 

Az egyház bűnbánatába penitenciás énekként húzódik lelkipászto-
raink bűnvallása, kik a próféta szavával önmagukat vádolják, hogy gya-
korta nem a nyájat, hanem önmagukat legeltették, elfelejtkeztek a szét-
szórt népről, a gyöngét nem erősítették, a beteget nem gyógyították, ,a 
kivetettet nem keresték, hanem engedték szétszórni a nyájat. És most 
ítélőszék előtt megtört lélekkel hallják Isten elhatározását: »Ime, a 
pásztorok ellen megyek és elkérem nyájamat az ő kezökből.« 

Ebből a kettős összehatásból kiéleződik az egyház arcának lelki 
vonása. Ez indítja el lelki munkáját s válik alappá, ébresztő lendületté, 
erővé és programmá egyszerre. 

Erősítést nyer [ez a lelki irányzat az egyházak ökuménikus egymásra-
találásában. Drága gyümölcse ez a világ nagy kataklizmájának. Oly ret-
tenetes vérömlések, borzalmas apokaliptikus történések, iszonyatok, rém-
ségek után, elpusztított városok, országok, szétdöntött oltárok és tűz-
helyek omladékai felett találkoznak egymással a világ protestáns egy4 
házai s imádlkozva hullnak Krisztus lábai elé. Penitenciát tar tanak a, 
legyőzött és győző államok egyházai s közös bűnbánati imádságban 
egyesülnek. Mert értsük meg azt a csodálatos igazságot, hogy az Öku-
méné, az Egyházak Világtanácsának széles tervezésű szeretetmunkája nem 
az emberi szívnek, hanem az Istenbe vetett Hitnek ésl á* hitből táplálkozó 
isteni szeretetnek a műve. Az egyházak lelki életének eredménye az 
evangéliumi testvériség jegyében. 
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8. Bizonyságtétel tehát az Egyházak Világtanácsának Genfből 1946 
tavaszán küldött üzenete, melyben azt izente magyar Evangélikus Egy-
házunknak is, hogy »a világ ma élet és halál mesgyéjén áll. Az egész; 
emberiség roppant terhet hordoz. Ezzel a válsággal mi, mint keresz-
tyének nézünk szembe, akiknek lelkiismerete fájdalmasan gyötrődik. De 
a kegyelmes Isten reánk bízta az Ő igéjének szolgálatát és mi ezt a -A 
igét kötelesek vagyunk hirdetni. Az emberiség a halál ú t j án jár mert 
engedetlen Isten akaratával szemben. Minden megújulás a bűnbánattól 
függ, attól, hogy sa já t utunkról Isten ú t j á ra térjünk. Isten végső dön-
tésre hívja fel az embereket.« »Az életet és a halált adtam előtökbe, 
válaszd azért az életet.«... »De egyetlen nemzet sem tudja megvalósítani 
Istennek reávonatkozó szándékait, ha nem válaszol Isten felszólítására, 
amellyel tel jes együttműködésre, testvéri közösségre hívja más népek-
kel, mint egy nagy család tagjaival együtt.« Ez az üzenet rámutat az 
egyházak különleges kötelességére is. Azt mondja, hogy »A keresztyének-
nek hivatása, hogy a világ világossága és a föld sava legyenek. Nekik; 
adatott a megbékítés szolgálata. Az ő felelsőségük bizonyságot tenni 
szóval és tettel arról, hogy Istennek törvénye Krisztus szerel-
mében töltetik be. Hívni Krisztus minden követőjét, tegyenek 
meg minden tőlük telhetőt, hogy segítsék azokat, akik a jelen 
idők irtózatos szükségei és szenvedései között élnek és küzdenek egy 
jobb világért, amely az ember jogait teljesen elismeri és oltalmazza.^ 
I »Az Ökumenikus Tanács hálával megköszöni Istennek a Krisztusban 
megtalált egyetemes testvéri közösséget. Bizonyságot tesz arról, hogy 
a 'háború utáni ebben az első találkozásban azt a Krisztusban való egy-
séget és testvériséget ad ja ajándékul, amely túlszárnyal minden különb-
séget, Isten akaratának ti tkát ebben mutatta meg nékik is Isten, hogy 
az idők teljességében Ő hatalmas ar ra , hogy Krisztusban mindeneket 
eggyé tegyen, er re kötelez mindnyájunkat Isten ezzel a szóval: »Az életet 
és a halált adtam előtökbe, válaszd azért az életet.« 

így indul meg a világ protestáns egyházainak hitben, lélekben össze-
fogásával egy nagy világépítő és gyógyító munka. Ezzel a célkitűzéssel 
folyik egy nagy szervezeti kiépülés. Világosan meglátása az egyházak, 
közös hivatásának és felismerése az egyházak együttes szolgálatának. 
Együttes, közös ál lásfoglalás Krisztus dolgai mellett. Erőtel jes felkaro-
lása a testvéri segítő munkának és a gyenge egyházak megerősítésének, 
közben folyik a felkészülés az 1948-ban Amsterdamban tar tandó öku-
rnénikus zsinatra. 

Szédítő távlatban jelenik meg előttünk az egyház lelki szolgálatán 
keresztül az evangéliumi egyházak történelmi szolgálata Jézus Krisztus 
keresztje alatt . Bőségesen volt azonban alkalmunk meggyőződni arról, 
hogy ebben a nagy világegyüttesben nem az egyházak jogi szervezettségén 
és külső, mutatós életén van a hangsúly, hanem elsősorban lelki mun-
kánkon. Az a döntő, hogy az egyház mennyire tud egyház lenni Is ten 
rendelése szerint az Ö szent igéje által. Ez konkrét formában azt je-
lenti, hogy az egyház mennyire tud ja az élő Krisztust a maga te l jes élő 
valóságában élővé tenni az emberek életében. Élővé tenni Krisztust! 
Az ember egyéni, családi, közösségi, nemzeti, állami, társadalmi], 'szo-
ciális és gazdasági életében. Azt a Krisztust, Aki két kezével, önmagá-
ban megvalósítva az evangéliumod az egész világnak szóló örömizenetet 
hozza s a törvény korbácsát i s az evangélium eszközeképpen adja . 

Bölcs egyházpolitika megnyilatkozása, sok reménységre jogosító in-
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tézkedése egyházunknak, hogy a külföldi egyházi kapcsolatok fe lúj í tására 3 . 
és kiépítésére Ordass Lajos püspököt küldte ki a világ evangélikus egy-
házaihoz, aki nyert megbízása és sa já t meggyőződése szerint képviseli 
lelki és történelmi szolgálatot végző magyar ^evangélikus egyházunkat. 

2 Egyházunk igeszolgálata. A püspöki kar rendelkezése szerint az 
elmúlt három évben is kötelező perikoparendszer szerint történt gyüle-
kezeteinkben a vasárnapi és ünnepi igeszolgálat. 1944—45-ben az eise-
nachi, 1945—46-ban a finn ószövetségi és 1946—47-ben az óegyházi 
efpistolai perikopa-rend alapján. 

Böjt első hetét bűnbánati hétté tettük. 
Egyházunk lelkészei tudomásunk szerint lelkiismeretes hűséggel, theo-

logiai és gyakorlati felkészültséggel végezték igehirdető szolgálatukat, 
Krisztustól nyert utasításuk szerint alkalmas és alkalmatlan időben 
hirdették Isten igéjét. Különös gonddal terjesztet ték ki munkájukat a 
missziói és szórvány-területre. 

3. Egyházunk evangélizációs munkája 1945-ben erőteljes fej lődést 
mutatott, 1946- és 47-ben pedig csodálatos eredményeket ígér. Püspöki 
karunk egyetemesen rendezte az evangélizáló munkát és kimondotta, hogy 
azt egyetemes egyházi szolgálatnak tekintj.) s a hitébresztés erősítésében, 
az érett vallásosság mélyítésében, a határozott lutheri hitvallásosság és. 
egyházi öntudat kiépítésében jelöli meg célját. Egyházkerületenként mun-
kaközösséget szerveztünk, mely* a püspök irányítása és ellenőrzése mellett 
végzi munkáját. Az evangélizáló munka időtartama rendszerint egy hét. 
Munkásai az egész gyülekezet számára tar tot t evangélizáló előadás-
sorozaton kívül csoportonként is foglalkoznak a gyülekezet férfi- , asz-
szony-, leány-tagjaival és az i f júsággal . Ezenkívül személyi megbeszé-
lésre is hajlandók s a paróchus lelkész kérelmére vele együtt, vagy 
nélküle egyes családoknál is végeznek lelkipásztori látogatást . Az evan-
gélizáló munkát az összes gyülekezeteknek felajánlottuk, amelyek nag3í 
számban vették azt igénybe. Az evangélizáló munkát végzők és az evan-
gélizációs munkát kérő lelkészek részére Fóton három napos konferenciát? 
tartottunk. 

Az evangélizációs munkáról közlök néhány tájékoztató ada to t : 
A Bányai Egyházkerületben 1945—46-ban volt: 8 napos gyülekezeti 

evangélizáció 37 gyülekezetben. Szakevangélizáció: 2 lelkész-evangélizáció, 
1 pedagógus-evangélizáció, '2 i f júsági evangélizáció. Gyülekezeti kö-
zösségi konferencia 2 helyen volt. Evangélizációs utómunka 16 gyüleke-
zetben. — 1944—45-ben 8 napos gyülekezeti evangélizáció 15, i f júsági 
evangélizáció 6, közösségi konferencia 1, evangélizációs utómunka 10 
gyülekezetben. 

Az evangélizációs munka sajtó-szolgálatát a Bányai Egyházkerület 
országos vonatkozásban is végzi. Az Evangélikus Evangélizáció körlevele 
Sréter Ferenc szerkesztésében 3.000—3.500 példányban jelenik meg. 
Láthatatlan evangélizáció könyvet is adott ki: »Ime mindent ú j já teszek« 
címen. Megjelentette a következő evangélizációs előadás-sorozatokat: 
Csepregi Béla: Tá r t ajtók, tá r t karok; Dr. Reök Iván: Csodálatos gyó-< 
gyulások és az orvosi tudomány; Kendeh György fordításában Newman 
Hall: J ö j j Jézushoz! Csepregi Béla fordításában Sormunen Eino: Erő-
forrás ; Mády Zoltán: Megnyílt sírok; Scholz László lelkész-evangélií-' 
zációja: Tisztítsd meg szívedet, hogy megtartassál ; Szilády Jenő tanul-
mánya: Luther utolsó út ja . Kiadta Luther Reggeli Dicséretét 2.000 
példányban. Énekem az Úr című ének-füzetének 7. és 8. kiadását 20.000 
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8 és 10.000 példányban, továbbá annak kottás füzetét 5.000 és Luther 
Márton Nagy Kátéját 2.000 példányban. 

A Dunáninneni Egyházkerületben: Egy hetes evangélizáeiót 7 gyü-
lekezetben tartottak. Lelkészi- és tanítói evangélizáló konferenciát tar-
tottak Magyaróvárt, Szákon és Tordason. Több gyülekezetben most in-
dul meg az evangélizációs munka. Az egyházkerület külön lelkészt állít 
be e r re a szolgálatra. 

A Dunántúli Egyházkerületben: egész hetes evangélizáció volt 1945 
—46-ban 25 gyülekezetben, majdnem mindegyikben 3 evangélizációs mun-
kással. I f júság i evangélizációs munka volt 58 gyülekezetben. A közép-
iskolai i f júság részére csendesnapokat tar tot tak kiküldött munkásokkal. 
Győrött egy hetes vasárnapi iskolai vezetőképző tanfolyamot, Gvenes-
diáson vasárnapi iskolai konferenciát, Győrött két hetes bibliai iskolai 
kurzust. Külön tar tot tak fiúdiák, diákleány konferenciát, pedagógus-
konferenciát, népfőiskolás vezető konferenciát egy-egy heti időtartammal. 
Az egyházkerületi leányifjúsági munka vezetését évek óta Malaga Elza 
diakonissza nővér végzi. Melléje munkatársul beállították Bernáth Er-
zsébet és Bartos Piroska diakonissza nővéreket, a f iú- i f júsági munka 
vezetőjéül pedig Tekus Ottó lelkészt* 

A Tiszái Egyházkerületben: 1943-ban 16, 1944-ben 18, 1945-ben 
11 evangélizáció volt. A számbeli esós,t a felvidéki és erdélyi gyülekezetek 
elcsatolása magyarázza. 

4. Gyülekezeteink belmissziói munkája. 1945-ben a Lelkipásztorban 
közöltem aktuális kérdésekről szóló öt vallásos előadás anyagát. 1946-ban 
külön munkaprogramot nem adtunk ki, hanem, a munka a régi évfolyamok 
anyagának felhasználásával történt. 1947 őszén újból megjelentetjük a 
belmissziói Munkaprogramot. 

A Bányai Egyházkerületben kiemelkedő munkát végzett belmissziói 
téren a ÍFébé és a békéscsabai Diakonissza Intézet. A Fébé Diakonissza 
Egyesület munkásságát felsorolni és értékelni nehéz. Egyházépítő hatása 
igen nagy. 

A Dunáninneni Egyházkerületben 14 egyházközségben tar tot tak fel-
nőttek részére hitmélyítő előadásokat, az előadások száma 111, bibliakör 
16 gyülekezetben működött, szociális és szegénygondozást 14, szórvány-
gondozást 16 egyházközség végzett. A népiskolai i f júsággal 16 gyüle-
kezetben foglalkozott a lelkész. Az iskolán kívüli i f júsággal 12 gyüleke-
zetben foglalkoztak, a taglétszám 724 volt, 371 fiú- és 353 leány, 717 
összejövetelt tar tot tak. A középiskolai i f júsággal mindenütt foglalkoztak. 
I f júság i konferenciát két központi gyülekezetben tar tot tak. A gyüleke-
zetek tagjai közül többen másutt ta r to t t konferenciákon is részt vettek. 

A Dunántúli Egyházkerületben a belmissziói munka keretében 122 
gyülekezetben foglalkozott a lelkész a népiskolai i f júsággal . Gyermek-
istentisztelet 89, vasárnapi iskola 38 gyülekezetben volt. Vallásos elő-
adást 1017-et, presbiterek részére 143-at tar tot tak. 106 bibliakör működik. 

A Tiszai Egyházkerületből az 1943., 1944. és 1945. évekre vonat-
kozólag a következő adatokat kaptam: gyermekistentisztelet volt: 24, 
10, 12 gyülekezetben. Szervezett iskolai kisgyülekezet volt: 8,4, 3. Va-» 
sárnapi iskola: 34, 13. I f jú ság i munka 11, 3, 4 gyülekezetben. Val-
lásos előadás: 573, 354, 301. Presbitereknek előadás: 44, 9, 9. 

5. Népfőiskoláink átszenvedték a háború után következő időszak ne-
hézségeit, de Isten kegyelméből munkájukat megkezdték. 
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a) A nagyíarcsai Tessedik Sámuel-népfőiskolát súlyos veszteség 3 
érte. Igazgatója: Darnai Ferenc lelkész légitámadás áldozata lett. Épü-
letei súlyosan megrongálódtak, berendezése teljesen megsemmisült. 

b) Az orosházai népfőiskola igazgatója, Orbán János tanító, hadi-
fogságban meghalt. Lelkész-vezetője, Kajos János, ma is hadifogságban 
van. Epülete és berendezése megmaradt és így munkáját folytathatja . 
1945 -és 1946-ban 3—3 hónapos leánynépfőiskolai tanfolyamot tar tot t , 
1946-ban és 1947-ben 3—3 hónapos fiú-népfőiskolai tanfolyamot. 

c) A Fébé diakonisszaintézet leánynépfőiskolai tanfolyama 1946-ban 
és 1947-ben 4—4 hónapon át működött. 

A Dunántúli Egyházkerületben Gyenesdiáson fiú-, Győrött pedig 
3—3 hónapos leánynépfőiskolai tanfolyam volt. 

Népfőiskoláink beilleszkedtek az állam által megállapított célki-
tűzésbe és munkakeretbe, de tervszerűen kidomborították egyházi jelle-
güket és megőrizték egyházi szellemüket. 

A Tiszai Egyházkerület 1943-ban 3, 1944-ben 2 népfőiskolai tan-
folyamot tartot t , melyek közül egynek a megszervezője is maga az 
egyház volt. 

6. Az egyetemi ifjúság lelkigonáozásáról Dezséry László egyetemi 
lelkész részletes jelentést ter jesztet t be. Történelmi szempontból is 
értékes tájékoztatójában elmondja az 1944. és 1945. év megrázó esemé-
nyeit, melyek egyetemi if júságunk szétszóratására és kitelepítésére ve-
zettek. Az ostromot megelőző időben mindent elkövettek i f júságunk ösz-
szetartására. Az ostrom után pedig újból való megszervezésére, lel-
kigondozásának felvételére. 1945 szeptember havában hazajött az i f j ú ság 
nagyrésze, de az egyetemi épületek hiánya, az otthonok szétbombázott-
sága lehetetlenné tet te az intenzív lelki munkát. Az Egyetemi Luther-. 
Szövetség helyiségét a kommunista pár t lefoglalta, majd egy színművész-
nőnek juttatták, a Szövetség bútorait, felszerelését, stb. kirakatták, úgy, 
hogy azok nagyrésze elpusztult. 

A lassan, meginduló élet elsősorban szociális tevékenységet követel. 
Anyagi segítséget azonban nehéz volt előteremteni. 1945 őszén megkez-
dődött az intenzívebb lelki szervezkedés és az istentiszteletek tar tása . 
1946 első felében Dezséry László egyetemi lelkész engedélyt kapott 
egyetemi előadásainak folytatására. ^Társadalmi erkölcstan« címen hir-
detett előadását körülbelül 50 hallgató vette föl leckekönyvébe és kb. 
ugyanannyian hallgatták. Elsősorban a házassági és nemi erkölcstant 
tárgyalta, azután néhány előadásban a szociál is erkölcstant. Közben 
megszervezte a rendszeres összejöveteleket körülbelül 12 helyen. A 
böjt i időszakban a különböző karokon böjti csendesnapokat tar tot tak. 

1946 őszi szemeszterére sikerült megszervezni a protestáns menzát, 
melynek 280 étkező protestáns diákja között több mint 100 evangélikus 
hallgató kapott naponként kétszer étkezést. Számukra külön biblia-
köröket is tartottak. A budapesti f iatal lelkészek munkaközösségéből a la i 
kult kis kör imádkozó közösségben rendszeresen foglalkozott az ifjúsági) 
munka szervezésének kérdésével. Ennek eredményeképpen az Evangélikus 
Keresztyén I f júság i Egyesület keretébe szervezték be egyetemi i f júsá-
gunk lelkigondozását. 

Az Ökuménével megteremtett kapcsolat fokozatosan erősödött, ami-
nek az i f júság gazdasági ellátottsága is eredményét látta. 

1946 őszén az egyetemi előadások megtartását megakadályozták. 
Később azonban sikerült a nehézségeket eloszlatni. Az 1946/47. tanév 
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$ egyetemi istentiszteletei zavartalanul folytak 12 helyen a rendsze-
resített összejövetelen. Az egyetemi i f júság szép számban vett részt 
az úgynevezett Evangélikus I f júsági Parlament ülésein, melyek a lelki 
kapcsolatok erősítésén kívül az egyházi öntudat erősítését és egyház-
társadalmi célokat is szolgáltak. 1947-ben az Evangélikus Keresztyen 
I f júság i Egyesület vezetői részére csendes hét volt 110 résztvevővel. 

Az 1947. tavaszi félévben az egyetemi előadások ismét megtarthatók 
A hirdetett előadások összefoglaló tárgyköre: Keresztyén Világnézet, 
Kultúra, Politika. A böjti időszakban külön lelki elmélyedést célzó 
előadások voltak, továbbá egy hetes egyetemes evangélizáció és több 
más összejövetel. Az evangélizáció központi előadássorozata kb. 50—70 
hallgatót mozgatott meg, de a többi összejövetek segítségével át lag 100 
hallgatóval lehetett állandóbb jellegű lelki összeköttetést teremteni. 

Az egyetemi i f júság céljait szolgálja annak lehetővé tétele, hogy 
necsak az Evangélikus Keresztyén I f júság i Egyesület nyári táboram 
vehessenek minél többen részt, lianem az oslói világkonferencián is. 

Statisztikai adatként megjegyzi a jelentés, hogy Budapesten tanuló 
evangélikus diákjaink száma kb. 700 lehet. Ezek közül 180 részesült 
egyházi jellegű menza, internátus stb. jótéteményében. Felsorolja a jelen-
tés, hogy 52 hallgató kapott 20—25 forintos pénzsegélyt, 54 hallgató 
ruha-, 27 hallgató cipő- és egyéb segé/yt. A menekült diákok lehetőséi* 
szerint (Szintén segélyben részesültek. 

A jelentés azt az örvendetes megállapítást teszi, hogy az egyetemi 
i f jú ság egyházunk lelkigondozását szívesen veszi s ellentétes szellemi 
propaganda hatása nem vehető észre r a j t a . Bizonyos azonban, hogy az 
egyházi otthonok és erőtel jes szociális segítés hiánya sok kísértést és 
veszedelmet r e j t magában és pedig annál inkább, mert a politikai pártok 
ezirányú munkája erőtelje^ s fcnás egyházak, pl. a római katholikus egy-
ház az összes főiskolákon tekintélyes számú lelkimunkást foglalkoztat 
ugyanezen munkaterületen. A diákság kevés kivétellel pártkollégiunokban 
fog elhelyezkedni, ahol részére 12—14 órában világnézeti és hasonló 
irányzatú előadásokat tar tanak s ezzel lelki irányítását munkába veszik. 

Megnehezíti munkánkat az is, hogy az 1945/46. évi beiratkozási íve-
ken már nincsen a vallásra vonatkozó adat, ami az egyházi beszervezést 
megkönnyítené. 

A soproni egyetemi i f júság lelkigondozását részben Budaker 
Oszkár egyetemi ny. r. tanár, a Theol. Otthon igazgatója és Beyer Pál 
lelkész vezeti több munkatársával. A pécsi egyetemi i f júság lelkigondo-1 

zásáti D. Dir. Nagy Gyula hitoktató-lelkész végezte, aki jogot nyert elő-
adás ta r tására az egyetemen is. A keszthelyi evangélikus vallású egye-
temi hallgatók gondozásáról Menyhár István lelkész és Fekete Zoltán 
tanár gondoskodik. 

Nagy egyházi érdek követeli egyetemi if júságunk lelkigondozásának 
az eddiginél erőtel jesebb anyagi felkarolását és megszervezését. Felelős-
séget kell éreznünk ezért a munkáért. Kívánatos volna egyházunk vezető-
ségének oly irányú közbenjárása, hogy az egyetemi adatfelvevő íven a 
vallási hovatartozandóságot feltüntessék. 

7. Az Evangélikus K1E, mely átszervezése kapcsán Kemény La-
jos budapesti esperessel töltötte be elnöki tisztét, az utóbbi időben 
erőtel jes szervezési munkát indított. Az országos KIE-vel kapcsolatosan 
támadt nehézségek az evangélikus ágat nem érintették. 

Az 1944/46. év munkájáról a következő jelentés ad tájékoztatást . 
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1944. évben, jóllehet a háború s azt követő intézkedések gátlólag 
hatottak az i f júsági munkára, egynapos körzeti konferenciát 13 helyen 
tar tot t a KIE 2—300 résztvevővel. Egynapos egyesületi látogatás 34 
helyen volt, kétnapos nyári tábo^ 4 helyen, kétnapos nyáritáboc 2 helyen 
150 résztvevővel, hétnapos téli tábor 4 helyen 200 résztvevővel. I ra t -
terjesztői és sajtószolgálati munkáját az Egyesület kénytelen volt be-
szüntetni. Már ebben az évben sok a lelki sebesült az i f júság közötti. 
Különösen az 5. parancsolat é* a háború, továbbá az antikrisztusi pro-
blémák foglalkoztatták. 

1945. első felében szünetel az egyesületi munka, a közlekedési és 
postaviszonyok miatt az i f júsági körökkel való kapcsolat majdnem tel-
jesen megszűnt. A nyári időszakban erőtel jesebb munka kezdődött, do 
úxkább a !régi szálak újrafelvételével. Egy nyári tábort tar tot t az egye-
sület kétnaposat 96 résztvevővel, egy téli tábort kétnaposat 60 résztvevő-
vel, 4 körzeti konferenciát egynaposat 80—100 résztvevővel. Több i f jú-
sági egyesület mozgalmi munkája szünetelt ugyan, de értékes gyülekezeti, 
UŐzte igehirdetői szolgálatot is végeztek, bibliaórát, vasárnapi iskolát 
sib. tartottak. 

Az 1946. évi mozgalmi munkát a közlekedési viszonyok még nagyon 
"megbénították. 

Egynapos körzeti konferenciát 14 helyen tar tot tak 2—300 résztve-
vővel. Egynapos egyesületi látogatást 23 helyen. Hétnapos i f júsági evan-
gélizációt 11 helyen. 

Hétnapos nyári tábort 3 helyen 250 résztvevővel, kétnapos nyári tá-
bort 1 helyen 120 résztvevővel. Ebben az évben újból megindult az egye-
sület i rat ter jesztése és sajtószolgálata. 

Az egyesület vezetőségének megítélése szerint »egyházunk i f júsága 
várja és igényli az egyház szolgálatát. Világosan áll előtte az emberi 
•megváltási kísérletek« csődje. Az eseményeken keresztül láthat ta és 
hallhatta Isten hatalmas prédikációját. És míg évekkel ezelőtt r i t-
kábban szerepeltek if júságunk kérdései között az igével kapcsolatos 
kérdések, ma a világnézeti és szociális kérdések mellett egyre nagyobb 
számmal és egyre határozottabban kerülnek elő a biblikus kérdések, 
ami ifjúságunk lelki elmélyülését mutatja.« 

Az egyesület mostani munkaprogramját szeretné a vezetők nevelő 
és beszervező munkájával kiegészíteni, s velük állandó kapcsolatot terem-
teni vezetői körlevél kiadásával. 

8. Az egyházkerületek ifjúsági munkája. Érdemes egy pillantást vetni 
egyházkerületeink gyülekezeti alapon végzett i f júsági munkájára, mely 
abban az időben is folyt, amikor közlekedési nehézségek és szervezési 
hiányok a KIE munkáját lehetetlenné tették. 

A Bányai Egyházkerület i f júsági munkájában nagyjelentőségű azj 
a püspöki intézkedés, hogy a leány i f júsági munka szolgálatába külön 
munkaerőként beállította Pál Edit diakonissza testvért, aki megkezdte a 
gyülekezetek látogatását, a leányifjúság megszervezését, leánykörök léte-t 
sítését és bibliaórák tar tását . 

A Dunáninneni 'Egyházkerületben szintén külön püspöki intézke-
déssel indul meg a szervezés munkája, amelynek nagyobb lendületet ad 
a külön lelkész küszöbön lévő szolgálatba-állítása. 

A Dunántúli Egyházkerületben 1944-ben 10 gyülekezetben volt két-
három napos leány-evangélizáció, 4 gyülekezetben leány-téli-tábor, 6 
gyülekezetben leánytalálkozó csendesnap rendezéssel. 1945-ben 17 gyű-
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lekezetben volt egynapos leányifjúsági összejövetel, 6 gyülekezetben leány-
evangélizáció, 1946-ban 33 gyülekezetben volt 1—7 napig tar tó leány-
összejövetel és tel jes i f júsági összejövetel, 18 gyülekezetben 1—4 napig 
tar tó leánymunka, 9 gyülekezetben külön leányifjúsági körzeti össze-
jövetel. 

A leányifjúsági munkát Malaga Elza diakonissza-testvér, egyház-
kerületi leányifjúsági munkavezető végzi, aki mellé az egyházkerület 
püspöke Bernáth Erzsébet és Bartos P i roska ' diakonissza-testvéreket 
küldte ki hasonló szolgálatra. 

A f iú- if júsági munkát egyházmegyei megbízottak végezték hűséges 
szolgálattal. Az egyházkerületi i f júsági munka megszervezésére és vég-
zésére az egyházkerület püspöke Tekus Ottó egyházkerületi i f júsági 
lelkészt küldte 'ki s errte a munkára külön lelkészi állást szervezett. 

9. Diakonissza-házak. 
a) A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület az elmúlt években is 

megbecsülhetetlen egyházi és szociális munkát folytatott. A diakonissza-
képzést végző anyaintézeten kívül fenntar t nevelő és szociális intézmé-
nyeket. Budapesten két szeretetházában fér f i és női aggoknak ad otthont 
s van gyermeküdültetési és csecsemőotthona, valamint két leányinterná-
tusa középiskolás, egyetemi és< főiskolai leányok számára. Bonyhádon 
leányárvaházat, Rákoskeresztúron fiúárvaházat, Albert i -Irsán szeretet-
házat t a r t fenn. Egész egyházunkra ki ter jedő széles ágú munkásságát 
mutatja, hogy előképző tanfolyamain munkásokat képez egyházi szolgá-
latra. Állami kétéves betegápoló tanfolyamán 16 testvér vett részt. Evan-
gélizáló közössége konferenciákat rendezett férfiak, asszonyok, leányok, 
népfőiskolás leányok, diakonisszák és diakónusok részére. Új intézmé-
nyekkel gyarapította egyházunkat, Budapesten csecsemőotthont és férfi-
szeretetotthont létesített . Két ú j leányotthont nyitott Budán, 
egyet főiskolás leányok, egyet pedig középiskolás és dolgo-
zó leányok részére. Fiúotthont i s alapított a fővárosban fő- és 
középiskolások számára. Gyermeknyaraltatási akciót szervezett. Inter-
nátusában elhelyezte a svéd és dán egyház és nép szeretetküldeményei-
nek szállítását végzett északi testvéreinket. A gyülekezeti munkában ú j 
szolgálatot vállalt a zuglói, kelenföldi, rákoskeresztúri és hatvani egy-
házközségekben. Betegápolásban, mentőszolgálatban és hadifogoly-gon-
dozásban is részt vett. 

Elindította az Egyesület egy Fébé-kórház tervét, amelyet buzgó imád-
ságban visz egyházunk Isten elé. 

h) A Győri Diakonissza Anyaházra súlyos megpróbáltatást hozott 
az 1944/46. évi időszak. Kezdetben épületeinek egy részét hadikórház, 
majd tábori kórház cél jára használták. A betegápolást diakonisszák vé-
gezték. 

Az ostrom alatt ehhez az q^yaházhoz tartozó nővérek mind helyü-
kön maradtak. A bombatámadásos idő emberáldozatot is követelt: Kiss 
Már ta nővér 1945 március 29-én Sopronban bombatámadás áldozata 
lett. Győr bombázásánál az egyik épület 5 aknatalálatot kapott, amely 
5 szobá t tet t lakhatatlanná, bútorzatát .pedig teljesen megsemmisítette. 
Ennél is súlyosabb kárt jelentett épületeinek az oroszok által történt 
igénybevétele. 

A felsorolt nehézségek ellenére az anyaház Isten kegyelméből meg-
tar to t ta eddigi munkaterületeit, sőt azokat és külső állomásait is sza-
porította. Tevőlegesen bekapcsolódott a Dunántúli Egyházkerület leány-
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i f júsági munkájába, melynek szolgálatára 3 nővért engedett át. A tkül-
földi segélyakcióval kapcsolatosan gyermeküdültető otthont és ebédez-
tetési állomást létesített. Fenntar t ja otthonát aggok, magános nők és 
sínylődök számára, továbbá leányinternátusát és árvaházát. Külső ál-
lomásai vannak: Sopronban, Szombathelyen, Kőszegen, Pécsett, Oros-
házán, Mezőlakon. Tanítónő munkásai vannak: Vásárosmiskén és Bör-
csön. Az anyaházban gondozottak létszáma 130, a börcsi árvaházban 
gondozottaké 20. Győr városa szociális munkájában 4 diakonissza-testvér 
állandó szolgálatát veszi igénybe. 

Az anyaház, Isten kegyelmében bízva, elindította imádságban rég-
óta hordozott tervét: szülő-otthont akar létesíteni. 

c) A Békéscsabai Evangélikus Diakonissza-Egyesület Bethánia 
Anyaháza az 1944/47. években a következő munkaterületeken tel jesí tet t 
szolgálatot: 1. Az evangélikus árvaházban 23—30 beutalt gyermeket 
gondozott. 2. Az evangélikus aggokházában 20 elaggott férf i t és nőt 
látott el. 3. A leányinternátusban 30—40 leánynak adott otthont. 4. 
A városi közkórház műtőjében, sebészetén és belosztályán betegápolási 
munkát végzett. 5. A városi szeretetházban ellát ta a tel jes szolgálatot. 
6. A városi egészségvédő intézetben asszisztensnőt állított. 7. A magyar 
normával kapcsolatban 250 szegényt istápolt. 8. A városi napközi ott-
honban 40:—60 gyermek neveléséről és ellátásáról gondoskodott. 9. 
Vezette a Hangya 20 gyermekes napközi-otthonát. 10. Vezette a 20—25 
tagot számláló Rokka napközi-otthont. 11. Mezőgazdasági középiskolai 
internátust tar tot t fenn 36 diák számára. 12. Betegápoló munkát végzett. 
13. 12 diakonissza testvér elvégezte a kétéves betegápolói tanfolyamot. 

Régóta tervezett kórházának megépítését kénytelen későbbi időre 
halasztani. 

10. Egyes szeretetintézmények. 
a) A balassagyarmati Prónay-Szeretetház a menekülés idején s az 

ostrom alatt és után áldott menedékhelye volt a fedélre, élelemre, olta-
lomra, szeretetközösségre szorulóknak. Fenntartási a lapja megsemmisült, 
de Isten kegyelméből nem kell becsuknia kapuját . Bennlakói gondtalanul 
élnek, nem sejtve a veszélyt, amely az intézet létét állandóan fenyegeti, 
s nem realizálva, hogy sorsuk az ^g madarainak és a mező liliomainak 
sorsával mennyire azonos. 

b) A pécsi Baldauf Gusztáv-Szeretetotthon fenntar t ja magános nők 
seámára létesített családi-otthonát, árvaházát és leányinternátusát. 

c) A Miskolci Napközi-otthon az ostrom következtében elpusztult, 
munkája megszűnt. Újraszervezése folyamatban van. 

d) A nyíregyházai Evangélikus Szeretetotthon majdnem teljesen el-
pusztult aj bombázások és ostrom következtében. 1945 február jában meg-
indult az újjászervezés munkája. 1946 elején már 25 volt az otthon la-
kóinak száma, amely jelenleg 34-re emelkedett. A bennlakókon kívül na-
ponként 8—10 emberrel gyakorol jótékonyságot és 20—25 árva szá-
mára igyekszik otthont teremteni. 

e) A kelenföldi egyházközség Röck Béla-Szeretetotthona súlyos 
nehézségekkel küzd s munkáját egy időre kénytelen volt beszüntetni. Uövő 
évi munkája remélhetőleg biztosítható lesz. 

f ) A Pestmegyei Belmissziói Szeretetszövetség kezelésében működő Fóti 
Evang. Jungmann Árvaház lassanként leküzdi az ostrom és bombázás 
következtében szenvedett épület-károsodásokat. Árvaházát 40 személyre 
akar ja újjáépíteni. Az egyházmegye szeretetmunkájához tekintélyes ingat-
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8 lant kapott néhai Mandák Mária fóti egyháztagtól. A tőle származó 
hatalmas villaépületben akar ja elhelyezni az eddig Nagytarcsán működött 
Tessedik-népfőiskolát, valamint az egyházi tanfolyamokat, konferenciá-
kat stb. i 

g ) A soproni árvaház a bombatámadások következtében súlyos épü-
letkárokat szenvedett. Fenntartása nagy nehézségekkel jár . 

h) A szarvasi árvaház felszerelése teljesen elpusztult, csupán üres 
falai maradtak meg. Újjászervező munkáját Isten segítségével elindí-
totta s 20 gyermek számára- akar otthont biztosítani. Az intézmény 
alapjá t képező 283 kat. hold gyülekezeti föld azonban elveszett. 

i) A vásárosmiskei árvaház hiányos felszereléssel küzködik s nagy 
mértékben szorul rá külső segítségre. 

11. Az Országos Luther-Szövetség 1943-banl a háborúval kapcsolatos 
szeretetmunkára fordí tot ta anyagi erejét . Budapesti és csengődi hadá-
árvasegélyezési akcióján kiviül segélyezte a nyíregyházi, győri és szarva-
si árvaházat. A székelyföldi misszió templomépítési mozgalmát is támo-
gatásban részesítette. Kiadta az Evangélikus Templomok című tar talmas 
kötetet. A fé r f i intelligencia számára több evangelizáló konferenciát ren-
dezett és több gyülekezetben evangélikus napot tar tot t . 

Dr. Bencs Zoltán elnök lemondásával megüresedett elnöki t isztségére Dr. 
Reök Iván sebészfőorvost választotta meg, második titkári ál lásra pedig 
Jakus Imre lelkészt. Elhatározta az evangélikus árvaügy országos meg-
szervezését; s ezti a munkát Jakus Imre lelkész-titkárra bizta. 

12. A Magyarországi Evangélikus Misszióegyesület újból meg-
kezdte áldásos munkáját. U j elnöksége Danhauser László lelkész egy-
házi és Dr. Mády Zoltán világi elnökből áll, főt i tkára Gyöngyösi 
Vilmos lelkész. Külön lelkész-titkári ál lást szervezett és a r ra Wei l e r 
Henriket alkalmazta. Folytatja missziói programjának megvalósítását. 
Erősíti a gyülekezetek missziói öntudatát . Missziói iskolát igyekszik 
szervezni, missziói tankönyvet és kiadványokat akar kiadni. Az eddig 
jelentkezett 4 missziói munkáshoz u jabb 4 Ijárult. Felkarolja a vasárnapi 
iskolát. Isten iránti hálával készül Kunos Jenő kinai misszionárius és csa-
lád ja hazaérkezésére. Augusztus 15—17. napjain országos missziói kon-
ferenciát tar t . 

13. Az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége ismét felvette mű-
ködésének fonalát. Az Evangélikus Nőegyesületek Országos Szövetsége 
hasonlóképpen. 

14. A Luther-Társaság Ordass Lajos püspök elnöklete mellett 
ismét megindította szervezési munkáját és sa j tó alá adta kiadásra ki-
választott kiadványait. Evangélikus Theologia cimen tudományos theológia' 
folyóiratot indított Scholz László lelkész szerkesztésében. Evangélikus 
hetilap kiadására készül. ( 

15. Az Egyházkerületek Jóléti Egyesülete ú j r a szervezkedett s 
működésbe lépett. Az eddigi biztosító társasággal fennálló kapcsolatát 
megszüntette. 

16. Egyházi sajtónk nehéz akadályok legyőzése után kezd kialakulni. 
Lelkipásztor címen a lelkészek gyakorlati szolgálatának támogatására 
Veöreös Imre szerkesztésében folyóiratot adunk ki. Ez a sajtó-orgánum 
közli a püspöki kar közös körlevelét. 

Evangélikus Pedagógus címen egyházi tanügyi folyóiratot Laditunk 
iskoláink egyházi szellemének erősítésére, a pedagógusok egyéniségének 
kiépítésére, iskoláink gyakorlati szükségleteinek anyaggal való ellátásá-
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ra. Ez utóbbinak keretében anyagot adunk a szülői értekezletek, a gyer- 3 . 
mekgyülekezetek, középiskolai diákszövetségek stb. számára. 

Az Országos Evangélikus Tanítóegyesület újból meg akar ja indítani az 
Evangélikus Népiskola cimű, régi tanügyi folyóiratot. Erre a saj tó-
orgánumra szükség van, mert az Evangélikus Pedagógusnak más a cél-
kitűzés© s nem teszi azt feleslegessé. 

Missziói Lapok című folyóiratunk szintén munkába állt. 
Uj Harangszó című néplapunk megszakítás nélkül folytatta 

munkáját. 
Kívánatos volna a theológiai tudományos és építőirodalom terv-

szerű kiépítése s a különböző könyvkiadó és nyomdai vállalatok pro-
gramjának egyeztetése. Szükséges volna azonban az is, hogy saj tóorgá-
numaink zavartámasztás nélkül határozott egyházi irányban dolgozzanak* 

17. Rövid beszámoló jelentésem végén kettőre kívánok rámutatni. 
Az első az, hogy egyházunk lelkimunkájának biztosítására szükséges 

az egyház szervezeti és közigazgatási munkájának megfelelő alkalmaz-
kodása s annak lehetővé tétele, hogy az egyház lelkimunkáját elvé-
gezhesse. Szükséges tehát a rendelkezésre álló anyagi eszközöknek az 
egyház lelkiszükségleteihez igazodó elosztása s annak biztosítása, hogy 
a lelkimunka megbecsült, elismert, szükségesnek látott, elsőrendű fel-
adata legyen egyházi életünknek, ne pedig árvasorban tengődő, elha-
gyott gyermeke. | 

Második megjegyzésem annak megvilágítására vonatkozik, hogy egy-
házunk lelkimunkáját maga az egyház végzi. Nem mellőzi az ezen szol-
gálatra vállalkozókat, sőt köszönettel és hálával fogadja értékes köz-
reműködésüket, de a munka vezetését, irányítását és ellenőrzését ön-
maga számára t a r t j a fönn. Elvi szempontból is nagyjelentőségű ez a 
rendszer, történelmi időben pedig történelmi jelentőségű, mert elő-
segíti az egyház lelkiszolgálatának kiépülését s azt a lelki egységet, 
mely nélkül a szervezeti egység erőtlenné válik. 

Jelentésem bevezetésében utaltam arra, hogy a világ protestáns egy-
házainak ökumenikus összefogásában legerőteljesebb tényezőként az egy-
ház lelki munkája szerepel. Pusztult világok, romok és új jáépí tési ter-
vek felett az egyház evangéliumi munkájában való közösség a legerő-
sebb kötelék, melv népi, nyelvi, gazdasági és szervezeti különbségek fe le t t 
Krisztus népévé egyesít minket. Az egyház ezen egyesítő lelkimunkáját 
kell megteremtenünk. Ezt követeli tőlünk egyházunk lényege és Isten-
től kapott hivatásunk, de egyszersmind jövendő beilleszkedésünk is a 
nagy evangéliumi egyházi együttesbe, melyet helyes tar talmú és irány-
zatú egyházpolitikával kell szolgálnunk. A nyugalomba készülő mun-
kás lelkiismeretes értékelésével szeretném cgynázegyetemünk közgyülé-. 
sének lelkiismeretére helyezni azt az igazságot, hogy egyházunk jövendő-
jének Isten akarata szerint való biztosítottsága elsősorban nem jogi, 
szervezeti és anyagi erejében, hanem belső, lelki kiépítettségében van 
biztosítva. Magyar evangélikus egyházunk akkor tölti be kijelölt föld-1 

jén egyházi, nemzeti és történelmi hivatását, ha tel jes határozottsággal 
és minden erejével elvégzi Isten igéjében megadott lelki szolgálatát. 
Ez a szolgálat befelé az egyliáz lényegének megvalósulását, kifelé pedig 
az ökuménitás megközelítését jelenti. Mindegyik út a kegyelemi ú t j a : 
Isten oltárához térít vissza és onnan indít jövendőnk felé. 

Mindazt, amit ezzel kapcsolatosan még mondani szeretnék, szimbo-
lizá •va belerejtem Niemöller megható karácsonyi megemlékezésébe. 
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8 - 9 . 1944 karácsony küszöbén a dachaui gyüjtőtáborban engedélyt kap-
tak a római katholikusok és protestánsok istentisztelet tar tására , ö s z -
szesen 15-en voltak, ezek közül 8 katholikus ósy 7 protestáns. Az utóbbiak 
között volt egy angol őrnagy, egy holland hadügyminiszter, két norvég 
hajókormányos, egy szerb diplomata, egy macedón újságíró és egy evangé-
likus lelkész, Niemöller. 

Niemöller éj jel-nappal azon gyötrődött, hogyan mondhatja el a 
karácsonyi prédikációt éppen ő, holott népe miatt minden szem gyűlö-
lettel fordul feléje. Délután fel tárul cellájának a j t a j a és SS őrének 
kíséretében belép hozzá a holland hadügyminiszter. »Talán csodálkozik 
azon — így szól —, hogy kis gyülekezetünk nevében kéréssel keresem 
fel. Mi hatan azt kérjük, hogy karácsonyi prédikációja után adjunk hálát 
Istennek és vegyük együtt az Úrvacsora szentségét.« 

1944-ben Dachauban azután egy kis gyülekezet együtt térdelt le a 
karácsonyi oltárhoz: angol, norvég, holland, szerb, bolgár és német. 
Hangzott Isten igéje: Békesség a földön a jóakaró embereknek, azok-
nak, akik Jézus Krisztus, a mi Megváltónk által bűnbocsánatot nyer-
nek és ú j életre indulnak Isten kegyelméből. 

Ehhez az eszméitető történethez egy rövid megjegyzést fűzök. Em-
lékezzünk egyházunk bűneiről és mulasztásairól. Imádkozó lélekkel fi-
gyeljük jövendőnk kötelességeit. Lépjen egyházunk alázatos szívvel s 
ú j életre vágyakozással Isten azon ol tára elé, melynél nyelv, ágazat, 
népi és szervezeti különbség ellenére találkozni és együttmunkálkodni 
tartozik mindazon egyházakkal, melyek önmagukban Krisztus élő testét 
hordozzák hivatás- és követelésképpen. 

Az egyetemes közgyűlés az egyházi elnök jelentését köszönettel 
fogadja, tudomásul veszi, megállapításait magáévá teszi, útmutatá-
saival egyetért, a lelkimunka eredményeit örömmel üdvözli s a lelki-
munkásokat további hűséges kötelességteljesítésre kéri és buzdítja. 

9. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyal ja a Luther-szoborról szóló 
jelentést. 

A Reformátor halálának 400 éves fordulóján a budapesti Deák-
téren felállítani tervezett szobor faragás i munkálatai az 1944. év 
tavaszán befejezéshez közeledtek. Lux Elek terve alapján Luther alak-
já t és a nagy mester előmunkálatai után Gregersenné Lux Alice ál tal ki-
dolgozott tervek alapján a szobormű hátfalá t ékesítő reliefeket Derzsv 
Gergely kőfaragó-mester elkészítette. Az alapzat legtöbb köve is ki-
faragva készen állott ,már a felhasználásra. A& egyetemes presbiteriuin 
1944 ápril is 13-án tar to t t ülésén az egyetemes felügyelő felvetette a 
kérdést, vájjon a rendkívüli háborús viszonyok közepett, különös figye-
lemmel a bombatámadásokra, fenntar t ja -e a presbitérium azt a hatá-
rozatát, mely szerint a Luther-szobor elkészülte után felállítandó. A 
presbitérium határozatilag kimondta, hogy a légibombázások miatt a 
szobor felállí tásától egyelőre eltekint s azt függőben ta r t j a . Figyelem-
mel azonban a szobor munkálatainak előhaladására, nehogy a pénz 
vásárló erejének csökkenése következtében károsodás álljon elő s nehogy. 
Lux Elek özvegye s az általa megbízott kőfaragó-mesterek az addigi 
munkálatok elvégzésével megszolgált, de kezükhöz esetleg még ki nem 
utal t összegekre a szobor felállítása lehetőségének bekövetkezéséig várni 
kényszerüljenek, elrendelte a presbitér ium annak megállapítását, meny-
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nyi az általuk teljesített szolgálatokért esetleg még járó összeg s .el- 9 - 1 1 * 
rendelte annak Lux Elekné kezeihez való folyósítását. Az egyetemes 
presbitérium fenti határozata értelmében a szobor-alapról az utalvá-
nyozás megtörtént, minek következtében a pénz elértéktelenedése az 
•alapot lényegesen nem érintette. 

A harci cselekmények elmultával bizottság tekintette meg a Luther-
alakoti s a reliefeket és megállapította, hogy Isten gondviselő oltalmá-
nak következtében, bár környezetében csaknem minden épület <'s szobor 
súlyos károkat szenvedett, a nagy reformátor szobrát s annak re l ie f je i t 
egyetlen (szilánk sem érte. 

Az alapépítmény hatalmas kőtömbjeiről — sajnos — nem adhatunk 
ilyen kedvező jelentést. Megállapítást nyert ugyanis, hogy azok igény-
bevétettek a Szabadság-téri orosz emlékműhöz. Ez a jelen viszonyok 
között 10.000 Ft veszteséget jelent. 

Gondoskodás történt 500 Ft költséggel a szoboralaknak s a re-
liefeknek a kőfaragómester raktárában megfelelő módon való bizton-
ságba helyezéséről, amig elérkezik az alkalmas idő a feláll í tásra, a szé-
kesfőváros polgármesterének 223.513/1944. XI. ü. o. szám alatt kelt 
határozatával a Deák-téren kijelölt helyen. 

Abban a tényben, hogy a Luther-szobor sértetlenül megmaradt, 
Isten kegyelmének megnyilatkozása mellett annak a határozott akara-
tának kifejezését is lát juk, hogy Luther szobrának fővárosunk szívében1 

állnia kell, mint az Ige iránti hűség és engedelmesség szimbólumának. 

Az egyetemes közgyűlés megilletődve értesül a jelentésből ar-
ról, hogy a Luther-szobor domborműveivel együtt a háború vészei 
között csodálatosképpen sértetlenül megmaradt. Amidőn ezért Is-
tennek hálát ad, azt a biztos reményt táplál ja, hogy megújuló fő-
városunk illő terén a Luther-szobor felállítása rövid időn belül 
keresztülvihető lesz. 

Előre is kéri az egyház egész hivőseregét, hogy a szobormű 
felállítását, amikor az időszerűvé válik, buzgó adakozásával te-
gye lehetővé. 

10. (K.) A világi egyetemes főjegyző bejelenti, hogy az 1848. évi 
XX. t.-c. végrehajtása tárgyában az 1944—1946. évek folyamán ú j mo>-
mentum nem merült fel. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az 1848. évi XX. t.-c. 
végrehajtásának kérdését továbbra is állandóan napirenden t a r t j a . 

11. (K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszt i összefoglaló je-
lentését. 

A legutóbbi egyetemes közgyűlés óta a presbitérium négyízben 
tar tot t ülést. , 

1944. évi április hó 13-án tar tot t ülésének tárgysorozatán a kö-
vetkező kérdések szerepeltek: Laszkáry Gyula halála. — Kuthy Dezső' 
egyetemes főtitkár püspökké választása. — Vargha Sándor ideiglenes! 
főtitkári alkalmazása s n Luther-Otthon igazgatói teendőivel való meg-
bízása. — A bombaveszéllyel kapcsolatos elővigyázatossági intézke-
dés. — A nyugdíjállamsegélyügyi bizottság és a nyugdíjintézeti bi-
zottság között 1937-ben létrejött szerződés véglegesítése. — A Luther-
szobor felállításának elhalasztása. — A Magyar Értesítő felelős szer-



66 

1 1 - 1 3 . kesztőjének háborús pótléka. — A homrogdi birtokvétel. — A Deák-téri 
testvéregyházak pénztárának fenntartásához való hozzájárulás. — Az1 el-
nökség háborús meghatalmazása. — Az OTBA-járulékszolgáltatás. 

1944. évi julius hó 14-én tar tot t ülésén a következ őkérdések tár-
gyaltat tak: Purgly Lajos egyházkerületi felügyelővé választása. — Az 
elnökségek háborús meghatalmazása egyházi szervezetünk minden fo-
kozatán. — A zsidókérdésben tett intézkedések. — Zsidóingatlanok 
egyházi célokra való igénybevételének megtiltása. — A javadalmas 
egyetemes egyházi tisztviselők állami adóinak átvállalása. — Az S S 
alakulatok magyarországi sorozásaival kapcsolatos sérelmek. — Zsi-
dók egyházunkba való felvételének szabályozása. 

1944. évi július hó 14-én tar tot t ülésén a következő kérdések tár-
gyaltattak: A nyugdíjintézeti járulékok felemelése. — A menekülésből! 
1945. évi szeptember hó 30-ig vissza nem tért lelkészek ügye. — Az 
igazolási szabályzattal kapcsolatos végrehajtási utasítások. — A közös-
séget egyházunkkal megtagadott lelkészek egyházunkban való szolgálatba-
állításának megtagadása. — A Theológusok Otthonának Szervezeti Sza-
bályzata, Fegyelmi Rendje és Házirendje. — A Theológusok Ottho-
nának anyagi ügyei s a hittudományi kar szociális feladataira szóló 
segély. — A Theológusok Otthonának élelmezése. — A gyenesdiási 
Belmissziói Otthon jövedelmének mikénti felhasználása. — A hittudo-
mányi kar tanárainak igazolásügye. — A lelkészek helyi javadalmának 
pótlékolása. — A közalapi járulék felemelése. — Az egyházi tansze-
mélyzet 1945. évi augusztus havi javadalmának az állam részéről tör-
tént átvállalása. — A Magyar Béthel ügye. — Knefély Ödönnek az 
i f júság közigazgatási életünkbe való bevonására vonatkozó javaslata. — 
A miskolci jogakadémia fejlesztése. — A javadalmas egyetemes egy-
házi alkalmazottak javadalomügye. — A napidíj felemelése. — Az Or-
szágos Bethlen-Szövetség s a Keresztyén Leányegyesületek Szövetségé-
nek segélye. 

Az 1947. évi április hó 23-iki ülésen a következő kérdések voltak 
napirenden: Az E. T. IX. t.-c.-e. — A működési helyüktől huzamo-
sabb ideig távol volt lelkészek ügye. — A lelkészek nyugdíjának sza-
bályozása. — Sikter László lelkészí jellege. — A mostani egyetemes, 
közgyűlés egész anyaga. 

Tudomásul szolgál. 

12. (K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszt i a lelkész jellegű egy-
házi tisztviselőkre és a nem javadalmas, világi jellegű egyházi tisztvi-
selőkre vonatkozó igazolási e l já rás 1945. évi juniujs hó 13-án 270/1945. 
sz. alatt megállapított szabályait, valamint az ezzel az igazolási el-
já rássa l kapcsolatban az egyetemes presbitérium 1945. évi augusztus 
hó 17-én tar tot t ülésében megállapított végrehajtási utasítást . 

Az egyetemes közgyűlés az igazolási e l járás szabályzatát és az 
azzal kapcsolatos végrehajtási utasí tást tudomásul veszi és jóvá-; 
hagyja. 

13. (K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszt i 1945. évi augusztus 
hó 17-i ülésében meghozott határozatát , amelyben a menekülésből 1945. 
évi szeptember 30-ig haza nem tér t lelkészekkel szembeni, valamint az 
általuk betöltött á l lásra vonatkozó e l járás t szabályozza. 
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Az egyetemes közgyűlés ezt a határozatot tudomásul veszi és 13*18* 
jóváhagyja. 

14. {K.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a Dunáninneni 
Egyházkerület 1947. évi január hó 17.-én tar tot t közgyűlése iegyzőköny-
vének 14. pont jában foglalt határozatával az egyházkerület püspöki 
székhelyét Balassagyarmaton rögzítette. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi s örö-
mének ad kifejezést afelett, hogy ezzel a püspöki székhely kérdése 
az összes egyházkerületekben rendezést nyert. 

15. (K.) Tárgyal ja az egyetemes közgyűlés Dr. Berzsenyi Jenő javas-
latát, amelyben kéri az E. T, I I . t. c.-nek a püspök házasságkötésének? 
esetére vonatkozó rendelkezéssel való kiegészítését. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatot a zsinati anyaggyűjtő bizott-
ság elé utalja. 

16. (K.) Tárgyal ja az egyetemes közgyűlés a presbitérium javaslatát 
evangélikus zsidómissziói bizottság alakítása, illetve a Magyar Evangé-
liumi Egyházak »Jó Pásztor« Missziói Alapítványának igazgatóságába 
.evangélikus tagok kiküldése és egyetemes missziói bizottság alakítása 
tárgyában. 

A közgyűlés elhatározza, hogy missziói bizottságot s annak ke-
belében zsidómissziói albizottságot alakít, s ennek az albizottságnak a 
tagjai t egyúttal kiküldi a Magyar Evangéliumi Egyházak »Jó Pász-
tora Missziói Alapítványának igazgatósági tagjaiul, de anélkül, hogy 
ezzel Egyházegyetemünk az alapítványt terhelő anyagi kötelezettsé-
gekért felelősséget vállalna s azzal a hozzáadással, hogy a kiküldött 
tagokat az Egyházegyetem bármikor visszahívhatja. 

Egyben utasí t ja ezt az albizottságot arra, hogy a zsidómissziói 
munka végzésénél keressen együttműködési lehetőséget és módot 
az ugyanezen munkatéren működő norvég misszióval. 

17. (K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszt i az egyetemes köz-
gyűlésnek a választások korlátozása tárgyában kiadott két rendbeli ha-
tározatának feloldására vonatkozó javaslatát . x 

Az egyetemes közgyűlés az'1941. évi közgyűlés 23. jegyzőkönyvi 
pontjában, valamint az 1943. évi közgyűlés 18. jegyzőkönyvi pont-
jában kimondott választási tilalmat azonnali hatállyal feloldja s ú j 
választások megtartását engedélyezi. 

18. (K.) A választások korlátozására vonatkozó határozat hatályon-
kívül helyeztetett. A mandátumok törvényszerinti időtartama általában 
még 1944-ben le jár t és azokban a i esetekben, amelyekben nem jár t le, 
az időközben beállt események s az érdekeltek életében, bekövetkezett 
változások a választások megejtését indokolttá és szükségessé teszik. 

Az egyetemes közgyűlés ezért elhatározza az általános tisztújí-
tást s annak keretében ú j r a választja a tisztviselői kart, a prear 



bitérium, a törvényszék, a számvevőszék s az összes bizottságok 
tagjai t . 

A tisztviselői kar, a presbitérium s a törvényszék tagjai t a 
törvényben előírt hat évi, vagyis 1946-tól 1952-ig ter jedő időtar-

tamra választja meg, kivéve a pénztárost és ellenőrt, akinek meg-
rálasztása az egyetemes egyház pénzügyi ügyvitelében s egész gaz-
dasági életében küszöbönálló változásokra való tekintettel csak 1947. 
évi december hó 31.-éig szól. A törvényszéki bírák felerészének 
iiárom év után, tehát ez esetben 1949-ben leendő kilépésére vonat-
kozólag természetesen t a r t j a magát a közgyűlés az E. T. VII I . t.-c.-e 
9. §-ának 2. bekezdésében foglalt rendelkezésekhez. 

A számvevőszék s a bizottságok tagja i t most és a jövőben három 
évre, tehát jelen esetben az 1946—1949-ig ter jedő időre választja 
meg s egyben az ezzel a határozatával összhangban nem álló sza-
bályrendeleti, szabályzati és közgyűlési határozatokban foglalt ren-
delkezéseket hatályon kívül helyezi. 

Azoknak a bizottságoknak újjáalakításától, amelyeknek feladat-
köre megszűnt, a közgyűlés eltekint, viszont a külügyi bizottságot 
ájból életrehívja és — utalással a 17. jegyzőkönyvi pontban foglalt 
határozatra — missziói bizottságot alakít 6 albizottsággal. 

Ezeknek az elvi határozatoknak szemelőtt tartásával az egyete-
nes közgyűlés a választásokat a következőkben ejti meg, illetve a 

Jcövetkezőket választja meg a tisztviselői kar, a presbitérium, a tör-
vényszék, a számvevőszék s a bizottságok tagjaivá, lerögzítve egy-
ben, hogy azoknak az E. T. és az érvényben lévő jogszabályok értel-
mében, illetve jelen határozata szerint mely tisztségviselők hivatal-
ból tagjai. 

Az Egyházegyetem tisztviselői. 

Egyetemes világi főjegyző: Dr. Konkoly Elemér; egyetemes 
egyházi főjegyző: Németh Károly; egyetemes világi aljegyző: Dr. 
Ajkay István, Dr. Rásó Dénes, Dr. Kardos Tibor ; egyetemes egyházi 
aljegyző: Joób Olivér, Dedinszky Gyula, Veöreös Imre, Wel t l e r 
Rezső; egyetemes főügyész: Dr. Rásó Lajos ; egyetemes főellenőr: 
Purgly Lajos ; egyetemes pénztáros: Kesztler László; egyetemes el-
lenőr: Péter La jos ; egyetemes levél- és könyvtáros: Dr. Mályusz 
Elemér. 

Egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivő: Vargha Sándor. 

Egyetemes presbitérium. 
I. H i v a t a l b ó l t a g o k : az egyetemes felügyelő, a püs-

pökök, az egyházkerületek felügyelői, az egyetemes főjegyzők, az 
egyetemes ügyész és az egyetemes főti tkár. 

II. V á l a s z t á s ú t j á n : a.) rendes tagok: az Egyházegyetem 
részéről: Dr. Mikler Károly, Dr. Lányi Márton, Dr. Prőhle Jenő, 
Dr. Kiss Jenő; a Bányai Egyházkerületből: Kemény Lajos, Dr. 
Vladár Gábor; a Dunéninneni Egyházkerületből: Dr. Jánossy Lajos, 
Dr. Hándel Béla; a Dunántúli Egyházkerületből: Budaker Oszkár, 
Koritsánszky Ottó; a Tiszai Egyházkerületből: Marcsek János, Dr. 
Zsedényi Béla. b.) Póttagok: az Egyházegyetem részéről: Dr. Bruck-
ner Győző, Gadányi János, Lehoczky Egyed, Dr. Horváth Károly László; 
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a Bányai Egyházkerületből: Benkóczi Dániel, Dr. Debrődy A r z é n j a 
Dunáninneni Egyházkerületből: Molnár Gyula, Dr. Krepuska István; 
a Dunántúli Egyházkerületből: Molitórisz János, Dr. Bertha Benő; 
a Tiszai Egyházkerületből: Dr. Pass László, Radvánszky Kálmán. 

Egyetemes törvényszék. 
Világi bírák: Dr. Szelényi Aladár, Dr. Landgráf Dezső, Dr . 

Vladár Gábor, Dr. Handel Béla, Dr. Bertha Benő, Dr. Zsedényi 
Béla, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Dr. Vietórisz Gyula. Egyházi bírák: 
Zászkaliczky Pál, Zulauf Henrik, Dr. Csengődy Lajos, Pohánka 
Sándor, Molitórisz János, Szabó József, Chovan Sándor, Dr. Vető 
Lajos. Tanárbírák: Dr. Mikler Károly, Dr. Zelenka István, Dr. 
Renner János. Tanítóbírák: Somogyi Béla, Korényi Gyula. Jegyző: 
Dr. Borostyánkőy László. 

Egyetemes számvevőszék. 
Elnökök: Benyó Vilmos és Dr. Pass László. Tagok: az egyete-

mes ügyész, az egyetemes főellenőr, az egyetemes ellenőr, továbbá 
Weiszer Samu, Bódi Pál, Dr. Gedeon Imre, Hanzmann Károly, 
Szűcs Sándor, Szende Miklós, Mohr Henrik, Margócsy Emil, Ta -
vassv Zoltán. 

B i z o t t s á g o k : 

Közös protestáns bizottság. 
Egyházunk kiküldöttei: a.) rendes tagok: az egyetemes felügyelő, 

a püspökök, az egyházkerületi felügyelők, továbbá Dr. Kaas Albert, 
Kemény Lajos, Dr. Konkoly Elemér, Dr. Zsedényi Béla, Vargha 
Sándor, Dr. Vladár Gábor, Dr. Rásó Lajos, Dr. Keken Andrási, 
Dr. Szelényi Aladár, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál ; b.) póttagok: 
Dr. Sólyom Jenő, Dr. Csengődy Lajos, Dr. Komjáthy Jenő, Dr. 
Ajkay István, Dr. Hilscher Rezső, Fábián Imre, Németh Gyula. 

A katonai egyházközségek ügyének közös bizottsága. 
Egyházunk részéről: D. Radvánszky Albert, D. Kapi Béla, 

Dr. Rásó Lajos. , 

Külügyi bizottság. 
Az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete mellett; a püs-

pökök, az egyházkerületi felügyelők, továbbá Dr. Bencs Zoltán, 
Andorka Rudolf, Dr. Kaas Albert, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, 
Németh Gyula, Zászkaliczky Pál. 

Munkabizottság: O'rdass Lajos elnöklete mellett: Dr. Benc» 
Zoltán, Dr. Kaas Albert. 

A Lutheránus Világgyűlés magyar külön bizottsága. 
Az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete mellett: a 

püspökök, az egyházkerületi felügyelők, továbbá Dr. Gaudy László, 
Vargha Sándor, Dr. Podmaniczky Pál, D. Dr. Prőhle Károly, Vajta 
Vilmos, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál. 



Finn-ugor diaszpora-bizottság. 
A püspökök, a Gusztáv Adolf-Gyámintézet elnökei, Dedinsiky 

Gyula, Molnár Rudolf, Dr. Jánossy Lajos, Joób Olivér, Dr. Pod-t 
maniczky Pál, Dr. Boleratzky Lóránd, Csepregi Béla, Zászkaliczky 
Pál. 

A Magyarországi Ökumenikus Tanács. 
Evangélikus tagok: D. JRadvánszky Albert, D. Kapi Béla, Dr. 

Radvánszky Antal, Vargha Sándor, Ordass Lajos, Turóczy Zol-
tán, Dr. Kaas Albert, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Dr. Jánossy 
Lajos, Purgly Lajos, Kemény Lajos, Kendeh György. 

Zsinati anyagot gyűjtő bizottság. 
D. Radvánszky Alber t egyetemes felügyelő és D. Kapi Béla 

püspök elnöklete mellett : az egyházkerületek elnökségei, az egye-
temes főjegyzők és ügyész, továbbá Dr. Mikler Károly, Dr. Vladár 
Gábor, Dr. Sólyom Jenő, Dr. Bertiha Benő, Dr. Remport Elek, 
Dr. Bruckner Győző, Dr. Lányi Márton, Dr. Knóth László, Dr. 
Hándel Béla, Dr. Csengődy Lajos. 

Tanügyi bizottság. 
D. Kapi Béla püspök elnöklete mellett : Dr. Jugovics Lajos al-

elnök, Dr. Gaudy László, a vallástanítási albizottság elnöke, vallás-
tanítási előadó, Dr. Zelenka István jogakadémiai előadó, Dr. Prőhle 
Jenő középiskolai előadó, Rozsondai Károly tanítóképzőintézeti elő-
adó, Herendi Károly |népiskolai előadó,' a püspökök, az egyházkerületi 
felügyelők, a hittudományi Ikar mindenkori dékánja, továbbá Ara tó 
István, Dr. Bánkúty Dezső, Jeszenszky Margit, Dr. Sass Gábor, 
Dr. Felkay Ferenc, Hanzmann Károly, Dr. Jánossy István, Lábossá 
Lajos, Loos János, Dr. Bukovszky Ferenc, Dr. Komjáthy Miklós, 
Pataky Sándor, Dr. Schneller Károly, Dr. Schárbert Ármin, Le-
hoczky Egyed, Zacher Lajos, Grűnvalszky Károly, Bartal Béla, Dr. 
Zimmermann Ágoston. 

V a l l á s t a n í t á s i a l b i z o t t s á g . Dr. Gaudy László elnök-
lete mellett: a hittudományi kar mindenkori dékánja, továbbá Dr. 
Csengődy Lajos, Kemény Lajos, Lábossá Lajos, Ruzicska László, 
Ruttkay Elemér, Veöreös Imre, Szekej András, Dr. • Weiszer Elek, 
Sokoray Miklós. 

Missziói bizottság. 
Az egyetemes közgyűlés egyházi elnökének elnöklete mellett : a 

püspökök, az egyetemes egyházi főjegyző, az egyetemes főti tkár, 
minden egyházkerületből egy-egy egyházkerületi missziói lelkész, a 
hittudományi karon a misszió előadó tanára : Dr. Jánossy Lajos, to-
vábbá Csepregi Béla, Bonnyai Sándor, Dezséry László, Kemény 
Lajos, Zulauf Henrik, Jakus Imre, Danhauser László, Dr. Keken 
András . 

a.) E v a n g é l i z á c i ó i a l b i z o t t s á g . Turóczy Zoltán püs-
pök elnöklete mellett: Csepregi Béla ügyvezető alelnök, továbbá 
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Sréter Ferenc, Zulauf Henrik, Veöreös Imre, Malaga Elza, Túr*-
mezei Erzsébet, Ágoston Sándor, Dr. Mády Zoltán, Dr. Reök Iván, 
Görög Tibor, Dr. Gyimesy Károly, Dr. Karsay Gyula. 

b.) I f j ú s á g i a l b i z o t t s á g : Az EKIE és KLE elnökei, az 
i f júsági lelkészek: Dezséry László, Bonnyai Sándor, GrGnvalszky 
Károly, Tekus Ottó, a budapesti vallástanítási igazgató: Dr. Gaudy 
László, továbbá: Kincses Gusztáv, Márcsek János, Dr. Mády Zol-
tán, Veöreös Imre, Gerhát Sándor, Dr. Deák János, Danhauser 
László, Gyöngyösi Vilmos, Korén Emil, Benczúr László, Csepregi1 

Béla, Dr. Frenyó Vilmos, Görög Tibor, It tzés Mihály, Virág Jenő, 
Ágoston Sándor, Újhelyi Aladár. 

c.) Z s i d ó m i s s z i ó i a l b i z o t t s á g . Kemény Lajos esperes 
elnöklete mellett: Ágoston Sándor, Szilassy Sándor, Somló Endre,1 

Rózsa Gyula, Dr. Reök Iván, Sréter Ferenc, Dr. Benes Miklós, Dr. 
Frenyó Vilmos, Pór János, , Gálát György, Grűnvalszky Károly. 

d.) D i a k ó n i a i a l b i z o t t s á g . Zulauf Henrik elnöklete mel-
let t : Dr. Farkas Mária, Huber Etelka, Lukács István, Mekis Ádám, 
Joób Olivér, Molnár Gyula .(Esztergom). 

e.) S z e r e t e t i n t é z m é n y e k a l b i z o t t s á g a . Dr. Keken 
András elnöklete mellett: Scholz László, Ruzicska László, Jakus 
Imre, Kiss György, Hanzmann Károly, Balczó András, Rónay Zoltán. 

e.) K ü l m i s s z i ó i a l b i z o t t s á g . Danhauser László elnök-
lete mellett: Gyöngyösi Vilmos, Gerhát Sándor, Veöreös Imre, Dr. 
Podmaniczky Pál, Terei Endre, Dr. Molnár Gyula (Budapest), Mol-
nár Gyula (Esztergom). 

Theológiai bizottság• < 

Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a püspökök, az egyház-
kerületi felügyelők, a tanügyi bizottság elnöke, a hittudományi kar min-
denkori dékánja s prodékánja, továbbá mint az egyházkerületek által ki-
küldött tagok: Scholz László, Dr. Gaudy László, Dr. Kiss Jenő, 
Dr. Sólyom Jenő, Dr. Vető Lajos, Veöreös Imre; pót tagok: Dr. 
Ottlyk Ernő, Dr. Keken András, Dr. Csengődy Lajos, a szervezendő 
három albizottság elnökei, a Theológusok Otthonának igazgatója. 

Lelkészj elölt eket minősítő bizottság. 
Az egyetemes közgyűlés egyházi elnökének s a bizottság által 

s a j á t kebeléből választott helyettes elnökének elnöklete mellett: a 
hittudományi kar dékánja, prodékánja, a hittudományi kar két vá-
lasztott kiküldöttje, a Theológusok Otthonának igazgatója, a soproni, 
mint helyi egyházközségből: Hanzmann Károly, Beyer Pál, Ziermann 
Lajos, Dr, Hertay Zoltán. 

Lelkészképesitő bizottság. 

a.) K ö z ö s g y ű 1 é s e k. s 

Az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete mellett : a püs-
pökök, a hittudományi kar mindenkori dékánja és prodékánja, az 
egyetemes ügyész, az egyetemes tanügyi bizottság elnökei s az egy-



házkerületi osztályok rendes tagjai. Jegyzője s előadója egy esetről-
esetre megbízott tag. 

b.) E g y h á z k e r ü l e t i o s z t á l y o k . 

A Bányai Egyházkerületi Osztály elnöke a püspök, rendes t^gok; 
Dedinszky Gyula, Dr. Gaudy László, Kemény Lajos, Scholz László; 
pót tagok: Dr. Keken András, ICendeh György. 

A Dunán inneni Egyházkerületi Osztály elnöke a püspök, rendes 
tagok: Dr. Csengődy Lajos, Dr. Jánossy Lajos, Péter Henrik, Sze-
ke j András ; póttagok: Ottmár Béla, Molnár Gyula. 

A Dunántúli Egyházkerületi Osztály elnöke a püspök, rendes1 

tagok: Budaker Oszkár, Kiss Samu, Szabó József, Takács Elek, 
Molitórisz János ; póttagok: Veöreös Imre, Dr. Nagy Gyula. 

A Tiszai Egyházkerületi Osztály elnöke a püspök, rendes tagok: 
Marcsek János, Joób Olivér, Dr. Pass László, Dr. Vietórisz István; 
póttagok: Rőzse István, Dr. Ottlyk Ernő. 

Alkotmány- és jogügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete . mellett: a püspökök és az 
egyházkerületi felügyelők, vagy ezen állások egyikének üresedésben 
léte esetén a hivatalában legidősebb egyházmegyei felügyelő, az egye-
temes jegyzői kar, az egyetemes ügyész, továbbá: Dr. Bertha Benő, 
Dr. Bruckner Győző, Dr. Vladár Gábor, Mátis István, Dr. Handel 
Béla, Molnár Gyula (Esztergom), Dr. Kaas Albert, Dr. Landgráf 
Dezső, Dr. Lányi Márton, Dr. Kéler Bertalan, Dr. Mikler Károly, 
Dr. Nendtwich Andor, Dr. Pazár holtán, Dr. Rásó Béla, Dr. Mu-
rányi György, Takács Elek, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Dr. Zse-
dényi Béla, Dr. Zsigmondy János, Dr. Streicher Andor, Dr. Ze-
lenka István. 

Pénzügyi bizottság. 

Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a püspökök és az 
egyházkerületi felügyelők, az egyetemes ügyész, az egyetemes főel-
lenőr, az egyetemes pénztáros, az egyetemes ellenőr, továbbá: Müllec 
Róbert, Dr. Czirják Mihály, Duszik Lajos, Dr. Farkass Béla, Ne-
deczky-Griebsch Viktor, Hanzmann Károly, Zsák Emil, Dr. Kaas 
Albert , Dr. Konkoly Elemér, Dr. Landgráf Dezső, Dr. Mikler Ká-
roly, Dr. Ajkay István, Szalay István, Németh Géza, Chován Sándor, 
Margócsy Emil, Dr. Zsigmondy Kálmán, Prőhle Henrik, Alexander 
Imre. 

Egyetemes számvizsgáló bizottság. 
Az egyetemes számvevőszék elnökségének elnöklete mellett: Dr. 

Gedeon Imre, Csekey Zoltán, Dr. Ajkay István, Tavassy Zoltán. 

Alapítványi bizottság. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: a.) hivatalból tagok: 

az egyetemes főjegyzők, az egyetemes számvevőszék elnökei, az egye-
temes ügyész; b.) választott tagok: Ocskay Frigyes, Dr. Pataky 
Ernő, Hanzmann Károly, Dr. Zsedényi Béla. 
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Szigethy-Halász-Brósz-alapitványi bizottság. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete mellett: Vargha Sándor egye-

temes főtitkár, aki egyben előadó is, továbbá: Dr. Bánkúty Dezső. 
Dr. Konkoly Elemér, Dr. Rásó Lajos, Kendeh György. 

Egyetemes egyházi nyugdíjintézeti bizottság. 
D. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és D. Kapi Béla 

püspök elnöklete mellett hivatalból tagok: Dr. Rásó Lajos egyetemes 
főügyész, Vargha Sándor ügyvivő, úgyis mint egyetemes főtitkár, 
Kesztler László egyetemes pénztáros, Pé ter Lajos egyetemes ellenőr, 
a MELE részéről annak elnöke, az egyházkerületek ajánlása alapján 
választott tagok: Dr. Keken András, Kirchner Rezső, Hanzmann 
Károly, Marcsek János. 

Egyetemes levéltári és könyvtári bizottság. 
D. Dr. Prőhle Károly elnöklete és Dr. Hamvas Béla alelnök-

sége mellett: a könyv- és levéltáros, továbbá: Dr. Keken András, 
Dr. Klein Gáspár, Dr. Kossányi Béla, Dr. Komjáthy Miidós, Dr. 
Mády Zoltán, Dr. Rexa Dezső, Dr. Sólyom Jenő, Dr. Wellmann 
Imre, Dr. Wiczián Dezső. 

A Luther-Otthon nagybizottsága. 
Az egyetemes felügyelő elnöklete és Sándy Gyula úgyvezető al-

elnöksége mellett: az egyházkerületi elnökségek, a Luther-Otthon 
igazgatója s jogtanácsosa, továbbá Dr. Bukovszky Ferenc, Dr. Ze-
lenka István, Dr. Bánkúty Dezső, Dr. Sass Gábor, Dr. Jugovicsi 
Lajos, Kemény Lajos, Friedrich Lóránd, Dr. Blaskovich Andor; ta-
nácskozási joggal a Luther-Otthon orvosra s az egyházegyetem pénz-
tárosa. 

Egyetemes énekügyi bizottság. 

D. Kapi Béla püspök elnöklete mellett: Dr. Schulek Tibor elő-
adó, Dr. Bánkúty Dezső, Fodor Kálmán, Dr. Gaudy László, Dr. 
Gárdonyi Zoltán, Hamar Gyula, Kapi Gyula, Kapi-Králik Jenő, 
Kemény Lajos, Linder László, Peskó Zoltán, Schultz Aladár, Dr. 
Pass László, Uhrin Károly, Dr. Vietórisz József^ Zalánfy Aladár , 
Zászkaliczky Pál, Becht József. 

A Theológusok Otthonának helyi bizottsága. 
Hanzmann Károly elnöklete mellett : rendes tagok: Budaker 

Oszkár, a Theológusok Otthonának igazgatója, a hit tudonányi kar 
mindenkori dékánja és prodékánja, továbbá: Dr. Ileimler Károly, 
Dr. Hertay Zoltán, Prickler János, Beyer Pál, D. Dr. Prőhle Ká-
roly, Dr. Deák János, Dr. Karner Károly, Dr. Scheffer Oszkár, 
Dr. Schindler András, Dr. Sólyom Jenő, Vándor Zsigmond, Dr , 
Zergényi Pál, Dr. Wiczián Dezső. 

Adóalapi bizottság. 
Az egyetemes közgyűlés elnökségének elnöklete mellett hivatal-

ból tagok: az egyházkerületek elnökségei, az egyetemes főjegyzők, 
az egyetemes ügyész, Hanzmann Károly, mint előadó s jegyző, egy-
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18~21« házkerületenként választott tagok: Bódi Pál, Németh Géza, Kiss 
Samu, Margócsy Emil, Chovan Sándor, Dr. Ajkay István, Jung 
Aladár. 

Liturgiái bizottság. 
D. Kapi Béla püspök elnöklete mellett: Joób Olivér, Becht Jó-

zsef, Dörmer Frigyes, Dr. Gaudy László, Dr. Csengődy Lajos, Wel t -
ler Ödön, Marcsek János, Linder László, Beyer Pál, Dr. Jánossy 
Lajos, Scholz László, Szekej András, Zászkaliczky Pál. 

Sajtó- s irodalomügyi bizottság. 
D. Kapi Béla, mint hivatalára nézve legidősebb püspök, elnök-

lete és Kemény Lajos ügyvezető alelnöksége mellett: a hittudományi 
kar egy képviselője, a Luther-Társaság elnöke, ügyvezető elnöke, 
főti tkára, illetve annak helyetteseképpen titkára, a meglévő s meg-
induló egyházi lapok szerkesztői, továbbá: Dr. Karner Károly, Lu-
kács István, Szabó József, Friedrich Lajos, Bonnyai Sándor, Moli-
tórisz János, Somogyi Béla, Dr. Remport Elek, Korén Emil, Csep-
regi Béla, Zulauf Henrik, It tzés Mihály, Veöreös Imre, Sréter 
Ferenc, Dr. Gaudy László, Dezséry László, Scholz László, Dr. Csen-
gődy Lajos, Váczi János, Kemény Gábor, Dr. Mády Zoltán, Dr. 
Hamves Béla, 

Egyházművészeti tanács építészeti osztálya. 
Elnök egyetemes jellegű építkezés esetén az egyetemes felügyelő, 

egyéb esetekben pedig az illetékes egyházkerület püspöke; rendes 
tagok: Kemény Lajos, Gregersen Hugó, Dr. Komjáthy Jenő, Sándy 
Gyula, Medgyaszay Gyula, Friedrich Lóránd, Arvé Károly, Dr. Kul-
t sá r Barnabás; pót tagok: Zászkaliczky Pál, Sárkány Gyula, Münnich 
Aladár , Gregersenné Lux Alice, Kalotay Lajos, Dr. Kaas Albert . 

19. (K.) A tisztviselői kar tagjai közül Vargha Sándor, Dr. Ajkay 
István, Dr. Kardos Tibor, Dedinszky Gyula, Veöreös Imre és Wel t l e r 
Rezső; a presbitérium tagja i sorából Dr. Lányi Márton, Dr. Kiss 
Jenő, Dr. Hándel Béla és Budaker Oszkár; a törvényszéki bírák közül 
Dr. Handel Béla, Zászkaliczky Pál, Pohánka Sándor, Dr. Zelenka István, 
és Korényi Gyula; a számvevőszék tagja i sorából Szende Miklós a 
közgyűlés színe előtt leteszji az esküt. Minek megtörténte után a világi 
elnök mindnyájukat szeretettel, bizalommal és áldáskívánattal köszönti. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő tolmácsolta 
üdvözléshez és áldáskívánathoz csatlakozik. 

20. (K.) Az Egyházegyetem presbitériumának javasla tára : 

a közgyűlés felhatalmazza az Egyházegyetem közgyűlésének el-
nökségét arra, hogy az Ökuménikus újjáépítési bizottság kölcsön-
segélyalapjának szervezeti szabályzatát a közgyűlés nevében jóvá-
hagyhassa. 

< 21. (K.) Tárgyalta tik az Egyházegyetem presbitériumának javaslata a 
Homrogd községben Egyházegyetemünk által megvett 52 kat. hold, 800 
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n.-öl területű ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződés jóváhagyá- 2 1 - 2 4 * 
sa tárgyában. i 

Az Egyházegyetem közgyűlése az Egyházegyetem elnöksége ál-
tal a fent körülírt ingatlanokra vonatkozóan Lichtenstein Lászlóval 
1944. évi március 18-án megkötött szerződést jóváhagyólag tudo-
másul veszi. 

22. (K.) Tárgyaltatik az Egyházegyetemünk 1943. évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 87. pontja alapján a két testvéregyház anya- és illetve 
leányközségei valamelyike által gondozott, a másik testvéregyház szór-
ványbeli híveinek adózása kérdésében hozott határozatra a magyarországi 
református egyház egyetemes konventjétől, annak 1944. május hó 4„ 
napján tar tot t ülése jegyzőkönyvének 225. száma alatti határozata értel-
mében Egyházegyetemünkhöz intézett átírat . 

1 A közgyűlés felkéri a s a j á t elnökségét arra, hogy a magyaror-
szági református egyház egyetemes konventje elnökségével a kon-
vent által javasolt megbeszélést lefolytatni szíveskedjék. 

23. (K.) Tárgyaltatik az egyetemes presbitérium javaslata az Egyház-
egyetem 1942. évi közgyűlése jegyzőkönyvének 36. pont ja alat t foglalt, 
a jgyenesdiási Kapernaum-lelkészüdülőre vonatkozó határozat módo-
sításáról. I 

Az Egyházegyetem közgyűlése megállapítja, hogy az Egyház-
egyetem tulajdonát képező gyenesdiási ingatlan a soproni Evan-
gélikus Theologusok Otthona céljaira rendelt célvagyont képez. Ennek 
a megállapításával kapcsolatban a közgyűlés ad hoc bizottságot küld 
ki, azzal az utasítással, hogy dolgozzon ki javaslatot a r ra vonat-
kozóan, hogy az 1942. évi közgyűlés jegyzőkönyvének 36. pont jában 
foglalt határozat a most tett megállapítás figyelembevételével mi-
képpen módosítandó, s egyben dolgozzon ki szabályzat-tervezetet, 
amely részletes intézkedéseket tartalmazzon arról, hogy — figyelem-
mel a gyenesdiási ingatlanok célvagyon jellegére — miképpen tör-
ténjék a kérdéses ingatlanok kezelése s azoknak a célvagyon jel-
legével egyező célokra, de egyúttal egyetemes belmissziói célokra is 
történő felhasználása. 

Az ad hoc bizottságba az Egyházegyetem közgyűlése elnök-
ségének az elnöklete alatt kiküldi: Túróczy Zoltánt, Dr. Deák J á -
nost, Dr. Rásó Lajost, Kovács Gézát, é s Vargha Sándort, továbbá 
a Theológusok Otthona helyi bizottságának elnökét és a Theológusok 
Otthonának igazgatóját azzal, hogy a bizottság javaslatait ter jessze 
be a legközelebbi egyetemes presbitériumi ülésnek, utóbbi pedig 
tegye meg javaslatát az Egyházegyetem legközelebbi közgyűlésének. 

24. (K.) Tárgyaltatik az Egyházegyetem presbitériumának javaslata 
a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem egyházművészeti tanácsa 
templomberendezési osztályának szabályzatára vonatkozóan Sándy Gyula' 
ny. műegyetemi tanár, egyházközségi felügyelő által készített tervezet 
elfogadása és megállapítása tárgyában. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a bemutatott szabályzat-tervezetet 
egész terjedelmében elfogadja és azt, mint az egyházművészeti ta-
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2 4 - 2 7 . nács templomberendezési osztályának szabályzatát megállapítja, s 
egyben kimondja, hogy ez a szabályzat 1948. évi január hó 1-ével' 
lép hatályba. 

Az osztály tagjainak kijelölésével az egyetemes közgyűlés az 
elnökséget bízza meg. 

Egyben köszönetét fejezi ki a közgyűlés Sándy Gyula profesz-> 
szórnak nagy szaktudással és egyházszeretettel végzett értékes mun-
kálatáért . 

25. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutatja Media Gyula bá-
bolnai koronauradalmi jószágigazgató, továbbá Vesztura János dacsó-
keszi lakos alapító-levelét. 

Az egyetemes közgyűlés Media Gyula alapítólevelét jóváhagyja 
és az alapítvány létesítését tudomásul veszi. 

Vesztura János 100 pengőről szóló alapító-levelétől — egyrészt 
mivel az alapítvány teljesen elértéktelenedett, másrészt Dacsó-
keszi időközben Magyarországtól elcsatoltatott, — az alapító ne-
vének megörökítése mellett, —> a jóváhagyást megtagadja. 

26. (K.) Az egyetemes világi főjegyző jelenti, hogy az egyházkerü-
letek területén létesített alapítványok alapító leveleit az 1940. évi egye^-
temes közgyűlés 16. jegyzőkönyvi pont ja értelmében összegyűjtötte s 
vonatkozó jelentését még az 1944. évben elkészítette. 

Tekintettel azonban isirra, hogy az 1945—46. évi infláció során 
számtalan alapítvány elértéktelenedett, — másrészt a földreformmal 
kapcsolatban az alapítványi földek nagyrésze igénybe vétetett, szüksé-
ges volna az élő alapítványoknak újbóli összegyűjtése. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja az egyházkerületeket, tegye-
nek jelentést a területükön létesített élő alapítványok sorsáról, to-
vábbá arról, milyen alapítványok értéktelenedtek el„ s mely alapítványi 
földek vétettek igénybe. 

Megbízza az egyetemes közgyűlés a főjegyzőt, hogy a beérkezett 
anyagot dolgozza fel és jelentését ter jessze az 1948. évi közgyűlés elé. 

27. (K.) Tárgyal ja az egyetemes közgyűlés az Egyetemes Gusztáv 
Adolf-Gyámintézet jelentését. 

Az elmúlt viharos időkben az Egyetemes Gusztáv Adolf-Gváminté^ 
zet munkálkodása szinte tel jesen megszűnt. Ziermann Lajos egyházi 
elnök visszavonult az ügyek vezetésétől, világi elnöke nem adott élet-
jelt magáról. A Gyámintézet felső fokozatán megállt a munka, megszűnt 
az irányítás. A Gyámintézet mégis megállotta a próbát, mert az egy-
házkerületi és egyházmegyei elnökök kézben tar tot ták a vezetést, gyűj-
téseket végeztettek, a segélyek kiosztásáról intézkedtek. A rendkívüli 
idők, a gyűlések tar tásának lehetetlensége, a pénzinfláció nem engedte, 
hogy az alapszabályok szerinti keretek között folyjék a gyámintézeti 
élet. Az idők szavát megértő lelkészelnökök, akik több helyen magukra 
maradtak, felelősségük tudatában megfelelő intézkedéseket foganatosí-
tottak. Különösen vonatkozik ez a Dunántúli és a Tiszai egyházkerü^ 
letre, amelyben sehol sem szünetelt a gyámintézeti munka. , 

Lélekben erősödött a Gyámintézet, de anyagiakban szegényedett. 
Különösen a Dunántúli Egyházkerületben érzékeny ez az Ihász-atapífe-
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vány földbirtokának az elvesztésével. Minden fokon összeomlottak a 27*30* 
gyámintézeti tőkék. 

Még a legutolsó évről sem adható egységes kép a gyűjtésről, mert 
némelyik egyházmegyében még az infláció idején történt a gyűjtés, míg 
máshol már forintban. Bármilyen pénz futot t is be a pénztárakba, a 
segélyeket az elnökök igen kevés kivétellel azonnal kiutalták. 

Kivált az eddigi munkások sorából Ziermann Lajos egyet, gyám-
int. egyházi elnök, aki nagy odaadással és buzgósággal irányította az egyet, 
gyámint. munkát 24 éven át, amely vezetése alatt erőteljesen fejlődött. 
Vele távozott az ügybuzgó világi elnök. Visszavonult hosszú évtizedekre 
terjedő gyámintézeti munkálkodás után Sárkány Béla, a Bányai Egyház-
kerület Gyámintézetének az elnöke. Helyét Kiss György szarvasi lelkész 
foglalta el. A két egyházi elnököt különösen nehéz nélkülözni a gyám-
intézeti munka területén. A Dunáninneni és a Dunántúli egyházkerületi 
gyámintézeti világi elnökök még mindig távol vannak és nem végzik el-
nöki ténykedésüket. 

Az Egyetemes Gyámintézet elnökségének betöltésére a legközelebbi 
időben kerül sori s mihelyt ez megtörténik, a Gyámintézet ú j lendülettel 
kezd az egyházi új jáépítés munkájához. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, Ziermann 
Lajos v. egyetemes gyámintézeti elnök szolgálatáért elismerését 
nyilvánítja és jóreménységgel néz a Gyámintézet munkájának meg-
indulása elé. 

28. (J.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a Dunántúli Egy-
házkerület felterjesztését , amelyben egyetemes lelkészfizetési alap léte-
sítését javasorja. 

Az egyetemes közgyűlés külön Jelkészfizetési alap létesítését 
nem lát ja szükségesnek, mert a lelkészi fizetések ügye a létesítendő 
egyetemes egyházi közpénztár ügyével fog megoldást nyerni. 

29. (J.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a Dunántúli Egy-
házkerület fel ter jesztését a segédlelkészek és missziói helyettes lelkészek 
illetményeinek megfelelő megélhetési színvonalra emelése ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés e kérdésben nem lá t ja intézkedés 
szükségét, mert az állami a segédlelkészek és kongruás lelkészek illet-
ményeit végzettségüknek és szolgálati idejüknek megfelelő fizetési 
osztály szerint jelenleg folyósítja. 

30. (J.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a Dunántúli Egy-
házkerület fel ter jesztései a lelkészek helyi javadalmának biztosítása, 
illetve a készpénzjárandóságok csorbítatlansága érdekében a forint át-' 
számítási kulcsának megállapítása tárgyában. 

1. A közgyűlés kimondja, hogy azok az egyházközségek, ame-
lyek az egyházi tisztviselőik 1946. évi augusztus hó 1-től esedékes, 
illetményeinek kifizetésével hátralékban maradtak s azokat 1946. 
évi december 31-ig nem rendezték, a hátralékos, pengőben meg-

, állapított illetményeket 2 szorzószám alkalmazásával kötelesek fo-
rintban kifizetni. A hivatalos és a gyakorlatban tényleg érvényesülő 
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30-33. szorzószámnál lényegesen alacsonyabb szorzószám megállapításánál 
tekintetbe vette az egyetemes közgyűlés az egyházközségek nehéz< 
anyagi helyzetét. 

2. Mindazok a leány- vagy fiókegyházközségek, amelyek az anya-
egyházközségükkel szemben érvényben lévő szerződések, vagy köz-
gyűlési határozatok alapján készpénzben vagy természetben fizetési 
kötelezettséget vállaltak, amennyiben a fizetés módozatait időköz-
ben ú jabb határozatban nem szabályozták, pengőben megállapított 
fizetési kötelezettségeiknek forintban 3 átszámítási kulcs alkalma-
zásával kötelesek eleget tenni. 

3. Az egyetemes közgyűlés fenti, forintátszámítási kulcsra vo-
natkozó határozata csak az egyetemes egyház legközelebbi közgyű-. 
léséig van érvényben. 

31. (J.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a Dunáninneni Egy-
házkerület fel terjesztését , a stóladíjaknak forintra való átszámítása 
tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés,.tekintetbe vével a pengő-forint hivatalos 
átszámítási kulcsát, valamint a gyülekezetek nehéz anyagi viszo-
nyait, a pengőben megállapított stóladíjak forintra átszámítási kul-
csát 3 (három)-ban ál lapí t ja meg. 

32. (J.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a Dunáninneni Egy-
házkerület fel ter jesztését az anyakönyvi díjak szabályozása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az érvényben lévő lelkészi díjlevelek 
érintetlenül hagyása mellett — amelyek idevonatkozólag koronában 
vagy pengőben megállapított összegeket tartalmaznak — kívánatos-
nak ta r t ja , hogy a lelkészi hivatalok az anyakönyvi kivonatok és csa-
ládi értesítők kiállítási díja fejében az állami anyakönyvi hivatalok 
által szedett díjakat alkalmazzák. 

33. (J.) Az egyetemes közgyűlés tárgyal ja a Magyarországi Evan-
gélikus Lelkészek Egyesületének a jelentését . 

Az 1943. évi egyetemes közgyűlés idején tar to t t közgyűlés óta az 
egyesület munkája csak az egyházmegyei és egyházkerületi egyesületek-
ben folyhatott. Ezek a kisebb közösségek a háború vihara után azon-
nal munkához láttak, behatóan foglalkoztak egyházunk legidőszerűbb 
kérdéseivel s ugyanakkor nem egy egyesületben komoly theológiai mun-
kát is végeztek. A pest i felső egyházmegye lelkészek számára evangélizá-
ciót is rendezett, amely az egyházmegye keretein (túl nőtt. 

A Lelkészegyesület közgyűlése f. hó 24-én az egyesületek tárgyá-
ban megjelent kormányrendelet kívánalmai alapján módosította alap-
szabályait s lemondott tisztikara helyébe megválasztotta a következő 
t iszt ikart : elnök: Scholz László, alelnök: Dr. Wiczián Dezső, ügyvezető 
alelnök: Veöreös Imre , t i tkár : Joób Olivér, főjegyző: Wel t l e r Rezső, 
jegyzők: Bottá István és Káldy Zoltán, pénztáros: Danhauser László, 
ellenőr: Blatniczky Jenő. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a beterjesz-
tett alapszabálymódosítást jóváhagyja s a MELE ú j elnökének és 
tisztikarának működésére Isten áldását kéri. 
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34 (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a MELE 1938. évi novem-
ber hó 12.-én tartott egyetemes közgyűlés 22. jegyzőkönyvi pontban 
foglalt határozatával jóváhagyott alapszabályai módosításának kérdését. 

A MELE 1947. évi április hó 24.-én tar tot t közgyűlése az alap-
szabályok következő módosítását fogadta el és ter jeszt i fel jóváhagyásra. 

A 9. §. c. pontja után beiktatandó: »d.) számvizsgálóbizottság«. 
A 10. §. b. pontjának 2. sora következőképp változik: »Egyház-

kerületenként, mint helyi csoport, folytat ja a lelkéseegyesületi életet.« 
Ugyanezen §. c.) pontjánál az első sor következőképp módosul: 

»Egyházmegyei lelkészegyesület, ugyancsak mint helyi csoport működik 
és évenként közgyűlést tart.« stb. 

E pont utolsó bekezdése következőképpen változik: »Az összes tago-
zatok az országos alapszabály alapján működnek és a helyi csoportok1 

jogi személyiséggel nem bírnak. Megalakításuk a 289.000/1946. B. M. 
sz. rendelet szerint történik.« 

A 15. §. ú j szövege: »A közgyűlés határozatképes, ha a tagok leg-
alább egyharmad része jelen van. Alapszabály-módosítás, más egyesü-
letbe való beolvadás, helyi csoport-alakítás, működésének felfüggesztése, 
vagy feloszlatása tárgyában tar tot t közgyűlés határozatképességéhez azon-
ban a tagok legalább kétharmad részének jelenléte és a jelenlévők két-
harmad részének hozzájárulása szükséges. Amennyiben a közgyűlésen 
a tagok határozatképes számban nem jelennek meg, a közgyűlés napjától 
számított 8—30 napon beiül ugyanazon tárgysorozattal ú jabb közgyűlést 
kell összehívni, amely a megjelent tagok számára való tekintet nélkül 
határozatképes.« 

A 17. §. első sorában kimarad a »Rendes« szó. E §. d.) a lpont ja 
a következőképpen hangzik: »A választmánynak és a tisztikarnajki. 3 évre, 
a számvízsgálóbizottságnak 1 évre való megválasz tása i E §. e.) pont-
jának első sora a következőképpen hangzik: »A választmány által elő-
terjesztet t évi számadások.« E §. g.) pont ja után a következő pont 
iktatandó be: A tárgysorozatba külön fel kell venni és a meg-
hívóban külön fel kell tüntetni 1. alapszabálymódosítást, 2. más egye-
sületbe való beolvadás, vagy feloszlás és ezen esetben a vagyon hova-
fordítása felől való határozást, 3. helyi csoport alakítását, működésének, 
felfüggesztését, vagy feloszlatását jés 4. a választmány hatáskörét meg-
haladó fontosabb szerződések és különösen az egyesületi vagyon állagát 
érintő egyéb jogügyletek elhatározását és jóváhagyását.« 

A 23. §. utolsó mondata után beiktatandó: ^Határozatképes, ha 
tagjainak legalább egyharmad része jelen van.« 

A 30. §. szövegezése a következő: »Az ellenőr ellenőrzi a pénztáros 
működését, a pénztárossal együtt egyetemleges anyagi felelőssége van.« 

A 32. 8. ú j szövege: »Az alapszabálymódosítás, az egyesületnek más 
egyesületbe való beolvadása, feloszlás és ez esetben a vagyon hova-
fordítása tárgyában hozott közgyűlési határozatok az egyetemes köz-
gyűlés jóváhagyása után végrehajtás előtt jóváhagyás végett a belügy-
miniszterhez terjesztendők fel.« 

A 60. §. befejezése a következő :»Végrehajtás előtt az egyetemes 
közgyűléshez is felterjesztendő.« 

A 62. §. helyébe a következő szöveg veendő fe l : »»Ha az egyesület 
az alapszabályokban előírt célját és e l járását be nem tar t ja , hatásköréi? 
túllépi, az egyetemes közgyűlés felfüggesztése, vagy feloszlatása i ránt 
javaslatot tehet a belügyminiszternek.« 
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J 34-36. A 63. §. ú j szövege: »Ha az egyesület az alapszabályokban előírt 
célját és e l járását be nem tar t ja , hatáskörét túllépi, államellenes mű-
ködési fe j t ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vétséget követ 
el, vagy a tagok vagyoni érdekeit veszélyezteti, a belügyminiszter ellene 
vizsgálatot rendelhet el, működését felfüggesztheti és végleg fel is 
oszlathatja. 

Az egyetemes közgyűlés az alapszabálymódosítást jóváhagyja. 

35. (J.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Evangélikus Papnék 
Országos Szövetségéről szóló jelentést. 

A Szövetség 1947. évi április 24-én tar to t ta közgyűlését. A nehéz 
viszonyok ellenére a vidéki tagok is képviselve voltak. 

A közgyűlés Ordass Lajosné elnökletével tárgyalta meg a Szövetség 
új, erőteljes munkára-indulásának terveit. 

Megemlékezett a vészterhes időkben az örökkévalóságba távozott 
vezetőiről: Blatniczky Pálnérói, D. Raffay Sándornérói, Sréter Ferenc-
néről, Dr. Deák Jánosnéról. 

Köszöntötte fé r jük elhivatása folytán a Szövetség élére állt ú j el-
nökeit: Kuthy Dezsőné és Ordass Lajosné püspöknéket. 

Elhatározta a közgyűlés, hogy az evangélizáló konferenciákat és 
körlevelek út ján a papné-képzés és továbbképzés egyházépítő szolgálatát 
folytatja, özvegy papnék iránti szeretetmunkáját pedig kiszélesíti. 

Első. gondja az- özvegy papnék otthonában a háború okozta károk 
helyreállítása. Örömmel jelenti, hogy e r re a célra a svéd papnék segíté-
sének igéretét kapta Ordass Lajos püspök közvetítésével. A Szövetség 
célja az otthont olyan állandó támogatásban részesíteni, hogy a maguk-
ra maradt papi özvegyeket ott a testvéri szeretet díjtalanul el tarthassa. 
Ennek érdekében állandóan adakozó barátokat keres tagjai közt és azok 
körén kivül. Terve kisíarcsai épületét megfelelő helyen lévő, az özvegy 
papnék otthonának alkalmas épülettel kicserélni. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a Szö-
vetség szolgálatától továbbra is sok áldást vár. 

36. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Országos Luther-Szövet-
ség jelentését. 

A Szövetség 1944-ben a hadiárvák javára 100.000 pengőt gyűjtött . 
Ebből az összegből létesült budapesti és csengődi hadiárvaháza, de 
jutott abból meglévő árvaházainknak is. Ez volt szociális vonatkozású 
teljesítménye. 

Kulturális munkája 1944-ben abban csúcsosodott ki, hogy kiadta 
az Evangélikus Templomok című kötetet 660 oldal terjedelemben, 1040 
képpel, 2400 példányban. 

Lelki munkája 1944. évi böjt i evangélizáció ja volt a férf i intelli-
gencia számára a Deák-téren, valamint a balassagyarmati evangélikus nap 
és lelkészének néhány gyülekezetben végzett szolgálata. 

Budapest ostroma alat t a Szövetség lelkésze lelkészi teendőket lá-
tott el, mint a budavári lelkészek segítőtársa, majd súlyos sebesülésük 
után, mint azok helyettese. 

1945-ről az általános helyzet miatt egészen a reformáció ünnepi 
hetében Budapesten tar tot t evangélikus napig nincs jelenteni való. . 
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1946-ban már újból megindult és szép lendületet vesz a Szövetség 36-37* 
szolgálata. 

Luther halálának 400. évfordulóján a Szövetség is betársul a Luther-
Társaság emlékünnepélyébe. 

Az esztendő nagyhetében Budapesten gazdag tar talmú evangélizálá 
konferenciát rendez, amelyen ezek a témák szerepelnek: Emberek a 
pokol peremén, A meghasonlott ember, A keresztyén ember fe lebarát ja . 

Mezőberényben munkaközösségi konferenciát tart , majd többhelyt 
evangélikus napot. 

Szociális szolgálatának újbóli megindításán is fáradozik. 
Alapszabályait a 28.900/1946. B. M. rendeletnek megfelelően á t ' 

kellett alakítania. Az Egyházegyetem jóváhagyása után bemutatta a 
belügyminiszternek. Az ú j alapszabályok lehetővé teszik, hogy az egy-
házunk keretében fennálló, de alapszabályokkal nem biró nőegyletek, 
if iúsági egyletek, énekkarok stb. működésüket a Szövetség keretében 
fej tsék ki, 

A Szövetség 1947. évi április iió 19-i közgyűlése Dr. Bencs Zoltán 
lemondott elnököt tiszteletbeli elnökké választja meg. Az ú j elnök Dr. 
Reök Iván sebészfőorvos, nemzetgyűlési képviselő. A tisztikarban és vá-
lasztmányban nők is helyet kaptak. 

A Szövetség csúcsteljesítménye az egyetemes közgyűléssel kapcso-
latban megrendezett, az 1947. évi ápril is hó 19—23. napjai között lefolyt 
Evangélikus Hét volt, amelyen a következő kérdések kerültek tárgya-
lás ra : Egyházunk nemzeti szolgálata. Egyházi megújhodás; Az Evan-
gélikus család: A házasság válsága, Fé r j és feleség, Szülők és gyerme-
kek; Az evangélikus szociális munka: A nők egyházi szolgálata, A dia-
konisszák szeretetmunkája, Az árvamentés; Egyház és iskola: Az egy-
házi iskola lét joga és hivatása, Az evangélikus iskola többletértéke, A 

család és iskola. Egyházunk a mérlegen (számadás és feladatok). A -A 
Evangélikus Hét ünnepi deklarációi nagyjelentőségűek. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, Dr. Bencs 
Zoltán lelépett elnökkel szemben elismerését nyilvánítja, Dr. Reök 
Iván ú j elnököt bizalommal köszönti és az \Evangélikus Hétnek 
az egyetemes közgyűléssel kapcsolatban történt megrendezéséért a 
Szövetségnek hálás köszönetét nyilvánítja. 

37. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a Magyar Luther-Társaság 
működéséről szóló jelentést. 

A Magyar Luther-Társaság 1947. évi április hó 19.-én évi rendes 
közgyűlést tar tot t . Ez alkalommal Ruttkay-Miklián Gyula főt i tkár is-
mertette a Társaság működését az 1943. évi t isztújí tástól kezdve nap-
jainkig. Jelentéséből kitűnt, hogy az 1943-ban megválasztott tisztikar nagy 
lendülettel fogott hozzá a munkához. Kiadta Giertz Bo: Házát kőszik-
lára építette, Maróthy Jenő: Szegények szíve, Scholz László: A JéSek 
kardja, Grűnvalszky Károly: Az evangélikus vallástanítás célja tárgyi 
szempontból, Virág Jenő: Dr. Luther Márton önmagáról művét. 
Rendbehozta a Társaság könyv- és papírkereskedését s erőtel jes tag-
toborzásba fogott. Ezt a lendületeit a háború tör te meg, mely Társasá -
gunknak igen jelentős károkat okozott. Ezeklet a veszteségeket még ma 
sem hevertük ki teljesen, de úton vagyunk a te l jes ta lpraál lás felé. Ki-
adtuk a háború befejezése óta Luther Már ton: Kis Kátéját , Scholx 

6 
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. 3 9 . László: Evangélikus konfirmációi kátéját , az Evangélikus Theologia c. 
körlevél három számát, Giertz Bo: Hitből élünk c. munkáját. Átvettük 
és végezzük az Evangélikus Evangélizáció I ra t ter jesztését s növelni 
igyekszünk könyvkereskedésünk forgalmát. A tagok toborzását is el-
kezdtük. 

Pénzbeli forgalmunkra jellemző, hogy tagdíjakból 1946. VIII . 1— 
XII . 31-ig 685.— Ft-ot, üzleti eladásokból 16.576 Ft. 80 fillért véte-
leztünk be, a kiadásunk pedig 15,919 Ft. 22 fillér volt. 

Közgyűlésünk a megüresedett t isztségekre a következő tisztviselőket 
választotta meg. Elnök: Ordass Lajos, ügyvezető elnök: Dr. Sólyom 
Jenő, t i tkár : Grűnvalszky Károly, pénztáros: Péter Lajos, ellenőr: Gyön-
gyösi Vilmos, a számvizsgáló bizottság elnöke: Kesztler László, t ag j a i : 
Filarszky Erzsébet és Dr. Lévius Ernő. Ezenkívül megválasztotta a 
közgyűlés az igazgató-tanács JL6 t ag já t is. 

A közgyűlés bizakodó hangulatban zárult s azzal a reménységgel, 
hogy a Magyar Luther-Társaság mindig jobban és jobban be fogja 
tölteni szép hivatását. 

1947. évi április 24.-én megalakult az Evangélikus Theologiai Munka-
közösség, mint a Magyar Luther-Társaság egyik szerve. Az Evangélikus 
Theologiai Munkaközösség elnöke Dr. Sólyom Jenő, ügyvivője Grűn-
valszky Károly; az Evangélikus Theologia főszerkesztője Ordass Lajos , 
felelős szerkesztője Scholz László, rovatvezetője Dezséry László lett. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Örömmel 
ós bizakodó reménységgel értesül a Luther-Társaság munkájának 
lendületéről és eredményeiről. Új vezetőségére Isten áldását kéri. 
A Theologiai Munkaközösség működésétől a lelkészi kar tudomá-
nyos munkájának elmélyülését reméli. Felkéri a Társaságot , hogy 
a művelteknek szóló hetilap kiadását vegye kézbe s mielőbb való-
sítsa meg. 

38. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a Magyarországi Evan-
gélikus Misszióegyesület jelentését. 

Az Egyesület Danhauser J^ászló egyházi é§ Dr. Mády Zoltán világi 
elnök vezetése mellett folytat ja működését. Lelkész-titkári ál lást szer-
vezett, amelyre Wei le r Henriket hívta meg. Tervbevette missziói iskola 
felállí tását. Kunos Jenő kínai misszionáriust visszavárja. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

39. (K.) A Magyarországi Evangélikus Misszió-Egyesület 1947. évi 
február hó 2.-án ta r to t t közgyűlése az 1939. évi egyetemes közgyűlés 18. 
jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatával jóváhagyott alapszabályok 
következő módosítását határozta el és kéri annak jóváhagyását. 

A 7. §. a.) pontjának második bekezdése: A rendes tagok évi já-
ruléka 10.— Ft. 

A 7. §. b.) pont ja második bekezdésének vége: A Misszióegyesület 
lapjá t csak azok a pártolótagok kaphatják illetményként, akik legalább 
évi 6.— Ft-ot fizetnek. 

A 12. §. a.) pontjának első mondata: Megválasztja a rendes tagok 
sorából 6 évi időtar tamra az egyesület t iszt ikarát : a lelkészi és jiem 
lelkészi elnököt^ á 4 alelnököt, szintén részben a lelkészi, részben a néni 
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lelkészi tagok sorából, (ügyelve itt a r ra is, hogy személyükön keresztül 39a>42» 
mind a négy egyházkerület már az elnökségben is lehetőleg képviselethez 
jusson), a titkárt, a missziói gyermekszövetség országos vezetőjét, a 
jegyzőt, a pénztárost, lapszerkesztőt, a kiadóhivatal és i ra t te r jesz tés 
vezetőjét és az ellenőrt. 

A 14. §. ú j bekezdéssel bővül a következő szöveg mellett: iAz el-
nököket távollétükben, vagy bármilyen akadályoztatásuk esetében az 
alelnökök helyettesítik. Ily keretben megilleti őket az elnökök utalvá-
nyozási joga is. Amennyiben személyükön keresztül valamelyik egyház-
kerületnek az elnökségben való képviselete is kifejezésre ju t : a misszió 
ügyének az illető kerületben való felkarolása e tisztüknél fogva fokozott 
felelősségük és gondoskodásuk tárgya. 

Az egyetemes közgyűlés az alapszabálymódosításhoz hozzájárúl 
és azt jóváhagyja. 

40. ().) Az egyetemes presbitérium előterjeszti az egyháztársadalmi 
szervezetek munkaközösségéről szóló jelentést. Az 1943. évi egyetemes 
közgyűlés jegyzőkönyvének 28. pontjában foglalt jelentés szerint a mun-
kaközösség programja és szabályzata elkészült s azt a püspöki érte-
kezlet elé terjesztették, az időközben beállott háborús események azon-
ban a munkaközösség munkáját megakadályozták s a kidolgozott sza-
bályzat több tekintetben időszerűtlenné lett. 

Az egyetemes közgyűlés az egyháztársadalmi szervezetek mun-
kaközösségének kérdését leveszi a napirendről. 

41. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a saj tó- és irodalmi 
bizottság jelentését. A jelentésből kitűnik, hogy egyházunk sa j tó ja örven-
detesen újjáéled. Az Új Harangszó, mint egyházi néplap, a Lelkipásztor 
egyelőre, mint kéziratként megjelenő hivatalos értesítő, az Élő Víz, 
mint az evangélikus evangélizáeió lapja, ú j r a megjelent. I f j ú Egyházi 
címen az Evangélikus Keresztyén I f júság i Egyesület indított ú j i f júság i 
lapot, megjelenik havonként a »»Vasárnapi iskolai vezető« című kör-
levél a vasárnapi iskolai munka biztosítására, Evangélikus Theologia 
címen értékes theologiai körlevél indult meg. Egyelőre körlevél formád 
jában végzi munkáját a volt Missziói Lapok külmissziói lap is. 

Tervbe van véve egy Evangélikus Pedagógus című nevelési szaklap 
megjelentetése és egy gyermeklap, valamint egy diakóniával foglalkozó? 
lap megindítása. , 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul, 
egyházunk saj tójának önzetlen munkásai iránt elismerését fejezi ki 
és a művelteknek szóló egyházi hetilap megindításának fontosságát 
ebben az összefüggésben is erőteljesen hangsúlyozza. 

42. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az egyetemes könyv- éa 
levéltárról szóló jelentést . 

Az 1944. év tavaszáig dr. Scholtz Oszkár lá t ta el a könyvtáros é s 
levéltáros tisztét, betegségének súlyosbodására való tekintettel azonban! 
május 15.-én helyettesítésére Vargha Sándor egyetemes főti tkár kapót* 
megbízást. Dr. Scholtz Oszkárnak 1945 január 23.-án bekövetkezett ha-
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' 4 2 - 4 3 . után az elnökség adta díj talan megbízás meghosszabbítást nyert a 
tisztség végleges betöltéséig. 

A könyv- és levéltár a benne elhelyezett értékes egyetemes egyházi 
képekkel s egyéb vagyontárgyakkal együtt minden károsodástól meg-
menekült. A német katonai parancsnokság az egyetemes felügyelő til-
takozására elállott attól a szándékától, hogy közvetlen közelében hadi-
anyagot tároljon, az orosz katonák pedig tiszteletben tar tot ták a svéd 
oltalmat. 

A könyvtár özv. Pap Ferencné adományából 270, D. Radvánsjky 
Alber t egyetemes felügyelő adományából pedig 50 kötettel gyarapodott . 

Áldjuk Istent azért, hogy könyvtárunkat és levéltárunkat a pusztulás-
tól megóvta, sértetlenül megőrizte Luther végrendeletét, Zichy Mihálynak 
»A wartburgi tintafolt« című, drámai e re jű alkotását egyháztörténelmünk 
minden drága emlékével és összes értékeinkkel együtt, melyeknek pusz-
tulása egyházunkra s nemzeti kultúránkra nézve pótolhatatlan veszteséi 
get jelentett volna. 

A könyvtári és levéltári bizottság javasolja a levéltárosi tisztségnek 
Dr. Mályusz Elemérrel való betöltését. Kéri egyben] annak kimondását, 
hogy a levéltári szolgálat csak akkor kezdődjék meg, amikor azt a más"* 
helyiség hiányában a levéltárban tárol t külföldi szeretetadományok fel-
használása s a helyiségeknek azt követő rendbehozatala lehetővé teszi. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásulvéve, kifejezést 
ad Isten iránti hálájának azért, hogy értékes könyv- és levéltára a 
háború viharában nem szóródott szét s abban őrzött minden egyéb 
értéke is sértetlenül megmaradt. 

Az egyetemes felügyelőnek és Pap Ferencné vallástanító-lel-
készözvegynek a könyvtárgyarapításért köszönetet mond. 

Kimondja, hogy a könyv- és levéltárban a szolgálatot csak he-
lyiségeinek rendbehozatala után lehet és kell megkezdeni. 

Néhai Dr. Scholtz Oszkár levél- és könyvtárosnak ebben a hit 
vatáskörben végzett szolgálatait jegyzőkönyvében megörökíti. 

43. ().) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a presbitérium jelentésén 
az énekügyi és liturgiái bizottságról. Az 1943. évi egyetemes közgyűlés 
óta sem az énekügyi, sem a liturgiái bizottság nem ült össze. Egyházi 
énekügyünkben azonban két fontos lépés történt, mely az ú j énekeskönyv 
ügyét előbbre vitte. 1945 ápril is havában Dr. Schulek Tibor és Sulyok 
Imre Régi Magyar Istenes Énekek címen gazdag anyagú és ízléses ki-
állítású, kottás énekgyűjteményt adott ki, amely komoly kutatás alapján 
mintegy 120 régi magyar énekszöveget és mintegy 80 dallamot tartalmaz. 
Az evangélizáció munkásainak közössége az énekügyi bizottságban is 
helyet foglaló szakértők bevonásával ú j konferenciai, evangélizációs és 
magánhasználatra alkalmas, mintegy 200 éneket tartalmazó énekeskönyv 
kiadásán dolgozik, amely az eddig használt legértékesebb, valamint a 
régi magyar énekek mellett jelentékeny anyagot fog közölni a külföld 
©vangélikusságának énekkincséből is. 

Az 1943. évi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének 27. pont ja a la t t 
hozott határozat, amely a Kapi-féle Koráikönyv kiadását mondta ki, a 
háborús és anyagi nehézségek miatt nem volt végrehajtható. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s a Régi 
Magyar Istenes Énekek kiadását örömmel üdvözli. 
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44. (K.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a legutóbbi egye- 44-46. 
temes közgyűlés óta az egyetemes lelkészképesítő bizottság egyházkerületi 
osztályai előtt a következő segédlelkészek tet ték le a lelkészi vizsgálat 
I I . részét és szereztek ezáltal lelkészi oklevelet: 

1. a Bányai Egyházkerületben: Harmati György, Boros Károly, Pász-
tor Pál, Kálmán Lajos, Brenner Imre, Ferenczy Zoltán, Lupták Gyula, 
Muncz Frigyes, Visontai Róbert, Filippinyi János, Fogarasi Árpád, Her -
nád Tibor, Leskó Béla, Nagybocskay Vilmos, Pósfay György, Szent-
péteri Péter, Zoltán László; 

2. a Dunáninneni Egyházkerületben: Sólyom Károly; 
3. a Dunántúli Egyházkerületben: Bachát István, Káldi Zoltán, 

Krahling Dániel, Laborczi Zoltán, Sikos Lajos, Szekeres Elemér, Tekus 
Ottó, Zoltai Gyula; 

4. a Tiszai Egyházkerületben: Abaffy Gyula, Gáli Sándor Jenő, 
Jurányi István, Simon László, Újhelyi Sándor. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

45. (K.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a legutóbbi egye-
temes közgyűlés óta az egyes egyházkerületekben a következő végzett 
theologusok szenteltettek lelkészekké: 

1. a Bányai Egyházkerületben: Hernád Tibor, Jánossy István, Szent-
péteri Péter, Leskó Béla, Nagybocskay Vilmos, Ocsenás János, Zoltán 
László, Gömöry József, Marschalkó Gyula, Dávid János, Ries György, 
Turcsányi Károly; 

2. a Dunáninneni Egyházkerületben: Tar j án i Gyula, Horváth Henrik 
Péter, Garami Lajos, Selmeczi János ; 

3. a Dunántúli Egyházkerületben: Fogarasi József Árpád, Szabó 
Gyula, Szerdahelyi Pá l ; 

4. a Tiszai Egyházkerületben: Terray László. 
Örvendetes tudomásul szolgál. 

46. (J.) Az egyetemes presbitérium beterjeszt i a theologiai és lelkész-
képesítő bizottság együttes jelentését. A Hittudománykar 3 tanévéről 
szóló dékáni jelentésekből kitűnik, hogy a lelkészképzés munkája a há-
borús nehézségek ellenére is úgyszólván megszakítás nélkül folyt, sőt 
az elmúlt tanévben a Fakultás két ú j egyetemi intézettel i s bővült. A Hit-* 
tudománykarnak az elmúlt tanévben 40 hallgatója volt. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a kővetkező 
határozatokat hozza: 

Az egyetemes közgyűlés szomorúan veszi tudomásul, hogy a, 
Hittudománykar nagy veszteségeket szenvedett épületében, beren-
dezésében és könyvtárában, ugyanakkor hálával és örömmel veszi 
tudomásul, hogy a tudományos és oktatómunka a legválságosabb idő-
ben is úgyszólván megszakítás nélkül folyt. 

Elismerését és köszönetét fejezi ki a Hittudománykar t anár i 
karának azért az önmegtagadó buzgóságáért, amellyel — nem tö-
rődve az őt ért súlyos megpróbáltatásokkal — hősies küzdelmet 
folytatott a fakultás birtokállományának megvédéséért és az egye-
temi munka biztosítása érdekében; valamint azért az atyai, áldozat-
kész szeretetért és hűségért, amellyel felvette a szeretteiktől el-
szakadt tanítványaik gondját s megosztotta velük sorsuk terheit 
és nehézségeit, példát adván az evangélikus nevelő tanítványai i ránt i 
felelősségérzetére. , < k ; 



Az egyetemes közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki azért 
a szívós, kitartó munkáért, amit a tanárok és hallgatók végeztek a 
fakultás új jáépítése érdekében. 

Sajnálat ta l veszi tudomásul a közgyűlés, hogy D. Dr. Prőhle 
Károly egyetemi ny. r. tanár négy évtizedes akadémiai, illetve egye-
temi tanári működés után nyugalomba vonult. Hálás köszönetét fe-
jezi ki az egyetemes közgyűlés e helyen is egyházunk e kiváló taní-
tója iránt, aki nagyértékű tudományos munkásságával a magyar 
evangélikus theologiának külföldön is jó nevet szerzett s Isten gazdag 
á ldásá t kéri számára a jól megérdemelt pihenés esztendeire is. 
Egyben hálás köszönetét fejezi ki az egyetemes közgyűlés D. Dr. 
Prőhle Károlynak buzgó szolgálatáért, amellyel tanszékét nyugdíja-
zása után is a folyó tanévben ellátja. 

Örömmel veszi tudomásul a Hittudománykar két ú j intézeté-
nek, az oekumenikus kutató intézetnek és az északi intézetnek a léte-
sítését, köszönetet mond a kormánynak e téren tapasztalt megértő 
jóindulatáért és támogatásáért . 

Hálás köszönetet mond a közgyűlés az Oekumenikus központnak 
a Hittudománykarnak jut tatot t könyvadományért. 

Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond az elmúlt három 
iskolai év dékánjainak, Dr. Sólyom Jenő, Dr. Kiss Jenő és Dr. 
Deák János egyetemi tanároknak áldozatkész és hűséges munkájukért, 
egyben üdvözli a folyó tanévben megválasztott dékánt, Dr. Jánossy 
La jos egyetemi tanár t s munkájára Isten áldását kéri. 

Az egyetemes közgyűlés a Hittudománykar fennállása jövő 
évben bekövetkező 25 éves jubileumának megünnepléseképpen a 
Theologusok Otthonának tel jes karbahozataiát, valamint az egye-
temi templom belső berendezését, amely templom felépítésére a 
kormány ígéretet tett , a lelkészképzés szempontjából fontos és ha-
laszthatatlan egyetemes egyházi feladatnak tekinti. 

Az egyetemes közgyűlés az 1943. évi egyetemes közgyűlés jegy-
zőkönyvének 74. pont ja a lat t hozott határozatával megbízott bizott-
ságot újjászervezi s a Hittudománykaron végzendő ének- és zene-
tanítás tantervének a kidolgozására bizottságot küld ki, melynek' 
tagja i Dr. Jánossy Lajos elnöklete alatt Kapi-Králik Jenő, Peskói 
Zoltán és Zalánfy Aladár ; ,— egyben kimondja, hogy a bizottság1 

által elkészített tantervet az egyházegyetem elnöksége hagyja jóvá,, 
hogy az már az 1947—48. tanév elején érvénybe léptethető legyen. 

Felkéri az egyetemes közgyűlés a Hittudománykart, hogy az 
ének- és zenetanítás biztosítása érdekébien a tanár i kar a tantervben 
előírt anyagot az egyetemi vizsgálatokon kér je számon. 

Egyben felkéri a közgyűlés a Dunántúli Egyházkerületet, hogy 
a soproni tanítóképzőintézetben üresedésben lévő ének- és zener 
tanári állást töltse be s a betöltésnél legyen tekintettel a jelen ha-
tározatban említett egyházi közérdekre. 

Tudomásul veszi, hogy a lelkészjelölteket minősítő bizottság 
szervezeti szabályzatát az elnökség háborús felhatalmazása a lapján 
megállapította s életbe léptet te és felhívja a bizottságot, hogy mű-
ködését kezdje meg. 

Az egyetemes közgyűlés szükségesnek tar t ja , hogy a lelkész-
képzéshez és további theologiai tanulmányokhoz szükséges theologiai 
tan- és kézikönyvek mielőbb és minél nagyobb számban megjelen-? 
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jenek, ezért felkéri az egyházegyetem elnökségét, hogy segélyforrások; 4 6 - 4 7 . 
felhasználásakor ezt a szükségletet vegye számításba és juttasson' 
segélyt külön erre a célra a Theologiai Munkaközösséget a maga 
szervéül elfogadó Luther-Társaságnak. 

47. (J.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti Budaker Oszkár je-
lentését a Theológusok Otthona 1943—46. évi működéséről, valamint 
az Otthon jelenlegi anyagi helyzetéről. A jelentés szerint a Theológusok 
Otthonának épületét 1945 április havában az orosz katonai hatóság a 
soproni Szent Imre Kollégium rendelkezésére bocsátotta SÍ azóta az 
Otthon a ímai napig is a Fakultás rendelkezésére bocsátott helyiségeiben 
folytatja munkáját. Az egyházegyetem elnökségének az Otthon épületé-
nek visszaszerzése érdekében tet t ismételt lépései eddig nem vezettek! 
eredményre. Az Otthon megtakarított tőkéjét épülete háborús rongáló-
dásainak kijavítása teljesen felemésztette s csak jelentékeny külföldi 
segélyek felhasználásával tudta az Otthon üzemét fenntartani, mert a 
hallgatók a legcsekélyebbre szabott ta r tásdí ja t sem fizették meg tel-
jesen, annak ellenére, hogy a nyújtott kedvezmények az" egész t a r tásd í j 
62 o/0-át teszik ki. A Theológusok Otthonának az elmúlt tanévben 39: 
lakója volt. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, az Otthon 
igazgatójának hálás köszönetét fejezi "ki azért a hűséges és áldozat-
kész munkáért, amellyel a legnehezebb időkben is biztosította egye-
temes egyházunk e fontos intézményének fennmaradását és a jó 
apa gondosságával gondoskodott a reá bízott i f júság testi és lelki 
gondozásáról. 

Sajnálat tal veszi tudomásul a közgyűlés a Theologusok Ott-
honában rendszeresített diakonissza állomás megszűnését és hálával 
gondol azokra a szolgálatokra, amiket egyházunk szolgálóleányai az 
Otthon házvezetésében végeztek, egyben kimondja, hogy kívánatosnak 
ta r t ja mind az Otthon, mind a diakonissza anyaház érdekében is, 
hogy a Theológusok Otthona háztartásának vezetése ezután is dia-
konissza kézben legypn s az ott rendszeresített diakonissza állomás 
ú j ra visszaállíttassék. 

Az egyetemes közgyűlés aggodalommal értesül a Theológusok 
Otthonának, egyházunk ez elsőrendű fontosságú intézményének tar t -
hatatlan anyagi helyzetéről; 

felkéri az egyházegyetem elnökségét, keressen módot arra, hogy 
az egyházegyetem hathatós anyagi segítséget nyújthasson az Ott-
honnak; 

felkéri az egyház püspökeit, hogy egyházkerületük népé-
ben tar tsák ébren a gyülekezetek felelősségét a lelkésznevelés fel-
adatával, illetve az egyházkerületükbe tartozó theológusok anyagi 
szükségével szemben; 

felhívja az egyháztársadalmi egyesületek, elsősorban a MELE 
íigyelmét ar ra a rendkívül nagy veszélyre, ami abból állana elő, 
ha anyagiak hiján lelkészi utánpótlásunk kár t szenvedne; 

felhívja a lelkészeket arra, hogy lelkésznevelésünk ügyét hű-
séges imádságban és áldozatkész munkával viseljék a szivükön. < 

Felkéri az egyetemes közgyűlés az egyházegyetem elnökségét éá 
a helyi otthonbizottságot, tegyenek ú j r a lépést a vTheologusok Ott-
hona épületét használó Szent Imre Kollégium illetékes hatóságánál 



s kérjenek kötelező ígéretet a r ra nézve, hogy az épületet f. évi jú-
nius 30.-ig rendben és tiszta állapotban visszaadják. 

Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond mindazoknak a gyü-
lekezeteknek és egyeseknek, akik adományaikkal az Otthonnak se-
gítségére siettek. 

Tudomásul veszi a Theológusok Otthonának az 1943—46. évi 
számadásait . 

48. (K.) Tárgyal ja az egyetemes közgyűlés a Luther Otthon 1943— 
46. évi működéséről szóló jelentést. 

Az elmúlt negyedfél esztendő történelmi eseményei beleszántottak a 
Luther Otthon máskor oly békés, családias életébe és mély nyomokat 
hagytak benne. A nagy megrázkódtatásokat, a súlyos károkat még nem 
tudta kiheverni az intézeti s a többhetes ostrom és a háromnapos közel-
harc emlékeit még ma is viseli az épület minden ékességétől megfosztott 
külseje s iaz intézet sok kár t szenvedett belső képe. 

Az első évben már ijesztő méretekben mutatkoztak az élelmiszer és 
tüzelőanyag hiányai. A Kuthy Dezső igazgató által létrehívott főiskolai 
internátusok közellátási csoport ja a közellátási minisztériumban elérte, 
hogy az élelmiszer jegyre kiszolgáltatott adagon felül ér tékes élelmisze-
rek nyertek hatósági áron kiutalást. Ennek volt köszönhető, hogy az 
Otthon élelmezési viszonyai a körülményekhez képest kielégítők voltak. 
A pénz vásárlóerejének csökkenése már károsan befolyásolta a pénztár i 
egyensúlyt, de különféle segélyek igénybevételével az év végén mégis 
maradvány mutatkozott. 

Az intézet életében nagyjelentőségű esemény volt, hogy köztisz-
teletben és szeretetben álló igazgatója püspökké választatván, 1944. 
ápri l is 15.-én elbúcsúzott a szívéhez hozzánőtt intézettől és lakóitól. 
Amikor u tódjá t , Vargha Sándor egyetemes főtitkárt , bemutatta az i f jú-
ságnak, s {átadta neki az intézet további igazgatását, munkás életének 
egy értékes darabjá tó l vált meg, amelybe lelkét és szívét helyezte el. 
Igazgatása alat t a Luther Otthon nemcsak otthon volt, hanem a lélek-
szépítés, a ijellemnevelé^, a tiszta vallásos és hazafias érzések! s a nemes 
gondolkodás meghitt műhelye. 

A Luther Otthon az ostrom a la t t elvesztette az i f júság igaz ba rá t j á t , 
Dr. Scholtz Oszkárt, a Kisbizottság tagját , aki hosszas szenvedés után 
1945 január 25.-én az óvóhelyen adta vissza nemes lelkét Teremtőjének. 
Koporsóját a harcok idejére esett végtisztességén legszűkebb családján 
kívül az Otthon i f júsága ál l ta körüJL s az vitte ki a Kerepesi-úti temer 
tőbe, Ez év március 14.-én ismét fekete zászló lengett az Otthonon, Dr. 
Bélák Sándor professzor halálát hirdetve. Ilyen súlyos csapások után 
a Kisbizottság három tagra csökkent le. Az intézet évtizedeken á t volt 
önzetlen háziorvosát is elvesztette Dr. Zsigmondy Zoltán főorvos sze-
mélyében, aki az ostrom alat t t ragikus halált halt. Váj jon a hű mun-
kások helyére ugyan oly férf iak állhatnak-e munkába, hogy küzdjenek 
az evangélikus i f júság szebb; és igazabb jövendőjéért? 

Az 1944—45. év a Luther Otthon fennállása óta a legválságosabb 
volt. A végveszély s fellegei tornyosultak már egünkön, a légitámadások 
állandósultak. Az i f júság a, napnak nagyobb részét az óvóhelyen töltötte, 
ahol nemcsak kápolna, hanem dolgozóterem is volt berendezve s a hosz-
szú riadók alat t sokan könyvük fölé hajolva tanultak. Az élelem s a 
fűtőanyag beszerzés válságossá vált. Az i f júság maga vonult ki a 
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széntárolókba s a Szállítással, tárolással kapcsolatos minden fizikai mun- 4 8 * 
kát elvégezve, biztosította az Otthon tüzelőanyagát. Az élelmiszerek 
nagy részét az igazgató, mint a Svéd Vöröskereszt főmegbízottjánalc 
helyettese, nemes adományokból ingyenesen jut ta t ta az Otthonnak. Előre 
látva az összeomlás utáni Ínséget, olyan mennyiségű élelmiszert tárolt , 
— meg is védelmezve azt a rekviráló közegektől, — melynek segítségével 
minden utánpótlás nélkül három hónapon keresztül 70 személy élelme-
zését lehetett biztosítani. 

Az igazgatónak az Otthont mindennémű katonai lefoglalástól sike-
rült megoltalmaznia s az intézet felszerelésének Bécsbe való elszállí-
tását is megakadályozta. Sajnos 1945 ápril isában a debreceni kormány 
Honvédelmi Minisztériumának budapesti kirendeltsége az Otthon bútor-
zatának egy részét igénybe vette és elszállította s annak azóta nyoma 
veszett. Az Otthon kártérítési igénye fennáll, csak >pehéz azt érvényesíteni. 

Szálasi diktatúrája válságos helyzetbe sodorta Otthonunk i f júságát . 
Nagy részét katonai behívóval nyugatra rendelték vagy karhatalmi ala-
kulatba osztották s csak a legelszántabbak vállaltak segéd-munkás be-
osztást a villany- és gázműveknél, aminek következtében itthon marad-
hattak. Az eltávozottak helyét a menekültek nagy tömege foglalta el, 
amely az Otthon védő falai között minden kár és bántalom nélkül vé-
szelte át az ítéletidőt. 

Az intézet 1945 újév napján eset t á t a tűzkeresztségen. A 10 mé-
terre fekvő klinikák épületei rombadőltek s az intézet közelében is 
becsapódások voltak, melyeknek légnyomása a Szentkirályi-utcai részt 
nagymértékben megrongálta. Életben nem eset t kár, mert abban at, 
időpontban mindenki éppen istentiszteleten vett részt a kis tanácsteremé-
ben. Attól kezdve minden nap ér te iaz épületet egy-két ta lálat s Laz udvarán 
nagy űrméretű légibomba robbant. Az épület összesen 32 ta lá la tot 
kapott, de a régi falak kibírták a próbát . Az Otthon i f júsága s a me-í 
nekültek fegyelmezetten viselkedtek, a közösségért minden közmunkát 
s őrszolgálatot vállaltak. Ennek a fegyelmezett magatartásnak köszönhető, 
hogy az Otthon és lakói nagyobb károsodás nélkül élték át a vészest 
időket. Egyetlen sebesülés fordult elő, amikor egy (növendékünk a 
Beszkárt műhelyébe munkába-menet az utcán aknaszilánkot kapott, de 
az óvóhelyen ez is egy hónap alatt tel jesen meggyógyult. Sajnos nem 
mondható ez azokról, akik Otthonunk falai közül elsodródtak. Közülük 
2 eltűnt és 17 hadifogságba került. 

1945 március 1.-én az Otthon bezárta kapuit, mert a menekültek és 
növendékeink számára is megnyílt már a lehetőség a hazautazásra. A 
félig romokban heverő intézetben néhány szobát sikerült lakhatóvá teani 
s áprilistól már 12 növendék kapott bentlakást, ellátástól azonban a 
súlyos élelmezési viszonyok között el kellett tekinteni, annál is inkább, 
mert a romos konyhában a főzés lehetetlenné vált. Ez volt az első inter-
nátus,amely megnyitotta kapuit a főiskolai hallgatók előtt. 

Az 1945—46. év isméét tel jes létszámmal nyílt meg, de az év 
első felében csak egyszeri étkezés volt a növendékek ál tal beszolgál-
tatott élelmiszerek felhasználásával, a második félévben már tel jes el-
látás volt biztosítható, ami nagy érőfeszítéséket jelentett a vezetőség 
számára. A tüzelőnek s élelmiszereknek ilyen nagyban való beszerzése, 
az alkalmazottak hiánya napról-napra, vagy helyesebben óráról-órára 
nehéz gondokat okozott. Ugyanilyen súlyos volt a pénzügyi helyzet. A 
tartásdíjak a kiadásoknak csak 10 o/o-át tudták fedezni, mert a díjak-



4 8 . nak adópengöben való rögzítése is teljesen eredménytelennek bizonyult. 
A túlkiadásokat az egyetemes egyház segélye fedezte. 

Az intézet újjáépítése fokozatosan haladt előre. 1945 tavaszán az 
egyetemes egyház a tetőzet s a belövések okozta rombolások helyre-
állítását nagyjából elvégeztette, az asztalosmunkák, a bútorok kijavítása, 
az üvegezés szinte megszakítás nélkül folyt, amint a r ra fedezet mutat-( 
kozott. Jelenleg minden helyiség lakható állapotban van, a bútorzat bár 
szegényes, de a legszerényebb igényeket kielégíti s az üvegezést egy-
rétűen mindenütt sikerült elvégeztetni. Fedezetül szolgált az Egyházak 
Világtanácsától kapott 15.820 Ft. új jáépítési segély, továbbá az Egyei 
temes Egyház hálára kötelező jut ta tása. Nagy hiányok mutatkoznak 
bútorzatban, edényben, étkészletben és ágyneműben, de erős a remény-
ségünk, hogy erre lehetséges lesz külföldi segélyt elérnünk. 

Szívből szóló hálát kell mondanunk a Svéd Vöröskereszt evangélikus 
intézmények osztályának és Purgly Lajos egyházkerületi felügyelőnek, 
akik az összeomlás előtt hathatós támogatást nyújtottak az Otthonnak, 
az összeomlás utáni évekre vonatkozólag pedig az Egyházak Világtaná-
csának, az í r Államnak, a Svéd Evangélikus Egyház Segélyegyletének, 
a svájci Evangélikus Egyházak Segélyszervezetének, valamint a Dán és 
Norvég evangélikus egyházi szerveknek, amelyek a legnagyobb inség 
idején élelmiszereket jut ta t tak az Otthonnak. 

Az intézet belső életére vonatkozólag megállapítható, hogy a negyed-
fél év alatt egyetlen fegyelmi ügy sem volt. Két növendéket, aki nem 
tudott kellőképpen beleilleszkedni az Otthon szellemébe, az i f júság 
kívánságára a Kisbizottság a következő évre nem vett fel az Otthonba. 
A súlyos életviszonyok, az i f júságot is é r t csapások és megpróbáltatások 
közelebb hozták az i f júságot a vezetőséghez és az i f júság közmunka 
végzésével, példás öntevékenységgel segítségére volt az Otthon helyre-
állításában és igazgatásában. A legnehezebb fizikai munkától sem r iadt 
vissza, ha az az Otthon javát szolgálta. Az i f júság bizonyos fokú auto-
nom szervezete is az igazgató munkájának alátámasztására szolgált, 
nem pedig — mint sok helyütt — túlzott követelések hangoztatására s 
a fegyelem lazítására. Az intézeti fegyelemre legéberebben éppen az 
idősebb korosztályok őrködtek. 

A vallásos lelkületet az egyetemi lelkész áltaLvezetett szerdai biblia-
órák, a napi áhítatok, vendégül meghívott vezető személyiségek elő-
adásai s az egyetemi istentiszteletek és világnézeti előadások látogatása 
mélyítették. A hazafias szelleműt s a tudományos tájékozódást a szerdai 
és pénteki vitaestek, illetőleg előadássorozatok szolgálták. Az ifjúság, 
lélekben egységes, töretlenül hisz azokban az eszményekben, amelyek az 
Otthon alapítóit vezették és irányították. Nemzet és egyház olyan ér-
tékek, melyeket if júságunk minden szellemi zűrzavarban kikristályosodási 
pontnak tar t . 

Az egyetemes egyház által kiküldött számvizsgáló bizottság 1947. 
január 17.-én megvizsgálta a Luther Otthon 3 évre ter jedő számadásait. 

Az 1943—44. évben 140.641.06 P. bevétellel szemben 124.501.11 P. 
kiadás volt s ennek következtében a számadás 16.139.95 P. maradvány-
nyal zárult. 

Az 1944—45. év számadásait a bizottság 133.790.76 P. bevétellel 
szemben 73.523.41 P. kiadással, azaz 76.407.30 P. maradvánnyal tel-
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osztálya út ján kb. 50.000.— P. értékű élelmiszert és tüzianyagot ingye- 48*49. 
nesen juttatott az Otthonnak. 

Az 1945—46. évi zárszámadást is tételről tételre megvizsgálta a 
bizottság, de a változó pénznemek következtében egységes számadást 
összeállítani lehetetlen volt. A számadás bevételi és kiadási oldala 
minden pénznemnél egyensúlyban találtatott . 

Az intézet túlkiadásait időről-időre az egyetemes egyház segélye 
fedezte, mint már fentebb is említettük. 

Költségvetés a rendkívüli viszonyok miatt nem készülhetett. 
Ezek előterjesztése után kérjük Istent, 'aki az idők vészei között 

oltalmának szárnyait ki ter jesztet te az intézet fölé s kegyelmesen meg-
tartotta azt, ne ,vonja meg megsegítő áldását a jövőben se tőle, hogyi 
hivatásteljesítése az ú j világ'bian is szíve szerint való lehessen s az 
if júságnak olyan nemzedékeit bocsáthassa ki ' továbbra is falai közül, 
melyek haza s egyház iránti kötelességüket híven teljesítik, Istent szol-
gálják, üdvüket munkálják, s eb Női az Otthonból elindulva, a mennyei 
hajlékokban egykor örök otthonra lelnek. 

Az egyetemes közgyűlés Isten iránti mélységes hálával veszi a 
jelentésből tudomásul, hogy Isten a Luther-Otthont a háború vészei 
között megóvta a pusztulástól s megengedte, hogy hivatását az 
ú j időkben is a régi szellemben tölthesse be. 

Köszönetét nyilvánítja az intézetről való szüntelen gondosko-
dásért az egyetemes felügyelőnek, valamint Purgly Lajos egyház-
kerületi felügyelőnek is mindazért, amit az ostrom előtt a Luther-
Otthon érdekében tett . Hálával emlékezik meg a Svéd Vöröskereszt-
ről és mindazokról a külföldi segélyszervekről, amelyeknek segít-
sége lehetővé tette, hogy az intézet a legnagyobb inség idejét sze-
rencsésen átvészelte. 

Elismeréssel és hálával adózik Kuthy Dezsőnek 12 esztendei 
igazgatói szolgálatáért, amelynek emléke az intézet helyiségeinek 
és berendezésének korszerűsítése s az i f j ú s á g lelki életének elmé-
lyülése. 

Örömmel és bizalommal üdvözli az igazgatói székben Vargha 
Sándort, aki az intézetnek az összeomlás s a megindult ú j jáépí tés 
idején már eddig is igen értékes szolgálatokat tett . 

Kegyelettel örökíti meg Dr. Zsigmondy Zoltán főorvos emlékét, 
aki évtizedeken át önzetlenül lát ta 'el a Luther-Otthon háziorvosi) 
teendőit s aki az ostrom alatt tragikus körülmények között fe jezte 
be földi pályafutását. Ugyancsak áldást mond Dr. Scholtz Oszkár és 
Dr. Bélák Sándor kisbi^ottsági tagok emlékére, akiknek elhunyta az 
intézet számára nehezen pótolható veszteség. 

Tudomásul veszi Dr. Blaskovich Andornak és Dr. Jugovics 
Lajosnak a kisbizottság tagjaivá, Dr. Wal lner Emilnek pedig az 
intézet háziorvosává történt megválasztását. 

A számadásokat jóváhagyja,1 s a < f elmen tvéijyt a szokásos fenn-
tar tással megadja, tudomásulvéve egyben, hogy a rendkivüli viszo-i 
nyokra való tekintettel költségvetés nem készült. 

49. (K.) A Dunáninneni Egyházkerület kéf i a konfirmáció egységes 
liturgiájának elkészítését és egységes konfirmációi tankönyvek kiadását . 

Az egyetemes közgyűlés felkéri a Lelkészegyesületet a kérdés-
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4 9 * 5 1 sel való beható foglalkozásra, az ezirányú munkálatok és javaslatok 
egybegyűjtésére azzal, hogy az anyagot végleges tervezet elkészítése 
céljából ad ja á t a liturgiái bizottságnak. 

50. (K.) A Dunáninneni Egyházkerület felterjesztésben kéri az ál-
talános iskolai vallástanítási tanterv megállapítását s ennek álapján a 
hiányzó vallástanítási tankönyvek .kiadását. 

Az egyetemes közgyűlés, kimondj a, hogy mindaddig, amig az ál-
talános iskolai közismereti tantárgyak tankönyvei meg nem jelennek* 
csak a vallástanítási tanterv készítendő' el s egyelőre a régi vallás-
tani tankönyvek maradnak érvényben. A tanterv elkészítésével 
a vallástanítási albizottságot bízza meg. 

51. (K.) Az .egyetemes közgyűlés tárgyal ja a jogakadémia működé-
séről szóló jelentést. 

A jogakadémia két felső évfolyama az 1943—44. és 1944—45. tan-
években miniszteri rendelkezés alapján működött, míg az 1945—46. tan-
évben a 60.000/1946. VKM. rendelettel kiadott legfelsőbb elhatározás 
a jogakadémiát már mint te l jes jogú, négy évfolyamú intézményt tart-
ja fenn. 

A jogakadémián az 1943—44. tanévben 4 ny1. r. , 1 c. ny. r., 1 m. 
tanár, 2 lektor, 1 szakelőadó, 1 testnevelési tanár működött. Betegség© 
folytán nyugalomba vonult Dr. Zsedényi Béla, akinek távozása nagy ü r t 
és veszteséget jelentett . A megüresedett közjog-politika-riemzetközi jogi 
tanszékre Dr. Hilscher Rezsőt választotta meg az igazgató-választmány. 
Az 1944—45. tanévben 4 ny. r . tanárra l kezdte meg a jogakadémia a 
működését. A bekövetkezett háborús események folytán Dr. Zsedényi 
Béla kapott a f ront elvonulása után megbízást a jogakadémia megindí-
tására s a kar tagjainak visszaérkezéséig ideiglenes előadói karra l vitte* 
a jogakadémia munkáját. Az 1945—46. tanévi működését a kar két 
taggal kezdte meg, majd Dr. Bruckner Győző visszatérésével három 
taggal működött, ezenkívül 1 c. ny. r . tanár , 2 c. ny. rk. tanár , 6 jog-
akadémiai magántanár és 3 előadó. A jog i oktatás reformja folytán 
szükségessé vált tanszékátszervezések kapcsán 1946 szept. 28-án aa 
igazgató-választmány Dr. Hilscher Jlezsőt a közigazgatási-pénzügyi-jogi 
tanszékre meghívta, Dr. Ruttkay Györgyöt pedig a politikai-nemzetközi 
átszervezett tanszékre hivta meg. Dr. Haendel Vilmos hivatalos lap-
ban közzétett felhívás ellenére állásába^ vissza nem térvén, a kereskedelmi-
váltójogi és polgári per jogi tanszék megüresedettnek nyilváníttatott. Az 
1945—46. tanévtől a dékáni tisztet Dr. Zelenka István viseli. Ugyan-
ezen évben megszervezte a jogakadémia a questurát , amelyre Mészáros 
Erzsébetet választotta meg, Dr. Kovács Tibor t i tkár t pedig jogakadémiai 
tanácsossá nevezte ki. 

A háborús események súlyos anyagi károkat okoztak a jogakadé-
miának egyrészt pénzértékei megsemmisülése, másrészt ingóságaiban 
beállott károk folytán. 

A tanári kar társadalmi és főleg közegyházi téren éjénk tevékenj-
séget fe j te t t ki, irodalmi munkássága — a háborús korlátozások ellenére 
is — konstatálható. 

Az i f júság három egyesületben, köztük a Luther-Szövetségben, fe j -
tet te és fe j t i ki tevékenységét. 
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A jogakadémiai menza a'pénz elértéktelenedése folytán a három utol-' 5 1 - 5 2 * 
só tanévben nem működhetett, sürgős anyagi támogatást igényel a be-
járók létszámának nagyfokú emelkedése miatt. 

A hallgatóság statisztikai adatai : 
1943—44. tanév, I. félév: összlétszám 592, köztük: evang. 69, ref. 

169, r. k. és g. k. 333, unit. 1, g. kel. \„ izr. 19. 1943—44: II. fé lév: 
összlétszám: 558, köztük: evang. 65, ref. 150, r. k. és g. k. 321, unit. 1, 
g. kel. 4, izr. 17. 

1944—45. I. félév: összlétszám: 443, köztük: evang. 49, ref. 118, r. k. 
233, g. k. 30, izr. 11, egyéb 2. 1J)44—45. II. félév:összlétszám: 214: köz-
tük: evang. 20, ref. 61, r. k. 97, g. k. 10, izr. 24, egyéb 2. 

1945—46. I. félév: összlétszám: 336 fő, köztük: evang. 33, ref. 107,i 
r. k. 159, g. k. 23, izr. 12, egyéb 2, ',1945—46. II . félév: összlétszám: 410 
fő, köztük: evang. 41, ref. 133, r . k. 200, g . k. 24, izr. 10, egyéb 2. 

A tanulmányi eredmény a háborús viszonyok ellenére kielégítő-
nek, sőt már az 1945—46. tanévben úgy a szorgalom, mint felmutatot t 
eredmények tekintetében fokozódónak mondható. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

52. (K.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a középiskolák 1943—44., 
44—45. és 45—46. tanévi működéséről szóló jelentést. 

Ez a három tanév a világháború végére, majd a megszállás idejére 
esik s nevelés és oktatás szempontjából eddig még sohasem tapasztal t 
nehézségek közt folyt le. A rendes körülmények közt tíz hónapi szor-
galmi idő először1 a bombázások, majd a harcok és a megszállás miatt, 
továbbá az iskolai épületeknek katonai célra való igénybevétele s a 
harcok folyamán szenvedett súlyos megrongálódása következtében az 
első két tanévben általában 4—5 hónapra, teőt a békéscsabai gimnáziumban 
106 napra zsugorodott, s e rövid tanítási idő alat t is hihetetlen nehéz-, 
ségekkel kellett iskoláinknak megküzdeniük. De nemcsak a hadi ese-
mények, hanem a fűtőanyag hiánya miatt is hosszabb ideig szünetelt 
a tanítás az iskolákban, csak a békéscsabai gimnázium volt abban a sze-. 
rencsés helyzetben, hogy az 1945—46. tanévben már tel jes tíz hónapon 
át, téli fűtési szünet nélkül folytathatta működését, az orosházi pedig! 
mind a három tanéven á t hosszabb kényszerszünet nélkül működött. A 
mélypontot az 1944—45.tanév jelentette iskoláink számára; a következő-
ben már jobb körülmények közt s a fű tés i szünetet leszámítva, szep-
tembertől juniusig folyt a munka, bár általában csökkentett óraszámmal 
s rövidebb tanítási órákban. 

Középiskoláink száma a háború után a rimaszombati egyesült pro-
testáns gimnázium, továbbá a rozsnyói kereskedelmi középiskola és pol-

S gári iskola elvesztésével megfogyatkozott s megszűnt 1945 őszén az 
aszódi háztartási-gazdasági tanfolyam is, viszont a kőszegi mezőgazda-
sági leányközépiskola jés) a bonyhádi kereskedelmi középiskola megnyíl-
tával szaporodott. Megnyílt továbbá a békéscsabai gimnáziumban a dol-
gozók iskolájának V. osztálya. 

A bombázások, az ágyútűz, majd! a dúlások és fosztogatások súlyos, 
egyelőre helyrehozhatatlan károkat okoztak az iskolák és internátusok 
épületében és felszerelésében. Erősen megrongálódott mindkét aszódi 
tskola épülete s elpusztult berendezésük, a budapesti leánygimnáziumi 
épületét ágyútűztől 50 találat érte, nagyon megrongálódott a szarvasi 
gimnázium épülete, de többé-kevésbbé megsínylette a pusztítást tnind-
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5 2 . egyik középiskolánk épülete^ s igen nagy kár érte a legtöbbet bútorzat-
ban, szertáraik anyagábart. s könyvtáraikban. Mindezek a károk ma még 
jóformán felbecsülhetetlenek. A tönkrement vagy más célra igénybe-
vett épületekből kiszorult iskolák más iskolák épületében' vagy magán-
házakban találtak hajlékot, a bonyhádi gimnáziumnak pedig egy hóna-
pig a katholikus egyházközség nyújtott otthont. A megrongált és fel-
dűlt épületeket tanárok és tanulók közösl erővel hozták helyre annyira, 
hogy megindulhatott bennük a munka. Az 1945—46. tanévben már min-
den középiskolánk sa j á t otthonában folytatta működését. 

A háborúval járó nehézségeket nagyban fokozta a nagy tanárhiány, 
amit a tanároknak katonai szolgálatra való igénybevétele okozott. Egy-
szerre legtöbben a budapest i fiúgimnázium tanárai közül tel jesí tet tek 
katonai szolgálatot: tizennégyen s közülük nyolcan kerültek hadifogságba. 
Legnehezebb helyzetben a két nyíregyházi gimnázium volt 1944 novem-
berében, mikor a megszállás után Újra megindult a tanítás, mert a f iú-
gimnáziumnak csak három, a leánygimnáziumnak hat tanára volt a vá-
rosban, a többi katonai szolgálatot teljesített , fogságba esett vagy el-
menekült a harcok elől. Ekkor egy időre egyesítették a két intézetet & 
koedukációs tanítás folyt olyan külső erők bevonásával, akik nem hiva-
tásos tanárok. A bevonult tanárok munkakörét mindegyik iskolában a 
többi tanár vette át, de alkalmaztak bejáró óraadókat, igénybevettek 
nyugalmazott tanárokat, a minisztérium pedig több iskolához menekült 
tanárokat osztott be. Nyugalomba mentek Ara tó István, Dr. Bélay István, 
Pataki Sámuel, Szabó Kálmán, Weiszer Ernő és Zsolnai Vilmos igaz-
gatók, Harsányi Gyula, Krémusz Róbert, Saguly János, Spanner Géza 
és Szalay Sándor tanárok, meghaltak Albrecht Klára, Kolofont Etelka, 
Dr. Dengelegi Lajos, Török István, Bohár Gabriella és Dr. Filarszlgr, 
Zoltánné, ez utóbbi bombatámadás áldozata lett , a nyugalmazottak kö-
zül pedig Szalay Sándor és Zsolnai Vilmos vesztette életét a harcok-
ban. A kőszegi leányközépiskolák ú j igazgatója Dr. Bukovszky Ferenc, 
a budapesti fiúgimnáziumé Dr. Renner János, a békéscsabaié Dr. Sze-
berényi Lajos lett, a nyíregyházi fiúgimnáziumot Dr. Schárbert Ármin, 
a leánygimnáziumot Lábossá Lajos vezeti, mindketten mint megbízott 
igazgatók, a soproni gimnázium élén I j j a s Lajos áll helyettes igazgatói 
minőségben. 

Nagy hullámzás tapasztalható' a tanulók létszámában, amely az 1944— 
45. tanévben minden középiskolánkban zuhanásszerűen csökkent, de a 
következő tanévben ismét nagy mértékben emelkedett s nemcsak meg-
közelítette, hanem Békéscsabán, Bonyhádon, Nyíregyházán a fiúgimná-
ziumban, Orosházán és Szarvason meg is haladta az 1943—44. tanév 
tanulói létszámát. Erősen emelkedik az orosházi gimnázium tanulóinak a 
száma, de >al nyíregyházi leánygimnáziumban is párhuzamosítani kellett 
két osztályt, erősen csökken a tanulói létszám az aszódi polgári iskolá-
ban, a kőszegi leánygimnáziumban és a soproni gimnáziumban. A csök-
kenés különben folytatódni fog, illetőleg megindul minden gimnáziumban, 
amint az általános iskola, amely az 1945—46. tanévben a gimnáziumnak 
még csak az első osztályát szüntette meg* tovább fejlődik s végül tel-
jesen kiépül. 

Az evangélikus tanulók arányszáma legnagyobb, a soproni > (83—87<>/o) 
és a budapesti fiúgimnáziumban (65%), legkisebb a kőszegi mezőgazda-
sági (21%), és a bonyhádi kereskedelmi középiskolában (22%), állan-
dóan emelkedik a nyíregyházi leánygimnáziumban. A reformátusok van-

t 
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nak többségben a nyíregyházi fiúgjimnáziumban, a katholikusok a két 5 2 . 
aszódi és a két bonyhádi iskolában. Az evangélikus tanulók vallásos 
nevelésére a inehéz években is gondjuk volt a tanároknak. A legtöbb is-
kolában tartottak csendes napokat, Aszódon és Sopronban vallásos esté-
ket is, a budapesti fiúgimnáziumban műsoros vallásórák voltak s elő-
adták a templomban a Márk-passiót, közös reggeli áhítattal kezdik a 
mindennapi tanítást a nyíregyházi leánygimnáziumban, a két budapestii 
és az orosházi gimnáziumban. A nyíregyházi fiúgimnázium tanulói i / júsági 
konferenciákon vettek rész t s mindkét nyíregyházi iskolában külmissziói 
ünnepélyt is rendeztek. Több iskolában működtek bibliakörök, voltak 
gyámintézeti összejövetelek s megünnepelték Luther halálának 400-ik 
évfordulóját. A zavaros és súlyos viszonyok közt sem lehetett észre J 

venni a tanulóifjúságnál a vallásos érzés lanyhulását. 
A tanulmányi eredmény természetesen messze van a békeévekétől, 

de mikor a szorgalmi idő 10 hónapról 4—5-re zsugorodik, mikor 50 
perces tanítási órák helyett 40, sőt 30 percesekben folyik a tanítás, 
mikor nincs tankönyv, nincs fűtés, nincs elegendő élelem, nincs meleg 
ruha, mikor félelem, aggodalom és testi-lelki nyomorúság há t rá l t a t j a 
tanár és tanuló munkáját, akkor ndm is lehet szó a megkövetelt ta-
nulmányi eredmény eléréséről. A zavaros viszonyok alatt a fegyelem 
is meglazult a tanulók közt, amint erről a budapesti fiúgimnázium is 
panaszkodik. A háború elmultával azonban lassanként megindul az 
iskolákban is a lelki ú j jáépülés , s a lelkiismeretes tanítás és a szüksé-
ges szigorúság lassanként emelni fogja a tanulmányi eredmények érté-
két. Aránylag a legjobb volt ez a budapesti fiú- és leánygimnázium-
ban; ez utóbbiban az 1944—45. tanévben nem volt elégtelen előmene-
telő tanuló. Ugyanebben a tanévben az aszódi gimnázium bukott tanu-
lóinak a száma sem érte el a félszázalókat, s jó volt az eredmény a 
mult tanévben a kőszegi leánygimnázumban is, viszont az ottani mező-
gazdasági középiskolában volt a legnagyobb az elégtelen előmenetelű ta-
nulók arányszáma (28.5o/o), úgyszintén igen nagy volt tavaly a szarvasi 
gimnáziumé is (25o/o). Feltűnő nagy (10o/o) az orosházi gimnázium több 
tárgyból bukott tanulóinak száma a mult tanévben. A mult tanév \óta 
az V. osztály tanulói humanisztikus és természettedományi ágazat közt 
választhatnak, a budapesti fiúgimnáziumban pedig öt élő idegen nyel-
vet tanulhatnak, melyek közül kettőnek a tanulása kötelező a felső osz-
tályokban. Az if júsági körök az 1943—44. tanévben aránylag még elég 
élénken működtek több iskolában; a budapesti fiúgimnáziumban és a 
soproniban 8—8 kör tevékenykedett s élénk volt a köri élet a szarvasi 
gimnáziumban is, ahol Magyar Nyelvvédő Törzsnek nevezett i f júsági 
egyesület szolgálja nyelvünk tiszta magyarságának ügyét. A mult 
tanévben lassanként ismét megindult a körök élete, s a budapesti leány-

ig gimnáziumban ismét fellendült a zeneélet. Ugyanez az iskola 1944 
őszén még három vidéki kirándulást is tudott rendezni. A nyíregyházi 
leánygimnázium elnyerte a helyi iskolák közti versenyben az első díjat , 
egy ezüst serleget. 

A tanulók segélyezése tandíj- és internátusi kedvezményekkel tör-
tént. Az egykor tekintélyes összegű és komoly támogatást nyújtó alapít-
ványok az infláció következtében teljesen értéküket vesztették, ezért a sze-
gény tanulók segélyezése szempontjából már nem vehetők tekintetbe. Vál-
tozatlanul folyt azonban a tanulóknak kölcsönadott tankönyvekkel való 
támogatása, az aszódi gimnázium pedig a tehetséges, szegény falusi ta-
nulók számára élelmiszert gyűjtött a já rás falvaiban. Érdemes szere-
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52-53. tetmunka folyt a budapesti leánygimnáziumban is. Az öregdiákok szö j 

vétségéi közül csak a szarvasi működött s ez hathatós támogatásban 
részesítette az iskolát. 

A nevelés munkáját nagy mértékben támogatták s részben ma is tá-
mogatják az egyes iskolákkal kapcsolatban létesült diákotthonok. A bur 
dapesti leánygimnáziumon kívül minden középiskolánknak megvolt s a j á t 
diákotthona, a háború folyamán azonban a legtöbb súlyos károkat szen-
vedett, épületük megrongálódott, felszerelésük megsemmisült, úgyhogy 
működésük megszűnt. A legnagyobb kár a 92 tanulóra berendezett, szép 
és ú j soproni diákotthont érte, amelynek nagy része a bombázások kö-
vetkeztében romba dőlt, felszerelését pedig a fosztogatók széthurcolták. 
Bombatalálat te t te tönkre a nyíregyházi fiúgimnázium internátusát is, 
egyik szárnya leégett, felszerelése megsemmisült, úgyhogy ma sem mű-
ködik még az internátus. Odalett az aszódi gimnázium diákotthonának a 
felszerelése is s ezért megszűnt működése, az aszódi leánvnevelő-inté-
zet és a nyíregyházi leánygimnázium internátusa már 1944 őszén bezárta 
kapuit, bombaokozta károk miatt ugyancsak azóta szünetel a budapesti 
fiúgimnázium diákotthonának működése is. A kőszegi leánygimnázium 
internátusi növendékeinek száma az 1943—44. tanévi 122-ről 44-re csök-
kent a mult évben, viszont örvendetes, hogy a bonyhádi gimnáziumnak 
sértetlenül maradt diákotthonában a mult tanévben már 80 fiú, leány-
otthonában 15 leány lelt hajlékot, a tápintézetben pedig 162 tanuló ré-
szesült élelmezésben. 

Az anyagiakban és szellemiekben történt nagy veszteségek után újul t 
erővel fogtak középiskoláink az agyagi és szellemi új jáépí tés nagy mun-
kájához. A d j a Isten, hogy siker koronázza szándékukat és munkájukat! 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és ió-
reménységgel nézve középiskoláink további működése eléj kéri azok 
s általában az összes iskolák fenntartóságát , igazgatóit és tanerőit, 
hogy gondoskodjanak a minőségi oktatás feltételeiről és éljenek 
azokkal. 

53. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a líceumok és tanítókép-
ző-intézetek 1943—44., 44—45. és 45—46. évi működéséről szóló je-
lentést. 

A háborús események az intézetek működését általánosságban ugyan-
olyan mértékben akadályozták és csökkentették, amint azt a középisko-
lákról szóló jelentés vázolja. A tanítás és nevelés feltételei és eredmé-
nyei megegyeznek. 

Az 1943—44. tanév 5 hónapos, az 1944—45. Sopronban 5, Miskolcon 
nehéz körülmények mellett 6, Szarvason 7 hónapos, az 1945—46. mind-
három intézetben hosszabb-rövidebb téli szünettel 10 hónapos. 

A soproni intézet régi épülete, melyet az ősök hithűsége külföldi 
áldozatkészséggel 1858-ban emelt, tel jesen elpusztult; az ú j tanuló-
otthon tetőzetét újjáépítették, a felszerelés és berendezés a könyvtár, 
i ra t tár és néhány értékes hangszer és műszer kivételével csaknem tel jesen 
elveszett. A miskolci intézet könyvtárai, szertárai, hangszerei, interná-
tusa és köztartása 100o/o-os kár t szenvedett, a tornaterem padlózata és 
felszerelése elpusztult; az épület használható. A szarvasi intézet bú-
torzatban és felszerelésben szenvedett érzékeny károkat ; az épület elég 
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jó karban van. Az új jáépí tésre mindhárom intézet jelentékeny erő- 53"55a 
feszítéseket tet t s eredményeket mutathat fel. 

Miskolcon Becht József, Szarvason Fasang Árpád vette át az igazga-
tást, Sopronban igazgató-változás nincs. Az intézetek tanárhiánnyal is 
küzködtek, mindenütt sok volt a bejáró-óraadó tanár . Sopronban Lenky 
Jenő nyugalombavonulásával helyébe Kárpát i Lászlót választották, Né-
meth Sándor oki. lelkész, oki . tanárt és Dr. Friedrich Károly oki. tanár, 
hittudománykari hallgatót rendes tanárokul alkalmazták; a külföldön 
tartózkodó Mechle József helyét Tolcsvai Nagy Géza áll. beosztotti 
tanár tölti be; Szederkényi Nándor állásáról lemondott, Dégay Zoltánt 
közszolgálatból elbocsátották; Schneider János nevelő orosz hadifog-
ságban van. 

Az i f júsági egyesületek a háborús nehézségekhez mérten működ-
tek; a vallásos és egyházias nevelésre mindhárom intézet kellő gondot 
fordított. 

A tanulóotthonok működése is korlátozódott. Szarvason mindvégig, 
Miskolcon és Sopronban a háború befejezése óta részben épület, rész-
ben bútorzat hiánya miatt nincs bennlakás; közélelmezés mindhárom1 

intézetben van. 
Az intézetek munkáját jelenleg részben az épület és felszerelés hiá-

nya s az iskolafenntartók nagy szegénysége akadályozza. Kellő anyagi 
támogatásra lenne szüksége mindhárom intézetnek a tel jes talpraál lás-
hoz és a korszerű munka biztosításához. 

A tanulólétszám és az evangélikus vallású tanulók o/o-os aránya a 
három tanévben az alábbiak szerint változott: 

Az intézetekben a hitoktatókon kivül 1945—46-ban összesen 3 igaz-
gató, 18 r ende^ 3 áll. beosztott, 20 bejáró-óraadó(, 2 nevelő, 5 gyakorló-
iskolai tanító működött. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és kéri a 
tanári kart, hogy tanítással és példaadással igyekezzék olyan taní-
tókat nevelni, akiknek vezetése mellett iskoláink evangélikus szelleme 
elmélyül. 

54. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja azt a kérdést, hogy az 
iskolai bizottságok szervezetéről készült és a szabályrendeletügyi bizott-i 
ság által 1942 november 17.-én elfogadott szabályrendelet ezideig nem 
került kinyomatásra. Ez az időközben bekövetkezett változások miatt 
átdolgozandó, hasonlóképpen átdolgozandó az iskolák rendtar tása . E 
munkálatok elvégzésére a tanügyi bizottság kiküldte Dr. Bukovszky, 
Ferenc, Rózsa Sándor, Rozsondai Károly és Somogyi Béla igazgatókat. 

Az egyetemes közgyűlés a tanügyi bizottság intézkedését jóvá-
hagyólag tudomásul veszi. i 

55. (K.) Az egyetemes presbitérium( a tanügyi bizottság kezdeménye-
zésére azzal a kérdéssel fordul a közgyűléshez, hogy, ha egyházi jliceu-
maink és tanitő- (nő-) képzőintézeteink evangélikus tanárok hiányában 

Miskolc 
Sopron 
Szarvas 

256 205 271 
192 159 160 
185 229 271 

35o/o 25o/o 20 0/0 
64o/o 5lo/o 47o/o 
53o/o 47o/a 5lo/o 

6 
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55-57. egyes tanszékeiket nem tudják betölteni, ilyen esetre átmenetileg engé-
délyezhető-e református tanárok alkalmazása. 

Az egyetemes közgyűlés a kérdéssel jelenleg nem kíván foglal-
kozni s azt leveszi a napirendről. 

56. (K.) A nyíregyházai gimnáziumok igazgatóságai kérik az 1946/47. 
évre esedékes Országos Evangélikus tanáregyesületi járulékok befizeté-
sének kötelezettsége alól való mentesítésüket. » 

Az egyetemes közgyűlés a kellően megokolt kérelmet tel jesít i 
s elrendeli, hogy az 1947/48. tanévre esedékes tanáregyesületi! 
járulék összege a tanintézetekkel még a tanév kezdete előtt közöl-
tessék. 

57. (K.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a nép- és általános 
iskolák 1943/44., 1944/45. és 1945/46. tanévről készült, összefoglaló, tan-
ügyi bizottsági előadói jelentést. 

A jelentés csak rövid tájékoztatást tud nyúj tani 'az iskolák általános 
helyzetképéről az elmúlt három tanévben. A nép- és általános iskolák' 
munkáját a háború vihara károsan befolyásolta. Tanerők hiánya, épü-
letek, tantermek elpusztulása egyes helyeken megbénította a nevelőoktatói 
munkát. Ma is vannak távol (jiég tanerők, főként orosz fogságban. A 
beszállásolások és különböző célra igénybevett iskolák lefoglalása a 
berendezésben, felszerelésben súlyos károkat okozott. I t t-ott megtörtént 
már a külső helyreállítás, vannak azonban még mindig hiányzó és nehezen 
pótolható eszközök berendezési tárgyakban és tanszerekben. 

A nemzet életében beállott nagy demokratikus változás hozta magá-
val az általános iskola rendszerét. Ezzel külön jelentés foglalkozik. 

Az általános gazdasági nehézségek, a szegénység, ruha- és cipőhiány 
is bénítólag hatott a rendszeres nevelőoktató munkára. A tanerők mé-
lyen a létminimum alatt álló fizetlősie s laz annak egész rendszerében fenn-
álló méltánytalanság és szociális gondoskodás hiánya súlyossá teszi a 
megélhetést számukra s munkájuk végzését szintén károsan érinti. 

Történt mégis valami a tanítóság kedvezőbb fizetési osztályba so-
rozásában. Kinevezések is történtek a VI. fizetési osztályba. Mindez 
csak akkor jelent segítséget, ha legalább a létminimumot biztosítja^ az 
illetők számára, de ez nem mondható el ma még a VI. fizetési osztály-
ról sem. i ' 

Nagy hálával kell gondolnunk1 a külföldről érkező, természetben és 
pénzben jut tatot t anyagi segítségre s egyházegyetemünknek a szétosztást 
intéző illetékes szerveire. 

Veszély érzetét kelti a fakultatív vallásoktatás kérdése. A közgyűlési 
ezzel kapcsolatban már állást foglalt. 

Régi evangélikus hagyományok nyomán iskoláinknak kell, hogy le-
gyen erős evangélikus szellen\e s az öntudat és hitünkhöz való ragasz-
kodás erősítését szolgálja a hatalmas erővel végzett evangélizációs 
munka is, amelyek bizonyára e kérdésnél is megtermik a maguk száz* 
szoros, áldott gyümölcseit. » 

Mindenre kiterjedő, részletesebb jelentés — kellő adatok hiányában 
— nem készülhetett. ' 



99 

A népiskolákra és a továbbképző népiskolákra vonatkozó statisztikai 57"60» 
adatok: 

1. 1943/44. tanév. 
Működött 155 rendes tanerő, ebből 45 nő; tanítottak összesen: 
8811 tankötelest; ebből evangélikus fiú és leány együtt 6986. 
Továbbképzőiskolai tanköteles: 361. 

2. 1944/45. tanév. 
Működött 383 tanító, ebből 46 nő. E tanerők összesen 22,782 
tankötelest tanítottak, közülük evangélikus fiú és leány összesen 
13,796. 

3. 1945/46. tanév. 
Működött 314 tanerő és 17,383 gyermeket tanított. Ezekből evan-
gélikus fiú és leány együtt 12,453. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és kéri a 
tanítói kart, hogy az evangélikus szellem ápolására különös gondjai 
legyen, 

58. (K.) Az általános iskola kérdésében 

az egyetemes közgyűlés felkéri az elnökséget, hogy a kérdés 
nagy horderejére való tekintettel dolgozza ki egyházunk állásfog-
lalását és terjessze azt a vallás- és közoktatásügyi miniszter elé. 

» 

59. (K.) A Dunáninneni Egyházkerület javaslata alapján tárgyalja 
az egyetemes közgyűlés az általános iskola megvalósításánál szem előtt 
tartandó e l járás kérdését. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az általános iskola fel-
állítása mindenütt, ahol arra a vonatkozó rendeletekben előírt vala-
mely módon lehetőség van, feltétlenül keresztülviendő. Ahol ebből 
a szempontból kedvezőtlen határozat jöt t volna már létre, annak 
felülvizsgálását elrendeli. Utasí t ja az iskolafenntartókat, hogy bár-
mely más iskolával, méjg! re formátus iskolával való együttműködés 
esetén is a megállapodás személyi és tárgyi vonatkozásaiban egy-
aránt előzetesen kér jék ki az egyházi főhatóság engedélyét és uta-
sí tását s ahhoz alkalmazkodjanak. Kimondja, hogy az általános is-
kolai jellegre való á t térés mellőzésére vagy kereszjfcülvihetetlenségére 
vonatkozó minden eddigi határozat o^ak az egyházi felsőbbség jóvá-
hagyása után válik jogerőssé. 

60. (K.) A Dunáninneni Egyházkerület javaslata alapján tárgyalja az 
egyetemes közgyűlés a tanítóválasztási szabályrendelet oly értelmű mó-
dosításának kérdését, hogy az érdekelt egyházközség presbitériuma aj 
pályázók közül kettőt jelöljön, az egyházmegyei tanítójelölő bizottság 
pedig egyet. 

Az egyetemes közgyűlés utal az 1943. évi egyetemes közgyűlés 
62. sz. határozatára, mely szerint a tanítóválasztási szabályrendelet 
jelölő bizottságára vonatkozó rendelkezések megváltoztatását nem 
t a r t j a szükségesnek. E döntés alapján az indítványnak ez alkalom-
mal sem ad helyet. 
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^ Dunáninneni Egyházkerület egyházi tanfelügyelői (fő-
igazgatói) munkaerők megszervezésére vonatkozó javaslatát 

az egyetemes közgyűlés az elnökségnek ad ja ki azzal, hogy az 
egyházkerületek kiküldötteiből alakítandó bizottság állásfoglalását 
ké r j e ki s annak alapján tegye meg a szükségessé váló intézkedé-
seket. 

62. (K.) Tárgyal ja az egyetemes közgyűlés az egységes tankönyvek 
állami bevezetésének kérdését. 

Az egységes tankönyvek állami bevezetésének kérdésében az 
egyházegyetem közgyűlése méltányolja az államnak azon törekvését, 
hogy előmozdítsa a tankönyvek olcsóbbá tételét, megállapítja azon-
ban, hogy egyházi szempontból nem engedhető meg olyan tankönyv 
veknek az egyházi iskolákban való használata, amelyek nincsenek 
tekintettel azokra a lelki szempontokra, amelyeket egyházunk több 
évszázados iskolapolitikájában mindig szem előtt tar tot t . Ezért az 
egyházegyetem közgyűlése tiltakozik az egyházi önkormányzatnak e 
kérdésben való megsértése £llen és felhívja az iskolafenntartók fi-
gyelmét az E. A. V, t. c. 41. §.-a a lapján arra, hogy elemi nép-
iskoláinkban csak az egyházegyetem által engedélyezett tankönyveket 
szabad használni. 

Egyházi és tanügyi szempontból szükségesnek t a r t j a evangélikus 
szellemű új , illetőleg megfelelően átdolgozott tankönyvek megjelen-
tetését . 

63. (K.) Bejelentés tárgyát képezi, hogy az egyetemes tanügyi bizott-
ság elnöke, a közgyűlés jóváhagyását feltételezve, a következő tanköny-
veket engedélyezte: 

Az 1943—44. évben: i 
Kónya S.—Országh L.: Angol nyelvtan gimn. és leánygimn. V—VIII . 

o. sz. (2319/X/1943—44. sz.). — Kapi—Somogyi: Olvasó- és tankönyv 
elemi népisk. V I I — V I I I . o. sz. (2615/X—1943—44. sz.). — Kuszák 
Is tván: ABC és Olvasókönyv I. o. sz. (1954/X.—1943—44. sz.). — Kapi 
—Somogyi: Olvasó- és Tankönyv elemi isk. V—VI. o. sz. (3421/X.—1943 
—44. sz.). — Sokoray Miklós: A Kis Káté magyarázata (3422/X.— 1943 
—44. sz.). — Imre La jos : A ker. vallástanítás. Tanítóképző V. év-
folyam. (379/1943. sz.). — D. Kapi Béla: Egyetemes és magyar jprot. 
egyháztörténet (1220/X.—1944—45. sz.). 

Az 1946. évben: Kemény La jos : Bibliai Történetek {3628/X —1945 
—46. sz.). — Virág Jenő: I s t e n országa (3629/X.—1945—46. sz.). — 
Groó Gyula: Hitünk (3728/X.—1945—46. sz.). — Mórocz Sándor: 
Az egyház története (3729/X.—1945—46. sz.). — Sólyom—Wiczián: Az 
egyház története (3730/X.—1945—46. sz.). — Ihász József: Orosz nyelv-
és Olvasókönyv (3731/X.—1945—46. sz.). — Majba Vilmos: Luther Már-
t o n Kis Ká té ja ; Der kleine Katechismus; Maly Katechismus, (4120/X.— 
1945—46. sz.). 

A bejelentett tankönyvengedélyezéseket az egyetemes közgyűlés 
jóváhagyólag tudomásul veszi. . : 

64. (K.) Tárgyal ja a közgyűlés: a Tiszai Egyházkerület fel ter jesztését 
és 1946. évi közgyűlésének 16. jkvi. pont alatt hozott határozata alapján 
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a miskolci jogakadémia fenntar tása és továbbfejlesztése tárgyában kelt G ^ S B a 
Emlékiratát. 

Az egyetemes közgyűlés — az Emlékirat alapján — megálla-
pít ja, hogy a miskolci jogakadémia tel jes négy évfolyamú működése 
ma már nyugvópontra jutott az által, hogy az 1940:XXVIII. t. ,e. 
hatályát az ideiglenes nemzeti kormány az azóta törvényerőre emelt 
526/1945. M. sz. rendelettel megszüntette. 

Azt is megnyugvással lát ja, hogy a 60,000/1946. V.K.M. sz. 
rendelettel kibocsátott, a jog- és államtudományi karok tanulmányi 
és vizsgarendjének módosításáról szóló szabályzat szerint az állam-
vizsgák általában megszüntettetvén, ezzel a jogakadémiákkal 
szemben egyoldalúan alkalmazott jogelvonás élét vesztette. 

A jogakadémia továbbfejlesztésére alkalmas időt az egyetemes 
közgyűlés ma még elérkezettnek nem l á t j a ; viszont változatlanul 
fenntar t ja igényét arra, hogy — a többi hazai történelmi keresztyén 
egyházakhoz hasonlóan — az evangélikus egyház számára is evan-
gélikus jellegű tudományegyetem létesíttessék s ennélfogva az ügyet 
állandóan nyilvántartani határozza. 

65. (K.) A Tiszai Egyházkerület fel ter jesztése és 1945. évi közgyű-
lésének 16. jkvi pont alatt hozott határozata alapján tárgyalja a köz-i 
gyűlés a miskolci jogakadémia szervezeti és kormányzati szabályzata mó-
dosításának és kiegészítésének jóváhagyását. 

Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy a módosításokban 
és kiegészítésben törvényes rendelkezésekkel ellentétesnek látszó 
intézkedések foglaltatnak, főként az E. A. 44. §.-ában körülír t 
hiványcsonkítás tekintetében, amire az egyik nyilvános rendes tanár-
nak, mint érdekelt félnek, az ügyiratok között fekvő beadványa i s 
rámutat, — másrészt ugyancsak megállapítja az egyetemes köz-
gyűlés azt is, hogy az időközben megváltozott helyzet, — főként 
a jog- és államtudományi karok tanulmányi és vizsgarendjének mó-
dosításáról szóló 60,000/1946. V.K.M. sz. rendelet következtében — 
a jogakadémiai szervezeti és kormányzati szabályzatának tovább-
menő, s a jogakadémia létérdeke szempontjából halaszthatatlan, gyö-
keres átdolgozására van szükség. 

Mindezeknél fogva az egyetemes közgyűlés a módosításokat és 
kiegészítéseket jelen alakjukban jóvá nem hagyja, s az összes ügy-» 
iratokat — a fentebbiekben érintett szempontok figyelembe véte-
lével készítendő szabályzat-tervezet kidolgozása végett — a Tiszai 
Egyházkerületnek, mint fenntartó hatóságnak megküldeni határozza. 

' 66. (K.) Tárgyal ja _az egyetemes közgyűlés az egyetemes számvevő-
szék alábbi jelentését: 

Az egyetemes számvevőszék megvizsgálta a Bányai Egyházkerület 
1943, 1944 és 1945. évi, — a Dunáninneni Egyházkerület 1943. évi,, a 
Dunántúli Egyházkerület 1943, 1944. és 1945. évi, — a Tiszai Egy-
házkerület 1943. és 1945. évi számadásait és vagyonmérlegét és azokat 
jóváhagyta azzal, hogy a Dunántúli Egyházkerület pótlólag ter jessze fe l 
az Egyetemes Egyházhoz az 1944. és 1945. évi számadásának az eredeti , 
hiteles példányait záradékolás végett. — Egyben felhívta a Dunánmneai 
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8 5 - 7 0 . Egyházkerületet 1944. és 1945. évi, a Tiszai Egyházkerületet 1944. évi 
számadásainak fel ter jesztésére felülvizsgálat és jóváhagyás végett. 

Ezzel a jelentéssel kapcsolatban Kuthy Dezső püspök megállapítja, 
hogy a Dunáninneni Egyházkerület nemcsak 1943. évi, sőt ezen felül nem' 
is csupán 1944. és 1945. évi számadásait ter jesztet te fel, nanem — 
amit egy egyházkerület sem tehetett meg, mert mindenik előbb tar to t ta 
közgyűlését, mint a Dunáninneni, amelynek 1944—46. évi egyesített köz-
gyűlése 1947. évi január hó 17.-én folyt le — még 1946. évi számadásait 
is. Kéri a kérdés korrigálását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a Du-
náninneni Egyházkerület 1944., 1945. és 1946. évi számadásai te-
kintetében felmerült bonyodalom tisztázását elrendeli. 

67. (K.) Az egyetemes számvizsgáló bizottság jelenti: 
1. Az Egyetemes Egyház 1943, 1944, 1945 és 1946. évi számadásait 

megvizsgálta és tel jesen rendben lévőknek találta. Javasol ja az egye-
temes közgyűlésnek azok jóváhagyását és a kezelő tisztviselőknek a 
szokásos óvás fenntartásával a felmentvény megadását. 

2. Megvizsgálta az egyetemes nyugdíjintézet 1943, 1944, 1945 és 
1946. évi számadásait, amelyeket rendben lévőknek talált és javasolja 
azok jóváhagyását és; a kezelő tisztviselőknek a szokásos óvás fenntar-
t á sá ra i a felmentvény megadását. 

Az egyetemes közgyűlés a je lentést .tudomásul veszi, az Egyház-
egyetem 1943, 1944, 1945 és 1946. évi számadását jóváhagyja, a 
pénztárkezelő tisztviselőknek a szokásos óvás fenntartásával a fel-
mentvényt megadja. A számadásoknak a jegyzőkönyv mellékleteként 
való kinyomatását elrendeli. 

Az egyetemes nyugdíjintézet 1943,1944, 1945 és 1946. évi szám-
adását ugyancsak jóváhagyja és a felmentvényt a kezelő tisztviselők-
nek a szokásos óvás fenntar tása mellett megadja. A számadásoknak 
a jegyzőkönyv mellékleteként való kinyomatását elrendeli. 

68. (K.) Az elnökség az egyetemes közgyűlés meghívóján tet t közlé-
sére hivatkozással azt a javaslatot ter jeszt i az egyetemes közgyűlés elé, 
hogy, tekintettel az Egyházegyetem nehéz pénzügyi helyzetére, kizárólag 
a közgyűlés előadó tagjai részére .állapítson meg útiköltséget és napidíjat . 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy, tekintettel az egyház-
egyetem súlyos pénzügyi helyzetére, csak a közgyűlés előadói ré-
szére állapít meg napidíjat és útiköltséget; felkéri azonban az egy-
házkerületeket, hogy a megbízó levéllel kiküldöttek napidíj és úti-
költség-igényét a lehetőségek határain belül a sa já t hatáskörükben 
elégítsék ki. 

69. (K.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Egyházegyetem 1947. 
évi költségelőirányzatát. 

Az egyetemes közgyűlés az 1947. évi költségelőirányzatot meg-
ál lapí t ja s a jegyzőkönyv függelékébe való felvételét elrendeli. 

70. (K.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a közalapi segély 
hovafordításáról szóló jelentések csak gyéren futot tak be. 
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Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az összegek időközben 70*72* 
bekövetkezett elértéktelenedése miatt a közalapi segélyek felhasz-
nálásáról szóló, beérkezett jelentéseket nem veszi fel jegyzőkönyvébej 
a hiányzókat pedig nem kívánja l>e, hanem a kérdés felett napi-
rendre tér. 

71. (K.) Az egyetemes presbitérium bemutat ja az egyes egyházkerü-
letekből beérkezett közalapi s adóalapi segélykérvényeket. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a közalapi és adóalapi 
kérvényeket érdemben nem tárgyalja, mert sem a köz-, sem pedigi 
az adóalapban nem áll fedezet rendelkezésre, tekintve, hogy sem 
közalapadó, sem közalapi s adóalapi államsegély nem folyt be. 

Kimondja azonban, hogy a közalapi s adóalapi államsegély új-
bóli folyósitását szorgalmazza s a k ö z a l ^ i járulékot az 1947. évre 
ismét kiveti, annak összegét lelkenként az eddigi 4 fillér helyett 
háromszoros szorzószám alkalmazásával 12 fillérben (forint érték) 
ál lapít ja meg. Felhívja az egyházkerületeket a kivetett közalapi já-
rulék 1947. évi október hó 15.-éig leendő beszolgáltatására, hogy 
az 1947. évi közgyűlés a segélyezéséket megejthesse. 

72. (K.) Tárgyal ja a közgyűlés a Nyugdíjintézet 1944—46. évi mű-
ködéséről szóló jelentést. 

Elsősorban is a kegyeletes emlékezés tüzét kell meggyújtanunk, 
amikor visszagondolunk a nyugdíjintézet áldott emlékű ügyvivőjének, 
Dr. Scholtz Oszkárnak, hosszas, súlyos betegsége után 1945 január 23.-án 
bekövetkezett halálára. A nyugdíjintézetnek 12 éven át volt ügyvivője. 
Szolgálatát, a lelkészekkel s a nyugdíjas lelkészekkel és özvegyekkel 
való hivatali érintkezéséit a meleg szív őszinte együttérzése és segíteni 
kész szeretet hatotta át. A nyugdíjas lelkészeket s özvegyeket egy nagy 
család tagjainak tekintette, amelyhez magát is szíve szerint hozzászámí-
totta. Súlyos betegségére való tekintettel 1944 május 1.-én féléves beteg-
szabadságot kért, majd, amidőn egészsége állandóan romlott, ennekl 
meghosszabbítását kér te s szabadságon volt az ostrom alatt bekövetkezett 
haláláig. Végtisztességén az os t ro jn 'mia t t az egyetemes felügyelőn kívül 
csak legszűkebb családja s a ház lakói vehettek részt. Ö volt az első, akit 
a Kerepesi-úti temetőben végleges síri nyughelyére lehetett elhelyezni. 
Emléke legyen áldott. 

Az ügyvivő betegszabadsága idején, elnöki megbízás alapján a 
helyettesítést Vargha Sándor egyetemes főti tkár lá t ta el. Dr. Scholtz 
Oszkár halála után ez a megbízása meghosszabbíttatott s ta r t ma is. 
Munkájában 1945-ben Péter Lajos ellenőr, majd Borsa Margi t tiszt-
viselőnő segítette. 

A nyugdíjintézet fennállása óta nem ment át olyan súlyos válságo-
kon, mint az elmúlt három év alatt . Az 1944. évben a pengő romlásával 
kapcsolatban a köztisztviselők és nyugdíjasok illetményeit kormányren-
deletek pótlékok nyújtásával emelték. A nyugdíjintézet nyugdíjasainknak 
ugyanolyan illetménypótlékokat folyósított, mint az állam. Ez rendkívül 
nagy munkatöbbletet jelentett, különösen, amikor a pénztári egyensúly 
érdekében, a járulékok is többször emeltettek. Az összeomlásig! a nyugdíj-
intézet minden fizetési kötelezettségének eleget tudott tenni s meg-
kísérelte, hogy tartaléktőkéjét a homrogdi földbirtok és értékpapírok vásár-
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lásával értékállóvá tegye. Hogy ez nem vezetett sikerre, annak oka a 
körülményekben rejlik. 

A háború pusztítása, a pénz elértéktelenedése s a földbirtokreform 
a nyugdíjintézet szorgalommal és nagy körültekintéssel összegyűjtött 
vagyonát csaknem teljesen megsemmisítette. II . Márt i rok-út ja 62. sz. 
alatt i bérháza három hétig állott tűzvonalban és helyreállítása csaknem 
olyan költséggel jár , amelyért ugyanolyan épületet meg lehetne %enni'. 
A Zsámbéki-út 12. sz. alatt i romos öröklakást 420.000 P-ért eladta a 
nyugdíjintézet s az összeget er re a házra fordította. Az egyetemes egy-
ház is nagy anyagi áldozatokkal s ietet t a nyugdíjintézet segítségére( s az 
épület stabil i tását biztosító kő műves-munkákat sa já t költségére végez-
tet te el oly annyira, hogy a legtöbb lakás lakható állapotba került . 
Az 1946 augusztus 1.-től befolyt járulékok terhére további 40.000 Ft. 
értékű tetőfedési és helyreállítási munka elvégzéséről is beszámolhatunk. 
Szívós következetességgel és erőink megfeszítésével lehetséges lesz, hogy 
nyugdíjintézetünknek ez az értékes ingatlana idővel kiheverje súlyos 
háborús kárait . Másik bérházunk, a VI I I . Bangha Béla-u. 4. sz. alatti, 
nem szenvedett ilyen súlyos károkat. Tekintet tel a r ra a körülményre, 
hogy 1945-ben a nyugdíjintézetnek semmi készpénz vagyona sem volt, 
az egyetemes egyház ezen sa já t terhére végeztette el a legszükségesebb! 
helyreállítási munkákat. I t t minden lakás jó állapotban lévőnek mond-
ható. 

A nyugdíjintézet egyéb vagyonából még töredékek sem maradtak 
meg. Az értékpapír- és készpénz-vagyon teljesen elértéktelenedett s 
egyelőre úgy kell tekinteni, mintha egyáltalán nem képviselne reál is 
értéket. 

A földbirtokból egy barázda sem maradt meg. A dobozi, kiváló 
minőségű 680 hold földet a helyi földosztóbizottság tel jes egészében 
felosztotta annak ellenére, hogy a tárcaközi bizottság 100 holdat meg-
hagyandónak ítélt. Az egyetemes ügyész többrendbeli fellebbezésének 
eddig nem lett meg a kívánt foganat ja . S bár a földosztás nem történt 
szabályszerűen, az Országos Földbirtokrendező Tanács végzése értel-
mében a már kiosztott földet nem lehet a földművelőktől visszavenni 
s |a fenti tárcaközi bizottsági határozat értelmében a nyugdíjintézet 
céljaira felhasználni. A homrogdi 71 kat. hold ingatlant, valamint a 
kávai, a Luther Otthon céljait is szolgáló, 21 kat. hold szántót hasonló 
sors érte. A nyugdíjintézetnek papíron joga van 100 hold ingatlanhoz, 
de jogát a gyakorlatban eddig sajnos nem tudta érvényesíteni. 

A nyugdíjintézetnek ezekre a súlyos anyagi veszteségeire való te-
kintettel a vallás- és közoktatásügyi miniszter megértést és tel jes jó-
akaratot tanúsít nyugdíjas lelkészeinkkel és lelkészözvegyeinkkel szem-
ben és megfelelő államsegély folyósításával lehetővé tette, hogy minden 
egyházi nyugdíjasunk hiánytalanul és pontosan megkaphassa illetményét. 
Az inflációs időkben a nyugdíjintézet ügyvivője s munkatársai megfeszí-
tett munkát végeztek, hogy a hiétről-hétre változó illetményeket szám-
fej tsék és nem ra j tuk mult, hogy, mire a nyugdíjasok illetményét a posta 
kézbesítette, azon sokszor már egy k a r a j kenyeret sem lehetett venni. 
A sok munkának kevés kézzel fogható eredménye volt, ami azonban 
nem a nyugdíjintézeten, hanem az infláción múlt, melyhez fogható még 
nem volt a világon. i 

A külföldi hittestvérek pénzsegélyéből a nyugdíjasoknak is jutót* 
kisebb-nagyobb támogatás, amely azonban valamelyes segítséget csak a 
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pénz stabilizációja óta jelent. Az amerikai evangélikus egyház ruha- 7 2 . 
küldeményébal s a dán egyház szeretetcsomagjaiból három izben nyug-
díjasaink is kaptak. A Baldácsy-alapítvány segélyösszegeinek elmara-
dása óta fokozottabb mértékben mutatkozik szüksége olyan segélyforrások 
feltárásának, [amelyekből rendkívüli szükségben lévő nyugdíjasaink al-
kalmi segélyben részesülhetnének. Nyugdíjasiaink nélkülözése s eleset tsége 
szívetfájdító, mert elképzelhetetlen, hogy a mai megélhetési viszonyok' 
között egy özvegy havi 120 forintból meg tudjon élni. 'Egyetemes egyházunk 
elnöksége kérelemmel fordult az Egyházak Világtanácsához, hogy a 
segélyezés keretébe nyugdíjintézetünk tagjai t is vegye fel. Ennek ered-
ménye a már négyszer forintban folyósított rendkívüli segély. 

Az államsegély folyósításával kapcsolatosan nyugdíjasainknak az 
állami rendszerű fizetési osztályok kategóriáiba sorolása is szükségessé 
vált. Ennek folyományaként a lelkészek tel jes szolgálati idővel az állami 
rendszeri! VI. fiz. osztálynak megfelelő ellátmányban részesülnek, az 
özvegyek pedig ennek 50 %-át élvezik. A kevesebb szolgálati évvel 
rendelkezők a VII. fiz. osztálynak, a kegydíjasok a VII I . fizetési osz-
tálynak megfelelő ellátmányt kapják. Sajnos, a nyugdíjak általában 
olyan alacsonyak, hogy nyugdíjasaink a méltányosan megállapított fize-
tési osztályok mellett is sokat nélkülöznek. i 

A járulékok kivetésére vonatkozólag a nyugdíjintézet bizottsága úgy 
rendelkezett, hogy az 1945. évre az előző évi járulék tízszerese fizetendő. 
Több lelkész és egyházközség oly időben tett eleget fizetési kötelezettsé-
gének, amikor a pénznek még némi értéke volt, de sokan csak akkor 
fizettek, amikor befizetésük a mai értékben már egy fil lért sem ért, 
a legtöbben pedig a járulékok befizetését a zűrzavaros időben tel jesen 
elmulasztották. Az 1946. évre az inflációs időben járulékok kivetése 
nem volt lehetséges, mert a pénz értéke napról-napra, sőt óráról-órára 
kísérteties végzetszerűséggel romlott. A stabilizáció 5 hónapjára az 
anyagilag tönkrement, nyomorban lév ő tagok, valamint a fenntartók 
járulékát a nyugdíjintézeti bizottság méltányosságból egyöntetűen 70 
Ft-ban állapította meg. Az inflációs hónapokra utólag nem vetett ki 
járulékot, mivel a tagoknak jiem volt módjukban a járulék havi részletét 
tartalékolni. A folyó évre a nyugdíjintézeti bizottság a tagok és fenn-
tartók járulékát át lag .200 forintban állapította meg oly módon, hogy a 
szociális igazságosság szempontjait szem előtt tartva, a szegényebb 
tagok és fenntartók kevesebbet, az anyagilag erősebbek viszont többet 
fizessenek, de lerovásuk végösszegében megfeleljen egyházkerületenként 
a fenntartók és tagok száma 200-szorosának. A nyugdíjintézeti bizottság 
nem óhajtotta még tárgyalni a nyugdíjba beszámítható évek utáni visz-
szamenőleges járulékok és alapítási járulékok, valamint az 1944 decem-
ber 31-ig, illetve az 1945 december 31-ig fennálló hátralékok valorizá-

\ lásának kérdését, mert jazzal be akar ja várisi a hasonló állami s pénz-
intézeti hitelek általános rendelettel történő rendezését. 

A nyugdíjintézet tagállományában beállt változásokat a következő 
felsorolás ismerteti. 

A várományosok közé felvétettek 1944-ben: Győri János, Mogyo-
róssy Gyula, Szalay Kálmán, Ondrik János^ Dr. Kontsek Károly, Zalán 
Pál, Székács Sámuel, S t rba Milán, Andorka Sándor, Tóth János, Pá te r 
Gusztáv, Solti Károly, Kráhling Dániel, Belopotoczky Lajos ; 1945-ben: 
Foltin Brúnó, Rónay Zoltán, Csaba Antal, Molnár Rudolf, Loós János, 
Szende Pál ; 1946-ban: Fliegenschnee Frigyes, Ruttkay Elemér, Zoltai 
Gyula, Harmati György, Kálmán Lajos, Ferenczy Vilmos, Kaposvári Vil-
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7 2 * Lupták Gyula, Endreffy János, Balikó Zoltán, Jurányi István, Ja -
kab Miklós, Bányai Sándor, Bachát István, Petor János. 

A fenntar tot t állások közé felvétetett 1946-ban a salgótarjáni és 
hódmezővásárhelyi egyházközségek önálló hitoktatói állása. 

A várományosok sorából távoztak 1946-ban: Bárdosi Jenő (kilé-
pet t ) , Schermann Sándor, Danielisz Róbert , Droba Márton, Schrődl Má-
tyás (kitelepültek). 

Nyugdíjaztattak 1944-ben: Olt (Weisz) Vilmos, Szabó István, Pá-
lyi Dénes, Sztik Gusztáv; 1945-ben: í>. D. Raffay Sándor, Mogyoróssy 
Gyula, Smid István, Bárdy Ernő, Sparas Elek, Gazsó Pá l ; 1946-bani 
Kelló Gusztáv, Zsemberovszky János, Reppert Frigyes, Czipott Áron, 
László Miklós, Peér P. Sándor; 1947-ben: Taká t s Béla. 

özvegyi ellátási díjban, kegydíjban és árvadíjban részesültek 1944-
ben: Mesterházy Gizella, Korossy Kornélia, Magyary Miklósné, Schrantz 
Zoltánné; 1945-ben: Darvas Aladárné, Erős Gyuláné, Bánki Károlyné, 
Horváth Blanka, Kopcsó Jánosné, Hesz Jánosné, Bagár Ivánné, Schrantz 
Judit , Jeszenszky Gyuláné, Drenyovszky Jánosné, Ligeti Edéné, Dr. 
Scholtz Oszkárné, Szelényi £yuláné, Dr. Varsányi Mátyásné, Szlancsik 
Pálné, Brózik Károlyné, Bödecs Károlyné, Pusztay Józsefné, Wolf 
Józsefné, Szilárd Miklósné; 1946-ban: Rhuz Béláné, Mészáros Istvánné, 
Petrovics Pálné, Müller Róberfcné, Gazsó Pálné, Glatz Józsefné, Csaba 
Gyuláné, Zólyomi Pálné, Kovács Andorné, Schmidt Jánosné, Prőhle 
Sándorné, Jacobi Viktor és Hilda; 1947-ben: Rácz Gyuláné, Darnai 
Ferencné, Frenyó Vilmosné, Csomor István, Tompa Mihályné, Pla-
vetz Gyuláné. 

Betegápolási s temetkezési díjat, vagy segélyt kaptak 1944-ben: 
Rozsondai Hermin nővére, Mesterházy Gizella, Gaal Mihályné leánya,. 
Magyary Miklósné, Schrantz Zoltánné; 1945-ben: Darvas Aladárné, Bánki 
Károlyné, Erős Gyuláné, Kopcsó Jánosné, Hesz Jánosné, Bagár Ivánné, 
Schrantz Judit , Jeszenszky Gyuláné, Drenyovszky Jánosné, Ligeti Edéné, 
Balogh Istvánné veje, Szlancsik Pálné, Brózik Károlyné, Bödecs Károlyné, 
^Pusztay Józsefné, Dr. Varsányi Mátyásné; 1946-ban: Mészáros Istvánné, 
Zatkalik Lajosné családja, Alexy Albertné családja, Hérints La jos 
leánya, Petrovics Pálné, Placskó Istvánné családja, Bruckner Frigyesné 
fia, Kracher Györgyné családja, Kemény Karolin családja, Mayer Pálné 
családja, Müller Róbertné, Jancsó Andrásné, Wenk Károly, Gazsó 
Pálné, Zólyomi Pálné, Kovács Andorné; 1947-ben: Rácz Gyuláné, Tompa 
Mihályné, Szilvágyi Erzsébet, Kossaczky Mihályné családja, Plavetz 
Gyuláné, Bohus Pál leánya. 

A várományosok és ellátottak sorából elhaltak 1944-ben: Rozsondai 
Hermin, Mesterházy Sándor, Czuppon Sándorné, Gaál Mihályné, Ma-
gyary Miklós, Schrantz Zoltán, Horváth Dezsőné; 1945-ben: Darvas Ala-
dár, Bánki Károly, Erős Gyula, Kopcsó János, Hesz János, Bagár Iván, 
Schrantz Zoltánné, Jeszenszky Gyula, Drenyovszky János, Ligeti Ede, 
Bortnyik Györgyné, Balogh Istvánné, Szlancsik Pál, Brózik Károly, Bö-
decs Károly, Pusztay Józ$éf, Dr. Varsányi Mátyás, Becht Henrikné, 
W e d l Endréné; 1946-ban: Mészáros István, Alexy Albertné, Tavassy 
Ilma, Zatkalik Lajosné, Hérints Lajos, Palkovics Pál, Placskó Istvánné, 
Geduly Henrikné, Kracher Györgyné, Bruckner Frigyesné, Kemény Ka-
rolin, Petrovics Pál, Mayer Pálné, Schleining Vilmosné, Gazsó Pál, 
Müller Róbert, Wenk Károlyné, Kovács Andor, Zólyomi Pá l ; 1947-ben: 
Ráez Gyula, Eösze Zsigmondné, Szilvágyi Gyuláné, Tompa Mihály, Kos-
saczky Mihályné, Plavetz Gyula, Bohus Pál. 
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A nyugdíjintézeti bérházak gondnokainak elszámolása a következő: 7 2 . 

E l s z á m o l á s 
a VII I . Bangha Béla-u. 4. sz. bérház 1946 augusztus 

31. közötti bevételeiről és kiadásairól. 
1—december 

Bevételek: 

Kiadások. 
Házbérek Ft. 21,843.90 

Házadó és járulékai Ft 9,685.20 
Vízdíjak » 1,571.47 
Csatornadíjak » 1,156.91 
Villanyszámlák I » 210.17 
Kéményseprő díjak » 309.80 
Tűzbiztosítási díj » 181.90 
Karbantartási kiadások » 778.96 
Felvonó karbantar tás » 502.80 
Takarítószerek » 31.90 
Házfelügyelő adó és O.T.I. » 202.50 
Kezelési költség » 678.53 » 15.310.14 

tiszta jövedelem 
A Nyugdíjintézet pénztárába befizetve 

Ft. 6,533.76 
4,800.— 

pénzmaradvány » 1,733.76 

-december 31. közötti! 

E l s z á m o l á s 
a II . Márt irok-út ja 62. sz. bérház 1946 augusztus 1-

bevételeiről és kiadásairól. 

Bevételek: 
Házbérek Ft. 24.293.45 
Eladott üzlethelyiségek 
és lakásokért befolyt ado-
mányok: » 7,285.20 
Nyugdíjintézettől újjáépí-
tési kölcsön » 15.100.— Ft. 46,678.65 

Kiadások: 

Közüzemi díjakra Ft. 2,514.55 
' Adó * » 14,095.U 

Tisztogatószerekre ' » 30.50 
Házfenntartásra ' ; » 300.09 
Házbiztosítás ' » 300.— 
Házkezelés » 510.— 
Újjáépítésre » 17,773.96 
Újjáépítéssel kapcsolatban 
megrendelt és megelőlegezett v 

munkákra, anyagokra » 11,087.73 » 46,612.— 

pénzmaradvány Ft. 66.65 

Nem zárható ez a jelentés Istennek szóló hálaadás nélkül azért, 
hogy, amikor körülöttünk annyi minden összeomlott, nem engedte, hogy 
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7 2 m 7 4 m nyugdíjintézetünk is teljesen romhalmazzá váljék s nyugdíjasaink, özvei-
gyeink, lelkészeink és lelkészcsaládjaink kenyerét és életét eltemesse. Az. 
O áldása legyen velünk, hogy megtarthassuk, ami megmaradt s felépít-
hessük, ami rommá lett, biztosíthassuk a nyugdíjintézet gondjaira bízot-
tak gondtalan jövendőjét. 

Az egyetemes közgyűlés mélységes hálával köszöni meg Istennek, 
hogy, bár veszteségektől sújtottan, de megtartotta a nyugdíjintéze-
tet s megadta újjáépítésének lehetőségét. 

Fájdalommal értesül a csaj>ásról, amely a nyugdíjintézetet Dr. 
Scholtz Oszkár ügyvivő elhunytával ér te s azokról a súlyos anyagi 
veszteségekről, amelyek a háború következtében a nyugdíjintézetnek 
osztályrészül jutottak. 

Köszönetét nyilvánítja a kormánnyal szemben a nyugdíjasok 
helyzetének orvoslása tekintetében megnyilvánult, segítőkész jóin-
dulatáért . 

Megköszöni az egyetemes felügyelő gondoskodását, amellyel 
a nyugdíjintézet ta lpraál lását előmozdítani igyekszik s ebben való 
közreműködése alapján bizalommal és jóreménységgel néz az ú j 
ügyvivő, Vargha Sándor további működése elé. 

A nyugdíjak összegének és biztosítása módjának megváltozta-
tásával kapcsolatban szükségesnek t a r t j a a nyugdíjigények s a nyug-
díjintézeti járulékok kérdésének revízióját, aminek előkészítésére a 
nyugdíjintézeti bizottságot utasí t ja . 

A közgyűlés a jelentést egészében, s azt külön intézkedést igénylő 
részeiben is jóváhagyólag tudomásul veszi s a házkezelőknek a fel-
mentvényt a szokásos fenntar tással ad ja meg. 

73. (K.) A Dunántúli Egyházkerület 1945. évi közgyűlése jegyző-
könyvének 56. pontjában foglalt határozata alapján javaslat tal fordul az 
egyetemes közgyűléshez a nyugdíjintézeti járulék-tartozások buza értékben 
való valorizálása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés, tekintettel arra, hogy a pengő-tarto-
zások valorizálására vonatkozólag még nem jelent meg rendeleti, 
továbbá, mivel a búza nem szabadkereskedelem tárgya, hanem an-
nak árá t rendeletek szabályozzák s ennek következtében nem látszik 
megfelelő valorizációs alapnak, a nyugdíjintézeti járulék-tartozások 
valorizációja kérdésének rendezését későbbi időpontra halasztja. 

74. (K.) A Dunántúli Egyházkerület 1946. évi közgyűlése jegyzőköny-
vének 28. pont jában foglalt határozata alapján javaslattal fordul az 
egyetemes közgyűléshez a lelkészek szolgálati korhatárának megállapí-
tása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy, mivel a lelkészt 
az egyházközség a meghívólevélben foglalt anyagi kötelezettségek 
mellett életfogytiglan választotta meg, ennek a kétoldalú szerző-
désnek feloldása csak törvény út ján lehetséges, aminek megalko-
tása a zsinat hatáskörébe tartozik. Ezért a javaslatot kiadja a 
zsinati anyagot gyűjtő bizottságnak. 

Egyben utal az E. T . VII I . t.-c.-nek 146. §-ára, amely a 
test i vagy szellemi fogyatkozás következtében hivatali kötelességének 
teljesítésére képtelenné vált lelkész nyugdíjazásának módozatairól 
kifejezetten rendelkezik. 
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75. (K.) A közgyűlés tárgyalja az egyetemes székházról szóló jelentést. 7 5 . 
'Az 1944. év végéig Dr. Scholtz Oszkár gondnok kezelte a házat. A 

légoltalmi pincék hatósági előírásnak megfelelő átalakítása és felszerelése 
"a jövedelemnek több mint 50%-á t felemésztette. A megmaradt 5.280 P a 
pénztárba utaltatott . Dr. Scholtz Oszkár 1945 január 23-án bekövet-
kezett halála után a gondnoki teendőket elnöki megbízás alapján díjtala-
nul az egyetemes főti tkár végezte 1946 augusztus l-ig, a pénz .stabi-
lizációjáig. Ez idő alatt az ú j adózás bevezetése, majd az infláció 
következtében a háznak annyi jövedelme sem volt, hogy a legszüksé-
gesebb takarítóeszközök beszerzésére fedezetet nyújthatott volna. Min-
den közüzemi költséget és minden kiadást az egyetemes egyház máa 
forrásból fedezett. 

Az ostrom alatt a székház a Svéd Vöröskereszt és követség ol-
talmát élvezte, melynek a főti tkár erőteljesen érvényt szerzett. 

Az ostrom után az egyetemes egyház azonnal megkezdte székháza 
helyreállítási munkálatait. Ez az intézkedés bölcsnek és célravezetőnek* 
bizonyult, mert akkor még volt a pengőnek értéke. A kár súlyos volt. 
Az udvaron robbant nagy űrméretű légibomba a könyvtárépület al jában 
nagy krátert nyitott s elpusztította csaknem egész alagsorát . Az ima-
teremre felülről akna esett. A főépületet 32 telitalálat érte. A Szent-
királyi-utcai épület I. emeletének 6. számú lakása, mely a főt i tkár ter-
Kieszetbeni lakásául szolgál, három találatot kapott s azok összedöntötték 
a közfalakat és átszakították a padlózatot. A II. emelet 7. számú lakásába 
nagy lövedék csapott be, mely, butorkárokat okozva, átszakította a 
padlózatot, de az I. emeleten befúródva, szerencsére nem robbant fel. 
A III . emelet 9. számú lakása egyik szobájának külsői s egy közfala rom-
badőlt, a légnyomás az egész lakásban nagy pusztítást végzett. A I I I . 
emeleti 10. számú lakás aknatalálata az utcai fa la t megrongálta. A 
Luther-Otthon s az Egyetemes Egyházi I roda épületére két fel nem 
robbant gyújtóbomba zuhant, 4 szoba pedig aknatalálat következté-
ben rombadőlt. A légnyomás a Szentkirályi-utca felől csaknem az összes 
ablakokat é s aj tókat összetörte. A tetőzetnek annyi volt a találata, 
hogy teljes új jáfedése vált szükségessé. A lefolyócsatornák, ahol meg is 
maradtak, olyan mértékben voltak átlyukgatva, hogy te l jes kicserélésük 
elkerülhetetlenné vált. A vakolat a sok megrázkódtatás következtében 
meglazult, eltávolítását életveszély miatt a hatóság elrendelte. Az ab-
laktalan házban a vízvezeték csaknem mindenütt befagyott, amiből szin-
tén nagy károk keletkeztek. 

A helyreállítási munka a főtitkár, mint házgondnok vezetése mellett 
önköltségi áron, az akkori viszonyok között rendkívül jutányosán végez-
tetett eb Minden lakás, üzlet, iroda s pincehelyiség lakható, il letve 
használható állapotba került. A templom, a könyv- és levéltár, az egye-
temes egyházi i roda s a vendégszobák jutányosán beüvegeztettek, illetve 
a főtitkár, mint gondnok vezetésével önkéntes ingyenes munkával állít-
tat tak helyre. Ennek a nagy erőfeszítésnek eredményeképpen az egye-
temes székház volt a körzetben az első épület, mely tel jesen lakhatóvá 
vált s ugyanennek az erőfeszítésnek köszönhető, hogy a helyreállítási 
költségek fedezetet találhattak az akkor még le nem romlott pengő-
ben, amely ily módon értékének hamarosan bekövetkezett megsemmi-
sülése előtt értékállóan volt befektethető. 

Az épületnek a benyújtott költségvetések szerint még 25.000 Ft csa-
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7 5 . torna- és vakolathelyreállítási kiadása lesz, amelynek fedezésére kiiL» 
földi segélyre van kilátás. 

1946. augusztus l -e óta Dr. Kiss Lajos ügyvéd, a Luther-Otthon 
volt t ag ja intézi a gondnoki teendőket buzgón és körültekintőn. El-
számolását az alantiakban ismertetem : i 

E l s z á m o l á s ' , 

a VII I . Üllői-út 24. sz. bérház 1946. évi augusztus 1.—december 31-0 
közötti bevételeiről és kiadásairól. ' ( 

Bevételek: 

Házbérek F t 21,469.50 

A Józsefvárosi lelkészi hivataltól vil- 1 

lanyfogyasztásért megtérítés . » 194.40 

Ft 21,663.90 

Kiadások; 

Házadó és járulékai Ft 12,938.— 

Vízdíjak » 1,444.93 

Csatornadíjak » 1,063.89 
Villanyszámlák » 603.07 
Kéményseprődíjak » 193.— 
Tűzbiztosítási díjak » 465.70 

Karbantar tás i költségek » 848.52 
Takarítószerek » 46.— i 

Házfelügyelő, adó, OTI stb. » 461.84 

Kezelési költségek » 654.75 Ft 18,719.70 

tiszta jövedelem Ft 2,944.20 
Egyházi pénztárba befizetve » 3j600.— 

többlet kiadás F t 655.80 

Istené legyen; a köszönet ;és hála azért, hogy székházunk a te l jes pusz-
tulással fenyegetett vészek között minden benne lévő egyházi értékkel 
megmaradt és fedele alat t egy élet sem esett az ostrom áldozatául. 

Az ő szeme őrködjék továbbra is felette. 

Az egyetemes közgyűlés Isten iránti hálával veszi tudomásul, 
hogy székháza a inagy pusztulás közepett, bá r sok sérülést , de ál la-
gában helyrehozhatatlan kár t nem szenvedett s a legsürgősebb kar-
bahozatali munkálatok azok időben való megindításának eredmé-
nyeképpen és külföldi segítséggel röviddel a háború viharának e l j 

vonulta után keresztülvihetővé váltak. 
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A svéd oltalomért, a külföldi testvérek hathatós segítségéért s 7 5 - 7 7 . 
Vargha Sándor főtitkár, mint .hazgondnok, gyors intézkedéseiért 
hálás köszönetét nyilvánítja. 

Néhai Dr. Scholtz Oszkár házgondnoknak a székház érdekében 
teljesített szolgálatait hálás emlékezetben őrzi s jegyzőkönyvébe® 
megörökíti. 

A házgondnoki elszámolást jóváhagyólag tudomásulveszi s a 
felmentvényt a szokásos fenntar tással megadja. 

76. (K.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a népmozgalmi 
adatok csak egyes egyházkerületekből érkeztek be, s a beérkezettek is 
bizonytalanok, minek oka a háborús viszonyokban, valamint a telepítéssel 
kapcsolatos néphullámzásban keresendő. 

Az egyetemes közgyűlés a népmozgalmi adatok feldolgozásá-
tól és közzétételétől ezidén eltekint. 

77. (K ) Az elnökség bejelenti, hogy az 1943. évi egyetemes közgyű-
lés óta több olyan kérdés, amellyel a közgyűlés foglalkozott, s amely-
ben intézkedéseket rendelt el, vagy jelentést vár, a bekövetkezett bely-
zetváltozás következtében megítélése szerint tárgytalanná vált . Szükséges-
nek ta r t ja a közgyűlés ezt megállapító határozatának kikérését. A kér-
dések között több olyan van, amelyet az élet majd ú j r a felvet, de amely 
az ú j viszonyok közepett más rendezést igényel, mint amely a legutóbbi 
közgyűlés szeme előtt lebegett. Ezefcí a kérdések két csoportra oszthatók. 
Egyrészükkel az egyetemes egyház foglalkozott és kellett volna tovább 
foglalkoznia, másik részük a kormány részéről igényelt elintézést, vagyl 
annak segítségével várt megoldásra. 

Az első csoportba tartozók a következők: 24. jegyzőkönyvi pont : a 
missziói helyettes és segédlelkészek katasztere. 27. jegyzőkönyvi pont : 
koráikönyv kiadása az egyetemes felügyelő által biztosítandó fedezettel. 

jegyzőkönyvi pont: a diakónusképzés egységes irányelveinek megálla-
pítása. 34. jegyzőkönyvi pont: a nyugdíjintézettel szemben hátralékban 
lévő lelkészek névsorának az egyetemes közgyűlés elé ter jesztése. A 
nyugdíjintézeti tartozások végrehajtása. 46. jegyzőkönyvi pont : egyete-
mes konfirmációi káté kiadása. 47. jegyzőkönyvi pont : német tannyelvű 
iskolák számára tankönyvek kiadása. 48. jegyzőkönyvi pont: vallástanítási 
haladási napló kiadása. 51. jegyzőkönyvi pont: népiskolai tantervi uta-
sítás. 62 jegyzőkönyvi pont: az Ihász-jutalomdíj-alapitvány szabályzata. 
67. jegyzőkönyvi pont: tanítójelöltek bevezetése a tanítói iroda s az 
egyházközségi számvitel munkájába. 76. jegyzőkönyvi pont : svéd-ma-
gyar csereösztöndíj. 85. jegyzőkönyvi pont: számvevőszékek szervezeti 
szabályzata. 89. jegyzőkönyvi pont : számadási nyomtatványokkal kap-
csolatos anyag gyűjtése. 91. jegyzőkönyvi pont : a tanítók háborús munka-
átalánya. 

A második csoportba a következő jegyzőkönyvi pontok sorozhatok: 
12. Egyházi javadalmi földingatlanok kishaszonbérlet céljaira való igény-
bevétel alóli mentesítése. 13. A kormánytényezőknek az egyházközségek-
kel a püspökök út ján való érintkezése s egyházi érdekű kormányrende-
leteknek az egyházzal való előzetes megbeszélése. H . Áz egyházi gyüj-
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7 7 - 7 9 . tések korlátozásának megszüntetése. 23. A lelkészek helyi javadalmá-
nak biztosítása céljából államsegély kérése. 42. A hitoktató-lelkészek 
javadalomügyének rendezése. 43. A hitoktatók fuvardíja. 56. Felterjesz-
tés egyházunk polgári iskolai és tanítóképzőintézeti tanárutánpótlásának 
biztosítási érdekében. 57. Tanárok viszontszolgálati ösztöndíja. 64. A 
tanítói és kántori javadalom különválasztása. 65. A helyettes tanítói 
intézmény megszüntetése s a tanítók kezdő fizetése. 66. Tanítóknak 
összeírási munkálatok alóli mentesítése. 68. Törpeiskola fenntar tási a lap 
létesítése. 74. A hittudományi karon szlovák intézeti tanári állás létesítése. 
83. A sajógömöri nevelési alap más népoktatási célokra való felhasználá-
sa. — Ezekben, a kérdésekben a fel terjesztések elmentek, de legnagyobb 
részükre válasz már nem érkezett. 

Az egyetemes közgyűlés az elnökség előterjesztésében foglalt 
kérdések felett napirendre tér. 

78. (K.) Az egyetemes presbitérium a következőket jelenti. 
A nyugdíjintézeti bizottság az egyetemes egyházat képviselt állam-

segélyügyi bizottsággal 1937-ben az egyetemes közgyűlés által jóvá-
hagyott megállapodást kötött 5 évre szólóan a r ra vonatkozólag, hogy a 
nyugdíjintézet a nyugdíjálluinsegélyügyi bizottság részétől átengedett 
összegek ellenében az 1928 előtti nyugdíjintézet el látott jairól és segé-
lyezettjeiről gondoskodik. Ennek a megállapodásnak 5 évre való meg-
új í tását az 1942. évi egyetemes közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette. 
A háborús viszonyokra valő tekintettel, a nyugdíjintézet/ s a nyugdíjállam-
segélyügyi bizottság kívánatosnak lát ta a szerződéses megállapodás 
véglegesítését, ami a két bizottság részéről 1944. évi április hó \13-án 
meg is történt. A bizottságok bemutatott határozatát az egyetemes pres-
bitérium ugyanazon napon tar to t t ülésében jóváhagyta s kéri az egye-» 
temes közgyűlést, hogy azt jóváhagyólag tudomásulvenni méltóztassék. 

Az egyetemes közgyűlés 'a nyugdíjintézeti bizottság s a nyug-
díjállamsegélyügyi bizottság közötti szerződéses megállapodás vég-
legesítését, valamint az egyetemes presbitériumnak arra vonatkozó 
határozatát jóváhagyólag tudomásul veszi s ezzel kapcsolatban a 
nyugdíjállamsegélyügyi bízottságot megszünteti. 

79. (K.) Az egyetemes közgyűlésnek évtizedekkel ezelőtt hozott hatá-
rozata szerint az áldozócsütörtöki offertórium a Protes táns Orszájgos 
Árvaházat illeti. A beérkezett jelentés azonban megállapítja, hogy az 
offertóriumot csak kevés egyházközség szolgáltatja be. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az árvák javára minden 
egyházközségben áldozócsütörtökön offertórium tartandó. Az offertó-
rium az egyházmegyei, az egyházkerületi és az egyetemes egyházi 
pénztáron keresztül küldendő be és használandó fel mégpedig oly-
módon, hogy az egyházkerületi pénztár annak egyharmadát vissza-
t a r t j a az egyházkerületben lévő árvaházak segélyezésére, a fennmara-
dó kétharmadot pedig az egyházegyetem pénztára oszt ja meg egyen-
lő arányban a Protes táns Országos Árvaház és az Országos Luther-
Szövetség árvaakciója között. 
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80. (K.) Több tárgy nem lévén, az elnöklő egyetemes felügyelő 8 0 . 
a közgyűlés tagjainak kitartó érdeklődésükért hálás köszönetet mond! 
és berekeszti az egyetemes közgyűlést, amely D. Kapi Béla püspök buzgó 
imájával ér véget. _ i 

D. Radvánszky Albert s. k. 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, 

világi elnök. 

D. Kapi Béla s. k. 
püspök, 

egyházi elnök. 

Dr. Konkoly Elemér s. k. 
világi egyetemes főjegyző, 

Németh Károly s. k. 
egyházi egyetemes főjegyző. 

Dr. Ajkay István s. k. 
világi egyetemes aljegyző. 

Joób Olivér s. k. 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Dr. Kardos Tibor s. k. 
világi egyetemes aljegyző. 

Dedinszky Gyula s. k. 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Veöreös Imre s. k. 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Weltler Rezső s. k. 
egyházi egyetemes aljegyző. 

Hitelesítjük: 

Dr. Vladár Gábor s. k. 

Purgly Lajos s. k. 

Dr. Rásó Lajos s. k. 

Kuthy Dezső s. k. 

Dr. Keken András s. k. 

Vargha Sándor s. k. 

6 
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FÜGGELÉK 
I. 

A bizonyságtétel kapujában 
Az egyetemes közgyűlést megnyitó istentisztelet igehirdetése 1947. 

ápri l is 24-én a Deák-téri templomban. A szolgálatot Kemény Lajosi 
budapesti esperes, püspökhelyettes végezte. 

I. Kor. 16:9. »Mert nagy kapu nyílott meg előttem 
és hasznos, az ellenség is sok.« 

Három és fél esztendő mult el azóta, hogy magyarországi evangé-
likus egyetemes egyházunk ebben a templomban ősi szokás szerint Isten 
elé borult és á ldás t kért tanácskozásaira, országos egyházunkért hordo* 
zott felelős munkájára. EJz a háromt és fél esztendő nagyon nehéz volt. 
Mindegyikünk napokon keresztül tudna beszélni mindarról, ami vele 
és családjával történt és vájjon nem tudna-e országos egyházunk ugyan-
csak napokig beszélni mindarról, ami az egyházi 'élet terén tör tént 
azóta? Akkor még ez, a templom épségben állt. Fehér falai tiszták voltak. 
Istennek nagyon szeretet t háza gyanánt becsültük, mint az ország tempr 
lomát. Most a falain még sebhelyek vannak, a tetőjavítás még nincs 
befejezve és szinte félelmetes jelkép arról, hogy evangélikus egyházunk 
is a háború alat t megrongált, részben már helyrehozott, de még min-
dig továbbépítendő ál lapotban van. És ha most visszaképzeljük magun-
kat a három és fél év előtti megnyitó istentiszteletre és szétnézünk kö-
zöttetek, akik i t t most a magyarországi evangélikus egyházat képvise-
litek, nem kell-e könnybeboruló szemmel kérdezni: hová lettek, hogyan 
tűntek el azok, akik akkor még i t t voltak, most pedig hiányoznak? Milyen 
gonosz világ sodorta el őket? Pótolni tudjuk-e mi, akik most i t t vagyunk, 
mindazokat, akik akkor i t t voltak, van-e szívünkben annyi szeretet, hit-
hűség és áldozat, mint volt az övékben, — vagy van-e még annál i s 
sokkal több, hiszen mía nagyon sok kell munkából, hűségből, áldozatból 
ahhoz, hogy nemcsak megtartsuk, hanem tovább is építsük, amit Is tentől 
számadás mellett kaptunk. 

E r r e a kérdésre csak akkor merünk feletetet kérni tőletek, ha előbb 
még egy kérdést intézünk hozzátok. Váj jon tibennetek, akik — még egy-
szer mondom — most az egész ország evangélikusságát képviselitek, ot t 
van-e az a szorongó érzés: mi van az egyházammal? A Krisztus evan-
géliumára épített magyarországi evangélikus egyházzal? Azzal, amelyik 
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engem a keresztség szentségében részesített, megkonfirmált, bűnökkel 
küzdő édetemben Isten bűnbocsátó kegyelmével vígasztalt, háborús f á j -
dalmaktól összeszaggatott szívemet gyógyítgatja, a Krisztus evangéliu-
mával éltet és féltve félt engem attól, hogy lelkemben kár t ne valljak 
és üdvösségem veszedelembe ne jusson. Ez az egyház nemcsak jogi 
szervezet, nemcsak gyűlések, rendeletek elhatározója, lianem a Krisztus 
titokzatos teste, amelyhez nekem úgy kell odatartozni, mint a szőlő-
vesszőnek a szőlőtőkéhez, tehát táplálkoznom és élnem kell belőle. Ea 
az egyház az elődeimé volt, akik akárhogyan éltek, akármilyen gyarló és 
bűnös emberek voltak, vagy akármilyen buzgón és alázatosan jár tak ennek 
az országos evangélikus egyháznak itt, Budapesten-való, vagy Erdély-
országban és a Tá t ra zöld hegyei között elterülő falvainak és városai-
nak a templomaiba, — ezt az evangélikus egyházat hagyták énreám. 
Ez az egyház most az enyém!. É!s nekem ezít ú^y kell szeretni, énnekem.' 
ehhez úgy kell ragaszkodni és nekem ezt úgy kell majd Isten akarata- ' 
ból itt hagynom, hogy ugyanez az egyház lesz az, amely utódaimra 
marad, amelyik majd újból megfoldozgatja a megöregedett templomo-
kat, de utánamjövő szívek énekével és imádságával fogja megtölteni 
azokat. Nem elég tehát nekem és ne legyen elég egyikünknek se három és 
fél esztendő távlatából nézni most e r re a templomra, vagy mindössze há-
rom és fél évre tekinteni előre. Ezeket a templomokat és minden evan-
gélikus templomot Magyarország népének Isten úgy adta, hogy nemze-
dékeknek lelki otthona lehessen, lelki otthona maradjon és még hogyha 
minden összeroskad körülötted is, vagy talán benned is, a templomod; 
és az egyházad, — nem is az egyházad, hanem az anyaszentegyházad, magá-
hoz öleljen, megvigasztaljon, megtartson életre, munkára, küzdelemre, győ-
zelemre. 

Kell, hogy fáj jon a szivünk minden legkisebb veszteségért és ká-
rért , amely egyházunkat ér te az elmlult idő alatt . De kell, hogy tele 
legyen a szivünk hálaadással is azért, hogy megmaradt az egyházunké 
hirdeti az evangéliumot, szolgáltatja a szentségeket, erősíti a hívőket, 
inti a hitetleneket; folyton kiált a világ fü lébe: »Az odafentvalókra i s 
gondoljatok, ne csak a földiekre.« Ugyanazt teszi a gyermekünkkel, 
amit velünk tesz: megkereszteli, megkonfirmálj a, úrvacsorával táplál ja , 
hitben őrizgeti, koporsóig kíséri, örökéletbe általbocsátja. Kell, hogy 
tele legyen a szívünk minden tanakodás nélkül azzal a hűséggel, 'hogy! 
ezt az én tiszta és egyedül Krisztus evangéliumára épült egyházamat 
minden kincsével együtt legdrágább érték gyanánt adom oda a gyer-
mekeimnek. Nevelem őket Isten félelmében. Nem törődöm vele, hogy 
a külső világ mit csinál és miben erőiködük: én nem nevelhetek gyer~> 
meket Krisztus nélkül. Én nem bocsáthatom ki az életbe őket> mint bá-
rányokat a farkasok közé, Istenben való hit nélkül. Énnekem tudnom 
kell azt a főigazságot, amit Pá l apostol Timótheushoz írt első levelében 
így mond: »Isten azt akar ja , hogy minden ember üdvözüljön és az igaz-
ság ismeretére eljusson.* Minden ember? Csak az én gyermekem nem? 
Ismerjen minden igazságot, ami ebben a földi életben szükséges, de is-
merje meg azt az egyet is, a mii az örök életre 'szükséges, hogy én bűnös 
és elveszett ember vagyok Isten kegyelme nélkül és hogy Krisztusnak, az 
én Uramnak vére váltott meg engem hitre, megtérésre, ú j életre, ingyen 
kegyelemből való üdvösségre! Látod-e most már, hog^r három és fé l 
év után a magyarországi evangélikus egyetemes egyház számodra nem 
közgyűlés, hanem Istennek az az ajándéka, amelyikben szolgálnod kell 
minden hozzád tartozó szívnek üdvösségére és ennek a drága magyan 
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népnek a jövendőjére. Bizony, bizony mondom néktek, azt kell érezn> 
mindnyájunknak, hogy ezen a gyalázatos és nyomorúságos háborún ke-
resztül, amelyik úgy megszégyenítette a keresztyénséget i t t a földi vi-
lágban, Isten kegyelméből az a nagy kapu nyílott meg előtte, hogy minJ 

den vonatkozásban hitvalló egyház legyen, — hitvalló egyház; hasznod 
kapu, amelybe nekem is a sa já t személyemben oda kell állnom és egész 
élettel és bizonyságtétellel kiáltanom kell : Nincs ezen a világon semmi, 
amiéit én letagadnám, vagy elhallgatnám azt, hogy én az én evangélikus 
egyházamba tartozom és büszke vagyok arra, hogy az én evangélikus 
egyházamnak Magyarországon ma is ugyanaz a mondanivalója van, amit 
a mohácsi vész óta mindig egyformán szólt. Ez a mondanivaló ennyi: Is-
tentelen népnek nincsen jövendője, Istenfélő népnek van holnapja, van 
ereje, van béketűrése és elérkezik a jutalma. Sok az ellenség? Mindig! 
volt. Jobb is, hogy van. Az ellenség is hasznos. Felhagysz a közönnyel, 
megmarkolod az ekét is, szorosabban fogod az írótollat is, örömmel fu tsz 
a viadalra, megtanulsz Is tenre nézni és a szívedben elkezd énekelni, 
mint te l jes és valóságos igazság: »Ha Krisztus maga oltalma Anya-
szentegyházának, Nem ár that néki hatalma Világ gonoszságának«. Hála 
Istennek, az ébredés mezői megnyíltak Magyarországon, vetések zöl-
delnek, tavaszi eső hull rá juk ós az a ra tás nyarát el fogja hozni rá az: 
a ra tás Ura 

De ezen az istentiszteleten nemcsak ezzel a megvilágosodott te-
kintettel nézzél evangéliumi anyaszentegyházunkra. Ősi szokás az is, hogy* 
országos evangélikus gyűlésünk megnyitásakor az országos gyáminté-
zet is megszólal és figyelmeztet mindnyájunkat arra, hogy szerte-szét-
szórt evangélikus gyülekezeteink között is mennyi sok gyenge, erőtlen, 
testvéri segítésre szoruló gyülekezet van. Nézzünk szét most a háború 
után a gyámintézet szemével i s ! Ahol a megrongált templomok nem 
tudnak felépülni, ahol nincsenek énekeskönyvek, ahova nem jut el p ré -
dikáló lelkipásztor, ahol kallódó juhok teszik a Krisztus nyájá t ; nem 
kell-e oda Bibliát, énekeskönyvet, testvéri szívet, imádságot küldeni? 
Nem szíved szerint való kötelességednek kell-e lenni, hogy tudjá l róluk, 
segítsed őket, érezzed, hogy ebben Isten a segítő szeretetnek és a hit-
testvéri áldozathozó kötelességnek a nagy kapuját nyitja meg előtted? 
Óh, mennyi sok ellenség veszi őket körül! Segíts neki^, hogy hitükért* 
való háborújukban is megmaradjanak és el ne vesszenek! Magyarországon 
az evangélikus egyházban a szegény és küzködő hittestvéreket megse-
gítő szeretetnek olyan hatalmasnak kellene lenni, mint amilyen gyenge 
és közönyös volt eddig és ennek a bizonyságtételnek a kapuja elől nen\ 
szabad közülünk senkinek visszafordulni. 

Megáldjuk mindazok emlékét, akik legutóbb még it t voltak közöttünk 
és most már alusznak az Úrban. Amit nem tudtak elvégezni, készsé-
gesen és alázatosan átvesszük. Kérjük Istent;, hogy á ldja meg emléke-
zetüket, minket pedig segítsen helyüket méltón betölteni. Álljunk a bi-
zonyságtétel nagy és hasznos kapujába, vegyük számba ellenségeinket^ 
de ne féljünk tőlük. Isten igéjét mé|gj soha senki le nem győzte ezen ct 
világon. Hitünk és győzelmünk bizonyosságával kezdjük el magyarországi 
evangélikus egyetemes egyházunkban az építő és harcoló munkások min-
den szent munkáját. Isten megsegít és ra j tunk is megmutatja, hogy az 
O szent Fiának anyaszentegyházán a poklok kapui sem vesznek diadalmat. 

i Ámen. 
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II. 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
1943. évi zárszámadása 

L Közigazgatási számla. 

BEVÉTEL: 

Államsegély 58.012.02 P 
Az egyházegyetem székházának bérjövedelme 7.300.— » 
Vegyes bevételek 4.293.12 » 
Átkönyvelésért 27.459.16 » 97.064.30 P 

KIADÁS: 

Zsinat, közgyűlés, törvénykezés stb. költségei 
Lelkészképzési célokra 
A reformátusokkal közös sajtószolgálatra 
Tanintézetek és diákok segélyezésére 
Missziói vonatkozású ügyekre . . . . 
Egyházi irodalom és sa j tó támogatására 
Levéltár-könyvtárra 
Az egyházegyelem közigazgatására és az 

egyetemes egyházi iroda költségeire 
Személyi járandóságok 
Vegyes kiadások 

Maradvány 

12.315.50 
10.540.— 

5.514.42 
3.603.41 
6.113.53 
2.043.06 
1.090.63 

í 
6.834.44 

11.167.10 
17.457.15 » 76.679.24 P 

20.385.06 P 

II. Mérlegszámla. 

1. Az egyház szabad rendelkezési tőkéje . 414.694.41 P 
2. Átmeneti jellegű tételek: i s 

Honvéd imakönyvek alapja 4.291.70 P 
Fogházmissziói offertórium . . . . . . 835.80 » 
Bibliavasárnapi offertórium 1.471.24 » 
Sajtóvasárnapi offertórium 932.85 » 
Portó-államsegély 8.210.49 » 
A Theológusok Otthonának kölcsöne a 

Pénzintézeti Központtól 2.559.— » 
, Egyetemes folyószámla 20.385.06 » 

Egyetemes közalap folyószámla . . . . 17.378.14 » 56.064.28 P 

Átvitel 470.758.69 P 
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Áthozat * 470.758.69 P 
3. Alapok: 

Az 1928 előtti nyugdíjintézet tőkéje . . 28.594.65 P 
Nyugdíjpótló segély-alap 110.266.28 » 
Egyetemes közalap-tőke 28.188.37 » 
Az Egyházegyetem tehetséges szegény 

tanulóinak alapja 28.103.50 » 
Tanárok nevelőház-alapja 11.394.98 » 
Theológiai alapok 2.315.52 » 
A pozsonyi thelógiai alap tőkéje . . . . 1.845.17 » 
Lelkészsegélyezési alap 5.138.64 » 
Lelkészárva-alap 151.44 » 
Luther Márton szobor-alap 22.429.72 » 
Luther Otthon-alap —.16 » 238.428.43 P-
4. Alapítványok: ' 

Szigethy-Halász-Brósz-alapítvány . . . 37.592.58 P 
Gróf Teleki-Róth Johanna-alapítvány . . 878.80 » 
Szinovitz Lajos-alapítvány 3.939.18 » 
Lissovényi, gróf Blankenstein és Hunfalvy-

alapítvány . 647.62 » 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány . . . 52.60 » 
Báró Solymosy Lajos iskolai alapítványa 2.543.64 » 
Zelenay Gedeon-alapítvány 50.— » 
Haubner Máté-alapítvány 50.— » 
Eőry Sándor alapítvány 50.— » 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány 1.005.56 » 
Szigethy Lajos és neje alapítvány . . . 2.836.85 » 
A Johannita lovagrend alapítványa . . 9.782.26 » 
Saxlehner András és neje alapítvány . . 11.754.56 » 
Báró Prónay Dezső egyesített alapítv. 871.22 » 72.054.87 P 

A tőkék összege . . 781.241.99 P 

III. R tőkék elhelyezése. 

1. Takarékpénztári betétek és készpénz . . 161.910.83 P 
2. Értékpapírok 107.034.83 v 
3. Az Üllői-út 24. és a iSzentkirályi-u. 51. 

sz. alatti egyetemes székház 413.070.66 » 
4. Alapítványi ingatlanok 82.390.59 » 
5. Egyéb követelések 16.835.08 » 

A vagyon összege 781.241.99 P 
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Ell. 

A magyarországi Evangélikus Egyhözegyetem 
1944. evi zárszámadása 

I. Közigazgatási számla. t 

BEVÉTEL: 

Államsegély 142.355.33 P 
Az egyházegyetem székházának bérjövedelme 

KIADÁS: 
Zsinat, közgyűlés, törvénykezés stb. költségei 
Lelkészképzési célokra 
A reformátusokkal közös sajtószolgálatra 
Tanintézetek és diákok segélyezésére 
Külföldi összeköttetésekre 
Missziói vonatkozású ügyekre 
Egyházi irodalom és saj tó támogatására 
Levéltár-könyvtárra 
Az egyházegyetem közigazgatására és az 

egyetemes egyházi iroda költségeire 
Személyi járandóságok 
Vegyes kiadások 

Maradvány . . . , 

1.600.— » 

10.072.— » 

20.385.06 » 

i 
5.009.22 P 

13.540.— » 

6.986.42 » 

3.600.— » 

785.24 » 
12.065.95 » 

1.429.26 » 
1.923.— » 

6.371.78 » 
16.410.58 » 

14.105.02 » 

174.412.39 P 

82.226.47 P 

92.185 92 P 

II. Mérlegszámla. 
1. Az egyház szabad rendelkezési tőkéje . . 414.694.41 P 
2. Átmeneti jellegű tételek: 

Honvédek imakönyv alapja 4.291.70 P 
Fogházmissziói offertórium 3.049.76 » 
Bibliavasárnapi offertórium 3.956.24 » 

Sajtóvasárnapi offertórium 2.398.09 » 

Portó-államsegély ' . . 7.197.79 » 

A Theológusok Otthonának kölcsöne a 
Pénzintézeti Központtól 2.559.— » 

Egyetemes folyószámla 92.185.92 » 
Egyetemes közalap folyószámla . . . 18.955.30 » 
Zsinati költségszámla 112.05 » 

Segédlelkészi kongrua-számia . 4.050.— » 

Átvitel 553.450.26 P 
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Áthozat 553.450.26 P 
3. Alapok: 

Vallástanítási tankönyvkiadási alap . . 6.440.79 P 
Az 1928 előtti nyugdíjintézet tőkéje . . 28.594.65 » 
Nyugdijpótló segély-alap 106.329.— » 
Egyetemes közalap-tőke 28.188.37 » 
Az egyházegyetem tehetséges szegény , 

tanulóinak alapja . 37.001.— » 
Ihász Lajos-alap 3.000.— » 
Bombakárosultak alapja . . 18.169.51 » 
Tanárok nevelőház-alapja 16.317.19 » 
Theológiai alapok 5.315.52 » 
A pozsonyi theológiai akadémia tőkéje 1.845.17 » 
Lelkészsegélyezési alap . . . . . . . 5.138.64 » 
Lelkészárva-alap 151.44 » 
Luther Márton szobor-alap 13.802.49 » 
Luther Otthon-alap — .16 » 
Segély-alap . 9.100.— » 279.393.93 P 

4. Alapítványok: 
Szigethy-Halász-Brósz-alapítvány . . . 37.933.85 P 

, Gróf Teleki-Róth Johanna-alapítvány . . 878.80 » 
Szinovitz Lajos-alapítvány 3.939.18 » 
Lissovényi, gróf Blankenstein és Hunfalvy- I 

alapítvány 647.62 » 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány . . . 52.60 » 
Báró Solymosy Lajos iskolai alapítványa 2.543.64 * 
Zelenay Gedeon-alapítvány 50.— > 
Haubner Máté-alapítvány 50.— » 
Eőry Sándor-alapítvány 50.— •> 
Dr. Wesz te r Lajos-alapítvány 1.005.56 » 
Szigethy Lajos és neje alapítvány . . . 2.238.42 » 
A Johannita lovagrend alapítványa . . . 9.894.53 » 
Saxlehner András és neje alapítvány . 11.886.77 >* 
Báró Prónay Dezső összevont alapítvány 875.22 > 72.046.19 P 

A tőkék összege . . . Q04.890.38 P 

III. A tőkék elhelyezése. 

1. Takarékpénztári betétek és készpénz . 285.584.96 P 
2. Értékpapírok! 107.034.83 » 
3. Az Üllői-út 24. és a Szentkirályi-u. 51. 

sz. alatti egyetemes székház 413.070.66 » 
4. A soproni Theológusok Otthona . . . . 82.390.59 » 
5. Egyéb követelések 16.809.34 » 

A vagyon összege 904.890.38 P 
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IV. 

A magyarországi Evangélikus Egyhfizegyatem 
1945. ovi zárszámadása 

I. Közigazgatási számla. i 

BEVÉTEL: 

Államsegély 4.708.712.67 P 
Vegyes bevételek 2.814.94 » 
Átkönyvelésért 92.185.92 » 4.803.713.53 P 

KIADÁS: 

Zsinat, közgyűlés, törvénykezés stb. költségei 8.493.70 P 
Lelkészképzési célokra 303.000.— » 
A reformátusokkal közös sajtószolgálatra 16.233.48 » 
Missziói vonatkozású ügyekre 490.288.42 » 
Egyházi irodalom és saj tó támogatására 1.140.— » 
Az egyházegyetem közigazgatására és az 

egyetemes egyházi iroda költségeire . . 138.771.21 » 
Személyi járandóságok 1.145.419.60 » 
Vegyes kiadások 870.280.86 >2.973.627.25 P 

Maradvány 1.830.086.28 P 

II. Mérlegszámla. 
1. Az egyház szabad rendelkezési tökéje . 414.694.41 P 
2 Átmeneti jellegű tételek: 

Segély-alap 9.100.— P 
Fogházmissziói offertórium 47.346.42 » 
Bibliavasárnapi offertórium 40.492.52 » 
Sajtóvasárnapi offertórium 7.028.04 » 
A Theológusok Otthonának kölcsöne a 

Pénzintézeti Központtól 2.559.— » 
Egyetemes folyószámla 1.830.086.28 » 
Egyetemes közalap folyószámla . . . . 32.880.30 »1.969.492.56 P 

3 Alapok: 
, Vallástanítási tankönyvek kiad.-alap . . 6.440.79 » 

Az 1928 előtti nyugdíjintézet tőkéje . . 28.594.65 » 
Nyugdijpótló segély-alap 105.770.— » 
Egyetemes közalap-tőke 28.188.37 » 

Átvitel 168.993.81 P 2,384.186.97 P 
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Áthozat 168.993.81 P 2,384.186.97 P 
Ev. szegény tanulók nev.-alap 247.886.— » 
Ihász Lajos-alap 300.— » 
Honvédek imakönyv alapja 4.291.70 » 
Tanárok nevelőház-alapja 16.377.97 » 
Theológiai alapok 5.315.52 » 
A pozsonyi theológiai akadémia tőkéje 1.845.17 > 
Lelkészsegélyezési alap 5.138.64 » 
Lelkészárva-alap 151.44 » 
Luther Márton szobor-alap 14.388.— » 
Luther Otthon-alap —.16 » 464.688.41 » 

4. 1Alapítványok: 
Szigethy-Halász-Brósz-alapítvány . . . 31.794.23 P 
Gróf Teleki-Pióth Johanna-alapítvány . 878.80 » 
Szinovitz Lajos-alapítvány 3.939.18 » 
Lissovényi, gróf Blankenstein és Hunfalvy-

alapítvány 647.62 » 
Hrabovszky Zsigmond-alapítvány 52.60 » 
Báró Solymosy Lajos iskolai alapítványa 2.543.64 » 
Zelenay Gedeon-alapítvány 50.— > 
Haubner Máté-alapítvány 50.— » 
Eőry Sándor-alapítvány 50.— » 
Dr. Weszter Lajos-alapítvány . . . . 1.005.56 » 
Szigethy Lajos és neje alapítvány . . . 2.243.28 » 
A Johannita lovagrend alapítványa . . 10.238.— » 
Saxlehner András és neje alapítvány . . 12.290.— » 
Báró Prónay Dezső összevont alapítvány 875.22 » 66.658.13 P 

* A tőkék összege . . 2.915.533.51 P 

HL A tőkék elhelyezése. 

1. Takarékpénztári betétek és készpénz . 2.295.824.86 P 
2. Értékpapírok 107.034.83 » 
3. Az Üllői-út 24. és a Szentkirályi-u. 51. 

sz. alatti egyetemes székház . . . 370.000.— » 
4. Alapítványi ingatlanok 75.070.66 » 
5. Egyéb követelések 67.603.16 » 

A vagyon összege . . 2.915.533.51 P 
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IV. 

A magyarországi Evangélikus egyhfizegyatem 
1946. eui zárszámadása 

I. Közigazgatási számla. 

BEVÉTEL: 

Államsegély 4.900.— Ft. 
Az egyházegyetem székházának bérjövedelme 3.600.— » 
Vegyes bevételek 11.725.56 » 20.225.56 Ft. 

KIADÁS: 

Zsinat, közgyűlés, törvénykezés stb. költségei 262.10 Ft 
Lelkészképzési célokra 5.000.— » 
Tanintézetek és diákok segélyezésérc . . . 500.— » 
Külföldi összeköttetésekre 1.200.— » 
Missziói vonatkozású ügyekre 1.000.— » 
Egyházi irodalom és sa j tó támogatására . 600.— » 
Az egyházegyetem közigazgatására és az 

egyetemes egyházi iroda költségeire , . , 3.284.14 » 
Vegyes kiadásokra 7.410.42 » 19.256.66, Ft 

Maradvány . . 968.90 Ft 

II. R tőkék elhelyezése. 

1. Takarékpénztári betétek és készpénz . . 4.242.29 
2. Értékpapírok 107.034.83 
3. Az Üllői-út 24. és a Szentkirályi-u. 51. 

sz. alatti egyetemes székház 413.070.66 
4. A soproni Thelógusok Otthona . . . . 50.390.59 
5. Alapítványi ingatlanok 32.000.— 
6. Egyéb követélések 4.922.57 

A vagyon összege . . . 611.660.94 R 
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UI. 

A magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 
1947. éui ftöitseguetése 

SZÜKSÉGLET: 

1. Lelkészképzési célokra: , ' i 

a) Theol. lakbér és élelmezési segély . . 5.000.— Ft 
b) Tan- és vizsgadíjak . . . . . . . 5.000.— > 
c) Theol. Otthonában ingyenhelyre 1.000.— > 
d) Énektanításra 500.— » 
e) Külf. tanúim, segély . 1.000— > 12.500.— Ft 

2. Az egyházegyetem közigazgatására: 
a) Útiköltség 2.000.— » 
b) Egyházi elnök utiátalánya . . . . i2.500.— » 
c) Törvénykezési költségek 1.000.— » 
d) Levéltár és könyvtár (helyiségek rendbehoz.) 6.000.— » 
e) Tanügyi előadók tiszteletdíja . . . . 800.— » 
f ) A pénztár átalánya 3.000.— » 
g) Nyugdíjintézeti fenntart , járulék . . . 2.000.— » 

Sajtószolgálat . 1.200.— » i8.500.— Ft 

3. Az egyetemes egyházi irodára: 

w.) Telefonszolgálat 6.000.— » 
b) Postaportó 2.400.— » 
c) Nyomtatványok . 5.000.— * 13.400 Ft 

4. Segélyezésre: 
a) Lelkészsegélyezésre 3.600.— » 
b) A váci siketnémák oktatására . . . . 500.— » 

- c) KIE részére 500.— » 
d) Deák-téri díszterem helyreáll, hozzájár. 2.000.— > 6.600.— Ft. 

5. Missziói vonatkozású ügyekre: 
a) Az egyházegyetem missziói munkájára 2.500.— » 
b) A Gyámintézetnek 300.— » 
c) A Misszió-Egyesületnek 200.— » 3.000.— » 

(a lelkészi nyugd. int. fenntart , jár.) 

6. Külföldi kapcsolatok fenntartására . . . 3.000.— Ft 
7. Illetékegyenértékre . 2.500.— » 
8. Előre nem látott kiadásokra 5.000.— » 

Dsszesen . . . 64.500.— Ft 
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FEDEZET 

1. Az egyetemes székház jövedelméből. . . . . . . . . 3.000.— Ft 
2. Nyugd. intézet térítése az ügyvitelért 3.600.— » 
3. Dologi államsegély 36.000.— » 
4. Áll. segély az egyh. irodalom támogatására 4.500.— » 
5. Theol. áll. segély 10.000.— » 
6. Missziói áll. segély 4.000.— » 

Összesen . . . 61.100.— Ft 

összes szükséglet: 64.500.— Ft 
Összes fedezet 61.100.— » 

Hiány . . . 3.400.— Ft 
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VII. 
A magyarországi Evangélikus Egyházegyetem nyugdíjintézetének 

1943. evi zárszámadása 
I. BEVÉTEL . 

Tagok és fenntartók járulékai 263.969.77 P 
Államsegélyből 377.649.15 » 
Az egyetemes közalapból 8.000.— » 
Intézeti ingatlanok jövedelméből . . . . 78.867.15 * 
Kamatjövedelemből 31.068.01 > 759.554.08 P 

II . KIADÁS 
Nyugdíjak és segélyek 574.191.86 P 
Személyi járandóságok 5.500.— » 
Vegyes kiadások / 15.330.50 » 
Leírások . 8.786.29 » 
Nyugdíjintézeti tőkéhez csatoiva . . . . 155.745.43 » 759.554.08 P 

NYUGDÍJ INTÉZETI TŐKE 
1943 január 1-én . . . . 2,779.805.07 P 
1943. évi szaporulat 155.745.43 > 
Alapítványok 10.710.34 » 
Hrabovszky Pál óvadéka 8.004.56 » 2,954.265.40 P 

VAGYONKIMUTATÁS 
Készpénz és takarékbetétek 545.793.48 P 
Értékpapírok 196.145.28 » 
Intézeti ingatlanok 1,632.289.15 » 
Járulékhátralékok 381.783.67 » 
Kihelyezett kölcsönök 198.253.82 '2,954.265.40 P 

VIII. 
A Magyarországi Evangélikus Egynazegyetem iiyugdljintézetenek 

1944. evl zárszámadása 
I. BEVÉTEL 

Tagok és fenntartók járulékai 205.638.51 P 
Államsegélyből 460.742.07 » 
Az egyetemes közalapból 8.000.— » 
Intézeti ingatlanok jövedelméből . . . . 41.168.82 » 
Kamatjövedelemből 35.211.15 » 750.760.55 P 

II . KIADÁS 
Nyugdíjak és segélyek 607.084.19 P 
Személyi járandóságok 10.550.— » 
Vegyes kiadások . . . . 27.500.77 » 
Leírások 8.698.43 > 
Nyugdíjintézeti tőkéhez csatolva . . . . 96.927.16 » 750.760.55 P 

NYUGDÍJINTÉZETI TÖKE 
1944 január 1-én 2.935.550.50 P 
1944. évi szaporulat 96.927.16 » 
Alapítványok 10.807.82 » 
Hrabovszky Pál óvadéka 8.004.56 » 3,051.290.04 R 
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VAGYONKIMUTATÁS 

Készpénz és takarékbetétek 110.020.26 P 
Értékpapírok 395.439.13 » 

Intézeti ingatlanok 1,891.398.32 » 
Járulékhátralékok 369.933.41 » 
Kihelyezett kölcsönök 284.498.92 * 3,051.290.04 P 

IX. 
A magyarországi Euangáiikus Egyházegyetem Nyugdíjintézetének 

1945. évi zárszámadása 
I. BEVÉTEL 

Tagok és fenntartók járulékai 815.190.83 P 
Államsegélyből . . . 27,567.068.— » 
Az egyetemes közalapból 197.678.— » 
Intézeti ingatlanok jövedelméből . . . . 519.113.86 » 
Kamatjövedelemből 9.849.23 >>29,108.899.92 P 

II . KIADÁS 
Nyugdijak és segélyek 25.562.253.40 P 
Személyi járandóságok 94.600.— » 
Vegyes kiadások 3,245.447.46 > 
Leírások 8.611.45 » 
Nyugdíjintézeti tőkéhez csatolva . . . . . 197.987.61 » 29,108.899.92 P 

NYUGDÍJINTÉZETI TŐKE 
1945 január 1-én 3,032.477.66 P 
1945. évi szaporulat 197.987.61 » 
Alapítványok ^ 10.857.— » 
Hrabovszky Pál óvadéka 8.004.56 » 3,249.326.83 P 

VAGYONKIMUTATÁS 
Készpénz és takarékbetétek 719.386.89 P 
Értékpapírok 395.439.13 » 
Intézeti ingatlanok 1,779.757.97 » 
Járulékhátralékok 186.154.51 » 
Kihelyezett kölcsönök 168.588.33 3,249.326.83 P 

X. 
A magyarországi EvangáilKus Egyházagyetem nyugdíjintézetének 

1946. éul zárszámadása 
I. BEVÉTEL 

Tagok és fenntartók járulékai 25.548.09 Ft 
Államsegélyből 98.941.64 » 
Amerikai segélyből . . 8.195.24 » 
Intézeti ingatlanok jövedelméből . . . 3.800.— * 136.484.97 Ft 

II . KIADÁS 
Nyugdijak és segélyek 106.477.51 Ft 
Személyi járandóságok 4.950.— » 
Vegyes kiadások 483.34 » 
Margit-krt.-i ház tatarozására . . . . . 15.033.35 » 126.944.20 Ft 

VAGYONKIMUTATÁS 
Készpénz 9.540.77 Ft 
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IV. 

Az egyetemes tisztviselői kar, presbiteriem, 
törvényszék, számvevőszék, gyámintezeti einOkseg 

es bizottságon tagnévsora 

. A.) Rz Egyházegyetem tisztviselői. i 

(1946—1952.) 

Egyetemes egyházi s iskolai felügyelő (életfogytiglan): D. Radvánszky 
Albert (Budapest, VIII . Üllői-út 16/ a.). 

Az egyetemes közgyűlés egyházi elnöke (életfogytiglan), mint hivatalára 
nézve legidősebb püspök: D. Kapi Béla (Győr). 

Egyetemes világi főjegyző: Dr. Konkoly Elemér (Budapest, IV., Somogyi 
Béla-út 18.). 

Egyetemes egyházi főjegyző: Németh Károly (Lébény). 
Egyetemes világi aljegyzők: Dr. Ajkay István (Kisfalud, u. p. Mihályi, 

Sopron m.), Dr. Rásó Dénes (Budapest, II., Mártirok-útja 62.), 
Dr. Kardos Tibor (Budapest, V., Csanády-u. 25.). » 

Egyetemes egyházi aljegyzők: Joób Olivér (Nyíregyháza), Dedinszky 
Gyula (Békéscsaba), Veöreös Imre (Győr), Welt ler Rezső (Hegyes-
halom). 

Egyetemes főügyész: Dr. Rásó Lajos (Budapest, IV., Veres Pálné-u. 7.). 
Egyetemes főellenőr: Purgly Lajos (Budapest, IX., Bakáts-u. 1—3., IV.). 
Egyetemes főtitkár (életfogytiglan): Vargha Sándor (Budapest, VIII. , 

Üllői-út 24.). 
Egyetemes pénztáros (1947 december 31.-ig): Kesztler László (Buda-

pest, II., Donáti-u. 53.). 
Egyetemes ellenőr (1947 december 31.-ig): Péter Lajos (Budapest, VIII . , 

Üllői-út 24.). 
Egyetemes levél- és könyvtáros: Dr. Mályusz Elemér (Budapest, 

II., Batthyány-u. 26.). 

B.) Egyetemes presbitérium. 
I. 

H i v a t a l b ó l : 
Az egyetemes felügyelő, a püspökök, az egyházkerületek felügyelői, 

az egyetemes főjegyzők, az egyetemes ügyész és az egyetemes főtitkár. 

II. » 
V á l a s z t á s ú t j á n : 

(1946—1952.* 
a.) rendes tagok: 

az Egyházegyetem részéről: Dr. Mikler Károly, Dr. Lányi Márton, Dr. 
Prőhle Jenő, Dr. Kiss Jenő, 
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a Bányai Egyházkerületből: Kemény Lajos, Dr. Vladár Gábor; 
a Dunáninneni Egyházkerületből: Dr. Jánossy Lajos, Dr. Hándel Béla; 
a Dunántúli Egyházkerületből: Budaker Oszkár, Koritsánszky Ottó; 
a Tiszai Egyházkerületből: Marcsek János, Dr. Zsedényi Béla; 

b.) póttagok: 
az Egyházegyetem részéről: Dr. Bruckner Győző, Gadányi János, Le-

hoczky Egyed, Dr. Horváth Károly László; 
a Bányai Egyházkerületből: Benkóczi Dániel, Dr. Debrődy Arzén; 
a Dunáninneni Egyházkerületből: Molnár Gyula, Dr. Krepuska István; 
a Dunántúli Egyházkerületből: Molitórisz János, Dr. Bertha Benő; 
a Tiszai Egyházkerületből: Dr. Pass László, Radvánszky Kálmán. 

c.) tiszteletbeli tagok: 
D. D. Raffay Sándor, Dr. Szelényi Aladár. 

C.) Egyetemes törvényszék 

( 1 9 4 6 — 1 9 5 2 . ) 

Világi bírák: Dr. Szelényi Aladár, Dr. Landgráf Dezső, Dr. Vladár Gá-
bor, Dr. Handel Béla, Dr. Bertha Benő, Dr. Zsedényi Béla, Dr. 
Tomcsányi Vilmos Pál, Dr. Vietórisz Gyula. 

Egyházi bírák: Zászkaliczky Pál, Zulauf Henrik, Dr. Csengődy Lajos, 
Pohánka Sándor, Molitórisz János, Szabó József, Chovan Sándor, 
Dr. Vető Lajos. 

Tanárbírák: Dr. Mikler Károly, Dr. Zelenka István, Dr. Renner János. 
Tanítóbírák: Somogyi Béla, Korényi Gyula. 
Jegyző: Dr. Borostyánkőy László. 

D.) Egyetemes számvevőszék. 

( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnökség: Benyó Vilmos és Dr. Pass László. 
Tagok: az egyetemes ügyész, az egyetemes főellenőr, az egyetemes ellenőr, 

továbbá Weiszer Samu, Bódi Pál, Dr. Gedeon Imre, Hanzmann 
Károly, Szűcs Sándor, Szende Miklós, Mohr Henrik, Margócsy Emil, 
Tavassy Zoltán. 

E.) Gusztáv Adolf Gyámintézet. 

Világi elnök: —. 
Egyházi elnök: —. 

F.) Bizottságok 

I. 
Közös protestáns bizottság. 

( 1 9 4 6 - 1 9 4 9 . ) 

Egyházunk kiküldöttei: 
a.) rendes tagok: az egyetemes felügyelő, a püspökök, az egyházkerü-

leti felügyelők, továbbá Dr. Kaas Albert, Kemény Lajos, Dr. Kon-
koly Elemér, Dr. Zseáéoyi Béla, Vargha Sándor, Dr. Vladár Gá-
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bor, Dr. Rásó Lajos, Dr. Keken András, Dr. Szelényi Aladár , 
Dr Tomcsányi Vilmos Pá l ; 

b.) póttagok: Dr. Sólyom Jenő, Dr. Csengödy Lajos, Dr. Komjáthy 
Jenő, Dr. Ajkay István, Dr. Hilscher Rezső, Fábián Imre, Né-* 
meth Gyula. 

A református egyház kiküldöttei (1948 december 31.-ig): 

a.) rendes tagok: Dr. Benkó Ferenc, Szabó Imre, Dr. Lázár Andor^ 
Dr. Ravasz László, Dr. Balogh Jenő, Győry Elemér, Csajághy 
Károly, Bethlen Pál, Enyedi Andor, Farkasfalvi Farkass Géza, 
Dr, Boér Elek, Dr. Kállay Kálmán, Dr. Révész Imre, 
péteri Kun Béla, Dr. Széli Gyula; 

b.) póttagok: Dr. Szűcs Gedeon, Muraközy Gyula, Matolcsy Sándor, 
Janka Károly, Porzsolt István, Gaál István, 

II. 
A katonai egyházközségek ügyének közös bizottsága. 

(1946—1949.) 

Elnökség: Dr. Ravasz László, D. Radvánszky Albert. 
Tagok: 

a.) egyházunk részéről: D. Radvánszky Albert , D. Kapi Béla, Dr. 
Rásó La jos ; — 

b.) a református egyetemes konvent részéről : Dr. Balogh Jenő. Dr. 
Ravasz László, Dr. Kun Béla; 

c.) a kormány részéről: Össy-őrley Zoltán altb., D. Soltész Elemér, 
aki egyben a bizottság előadója. 

I I I . 

Külügyi bizottság. 

(1946—1949.) 

Elnökség: az egyetemes közgyűlés elnöksége. 
Tagok: a püspökök, az egyházkerületi felügyelők, továbbá Dr. Bencs 

Zoltán, Andorka Rudolf, Dr. Kaas Albert , Dr. Tomcsányi Vilmos 
Pál, Németh Gyula, Zászkaliczky Pál. 

Munkabizottság. Elnök: Ordass Lajos . 
Tagok: Dr. Bencs Zoltán, Dr. Kaas Albert . 

ÍV. 

A Lutheránus Világgyülés magyar külön-hizottsága. 

(1946—1949.) 

Elnök: az egyetemes közgyűlés elnöksége. 
Tagok: a püspökök, az egyházkerületi felügyelők, továbbá Dr. Gaudy 

László, Vargha Sándor, Dr. Podmaniczky Pál, D. Dr. Prőhle Ká-
roly, Vaj ta Vilmos, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál. . 
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XX. 
Finn-ugor diaszpora-bizottság. 

( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Tagja i : a püspökök, a Gusztáv Adolf Gyámintézet elnökei, továbbá De-
dinszky Gyula, Molnár Rudolf, Dr. Jánossy Lajos, Joób Olivér, Dr. 
Podmaniczky Pál, Dr. Boleratzky Lóránd, Csepregi Béla, Zászka-
liczky Pál. 

VI . 

A Magyarországi Ökumenikus Tanács. 

( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnökség: 
világi elnök: D. Radvánszky Albert, egyházi elnök: Dr. Ravasz László, 
társelnökök: D. Kapi Béla, és Farkasfalvi Farkass Géza. 
ügyvezető alelnök: Dr. Boér Elek, 

Evangélikus tagok: Dr. Radványszky Antal, Vargha Sándor, Ordass La-
jos, Turóczy Zoltán, Dr. Kaas Albert , Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, 
Dr. Jánossy Lajos, Kemény Lajos, Kendeh György, Purgly Lajos. 

Református tagok: Dr. Ravasz László, Dr. Lázár Andor, Muraközyf 
Gyula, Dr. Pap László, Dr. Teleki László, Dr. Victor János, Győry 
Elemér, Dr. Balogh Jenő, Dr. Benedek Sándor, Dr. Cseh-Szombathy 
László, Dr. Laky Dezső, Dr. Trócsányi Dezső, Dr. Enyedy Andor,' 
Farkasfalvi Farkass Géza, Dr. Nagy Barna, Dr. Dussay János , 
Vargha Imre, Dr. Révész Imre, Dr. Szentpéteri Kun Béla, Dr. 
Kállay Kálmán, Dr. Kölcsey Sándor, Dr. Vasady Béla. 

VII . 

Zsinati anyagot gyűjtő bizottság. 
( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnökség: D. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő és D. Kapi Béla 
püspök. 

Tagok: az egyházkerületek elnökségei, az egyetemes főjegyzők és ügyész, 
továbbá Dr. Mikler Károly, Dr. Vladár Gábor, Dr. Sólyom Károly, 
Dr. Bertha Benő, Dr. Remport Elek, Dr. Bruckner Győző, Dr. 
Lányi Márton, Dr. Knóth László, Dr. Handel Béla, Dr. Gsengődy 
Lajos 

VIII . 

Tanügyi bizottság. 
( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: D. Kapi Béla püspök. 
Alelnök: Dr. Jugovics Lajos. 
Előadók: Dr. Gaudy László, a vallástanítási albizottság elnöke, vallás-

tanítási előadó, < 
Dr. Zelenka István jogakadémiai előadó, 
Dr. Prőhle Jenő középiskolai előadó, 
Rozsondai Károly tanítóképzőintézeti előadó, 
Herendi Károly nép- és általános iskolai előadó, 



32 

Tagok: a püspökök, az egyházkerületi felügyelők, a hittudományi kar 
mindenkori dékánja, továbbá Arató István, Dr. Bánkúty Dezső. 
Jeszenszky Margit , Dr. Sass Gábor, Dr. Felkay Ferenc, Hanzmaim 
Károly, Dr. Jánossy István, Lábossá Lajos, Loos János, Dr. Bukovszky 
Ferenc, Dr. Komjáthy Miklós, Pataki Sándor, Dr. Schneller Károly, 
Dr. Schárbert Ármin, Lehoczky Egyed, Zacher Lajos, Grűnvalszky 
Károly, Bartal Béla, Dr. Zimmermann Ágoston. 

Vállástanítási albizottság. 
Elnök: Dr. Gaudy László. 
Tagok: a hittudományi kar mindenkori dékánja, továbbá Dr. Csengődy 

Lajos, Kemény Lajos, Lábossá Lajos, Ruzicska László, Ruttkay 
Elemér, Veöreös Imre, Szekej András, Dr. Weiszer Elek, Sokoray 
Miklós. 

IX. 

Missziói bizottság. 
( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: az egyetemes közgyűlés egyházi elnöke. 
Tagok: a püspökök, az egyetemes egyházi főjegyző, az egyetemes főtitkár, 

minden egyházkerületből egy-egy egyházkerületi missziói lelkész, a 
hittudományi karon a misszió előadó tanára : Dr. Jánossy Lajos, 
továbbá Csepregi Béla, Bonnyai Sándor, Dezséry László, Kemény. 
Lajos, Zulauf Henrik, Jakus Imre, Danhauser László, Dr. Kekeu 
András. 

a.) Evangélizációi albizottság. 
Elnök: Túróczy Zoltán. 
Ügyvezető alelnök: Csepregi Béla. 
Tagok: Sré ter Ferenc, Zulauf Henrik, Veöreös Imre, Malaga Elza, 

Túrmezei Erzsébet, Ágoston Sándor, Dr. Mády Zoltán, Dr. Reök 
Iván, Görög Tibor, Dr. Gyimesy Károly, Dr. Karsay Gyula. 

b.) Ifjúsági albizottság. 
Tagok: az EKIE és KLE elnökei, az i f júsági lelkészek: Dezséry László, 

Bonnyai Sándor, Grűnvalszky Károly, Tekus Ottó, a budapesti val-
lástanítási igazgató: Dr. Gaudy László, továbbá Kincses Gusztáv,, 
Marcsek János, Dr. Mády Zoltán, Veöreös Imre, Gerhát Sándor, 
Dr. Deák János, Danhauser László, Gyöngyösi Vilmos, Korén Emil, 
Benczúr László, Csepregi Béla, Dr. Frenyó Vilmos, Görög Tibor, 
It tzés Mihály, Virág Jenő, Ágoston Sándor, Újhelyi Aladár . 

c.) Zsidómissziói albizottság. 
Elnök: Kemény Lajos esperes. 
Tagok: Ágoston Sándor, Szilassy Sándor, Somló Endre, Rózsa Gyula, 

Dr. Reök Iván, Sré ter Ferenc, Dr. Benes Miklós, Dr. Frenyó Vilmos, 
Pór János, Gálát György, Grűnvalszky Károly. 

d.) Diakóniai albizottság. 
Elnök: Zulauf Henrik. 
Tagok: Dr. Farkas Mária, Huber Etelka, Lukács István, Mekis Ádám, 

Joób Olivér, Molnár Gyula (Esztergom). 
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e.) Szereleiintézmények albizottsága. 

Elnök: Dr. Keken András. 
Tagok: Scholz László, Ruzicska László, Jakus Imre, Kiss György, Hanz-

mann Károly, Balczó András, Rónay Zoltán. 

f.) Külmissziói albizottság. 

Elnök: Danhauser László. 
Tagok: Gyöngyösi Vilmos, Gerhát Sándor, Veöreös Imre, Dr. Pod-

maniczky Pál, Terei Endre, Dr. Molnár Gyula (Budapest), Molnár 
Gyula (Esztergom). 

X. 

Theológiai bizottság. 

( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: az egyetemes felügyelő. 
Tagok: a püspökök, az egyházkerületi felügyelők, a tanügyi bizottság 

elnöke, a hittudományi kar mindenkori dékánja és prodékánja, mint 
az egyházkerületek által kiküldött tagok: Scholz László, Dr. Gaudy 
László, Dr. Kiss Jenő, Dr. Sólyom Jenő, Dr. Vető Lajos, Veöreös 
Imre; 

póttagok: Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Keken András^ Dr. Csengődy Lajos, a 
szervezendő három albizottság elnökei, a Theológusok Otthonának 
igazgatója. s 

XI. 

Lelkészjelölt eket minősítő bizottság. 

( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: az egyetemes közgyűlés egyházi elnöke. 
Helyettes elnököt a bizottság sa já t kebeléből választ. 
Tagok: a hittudományi kar dékánja, prodékánja, a hittudományi kar 

két választott kiküldöttje, a Theológusok Otthonának igazgatója, 
a soproni, mint helyi egyházközségből: Hanzmann Károly, Beyer 
Pál, Ziermann Lajos, Dr. Hertay Zoltán. 

XII. 

Lelkészképesítő bizottság. 

( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

a.) Közös gyűlések. 

Elnökség: az egyetemes közgyűlés elnöksége. 
Tagok: a püspökök, a hittudományi kar mindenkori dékánja és pro-

dékánja, az egyetemes ügyész, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke 
s az egyházkerületi osztályok rendes tagjai. 

Jegyző s ^előadó: egy esetről-esetre megbízott tag. 
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b.) Egyházkerületi osztályok. 

Bányai Egyházkerületi Osztály: 
elnöke: a püspök, 
rendes tagok: Dedinszky Gyula, Dr Gaudy László, Kemény Lajos» 

Scholz László; 
póttagok: Dr. Keken András, Kendeh György. 

Dunáninneni Egyházkerületi Osztály: 
elnöke: a püspök, 
rendes tagok: Dr. Csengődy Lajos, Dr. Jánossy Lajos, Péter Hen-

rik, Szekej András ; 
póttagok: Ottmár Béla, Molnár Gyula. 

Dunántúli Egyházkerületi Osztály: 
elnöke: a püspök, 1 

rendes tagok: Budaker Oszkár, Kiss Samu, Szabó József, Takács 
Elek, Molitórisz János ; 

póttagok: Veöreös Imre, Dr. Nagy Gyula. 
Tiszai Egyházkerületi Osztály: 

elnöke : a jpüspök, 
rendes tagok: Marcsek János, Joób Olivér, Dr. Pass László, Dr . 

Vietórisz István; 
pót tagok: Rőzse István, Dr. Ottlyk Ernő. 

XII I . 
Alkotmány és jogügyi bizottság. 

( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: a z egyetemes felügyelő. 
Tagok: a püspökök és az egyházkerületi felügyelők, vagy ezen állások 

egyikének üresedésben léte esetén a hivatalában legidősebb egyház-
megyei felügyelő, az egyetemes jegyzői kar, az egyetemes ügvészy 
továbbá: Dr. Bertha Benő, Dr. Bruckner Győző, Dr. Vladár Gá-
bor, Mátis István, Dr. Hándel Béla, Molnár Gyula, (Esztergom), 
Dr. Kaas Albert , Dr. Landgráf Dezső, Dr. Lányi Márton, Dr. 
Kéler Bertalan, Dr. Mikler Károly, Dr. Nendtwich Andor, Dr. 
Pazár Zoltán, Dr. Rásó Béla, Dr. Murányi György, Takács Eleki, 
Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Dr. Zsedényi Béla, Dr. Zsigmondy 
János, Dr. Streicher Andor, Dr. Zelenka István. 

XIV. 

Pénzügyi bizottság. 
( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: az egyetemes felügyelő. 
Tagok: a püspökök és áz egyházkerületi felügyelők, az egyetemes ügyész, 

az egyetemes főellenőr, az egyetemes pénztáros, az egyetemes ellenőr, 
továbbá: Müller Róbert, Dr. Czirják Mihály, Duszik Lajos, Dr. 
Farkass Béla, Nedeczky-Griebsch Viktor, Ilanzmann Károly, Zsák 
Emil, Dr. Kaas Albert^ Dr. Konkoly Elemér, Dr. Landgráf Dezső, 
Dr. Mikler Károly, Dr. Ajkay István, Szalay István, Németh Géza, 
Chován Sándor, Margócsy Emil, Dr. Zsigmondy Kálmán, Prőhle 
Henrik, Alexander Imre. 



XV. 

Egyetemes Számvizsgáló bizottság. v 

(1946—1949.) 

Elnökség: az egyetemes számvevőszék elnöksége. 
Tagok : Dr. Gedeon Imre, Csekey Zoltán, Dr. Ajkay István, Tavassy 

Zoltán. 

XVI. 

Alapítványi bizottság. 

(1946—1949.) 

Elnök: az egyetemes felügyelő. 
a.) Hivatalból tagok: az egyetemes főjegyzők, az egyetemes számve-

vőszék elnökei, az egyetemes ügyész; 
b.) választott tagok: Ocskay Frigyes, Dr. Pataky Ernő, Hanzmann 

Károly, Dr. Zsedényi Béla. 

XVII . 

Szigethy—Halász—Brósz-alapítványi bizottság. 

(1946—1949.) 
Elnök: az egyetemes felügyelő. 
Tagok : Vargha Sándor egyetemes főt i tkár , aki egyben előadó is, továbbá 

Dr. Bánkáty Dezső, Dr. Konkoly Elemér, Dr. Rásó La jos , Ken-
deh György. 

X V I I I . 

Egyetemes egyházi nyugdíjintézeti bizottság. 

(1946—1949.) 
Elnökök: D. Radvánszky Alber t egyetemes felügyelő és D. Kapi Béla 

püspök. 
Hivatalból tagok: Dr. Rásó La jos egyetemes főügyész, Vargha Sándor 

ügyvivő, úgyis, mint egyetemes főt i tkár , Keszt ler László (1947. de-
cember 31-íg) egyetemes pénztáros, Pé t e r La jos (1947. december 
31-ig) egyetemes ellenőr, a Mele részéről annak elnöke; 

az egyházkerületek a ján lása a lapján választott t agok: Dr. Keken András,/ 
Kirchner Rezső, Hanzmann Károly, Marcsek János . 

XIX. 

Egyetemes levéltári és könyvtári bizottság. 

(1946—1949.) 
Elnök: D. Dr. Prőhle 'Károly. 
Alelnök: Dr. Hamvas Béla. 
Tagok : a könyv- és levéltáros, továbbá Dr. Keken András , Dr. Klein 

Gáspár , Dr. Kossányi Béla, Dr. Komjáthy Miklós, Dr. Mády Zol-
tán, Dr. Rexa Dezső, Dr. Sólyom Jenő, Dr. Wel lmann Imre, -Dr. 
Wiczián Dezső. ; 
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XX. 

; A Luther-Otthon nagybizottsága. 
( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: az egyetemes felügyelő. 
Ügyvezető alelnök: Sándy Gyula. 
Tagok: az egyházkerületi elnökségek, a Luther-Otthon igazgatója s jog-

tanácsosa, továbbá Dr. Bukovszky Ferenc, Dr. Zelenka István, Dr. 
Bánkúty Dezső, Dr. Sass Gábor, Dr. Jugovics Lajos, Kemény La-
jos, Friedrich Lóránd, Dr. Blaskovich Andor; tanácskozási joggal 
a Luther-Otthon orvosa s az egyházegyetem pénztárosa. 

Örökös tiszteletbeli tag: Dr. Mikler Károly. 

A Luther-Otthon kishizottsága. 

Elnök: Sándy Gyula. 
Tagok: Dr. Jugovics Lajos, Dr. Blaskovich Andor, Vargha Sándor 

igazgató, Dr. Borostyánkőy László jogtanácsos. 

XXI. 
Egyetemes énekiigyi bizottság. 

( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: D. Kapi Béla püspök. 
Tagok: Dr. Bánkúty Dezső, Fodor Kálmán, Dr. Gaudy László, Dr. 

Gárdonyi Zoltán, Hamar Gyula, Kapi Gyula, Kapi-Králik Jenő, 
Kemény Lajos, Linder László, Peskó Zoltán, Schultz Aladár, Schulek 
Tibor, Dr. Pass László, Uhrin Károly, Dr. Vietórisz József, Za-
lánfy Aladár, Zászkaliczky Pál, Becht József. 

XXII. 
i A Thelógusok Otthonának helyi bizottsása. 

( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: Hanzmann Károly. 
Rendes tagok: Budaker Oszkár, a Theológusok Otthonának igazgatója, 

a hittudományi kar mindenkori dékánja és prodékánja, továbbá Dr. 
Heimler Károly, Dr. Hertay Zoltán, Prickler János, Beyer Pál, D. 
Dr. Prőhle Károly, Dr. Deák János, Dr. Karner Károly, Dr. Scheffer 
Oszkár, Dr. Schindler András, Dr. Sólyom Jenő, Vándor Zsigmond. 
Dr. Zergényi Pál, Dr. Wiczián Dezső. 

XXIII. 

Adóalapi bizottság. 
( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnökség: az egyetemes közgyűlés elnöksége. 
Hivatalból tagok: az egyházkerületek elnökségei, az egyetemes főjegy-

zők, az egyetemes ügyész és Hanzmann Károly, mint előadó s jegyző; 
egyházkerületenként választott tagok: Bódi Pál, Németh Géza, Kiss 

Samu, Margócsy Emil, Chovan Sándor, Dr. Ajkav István, Jung 
Aladár. 
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XXIV. 
Liturgiái bizottság. 

( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: D. Kapi Béla püspök. 
Tagok: Joób Olivér, Becht József, Dörmer Frigyes, Dr. Gaudy László, 

Dr. Csengődy Lajos, Wel t le r Ödöin, Marcsek János, Linder László, 
Beyer Pál, Dr. Jánossy Lajos, Scholz László, Szekej András, 
Zászkaliczky Pál. 

XXV. 

Sajtó" s irodalomügpi bizottság. 
( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: D. Kapi Béla, mint hivatalára nézve legidősebb püspök. 
Ügyvezető alelnök: Kemény Lajos. 
Tagok: a hittudományi kar egy képviselője, a Luther-Társasag elnöke, 

ügyvezető elnöke, főtitkára, illetve annak helyettesitésekcppen tit-
kára, a meglévő s meginduló egyházi lapok szerkesztői, továbbá 
Dr. Karner Károly, Lukács István, Szabó József, Friedrich Lajos, 
Bonnyai Sándor, Molitórisz János, Somogyi Béla, Dr. Remport 
Elek, Korén Emil, Csepregi Béla, Zulauf Henrik, I t tzés Mihály, 
Yeöreös Imre, Sréter Ferenc, Dr. Gaudy László, Dczséry László, 
Seholz László, Dr. Csengődy Lajos, Váczi János, Kemény Gá-
bor* Dr. Mády Zoltán, Dr. Hamvas Béla. 

XXVI. 

Egyházművészeti tanács építészeti osztálya. 
( 1 9 4 6 — 1 9 4 9 . ) 

Elnök: egyetemes jellegű építkezés esetén az egyetemes felügyelő, 
egyéb esetekben pedig az illetékes egyházkerület püspöke. 

Rendes tagok: Kemény Lajos, Gregersen Hugó, Dr. Komjáthy Jenő, 
Sándy Gyula, Medgyaszay Gyula, Friedrich Lóránd, Arvé Károly, 
Dr. Kultsár Barnabás; 

póttagok: Zászkaliczky Pál, Sárkány Gyula, Münnich Aladár, Grer» 
gersenné Lux Alice, Kalotay Lajos, Dr. Kaas Albert . 
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