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Tibor
b) jegyzőkönyvi kivonattal:
Csaba György, Dr. Zelenka Frigyes, Stranszky János dr., Dr. Gregersen
Nils, Kovács Gyula, Péter Henrik, Bányai Sándor, Gerhát Sándor, Dr.
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Róbert, Németh Károly, Menyhár István, Dr. Jánossy Lajos, Dr. Kiss Jenő,
Dr. Viczián Dezső, Kiss Samu, Dr. Nagy Gyula, Garam Zoltán, Dubovay
Géza, Gyarmathy Dénes, Nyirő József, Kovács Béla, Rácz Sándor, Ruthy
Dénes, Bácsi Sándor, Dombi László, Boros Lajos, Hódi Pál
IV. A TISZAI EGYHÁZKERÜLETBŐL
a) megbízólevéllel:
Becht József, Tessényi Kornél, Rőzse István
b) jegyzőkönyvi kivonattal:
Dr. Aradványi Endre, Dr. Nemes Géza, Moravcsik Sándor, Golti Károly,
Tarján Béla
V. A TEOLÓGIAI AKADÉMIA RÉSZÉRŐL
Dr. Pálfi Miklós
A közgyűlés a törvény szerinti tagjain kívül mint vendég megjelent Dr.
Szimonidesz Lajos tábori püspök, ugyancsak mint vendégek sokan a
budapesti és vidéki lelkészek, diakonisszák és más egyháztagok közül.
Kimentették magukat: Darvas József, Dr. Velsz Aladár, Becht Rezső, Dr.
Rásó Béla, Mihály Sándor, Koritsánszky Ottó, Dr. Kovács János, Göllner
László, Palotai Pál, Rónay B. Gyula, Botyánszky János, Solymár András.
Az egyetemes közgyűlést előkészítő bizottsági ülések szeptember hó 27.
és 28. napján két napon keresztül egészen az éjszakai órákig folytak.
28-án du. az evangélikus leánygimnázium dísztermében közgyűlés
előértekezlet volt, azután pedig a közgyűlés már jelenlévő tagjai a Deák
téri templomban gyámintézeti istentiszteleten vettek részt. Az
istentiszteleten Nagy Miklós zalaegerszegi lelkész, az egyetemes
gyámintézet lelkész-elnöke hirdette az igét.
Szeptember 29-én a kora reggeli órákban gyülekeztek a közgyűlés
résztvevői az egyetemes egyház Üllői úti székházának udvarán és
folyosóin s reggeli 8 órára már zsúfolásig megtelt az egyetemes székház
imaterme.
1. Az elnökség elfoglalta a helyét az emelvényen és Dr. Reök Iván
egyetemes felügyelő megnyitotta a közgyűlést, igeolvasással és imával.
2. Az egyetemes felügyelő a jegyzői kar azon bejelentése után, hogy az
egyházkerületek kiküldöttei kellő számú megbízólevelet mutattak be, s a
megjelentek jegyzéke összeállíttatott, s ennek alapján a
határozatképesség megállapíttatott, a közgyűlés megalakultnak jelenti
ki.

Ezzel kapcsolatban az ügyrend értelmében jegyzőkönyv-hitelesítő
bizottság lévén kiküldendő
az egyetemes közgyűlés,
az elnökség elnöklete alatt,
a jegyzői karon,
a főügyészen és
a főtitkáron kívül
a jegyzőkönyv-hitelesítő bizottságba
Dr. Vető Lajos, Szabó József, Cserháti Sándor, Krepuska István, Dezséry
László, Dr. Fekete Zoltánt küldi ki.
3. Az egyetemes felügyelő beterjeszti következő jelentését.

Tisztelt Egyetemes Közgyűlés!
Az egyházkormányzat szolgálat. Amikor tehát egyházkormányzatról
bármiféle összefüggésben szólok, mindig erre a szolgálatra gondolok,
amelyet szeretnék Urunk intése értelmében vállalni: Aki első akar lenni
köztetek, legyen mindenki szolgája.
Egyházunk mostani életében két látszólag egymással ellentétes, valójában
párhuzamosan futó egyházkormányzati elv érvényesítését látom
szükségesnek. Az egyik a centralizáció elve. Az egyház egy test, a Jézus
Krisztus teste, szerves, organikus egység. Éppen ezért az egyház nem
egyesek, vagy kisebb-nagyobb csoportok versengési területe, hanem az
együtt szenvedő és örvendő, együtt munkálkodó, a fővel egymással
szorosan egységbe fűzött tagok közössége. Ennek a közösségnek és
egységnek a hangsúlyozása ma rendkívül időszerű. Az egyesületi, mozgalmi
keresztyénség ideje lejárt. A magára talált egyház sajátjának ismerte
fel azokat az életfunkciókat, amiket eddig sokszor hívő emberek lelkes
csoportjai, de nem maga az egyház közössége végzett. Az egyháznak ma
inkább, mint valaha, egyszerre kell megmozdulnia és lépnie s egyféle
hangot adnia. A trombitának nem szabad bizonytalan zengést tennie.
Ezért van az egyháznak szüksége elhatározásaiban, vállalkozásaiban,
teherhordozásában, szolgálatában egységes és központi vezetésre, amely
összefog minden erőt, egyesít minden törekvést. A szolgálat és a
felelősség terhének megnövekedése kívánja ezt így.
A másik elv a decentralizáció elve. Az egyház egy test, és ez a test, ez
a szerves egység tagjaiban a gyülekezetekben él. A gyülekezetekben
hirdetik az igét, szolgáltatják ki a szentségeket, a gyülekezet tagjai
alkotnak hit- és szeretetközösséget. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy
minden egyházi munka voltaképpen gyülekezeti munka és hogy minden munkát
az egyházban az egyes gyülekezeti munka és hogy minden munkát az
egyházban az egyes gyülekezeteknek kell hordozniok és végezniök. Ez
pedig roppant módon megnöveli a gyülekezetek jelentőségét és
felelősségét. A gyülekezet teremti meg az egyház anyagi önfenntartásának
alapjait, a gyülekezetekben találkozik az egyház a világgal, amelyben
él, a gyülekezet végzi a misszió szolgálatát. Azok a döntések, amelyeket
az egyház meghoz az egyes gyülekezetek megtartásában válnak valósággá

Egyház az államban
Egyházunk a világban él. Ez a világ a mi számunkra a Magyar
Népköztársaságot jelenti. A Magyar Népköztársaság államával egyházunk
megegyezett. Ennek az egyezménynek az útján járunk és napról-napra
tapasztaljuk, hogy egyházunk vezetősége bölcsen járt el, amikor ezt az
egyezményt megkötötte. Minden azóta bekövetkezett esemény, s nem utolsó
sorban a római katolikus egyház közelmúltban megkötött hasonló
egyezménye, igazolta azt, hogy egyházunk helyesen járt el, amikor ezt az
egyezményt megkötötte.
A kormány segítőkészségének kézzelfogható jele volt az a 750.000
forintnyi rendkívüli újjáépítési államsegély, amelyet egyházunk 1949
nyarán kapott. Ezt az összeget a háborús pusztítás által megrongált
egyházi épületek helyreállítására fordítottuk. Ezt az alkalmat is
felhasználom arra, hogy ezért a nagyon jóleső segítségért hálás
köszönetemet kifejezzem.
1949. augusztus 20-án megjelent és életbe lépett a Magyar Népköztársaság
Alkotmánya. Az új Alkotmány 54. §-a biztosítja az állam polgárainak
lelkiismereti szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát.
Ugyanez a paragrafus kimondja az egyház és az állam különválasztását. Az
Alkotmánynak ezek a rendelkezései összhangban állanak az egyezménnyel.
Egyházunknak úgy kell életét berendeznie, hogy az államtól elválasztott,
szabad egyház önállóságában és szabadságában viselje saját terheit és
gondoskodjék önfenntartásáról. Ez a feladat csak látszatra anyagi
természetű, valójában elsősorban és alapvetően a hitnek a kérdése. Csak
egy felébredt, eleven hitű, megéledt gyülekezeteiben élő egyház
vállalkozhatik a szabad egyház életére. Egyházunk hitben indult el erre
az útra s ez azt jelenti, hogy egyedül Isten ingyenvaló és mindenható
kegyelmére támaszkodva akar élni ebben a világban.
A Magyar Népköztársaság Alkotmányára egyházunk valamennyi lelkésze és
egyházi tisztviselője az esküdt idejében letette.
1949. szeptember 6-án az 5. sz. törvényerejű rendelettel a Magyar
Népköztársaság bevezette a fakultatív vallásoktatást. Az általánosan
kötelező vallástanítás rendszerének feladása az általános lelkiismereti
és vallásszabadság, valamint az egyház és állam szétválasztásának
elvéből logikusan következik. Magától értetődő, hogy élőhitű szülők
gondoskodni kívánnak gyermekeik evangélikus hitben való neveléséről.
1949. decemberében megkötötte egyházunk a kormánnyal az egyházi
tulajdonban lévő mezőgazdasági ingatlanok tárgyában a szerződést. Az
időközben bekövetkezett események a legnagyobb mértékben igazolták
egyházunk vezetőségének előrelátását, amellyel ezt a keretszerződést
megkötötte.
Egyházunk életében nagyjelentőségű lépés az egyház és állam
szétválasztásának terén az evangélikus hittudományi karnak a pécsi
egyetemről való leválasztása. Ezzel a lelkészképzés visszakerül az
egyház saját hatáskörébe és rendelkezésébe.
Különféle konferenciáinkra, gyűléseinkre ebben az évben is mintegy
kétezer kedvezményes vasúti jegy váltására jogosító igazolványt kaptunk.
Vallástanítási tankönyveinkre az engedélyt megkaptuk s általában
megkaptuk azokat az engedélyeket, amelyek egyházi sajtónk
fenntartásához, egyházi kiadványaink megjelentetéséhez

szükségesek.
Egyházunk és a Ökumene
Magyarországi Evangélikus Egyházunknak az Egyházak Világtanácsával való
kapcsolatai eddig jórészt a Lutheránus Világszövetségen keresztül
futottak. A Lutheránus Világszövetséggel való kapcsolatok tisztázása
céljából utaztam 1949 nyarán Vető Lajos püspökkel Genfbe. Alkalmunk volt
tárgyalni Michelfelderrel, a Lutheránus Világszövetség főtitkárával,
valamint St. Hermannal, P. Empievel és M. Dietrichhel. E tárgyalások
folyamán tájékoztattuk őket evangélikus egyházunk helyzetéről és
megbeszéltük az elmaradt külföldi segély folyósításának lehetőségeit.
Erre vonatkozólag határozott ígéretet kaptunk. Hogy a segély folyósítása
mégis elmaradt, annak oka az volt, hogy azt négy feltételhez kötötték,
amelyek közül csak kettőt volt módunkban teljesíteni, nevezetesen
elküldöttük az 1948-ban érkezett 200.000 dollárral való pontos
elszámolást s beterjesztettük a várható segélyre vonatkozó felosztási és
felhasználási tervezetünket. Nem volt azonban teljesíthető az a
feltétel, mely szerint a magyar kormánynak írásban kellett volna
hozzájárulnia a külföldi segély kéréséhez s elfogadásához. Valamint
különösnek kellett találnunk a 4. feltételt is, amely azt kívánta, hogy
egy amerikai bizottság jöhessen Magyarországra a segély felhasználásának
ellenőrzésére.
Kint tartózkodásunk alkalmával meghívtuk Magyarországra Michelfelder
főtitkárt, Hedenquist lelkészt, Gusztáv Adolf Darell svédországi
professzort és Sámuel Trexler amerikai professzort. Sajnos az előbbi
három beutazási vízumát nem sikerült megszerezni, S . Trexlert pedig
időközben történt megbetegedése, majd halála akadályozta meg az
utazásában. 1950. februárjában szükségesnek láttuk, hogy egyházunk
állásfoglalásáról és a Lutheránus Világszövetséghez való viszonyáról
nyilatkozatot bocsássunk ki. Ezt a nyilatkozatot az a sok meg nem értés
és rosszindulatú hírközlés tette szükségessé, amely egyházunk
magatartásával kapcsolatban a külföldi világsajtóban s az egyházi
sajtóban is napvilágot látott. Üzenetünk, amelyet az Egyházak
Világtanácsához és a Lutheránus Világszövetséghez intéztünk, nagy
feltűnést keltett s azt számos külföldi sajtóorgánum közölte és
méltatta. A nyilatkozatot általánosan megértéssel fogadták és annak
komoly teológiai mondanivalója mély benyomást tett, Michelfelder
főtitkár és ??? (olvashatatlan) norvég püspök nyílt levélben
választoltak a nyilatkozatra. Ezekre a nyílt levelekre nem volt szükség
válaszolnunk. Megtették ezt helyettünk azok a külföldi protestáns vezető
férfiak, akik mindig hálára kötelező szeretettel és megértéssel állottak
mellénk. Közülük is kiemelkedik Hermann Diem würtenbergi evangélikus
lelkész, a németországi hitvalló egyház vezető alakja, aki rendkívül
komoly és mély teológiai megalapozottságú nyílt levéllel szállt síkra
egyházunk magatartása mellett.
Ebben az esztendőben, illetőleg még 1949. decemberében összesen
28.525,60 forint külföldi segély érkezett, amelyet legnagyobb részben
lelkészek segélyezésére fordítottunk.
Igen jelentős volt az a segítség, amelyet az Egyházak Világtanácsa
gyógyszerek juttatásával nyújtott az arra rászoruló egyházi
alkalmazottaknak, ezért ezen a helyen is hálás köszönetet

mondok.
Az egyetemes törvényszék
Két ízben ülésezett 1949. augusztus 11-én és 1950. szeptember 20-án.
Az egyházegyetem külön fegyelmi bírósága, amely 1950. március 3-án
tartott rendkívüli egyetemes közgyűlést alakult meg, egy ízben ült
össze, 1950. április 1-én. Tárgyaltatott Ordass Lajos püspök fegyelmi
ügye.
A külön fegyelmi bíróság Ordass Lajost viselt egyházkerületi püspöki
hivatalától való elmozdításra ítélte. A bíróság egyúttal megállapítja,
hogy Ordass Lajosnak és az utána tartásra jogosultaknak ellátási igénye
fennmarad. Közölhetem az egyetemes közgyűléssel, hogy az egyetemes
nyugdíjintézet azóta már le is tárgyalta Ordass Lajos nyugdíjügyét és
számára 1.334 Ft nyugdíjat állapított meg. Egyébként részére f. évi
április hó 1-ig visszamenőleg havi 1.000 Ft nyugdíjelőleget
folyósítottam.
Itt emlékezem meg arról, hogy egyházunk vezetőségének ismételt
közbenjárására Ordass Lajost 1950. május 30-án, Vargha Sándort pedig
1950. június 7-én szabadlábra helyezte az illetékes állami hatóság.
Kormányzat és egyház-közigazgatás
Elnöki tanácsülést összesen 12 ízben tartottunk. Ezek a tanácsülések is
egyre nyilvánvalóbbá tették, hogy a négy egyházkerület hogyan forr
össze Isten kegyelméből egyre inkább egy egységes testté a magyarországi
evangélikus egyházzá. Itt mondok megindultan köszönetet a püspöki
karnak, mind a négy felügyelő testvéremnek, valamint az egyetemes
presbitérium minden egyes tagjának, azért a megértő és önfeláldozó
munkáért, egyházhűségért és hívő buzgalomért, amellyel munkámban
támogattak. Isten nagy ajándéka az a mindinkább elmélyülő konszenzus,
amely az egyház vezetőségében létrejött és a nehéz döntések
meghozatalában megnyilvánult. Külön is hálás köszönetemet fejezem ki
elnöktársamnak, Turóczy Zoltán püspöknek, akinek gazdag tapasztalatait,
hívő tisztességét olyan jólesően érezhettem munkámban magam mellett.
Egyetemes egyházunk az elmúlt munkaévben egy rendkívüli közgyűlést is
tartott, 1950. március 3-án. Ennek a közgyűlésnek legfontosabb tárgya az
általános tisztújítás volt. Az azóta eltelt idő megmutatta, hogy milyen
helyes és szükséges lépés volt az egyház közigazgatási és törvénykezési
testületeinek, missziói életét hordozó bizottságainak megújítása, friss
erőkkel való megtöltése. Ezt azóta minden bizonnyal azok is átlátták,
akik akkor az egyház vezetőségének szándékát még nem tudták megérteni. A
meg nem értésüknek az általános tisztújítás ellen beadott petícióval is
kifejezést adtak. Meg vagyok róla győződve, hogy a meg nem értés ma már
igen nagy mértékben eloszlóban van. Egyházunk feladatai elvégzéséhez
minden jó szándékú és munkás tagjára szüksége van. Nem nélkülözhetjük
azokat, akiknek Isten tehetséget, talentumokat adott, amelyeket az
egyház életében kell gyümölcsöztetniük. Innen is kézfogásra nyújtom ki
kezemet minden papi köntöst viselő, vagy anélkül az egyházban szolgáló
testvérem

felé s hívom és várom őket a munka és a szolgálat útjára. Ez ez egy
dolog: az egyház szolgálata az, amibe nemes tusában versengenünk lehet
és kell, mindig a Jézus Krisztus jó vitézeinek, ahogyan arról Pál
apostol Timotheushoz írott második levelének második részében ír.
Meg kell jegyeznem, hogy az elnöki tanács és az egyetemes presbitérium
rendkívül gyakori összehívása, valamint az ugyancsak szükségszerűen
összehívott rendkívüli közgyűlés igen súlyos terheket rótt az
egyházegyetem költségvetésére. Ezek a rendkívüli kiadások érthetővé
teszik, hogy az egyházegyetem anyagi helyzetének biztosítása súlyos
gondokat okozott és okoz és hogy e tekintetben az egész egyháznak
támogatnia kell az egyházegyetem feladatainak teljesítésében, akkor
amikor a jövőbe tekintve az egész háznak úgy kell háztartást kiépítenie,
hogy az államsegély fokozatos csökkenésével egyre inkább a maga lábán
egyház-közigazgatási szervek anyagi hátterének kiépítésére is. Ezt a
kérdést már most szeretném minden egyházát szerető evangélikus
egyháztagnak szívére és lelkiismeretére helyezni.
A lelkészképzés ügye
Evangélikus egyházunk lelkészképzésének ügye ebben az esztendőben
fordulóponthoz érkezett. A hittudományi karnak az egyetemről történt
leválasztása következtében egyházunk felállítja a Teológiai Akadémiáját,
mely hívatva van a lelkészképzést biztosítani.
A vallástanításra
jelentkezettek számának csökkenésével egyházunk számára időszerűvé vált
azoknak a vallástanítással foglalkozó lelkészeknek a sorsával való
törődés, akiknek nem lesz elegendő növendék- és óraszámuk ahhoz, hogy
önálló vallástanító-lelkészi díjazást kaphassanak. Ebben a kérdésben
tárgyalásokat folytattunk az illetékes állami hatóságokkal és ígéretünk
van arra, hogy megértésre számíthatunk. Ez azonban nem mentheti meg az
egyházat az alól a kötelezettsége alól, hogy lelkészi oklevéllel bíró,
felszentelt munkásairól ne gondoskodjék. Kifejezést kell adnom azon
meggyőződésemnek, hogy itt elsősorban azok az egyházközségek kell hogy
felelősséget érezzenek és teherhordozást vállaljanak, amelyeknek a
területén az illető vallástanító lelkészek működnek. Hiszem, hogy
gyülekezeteinknek pásztoraik iránti szeretete, s gyermekeik között eddig
végzett munka megbecsülése s az a tudat, hogy gyermekeink és ifjúságunk
iránt való s a missziói parancsban gyökerező elkötelezésük és
felelősségünk s így a munka alkalma és szüksége is a változott
körülményekkel nem csökkent, hanem nőtt, meg fogja találni a módját
annak, hogy vallástanító lelkészeiknek a gyülekezetekben való
elhelyezkedését s így anyagi egzisztenciáját is biztosítsa.
Ehelyütt emlékezem meg azokról az ankétekről, szám szerint 11-ről,
amelyeket 1949. októberétől kezdődően 1950. év júniusáig a Luther Márton
Intézetben tartottam. Ezeken az ankétokon

evangélikus lelkészi karunknak szinte minden tagja megjelent. Ezenkívül
tartottunk egy ankétot két gimnáziumunk tanári kara részére is. Célom az
ankétok tartásával az volt, hogy a lehető legrövidebb időn belül kezet
szoríthassak egyházunk minden lelkészével s megtaláljam velük a
személyes kapcsolat megteremtésének a lehetőségeit. Ezentúl az ankétek
előadásait, megbeszéléseit úgy állítottam össze, hogy elvi alapvetést és
gyakorlati útmutatást szerettünk volna nyújtani azokban az égető
kérdésekben, amelyekben a mindnyájunknak annyira szükségünk van az Isten
akarata szerint való eligazodásra. Az ankétek megbeszéléseit magam
vezettem, azokon előadást tartottak a püspöki kar tagjai is, valamint
legszűkebb munkatársi köröm tagjai. Ezeknek az összejöveteleknek a
jelentőségét nem vagyok hívatva elbírálni. Hiszem, hogy szándékunkat
megáldotta Isten és gyarló fáradozásunkat az ő irgalmas ítélete alá
helyezhetem. Örülök, hogyha egyebet nem is, de alkalmat nyújthattam
lelkészi karunk tagjainak találkozására, mert erre nagy szükség van;
beszélgetnünk kell egymással, ki kell cserélnünk gondjainkat és
gondolatainkat, meg kell hallgatnunk egymást, és együtt kell
elcsendesednünk Isten színe előtt, hogy az Ő igéjéből vehessünk erőt,
tanítást és vigasztalást.
Jelentésem végére érkezve hálát adok Istennek azért, hogy mindeddig
kegyelmesen hordozott, óvott s vezetett bennünket. Miénk arcunk
pirulása, övé a dicséret és a dicsőség. Tőle kérünk erőt, bölcsességet
és békességet további munkánkhoz.
Kérem az egyetemes közgyűlést, hogy felügyelői jelentésemet vegye
tudomásul.
Az egyetemes közgyűlés Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő jelentését
köszönettel tudomásul veszi, az abban felsorolt intézkedéseket
jóváhagyja és határozatilag kimondja, hogy a jelentés teljes
terjedelmében vétessék fel az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvébe.
4. Turóczy Zoltán püspök, egyházi elnök beterjeszti az egyház lelki
munkájáról szóló jelentését, a summázás ideje címen.
Az egyetemes közgyűlés az egyházi elnök jelentését köszönettel tudomásul
veszi és elhatározza annak az egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvébe teljes
terjedelemmel való felvételét.
5. (G. Gy.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a Luther szoborról szóló
jelentést.
Az egyetemes főtitkár nemrég helyszíni szemlét tartott a kőfaragónál és
megállapította, hogy a szobormű elkészült része megnyugtató
elhelyezésben várják az időt, amikor a műalkotás befejezhető és
egyházunk népe régi vágyának megfelelően felállítható lesz.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést megnyugvással veszi tudomásul.

6. Az egyetemes presbitérium beterjeszti összefoglaló jelentését.
Tudomásul szolgál.
7. (N.) Az egyetemes presbitérium a közgyűlés elé terjeszti a
hittudományi kar 1948/49. évi működéséről dr. Jánossy Lajos dékán által
készített jelentését és az 1949/50. évről dr. Karner Károly dékán által
készített záró jelentését.
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi; köszönetet mond a kar 27 éven
át kifejtett munkásságért és megköszöni a pécsi tudományegyetemnek is
azt a szeretetet, amellyel a hittudományi kart az egyetemi karok közé
befogadta és amely szeretetét irányában mindvégig megőrizte.
8. (N.) a) Az elnökség bejelenti, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya
az 1950. évi 23. számú törvényerejű rendelettel kimondta az evangélikus
hittudományi karnak a pécsi tudományegyetem szervezetéről való
leválasztását. Ezzel a lelkészképzés újra egyházi feladattá lett. A
lelkészképzés s folytonosságának biztosítása végett az egyetemes
presbitérium 1950. augusztus 14-iki ülésében az egyes tanszékek
ellátásával ideiglenesen, addig is amíg az egyetemes közgyűlés a
tanárokat megválasztja, megbízta a következőket: 1) a ószövetségi
tanszéken dr. Pálfi Miklós intézeti tanárt, 2) az újszövetségi tanszéken
dr. Karner Károly egyetemi tanárt, jelenlegi dékánt, 3) az egyetemes
egyháztörténeti tanszéken dr. Viczián Dezső egyetemei tanárt, 4) a
magyar protestáns egyháztörténeti és egyházjogi tanszéken dr. Sólyom
Jenő egyetemi tanárt, 5) az általános vallástudományi tanszéken dr.
Ferdinánd István megbízott előadót, 6) a rendszeres teológiai tanszéken
Prőhle Károly sopronbánfalvai lelkészt, 7) a gyakorlati teológiai
tanszéken Veöreös Imre lelkésznevelő intézeti igazgatót. A megbízatás a
gyakorlati tanszéken nem nyert foganatosítást.
A közgyűlés a presbitérium augusztus 14-iki ülésének fenti intézkedéseit
tudomásul veszi.
b) Az elnökség bemutatja a közgyűlésnek a Magyar Népköztársaság kormánya
és a magyarországi evangélikus egyházegyetem között 1950. augusztus hó
30-ikán kelt megállapodást, mely a közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét
képezi.
A közgyűlés a megállapodást tudomásul veszi, a Magyar Népköztársaság
kormányának köszönetet mond s a megállapodás alapján kimondja Teológiai
Akadémia felállítását Sopronban.
A közgyűlés ünnepi érzéssel és örömmel adja tudtul az egyházegyetem
gyülekezeteinek, hogy a Teológiai Akadémia létesítésével a legsajátosabb
és legfontosabb egyházi feladatok egyike, az igehirdetői hivatal leendő
szolgáinak tudományos képzése és lelki nevelése mostantól fogva ismét
saját intézményének keretében

történik. Ettől az örömtől mélyen áthatva, egyházunk népe az új
Teológiai Akadémiát egészen a magáénak vallja, munkája elé érdeklődő
bizalommal nekifut s az érette való áldozatvállalást az atyák példája
nyomán szívbéli kötelesség gyanánt gyakorolja – Teológiai Akadémiánk
szolgálatát kísérje az Anyaszentegyház Urának gazdag áldása!
c) A presbitérium bemutatja a Teológiai Akadémia keretköltségvetését:
1) Szükséglet:
Állandó illetmények
Dologi kiadások
2) Fedezet
Államsegély
Tandíjakból

1950.IX.1–XII.31.
74.268 Ft
35.144 Ft
109.432 Ft

1951
222.864 Ft
102.432 Ft
325.296 Ft

105.432 Ft
4.000 Ft
109.432 Ft

317.296 Ft
3.090 Ft
325.296 Ft

Ezen költségvetési kereten belül kell megoldani az egész lelkészképzést,
ideértve a lelkésznevelő intézetet is.
A közgyűlés a keretköltségvetést a fentiekben megállapítja és elfogadja.
d) Az egyetemes presbitérium 1950. szeptember hó 28-ikán tartott
üléséből javasolja a közgyűlésnek a következő nyolc tanszék felállítását
a teológiai akadémián:
egy ótestámentomi teológiai tanszék
két újtestámentomi teológiai tanszék
egy egyetemes egyháztörténeti teológiai tanszék
egy magyar protestáns egyháztörténeti és egyházjogi tanszék
egy rendszeres teológiai tanszék
egy gyakorlati teológiai tanszék
egy általános vallástudományi tanszék
ezeken kívül előadók lennének a lelkésznevelő intézet igazgatója, az
előadó-titkár és a magántanárok.
A közgyűlés a fenti nyolc tanszék felállítását határozatilag kimondja.
Megállapítja a közgyűlés, hogy a lelkésznevelő intézet igazgatója az
akadémia tanszemélyzetének tagja, és mint ilyennek, neki heti megfelelő
órai szakelőadói munkát biztosít. Rajtuk kívül előadók még az előadótitkár és a magántanárok.
e) A közgyűlés a presbitérium javaslatára az akadémia

tanszemélyzetének az illetményeit az alábbiakban állapítja meg:
A rendkívüli tanárok alapfizetése havi
a nyilvános rendes tanárok alapfizetése havi
a dékán alapfizetése havi
az előadó-titkár alapfizetése havi

1.500
2.000
2.400
930

Ft
Ft
Ft
Ft

és
és
és
és

családi
családi
családi
családi

pótlék
pótlék
pótlék
pótlék

f) A presbitérium bemutatja az akadémiai tanárok meghívólevelét és az
akadémiai előadó-titkár meghívólevelét. (Szöveg)
A közgyűlés a meghívóleveleket a bemutatott szövegükben megállapítja.
g) A presbitérium szeptember 28-iki ülésének javaslatára a közgyűlés a
nyolc tanszéket a következőképpen tölti be:
az ótestámentomi tanszékre egyhangúlag, közfelkiáltással megválasztja
nyilvános rendes tanárnak dr. Pálfi Miklóst;
az egyik újtestámentomi tanszékre egyhangúlag, közfelkiáltással
megválasztja nyilvános rendes tanárnak dr. Karner Károlyt;
a másik újtestámentomi tanszékre egyhangúlag, közfelkiáltással
megválasztja nyilvános rendes tanárnak dr. Kiss Jenőt;
az egyetemes egyháztörténeti tanszékre egyhangúlag, közfelkiáltással
megválasztja nyilvános rendes tanárnak dr. Viczián Dezsőt;
a magyar protestáns egyháztörténeti és az egyházjogi tanszékre
egyhangúlag, közfelkiáltással megválasztja nyilvános rendes tanárnak dr.
Sólyom Jenőt;
az általános vallástudományi tanszékre egyhangúlag, közfelkiáltással
megválasztja nyilvános rendkívüli tanárnak dr. Ferdinánd István;
az akadémia előadó-titkárának egyhangúlag, közfelkiáltással megválasztja
dr. Ottlyk Ernőt.
A presbitérium a rendszeres teológiai tanszékre egyenlő helyen javasolja
dr. Nagy Gyula, a győri diakonissza-egyház igazgató lelkészét és Prőhle
Kráoly sopronbánfalvai lelkészt, a gyakorlati teológiai tanszékre
ugyancsak egyenlő helyen javasolja dr. Jánossy Lajos egyetemi tanárt és
Veöreös Imre, a lelkésznevelő intézet igazgatóját.
A közgyűlés a javaslatot elfogadja. Az elnökség a rendszeres teológiai
tanszék és a gyakorlati teológiai tanszék betöltésénél a fent javaslatba
hozottakra elrendeli a titkos szavazást, megállapítja a szavazók
névjegyzékét, s a szavazatszedő bizottság tagjaiul Szabó József
püspököt, Margócsy Emil egyházkerületi felügyelőt és dr. Vidonyi Sándor
egyházmegyei felügyelőt küldi ki.
A szavazás eredményeképpen az elnökség kihirdeti, hogy a közgyűlés a
rendszeres teológiai tanszékre 38 szavazattal 23 ellenében (2 szavazat
érvénytelen volt) megválasztotta dr. Nagy Gyulát; a gyakorlati teológiai
tanszékre 32 szavazattal 31 ellenében megválasztotta dr. Jánossy Lajost.
A közgyűlés kimondja, hogy a megválasztott

tanárok beiktatása külön ünnepély keretében fog megtörténni.
A választás megejtése és az eredmény kihirdetése után dr. Karner Károly
dékán szót kér.
A közgyűlés általános tetszéssel fogadja a dékán szívből jövő szavait; a
ma választott tanárok munkájára Isten áldását kéri.
h) Az elnökség bejelenti, hogy dékánná dr. Karner Károly, gondnokká dr.
Pálfi Miklós, hivatalsegédekké Balogh József, Böröczky Kálmán,
takarítónővé Komjáti Béláné választattak meg.
Tudomásul szolgál.
A presbitérium jelenti, hogy a teológiai akadémia tanulmányi és
vizsgálati szabályzatának elkészítésére az egyetemes presbitérium 1950.
június 27-ikén tartott ülésében bizottságot küldött ki, melynek tagjai
Szabó József püspök elnöklete alatt dr. Vető Lajos és Dezséry László
püspökök, dr. Karner Károly dékán, Veöreös Imre lelkésznevelő intézeti
igazgató és egy teológiai hallgató, akinek kijelölése a bizottság
hatáskörébe tartozik és akinek csupán tanácskozási joga van. Az
egyetemes presbitérium 1950. szeptember 28-ikán tartott ülésében
felhívta az akadémia tanári karát, hogy a f. évi június 27-ikén tartott
ülésen kiküldött bizottsággal együtt sürgősen dolgozza ki a leendő
tanulmányi és vizsgálati szabályzat javaslatát, a bizottságot pedig
felhívta, hogy a tanári karral együttműködésben elkészített javaslatát
olyan időben terjessze az egyetemes lelkészképző bizottság útján az
egyetemes presbitérium elé, hogy az új tanulmányi és vizsgálati
szabályzat mielőbb hatályba léptethető legyen.
A közgyűlés a presbitérium intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi.
9. (N.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a teológiai akadémia
szabályzatát.
A közgyűlés a szabályzatot azzal hagyja jóvá, hogy a tanári karban a
magántanárok is képviseletet kapnak; képviselőjüket az egyetemes
presbitérium választja meg. A szabályzatot mellékletként a
jegyzőkönyvhöz csatolja. Tudomásul veszi a közgyűlés a presbitériumnak
azt a határozatát, amellyel a tandíjakat és vizsgadíjakat a
következőképpen állapította meg: a tandíj félévenként 100 forint,
mellékdíj 30 forint oly módon, hogy a mellékdíjból 10 forint
nyomtatványokra, 20 forint pedig a könyvtáralapra fordíttassék. Féltandíjmentesség esetén 50 forint tandíj és 30 forint mellékdíj. Negyedtandíjmentesség esetén 25 forint tandíj és 30 forint mellékdíj. Egésztandíjmentesség esetén 30 forint mellékdíj fizetendő. A vizsgadíjakra
vonatkozóan határozat nem volt, mert a kar erre vonatkozóan nem tett
javaslatot a presbitériumnak.

10. (V. I.) A egyetemes közgyűlés tárgyalja a Lelkészképző Intézet 1948–
49. és 1949–50. évi jelentését. Budaker Oszkár igazgató két évi működés
után 1950. január 31-én távozott az igazgatói szolgálatból, utódja
Veöreös Imre lelkész lett, aki 1950. május 21-én nyert beiktatást
tisztébe, közben Sümeghy József soproni vallástanító lelkész végezte az
igazgatóhelyettesi teendőket.
Beterjeszti az egyetemes presbitérium Lelkészképző Intézet számadását az
1948–49. és az 1949–50. évről, valamint a Lelkésznevelő Intézet 1950–51.
évre szóló költségelőirányzatát.
Az egyetemes közgyűlés hálával emlékezik meg Budaker Oszkár hűséges és
áldott igazgatói szolgálatáról. Megköszöni Sümeghy József helyettesi
fáradozását. Bizalommal és reménységgel köszönti Veöreös Imre új
igazgatót.
A beterjesztett számadásokat és költségelőirányzatot jóváhagyólag
tudomásul veszi. A Lelkésznevelő Intézet költségelőirányzatával
kapcsolatban megállapítja, hogy a kiadások megfigyelhető csökkentése és
a bevételi lehetőségeknek maximális számbavétele után is jelentős
költségvetési hiány áll fenn. Az egyetemes közgyűlés megköszöni a
gyülekezeteknek, nagyobb egyházi testületeknek és egyes híveknek a
lelkésznevelés érdekében hozott áldozatát és kéri, hogy a Lelkésznevelő
Intézet munkáját továbbra is hathatósan támogassák. A költségvetési
hiány fedezésének biztosítása céljából nyomatékos kéréssel fordul az
egyházmegyékhez és egyházkerületekhez, hogy az intézet által kért
mértékben létesítsenek lelkésznevelő ösztöndíjat az 1950–51. tanévre. Az
egyházegyetem részéről erre a tanévre a Lelkésznevelő Intézet javára egy
teljes ösztöndíjat állapít meg 2.000 Ft összegben. Az egyetemes
közgyűlés felhatalmazza az elnökséget a teológus személyének
kijelölésére, akinek tartásdíj kedvezményeként ez az ösztöndíj az
intézetnek átutaltatik. Az egyetemes közgyűlés kívánatosnak tartja, hogy
az ösztöndíj-létesítő mozgalomba a szuplikációk mellett is erőteljesen
kapcsolódjanak be a gyülekezetek.
11. Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy Budaker Oszkár a soproni
Lelkésznevelő Intézet igazgatója soproni lelkésznek választatván,
tisztségéről lemondott. A lelkészképesítő bizottság meghívását Gyöngyösi
Vilmos orosházi lelkész gyülekezetének ragaszkodása miatt nem fogadhatta
el, így a lelkészképző bizottság április 11-én tartott ülésében Veöreös
Imrét, a győri diakonissza intézet igazgató-lelkészét hívta meg. Veöreös
Imre a meghívást elfogadta és május hó 21-én új hivatalába beiktatást
nyert. Veöreös Imre részére a díjlevél kiállíttatott és azt az egyetemes
presbitérium felhatalmazása alapján az egyetemes közgyűlés elnöksége
kiadta.
A bejelentést az egyetemes közgyűlés tudomásul

veszi, Budaker Oszkárnak köszönetet mond eddigi áldásos működéséért,
Veöreös Imre szolgálatára Isten áldását kéri.
12. (N.) A közgyűlés megerősíti az egyetemes presbitériumnak azt a
határozatát, amellyel a lelkészképzésről szóló szabályrendeletet
átmenetileg hatályban hagyja a következő módosítással:
1. A lelkészképző bizottság hivatalból való tagjai közé beiktatandó az
egyetemes felügyelő.
2. A lelkészképző intézet neve: Lelkésznevelő Intézet.
3. Az evangélikus lelkészi szolgálatra készülő tudományos képzése a
Teológiai Akadémián történik, a Lelkésznevelő Intézet feladata pedig a
Teológiai Akadémia hallgatóinak a nevelése.
4. A Lelkészképző Intézetre, ill. a Lelkésznevelő Otthonra vonatkozó
rendelkezések értelemszerűen alkalmazandók a Lelkésznevelő Intézetre.
A közgyűlés elrendeli az új szabályzat mielőbbi elkészítését.
13. (J. O.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a legutóbbi
egyetemes közgyűlés óta az egyetemes lelkészképző bizottság
egyházkerületi osztályai előtt a következő segédlelkészek tettek
lelkészképesítő vizsgát:
1. A bányai egyházkerületben: A lelkészképesítő vizsga II. részét tették
le s nyertek lelkészi oklevelet: Csengődy László, Gáncs Aladár, Muntág
Andor, Roszik Mihály, ifj. Tóth-Szöllős Mihály.
2. A dunáninneni egyházkerületben: A lelkészképesítő vizsga II. részét
tette le s lelkészi oklevelet nyert: Kajos János.
3. A dunántúli egyházkerületben: A lelkészképesítő vizsga I. részét
tették le: Bókkon Lajos, Gömöry József, Mitykó Zoltán, Bánfi Béla,
Medvegy Antal, Németh István,
a lelkészképesítő vizsga II. részét tették le s lelkészi oklevelet
nyertek: Gosztola László, Gömöry József és Mitykó Zoltán.
Ugyancsak a lelkészképző bizottság dunántúli osztálya vizsgáztatta le a
püspökök értekezletének felkérésére Rejtő Mária okleveles középiskolai
tanárt az egyetemes egyháznak a belmissziói munkások egységes képzéséről
alkotott szabályzata alapján. A vizsga letételével a fenti szabályzat
alapján belmissziói munka végzésére felhatalmazást nyert. Az Evangélikus
Evangelizáció az utómunka szolgálatába állította be.
4. A tiszai egyházkerületben: A lelkészképesítő vizsga I. részét tette
le: Dávid János,
a lelkészképesítő vizsga II. részét tették le s lelkészi oklevelet
nyertek: Dávid János, Deme Károly és Fábry István. Közülük Deme Károly
magyar és szlovák nyelvű lelkészi

szolgálatra nyert képesítést.
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a vizsgát tett, illetve
oklevelet nyert lelkészek és szolgálatba állított belmissziói munkás
további szolgálatára az Úr áldását kéri.
14. (J. O.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a legutóbbi
egyetemes közgyűlés óta az egyetemes egyházkerületekben a következő
hittudománykari szigorlatot tett teológusokat szentelték lelkészekké:
1. A bányai egyházkerületben: Komoly Sámuel, Dr. Benes Miklós, Valent
Béla, Drebovszky Gyula, Egyed Róbert.
2. A dunáninneni egyházkerületben: Táborszky László.
3. A dunántúli egyházkerületben: Bárány Gyula, Teleky Béla, Hegyháti
János, Szakál Árpád.
4. A tiszai egyházkerületben: Bácskai Gusztáv.
A közgyűlés Isten iránti hálával, örömmel veszi tudomásul a jelentést s
áldáskívánással üdvözli azokat, akiket az Úr munkásokul küldött az Ő
aratásába.
15. (J. O.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a zsinat világi
elnöke, Dr.Mády Zoltán egyházkerületi felügyelő a zsinat egyházi
elnökéhez intézett s f. évi március hó 31-én kelt levelében a zsinat
világi elnöke tisztéről lemondott.
A közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi s Dr. Mády Zoltán
egyházkerületi felügyelőnek zsinati elnöki minőségben tett buzgó és
értékes szolgálataiért köszönetet mond.
16. Németh Károly főjegyző előterjeszti a presbitérium javaslatát a
megüresedett tisztségek betöltésére.
A közgyűlés Groó Gyula egyetemes főtitkárt, akit az 1950. évi március hó
3-ikán tartott közgyűlés választott meg, ebben a tisztségében
véglegesíti, meghívólevelét kiállítja.
A közgyűlés a lemondott dr. Bálint Károly presbiter helyébe behívja a
presbitériumba Jászberényi József póttagot; póttagnak megválasztja dr.
Képes Józsefet.
A közgyűlés a lemondott Dedinszky Gyula helyébe megválasztja egyetemes
egyházi eljegyzőnek Gyöngyösi Vilmost.
Az egyetemes törvényszéknél lemondtak: ifj. Prőhle Károly, Scholz
László, Zászkaliczky Pál bírák; a közgyűlés helyükbe megválasztja Megyer
Lajos, Káldy Zoltán és Sikter András lelkészeket

egyetemes törvényszéki bíráknak.
A külön fegyelmi bíróságba a közgyűlés megválasztja bírának Káldy
Zoltánt, Megyer Lajost és Sikter Andrást.
Egyetemes törvényszéki jegyzői tisztéről lemondott dr. Borostyánkőy
László; helyébe a közgyűlés egyetemes törvényszéki jegyzőnek
megválasztja dr. Gyalog Dezsőt.
Az egyházművészeti bizottságba Gregersen Hugó helyett megválasztja a
közgyűlés Móricz Sándort.
Az egyetemes énekügyi bizottságba új tagoknak megválasztja Becht
Józsefet és Vietorisz Józsefet.
Az egyetemes alapítványi bizottságba hat évre az alábbi tagokat
választja meg: Dr. Oszwald György, Dr. Pataky Ernő, Henzmann Károly és
Dr. Gyalog Dezső.
17. A ma választottak közül az esküt a közgyűlés színe előtt letették:
Groó Gyula egyetemes főtitkár, Gyöngyösi Vilmos egyetemes egyházi
aljegyző, Siktor András egyetemes törvényszéki bíró és dr. Gyalog Dezső
egyetemes törvényszéki jegyző.
Az esküt tett tisztviselőket az egyetemes felügyelő a közgyűlés nevében
szeretettel köszönti.
18. A közgyűlés tárgysorozatának 18. pontja: az evangéliumi tanács
megalakulása, az egyetemes presbitérium javaslatára a tárgysorozatról
levétetett.
19. Tárgyalta a közgyűlés az egyházkerületektől érkezett
felterjesztéseket.
20. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az egyetemes presbitériumnak a FÉBÉ
Diakonissza Intézet szabályzatának jóváhagyása tárgyában előterjesztett
javaslatát.
Az egyetemes közgyűlés a FÉBÉ Diakonissza Intézet szabályzatát
jóváhagyja, a szabályzat a közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.
21. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az egyetemes presbitérium
javaslatát a FÉBÉ Diakonissza Intézet igazgatótanácsába az egyetemes
közgyűlés által hat évre választandó öt tag megválasztása tárgyában.
Az egyetemes közgyűlés a FÉBÉ Diakonissza Intézet igazgatótanácsába a
szabályzat 6. szakaszának 2.) pontja értelmében hat évre az alábbi
tagokat választja meg:
Sztehlo Gábor, dr. Gyimesy Károly, Ferenczy Zoltán,

dr. Göttche Ervin és Békési János.
22. Benczur László igazgató előterjeszti a Luther Márton Intézet
munkájáról az 1949. esztendőről szóló jelentését.
1949. októberében kezdte meg a megszüntetett Luther Otthon helyén a
Luther Márton Intézet működését.
1949. október 1-i hatállyal Benczur László vallástanító-lelkész kapott
megbízatást az Intézet igazgatására. Megbízatását egybekötötte az
egyházegyetem elnök tanácsának határozata a főiskolások közötti
lelkipásztori szolgálat ellátásával.
Az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul az egyetemes egyház
legfiatalabb intézményéről szóló jelentést, annak fejlődésére Isten
áldását kéri s Benczur László értékes munkájáért köszönetét nyilvánítja.
23. (B.) Az egyetemes presbitérium 1950. augusztus hó 14-én tartott
ülése tárgyalta a Luther Márton Intézet helyzetét és ezzel kapcsolatban
elhatározta, hogy az Intézet részére a dologi államsegély terhére 1950.
szeptember hó 1-étől 1950. december hó 31-ig havi 1.500 forint segélyt
folyósít.
Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
24. A tárgysorozat 24. pontja az egyetemes presbitérium javaslatára a
tárgysorozatról levétetett.
25. Az egyetemes presbitérium beterjeszti az Evangélikus Misszióról
szóló jelentést. Az 1949. év két nevezetes évfordulót hozott a magyar
Evangélikus Misszió történetébe. Ebben az évben ünnepelte a Misszió
fennállásának 40. évfordulóját, s ez év március 27-én múlt 10 éve annak,
hogy a magyar Evangélikus Misszió első misszionáriusa, Kunos Jenő
Pekingbe érkezett.
A Misszió munkájának gyásza is volt az elmúlt esztendőben. A magyar
Evangélikus Misszió hűséges úttörő munkása dr. Podmaniczky Pál egyetemi
tanár Urához költözött.
Szomorú, hogy a Misszió egyetlen tényleges misszionáriusa Kunos Jenő
jelenleg nem folytathatja munkáját Kínában, ugyanakkor azonban Isten
közelebbi lehetőségeket és feladatokat mutatott meg az Izrael-misszióban
és cigánymisszióban. Az előbbiben a Misszió két munkást is
foglalkoztatott az elmúlt esztendőbe, az utóbbiban a missziói intézet
egyik növendéke kezdette meg a munkát.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, kegyelettel
emlékezik meg dr. Podmaniczky Pál egyetemi tanárról, a magyar
evangélikus misszió hűséges úttörő munkásáról s hálás köszönettel
fogadja el a Podmaniczky Pál hagyatékából a Missziói Intézetnek
adományozott missziói könyvtárat;

Isten iránti hálával emlékezik meg a Magyarországi Evangélikus
Misszióegyesület 40 éves munkájáról, s azokról az áldásokról, amelyek az
egyesület munkájából egyházunk életére származtak.
Tudomásul veszi a közgyűlés a Missziói Tanács 1949. április 5-én hozott
határozatát, amely szerint a misszió munkásai az egyetemes közgyűlés
által jóváhagyott szabályzat szerint Evangélikus Misszió néven mint az
egyetemes egyház missziói szerve folytatják munkájukat.
Örömmel veszi tudomásul a Missziói Intézet második működési évének
eredményes befejezését, köszönetet mond az intézet vezetőinek és többi
előadójának önzetlenül végzett eredményes munkájáért, valamint mindazon
gyülekezeteknek áldozatkészségéért, amelyek egy-egy növendék ellátását
és kiképzését lehetővé tették.
Sajnálattal állapítja meg a közgyűlés, hogy a Missziói Intézet munkája
egyre több nehézséggel küzd helyzetük miatt, ami abból állott elő, hogy
a nagytarcsai missziói telep négy épülete közül kettőt, köztük az
előadótermet magában foglalót is még mindig Nagytarcsa község tart
használatban.
26. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a Jó Pásztor
Misszió zsidómisszió munkáját a református és evangélikus egyház saját
munkájának tekinti és ekként óhajtja folytatni. A református egyetemes
konvent Éliás József református lelkészt a Jó Pásztor Missziótól
konventi missziói lelkésznek átvette. Az evangélikus egyházegyetemre
hárul az a feladat, hogy Olt Vilmos nyug. evangélikus lelkészt, aki
eddig a Jó Pásztor Misszió keretében működött, az evangélikus
zsidómisszió munkásaként alkalmazza.
Az egyetemes közgyűlés Olt Vilmos nyug. evangélikus lelkészt ideiglenes
jelleggel zsidómissziói munkásul alkalmazza. Díjazását havi 500 Ft-ban
állapítja meg addig az időpontig szóló érvénnyel, amíg a beérkező
államsegély erre fedezeti lehetőséget nyújt. Munkája végzéséhez a Luther
Márton Intézetben helyiséget bocsát rendelkezésére.
27. Az egyetemes presbitérium 1950. évi március 2-i ülésének határozata
alapján az egyetemes főügyész bejelenti, hogy az Evangélikus Papnék
Országos Szövetsége 1950. március 2-i közgyűlésén kimondotta
feloszlását, az önkéntes feloszlást a belügyminiszter 1950. március 9-én
jóváhagyta. Az EPOSZ nevén állott ingatlanokra a tulajdonjogot az
egyházegyetem javára a gödöllői járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság
bekebelezte.
Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
28. Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a Protestáns Országos

Árvaházi Alapítvány igazgatótanácsának 1949. évi beszámolóját, továbbá
az egyetemes presbitérium javaslatát az alapítvány megszűntetésének és
az alapítvány vagyonának az egyházegyetem tulajdonába való átvétele
tárgyában, végül a felállítandó igazgatótanácsban az egyetemes
presbitérium által javasolt 12 tag megválasztását.
Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi a Protestáns Országos Árvaházi
Alapítvány igazgatótanácsának 1949. évi beszámolóját és jóváhagyja az
alapítvány 1949. évi zárszámadását, valamint 1950. évi
költségelőirányzatát is.
Elhatározza az egyetemes közgyűlés a Protestáns Országos Árvaházi
Alapítvány megszüntetését, vagyonának, mint külön kezelendő célvagyonnak
az egyházegyetem tulajdonába való átvételét, továbbá a jelen jegyzőkönyv
mellékletét képező vagyonátruházási szerződés kiállítását.
Végül megválasztja hat évre az igazgatótanács 12 tagját éspedig: Kuthy
Dezsőt, Benyó Vilmost, Dr. Chatel Vilmost, dr. Gyimesy Károlyt, Harkányi
Jánost, dr. Holitscher Pált, Kemény Lajost, dr. Maurer Ferencet,
Medgyaszay Gyulát, dr. Vétsey Aladárt, Sztehlo Gábort és Martos Józsefné
szül. Sztrokay Piroskát.
29. Az énekügyi bizottság jelentése nem érkezvén be, az egyetemes
presbitérium ezt a pontot a tárgysorozatból levette.
30. (G. D.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az egyetemes könyvtárról és
levéltárról szóló jelentést.
Az egyetemes közgyűlés örömmel értesült a könyvtár és levéltár
munkájáról és eredményeiről. Dr. Mályusz Elemér könyv- és levéltárosnak
értékes és fáradhatatlan munkájáért hálás köszönetét fejezi ki.
Ugyancsak köszönetet mond ??? (olvashatatlan) Jenő szolgálatáért is.
Az egyetemes közgyűlés az egyetemes könyvtár és levéltári bizottságba
Paulinyi Oszkárt tagnak megválasztja.
31. (G. D.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a jelentést a LutherTársaság 1949. évben végzett munkájáról.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a Társaság
munkájáért köszönetet mond.
32. (G. D.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti az egyetemes
sajtóosztály jelentését.
Az Új Harangszó című egyházi lap 1950. augusztus hó 15-ével a
dunáninneni egyházkerület határozatával megszűnt, előfizetőit átadta az
Evangélikus Életnek. A továbbiakban tehát az

Evangélikus Élet maradt egyházunk egyetlen országos hetilapja. Ezért
szükséges minden egyházkerület képviseletével széleskörű
szerkesztőbizottság alakítása Veöreös Imre, az Új Harangszó
szerkesztője, az Evangélikus Élet főmunkatársai közé kerül.
Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi az egyetemes sajtóosztály
megalakulását. Jelentését elfogadja, valamint annak szabályzatát is a
közgyűlés jegyzőkönyvének függelékébe való felvételét elrendeli.
Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi az Országos Luther Szövetség
könyvkiadói jogának az egyetemes sajtóosztály részére való átadását.
Helyben hagyja a sajtóosztálynak a könyvkiadásra vonatkozó terveit és a
bányai egyházkerület idevonatkozó határozatait magáévá teszi.
33. Tudomásulvétel és jóváhagyás végett az egyetemes főügyész
beterjeszti az egyetemes presbitérium 1950. június 27-i határozatát
Farkas Sándor havidíja tárgyában.
Az egyetemes közgyűlés az előterjesztettek alapján az egyetemes
presbitérium fenti határozatát tudomásul veszi és jóváhagyja.
34. Kemény Lajos az egyetemes tanügyi bizottság elnöke előterjeszti a
bizottság jelentését.
Vallástanításban részesült 1948/49. tanévben a tiszai egyházkerületben
5094, a dunáninneni egyházkerületben 3684, a dunántúli egyházkerületben
15.259, a bányai egyházkerületben 27.017, összesen 51.054 tanuló. Az
1949/50. tanévben a növendékek száma a tiszai egyházkerületben: 4541, a
dunáninneni egyházkerületben 3368, a dunántúli egyházkerületben 16.755,
a bányai egyházkerületben 22.300, összesen 46.964. A csökkenés 4090,
százalékban 9,2. A tanítás ??? (olvashatatlan) helyi hatóságok
akadályozása ellenére is a legtöbb helyen nagyobb zavar nélkül folyt,
sőt a felsőbb állami hatóságok, így maga a vallás- és közoktatásügyi
minisztérium is panaszainkat megértőleg bírálta el.
A tanügyi bizottság foglalkozik az iskolai tananyag csökkentésének
kérdésével, tankönyvek összevonásával, laikusok számára készítendő
vezérkönyvvel, valamint a szórvány-hittankönyvvel.
Az államosítás után maradt egyetlen evangélikus középiskolánk a
budapesti fiú és leánygimnázium az elmúlt tanévben munkáját minden
különösebb akadályoztatás nélkül folytatta, az állami tanügyi hatóságok
önkormányzatunkat nem bántották. A szabályi változásokról az egyet.
felügyelői jelentés már megemlékezett. A fiúgimnázium 8 osztályában 231
növendék volt, evangélikus 185 (66%), a leánygimnázium 7 osztályában 265
növendék volt, evangélikus 124 (48%). A fiúgimnáziumban 79%, a
leánygimnáziumban pedig 96% jelentkezett vallástanulásra. Ezt a
kéttagozatú gimnáziumunkat 1950. szeptember 1-én a pesti evangélikus
egyházközségtől, mint a fenntartó a bányai egyházkerület vette át.
Az 1949. esztendőben konfirmáltatott a tiszai egyházkerületben 580, a
dunáninneni egyházkerületben 442, a dunántúli egyházkerületben

1883, a bányai egyházkerületben 3126. Összesen 6031.
Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi az egyetemes tanügyi bizottság
vallástanítási és iskolai jelentését.
Tudomásul veszi, hogy az egyetemes közgyűlés elnöksége Kiss Samu:
Egyetemes keresztyén egyháztörténet, Muncz Frigyes: Isten népe a
történelemben és dr. Nagy Gyula: Az egyház élete c. vallástanítási
tankönyveit engedélyezte. Az összes vallástani tankönyvek továbbra is az
egyetemes egyház kiadásában jelennek meg. Felhívja az egyetemes tanügyi
bizottságot, foglalkozzék az iskolai tananyag csökkentésének kérdésével,
tankönyvek összevonásával, valamint a legszükségesebb vallástanítási
anyagot felölelő összefoglaló rövid tankönyv elkészítésével.
A közgyűlésen megújítja a hitoktatási napló vezetésére kötelező
határozatát. Felhívja az egyetemes tanügyi bizottságot, készíttesse el
sürgősen az egységes tanmenetet osztott és osztatlan iskolákra.
Tudomásul veszi a konfirmációi oktatásról szóló jelentését, felkéri az
egyházkerületeket, hogy lehetőleg egyértelműen állapítsák meg a
konfirmációi oktatás kezdőpontját és a kötelező óraszámot. Tudomásul
veszi, hogy az új konfirmációs könyv munkálatai folyamatban vannak.
Tudomásul veszi a budapesti evangélikus fiú- és leánygimnáziumról szóló
jelentést.
35. (N.) A presbitérium jelentése alapján
a közgyűlés tudomásul veszi és jóváhagyja az egyetemes presbitériumnak
hozzájárulását ahhoz, hogy a Luther Szövetség javára tartani szokott
offertórium (okt. 31.) a budapesti evangélikus fiú- és leánygimnázium
javára fordíttassék. Felkéri a bányai egyházkerületet, hogy próbálja meg
az internátust felállítani. A felvételnél a vidéki evangélikusok előzzék
meg a budapesti nem evangélikusokat.
36. (B. S.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a jelentést a
Magyarországi Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyház Gyámintézetéről.
Az egyetemes közgyűlés az Egyetemes Gyámintézet jelentését tudomásul
veszi.
37. (Gy. K.) Az egyetemes presbitérium tárgyalja a történeti
összefoglalást és jelentést az Országos Luther Szövetség harmincadik
működési évével lezáruló munkásságáról.
Az egyetemes közgyűlés az Országos Luther Szövetség harmincadik évével
lezáruló működésének történeti összefoglalását és az elmúlt munkaévről
szóló jelentését tudomásul veszi, jegyzőkönyvébe

felveszi és ezzel az Országos Luther Szövetség harminc évi működését
jegyzőkönyvileg megörökíti.
Az egyetemes presbitérium javaslata alapján az egyetemes közgyűlés az
Országos Luther Szövetség országos választmányának azt az
előterjesztését, hogy a Luther Szövetség munkájának és feladatkörének
ellátására a mellékelt tervezet szerint az Országos Lutheri
Munkaközösség missziói bizottság önálló osztályaként megalakíttassék,
elfogadja és felhatalmazza a munkaközösség elnökségét, hogy a
munkaközösséget első ízben a meghívás útján alakítsa meg, a
következőkben pedig a munkaközösség előterjesztésére az egyetemes
közgyűlés választja meg a munkaközösség tagjait.
38. A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem az Országos Bethlen Gábor
Szövetség feloszlásával kapcsolatban a Szövetség Budapest, VIII.,
Reviczky u. 4. sz. ingatlanának 199/1000 részében tulajdonosává vált. Ez
alkalomból az Országos Bethlen Gábor Szövetség arra kérte egyetemes
egyházunkat, hogy a fent jelzett ingatlan tulajdonáról a magyarországi
református egyház javára mondjon le.
Egyetemes egyházunk felügyelője, egyházunk képviseletében, megfelelő
nyilatkozatban kijelentette, hogy egyházunk a juttatást nem fogadja el,
s arról egyházunk lemond, s hozzájárul ahhoz, hogy a nekünk juttatni
szándékolt hányadra is a tulajdonjogot a Magyarországi Református Egyház
javára telekkönyvileg bekebeleztessék, – az egyetemes közgyűlés
jóváhagyásának és ilyen értelmű határozatának feltételezésével.
Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. Az egyetemes
elnökség e tárgyban tett összes intézkedéseit, így a juttatni szándékolt
ingatlanrész tulajdonjogáról való lemondást is, jóváhagyja.
39. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a MELE 1950.
április 25-én tartott közgyűlése a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek
Egyesületének feloszlását határozatilag kimondotta s tervezetet
készített lelkészi munkaközösségek alapításáról az egyházmegye, az
egyházkerület és az egyházegyetem keretén belül. A továbbiakra
vonatkozólag az egyetemes presbitérium úgy intézkedett, hogy a lelkészek
közös munkálkodását az egyházmegyében az esperes, az egyházkerületben a
püspök, az egyházegyetemnél pedig a hivatalára nézve legidősebb püspök,
illetve az általuk megbízottak vezessék és irányítsák.
Az E.T. VIII. t.c. 183. §-ában meghatározott lelkészi becsületszék,
amelynek szervezését és szabályait a Magyarhoni Evangélikus
Lelkészegyesület alapszabályai tartalmazzák, a Lelkészegyesület
feloszlásával, mint a Lelkészegyesület keretében működő becsületszék,
szintén megszűnt. A presbitérium a lelkészi becsületszék ügyét a
zsinatot előkészítő bizottsághoz tette át. A presbitérium felkérte a
püspököket, hogy saját hatáskörükben intézzék el azokat az ügyeket,
amelyek a hivatkozott §-ban a becsületszék

hatáskörébe utaltattak.
Az országos lelkészi munkaközösség vezetésére a püspökök értekezlete
Szabó József püspököt kérte meg. Ennek a megbízásnak alapján a MELE
elnökének egyházi törvényeinkben és a szabályrendeleteinkben biztosított
jogát további intézkedésig gyakorolja. Az országos lelkészi
munkaközösség a megbízatás későbbi kelete miatt nem tarthatott az
egyetemes közgyűléssel kapcsolatosan összejövetelt.
Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi a MELE feloszlását és az
egyetemes presbitériumnak a feloszlással kapcsolatosan hozott
intézkedéseit, valamint Szabó József püspök megbízatását. Isten iránt
való hálával emlékezik meg a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesülete
közel négy évtizedes munkájáról, elnökeinek és tisztségviselőinek buzgó
szolgálatairól. Annak a reménységének ad kifejezést, hogy a lelkészek
továbbképzésének, szolgálati és testvéri közösségének ápolása, valamint
erkölcsi és anyagi érdekeik előmozdítása egyesületi keretek nélkül is a
munkálható lesz a jövőben. Mivel a lelkészi munkaközösségek munkája még
csak most van kialakulóban s azok megszervezéséhez hiányzik az elegendő
tapasztalat, felhatalmazza az egyetemes presbitériumot, hogy szükség
esetén működésükre nézve szabályzatot alkosson és léptessen életbe.
40. Az egyetemes presbitérium előterjeszti, hogy az Országos Evangélikus
Tanáregyesület önkéntes feloszlását a belügyminiszter tudomásul vette,
továbbá hogy a feloszlott egyesület vagyonának az egyetemes egyház
nevére történő vagyonátruházási illeték alól mentes átírása folyamatban
van.
Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
41. (M. K.) Bejelentés tárgyát képezi, hogy a volt Evangélikus
Tanáregyesület mátrai telkét az egyetemes presbitérium jóváhagyásával az
egyetemes egyház 6.688 forint vételárért Kozma Károlyné sz. Engel
Erzsébet és Kozma Ármin rákospalotai lakosoknak eladta. A gyöngyösi
járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 1950. augusztus 29-én 4115/1950.
sz. végzésével a tulajdonjogot nevezettek részére át is írta.
Jóváhagyólag tudomásul szolgál ahhoz, hogy ez a vagyon célvagyon,
amelynek jövedelme az átvételi megállapodás értelmében diákjóléti
célokra fordítandó.
42. (Dr. F. L.) Tudomásulvétel végett előterjeszti az egyetemes főügyész
az egyetemes presbitérium határozatát az Evangélikus Tanítóegyesülettel
kapcsolatban. Az említett egyesületnek 1949. augusztus 23. napján
történt feloszlatását 1948. január 18-án az Evangélikus Tanítóegyesület
és az Egyetemes Egyház között a

kővágóörsi 1092 -öl ingatlan átruházása tárgyában kötött ajándékozási
szerződést az ingatlanforgalmi bizottság engedélyezte.
Tudomásul szolgál azzal, hogy az ajándékozott ingatlanra az Egyetemes
Egyház tulajdonjogának bekebelezése iránt az eljárás folyamatba teendő.
Egyúttal tudomásul veszi az egyetemes közgyűlés Weltler János ny.
igazgató és Várkonyi Endre pénztáros jelentését a révfülöpi üdülőházra
vonatkozóan s a nevezettek önzetlen munkájáért jegyzőkönyvi köszönetet
mond. Weltler János ny. igazgató révfülöpi lakost az üdülő
igazgatásával, Várkonyi Endrét pedig a pénztárnoki teendőkkel továbbra
is megbízza a révfülöpi evang. lelkész közreműködésének további
biztosítása mellett.
43. (M. K.) Bejelentés tárgyát képezi, hogy a belügyminiszter az
Evangélikus Nőegyesületek Országos Szövetségét feloszlatta.
Tudomásul szolgál.
44. (F. L.) Az egyetemes főügyész előterjeszti tudomásulvétel céljából
az egyetemes presbitérium határozati javaslatát a Keresztyén Ifjúsági
Egyesület, valamint a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Nemzeti Szövetsége feloszlását.
Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi a Keresztyén Ifjúsági Egyesület
1950. július 4-én tartott közgyűlésén, valamint a Magyarországi
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetségének 1950. évi május hó
13-án tartott közgyűlésén hozott határozatát, amely az egyesület
feloszlását kimondotta.
Tudomásul veszi továbbá a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesületek
Nemzeti Szövetségének közgyűlése által vagyonának hovafordítására nézve
történt azt az elhatározását is, hogy a balatonaligai házát a
hozzátartozó területtel együtt az evangélikus egyetemes egyháznak adja
ifjúsági munkájának céljára. Elrendeli az ingatlan tulajdonjogának
biztosítására vonatkozó intézkedés megtételét.
Egyben elrendeli a feloszlott Keresztyén Ifjúsági Egyesület irattári
anyagának az egyetemes irattárba való elhelyezését.
45. (P.) 1. Az egyetemes számvevőszék jelenti, hogy megvizsgálta és
jóváhagyta mind a négy egyházkerület számadásait éspedig a dunáninneni
és a tiszai egyházkerület 1948. és 1949. évi, a bányai és dunántúli
egyházkerület 1949. évi számadásait és vagyonmérlegét azzal, hogy a
jövőben a számadási tételek mellett fel kell tüntetni a vonatkozó
költségvetési tételeket is a mutatkozó különbséggel, valamint a
továbbítandó offertóriumokat a számadási

év végéig rendeltetési helyére kell küldeni, végül a bányai
egyházkerület a tulajdonát képező mátraszentistváni üdülőtelep pénztári
forgalmáról a kezelésbevétel időpontjától fogva számoljon el jövő évi
számadásában és az üdülőtelep vagyonát, terheit vegye be a kerület
vagyonmérlegébe.
A közgyűlés a számvevőszék jelentését tudomásul veszi.
2. A számvevőszék javasolja, mondja ki az egyetemes közgyűlés, hogy az
egyházkerületi bizottságok az egyházkerületek háztartását és pénztárát,
az egyetemes egyház számvizsgáló bizottsága az egyetemes egyház
háztartását és pénztárát minden évben több ízben rovancsolják, és
vizsgálják meg az ellenőrzés hatékonyabbá tétele végett.
A közgyűlési számvevőszék javaslatát elfogadja és határozatilag
kimondja.
3. A számvevőszék fokozatosan megszűnő 4 millió 289 ezer 464 Ft
jelenlegi államsegélyünknek önellátás útján való pótlása és egyházunk
súlyos anyagi zavarának elkerülése végett szükségesnek tartjuk az
egyházi önellátásunk legkörültekintőbb előkészítését, megtervezését és
megszervezését, az ezzel kapcsolatos problémák megoldását, mint amilyen
a szükségletek korszerű revíziója és csökkentése, intézményeink és
szervezeteink racionális leépítése és a reális szükségletekhez mérten, a
lelkészi státus megszervezését, megfelelő bevételi forrás biztosítását
elsősorban tized megvalósításával önkéntes alapon. E fontos kérdés
álladó felszínen tartása, alapos megtárgyalása és megoldása
kikerülhetetlenül szükséges kötelesség egyházunk jövője érdekében.
Az egyetemes közgyűlés az egyházi önellátás kérdésének alapos
előkészítését szükségesnek tartja.
4. A számvevőszék javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés újítsa meg a
háború folyamán hozott azon határozatát, amellyel megbízta az egyetemes
számvevőszéket, hogy készítsen egy háztartási szabályrendelet
tervezetet, amely egységesen szabályozná az egyházközségek,
egyházmegyék, egyházkerületek, az egyházegyetem és minden egyházi
intézmény háztartásának a vezetését, ügyvitelét és ellenőrzését.
Az egyetemes közgyűlés a javaslatot elfogadja.
46–47. (B.) 1. A számvizsgáló bizottság jelenti, hogy megvizsgálta és
elfogadásra ajánlja a közgyűlésnek az egyetemes egyház 1949. évi
számadását és vagyonmérlegét.
A közgyűlés a számvizsgáló bizottság jelentése alapján az egyetemes
egyház 1949. évi számadását és vagyonmérlegét jóváhagyja, a számadóknak
a felmentvényt a szokásos óvás fenntartásával megadja.

2. A számvizsgáló bizottság jelenti, hogy megvizsgálta és elfogadásra
javasolja a közgyűlésnek a lelkészi nyugdíjintézet 1949. évi számadását
és vagyonmérlegét.
A közgyűlés a számvizsgáló bizottság jelentése alapján a lelkészi
nyugdíjintézet 1949. évi számadását és vagyonmérlegét jóváhagyja, a
számadóknak a felmentvényt a szokásos óvás fenntartásával megadja.
3. A számvizsgáló bizottság jelentése alapján a közgyűlés jóváhagyja az
egyházegyetem FÉBÉ Diakonissza Intézetének, a Protestáns Árvaháznak és
az Evangélikus Papnék Otthonának az 1949. évi számadását és
vagyonmérlegét azzal, hogy az egyházegyetem tulajdonába került ezen
intézmények számadása és vagyonmérlege külön háztartás mellett a jövőben
vétessék be az egyházegyetem egységes számadásába és vagyonmérlegébe.
48. (P. L.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Egyházegyetem 1951. évi
költségelőirányzatát.
Az egyetemes közgyűlés az 1951. évi költségelőirányzatot megállapítja s
a jegyzőkönyv függelékébe való felvételét elrendeli.
49. (V. I.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a közalapi járulék
kivetését.
Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy az egyházkerületektől beérkező
lélekszám kimutatás a következő: bányai egyházkerület 286.050,
dunáninneni egyházkerület 28.975, dunántúli egyházkerület 137.078,
tiszai egyházkerület 36.439, összesen 488.542.
A közalapi járulékot az 1951. évre is a lélekszám szerint fejenként 12
fillérben állapítja meg. Ennek alapján az egyházkerületekre 1951. évre a
következő közalapi járulékösszegeket veti ki: bányai egyházkerület
34.326 Ft, dunáninneni egyházkerület 3.477 Ft, dunántúli egyházkerület
16.449,36 Ft, tiszai egyházkerület 4.372,68 Ft, összesen: 58.625,04 Ft.
Az 1951. évi közalapi járulékot az egyházkerületek 1950. október 15-ig
szolgáltassák be az egyházegyetem pénztárába.
50. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bemutatja az egyházkerületektől
beérkezett közalapi és segélykérvényeket.
Az egyetemes közgyűlés a segélykérvényeket ez alkalomból is visszaküldi
az egyházkerületekhez és a kérvények elintézéséhez az egyházkerületek
rendelkezésre

bocsátja az 1950. évre kivetett közalapi összes járulékból a bányai
egyházkerületnek a járulék 32%-át: 16.391,80 Ft-ot, a dunáninneni
egyházkerületnek a járulékok 15%-át: 7.683,70 Ft, a dunántúli
egyházkerületnek a járulék 38%-át: 19.655,36 Ft, a tiszai
egyházkerületnek 15%-át: 7.683,70 Ft összeget, összesen 51.224,64 Ft-ot.
51. Az egyetemes presbitérium tudomásulvétel végett előterjeszti azt a
határozati javaslatát, hogy az egyházi alapítványok ügyében az egyes
egyházkerületektől berkezett jelentések az Egyetemes Alapítványi
Bizottság elé terjesztendők letárgyalás és intézkedés végett.
Tudomásul szolgál.
52. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Egyetemes Nyugdíjintézet 1949.
évi működéséről szóló, az egyetemes presbitérium által jóváhagyott
jelentést, valamint az 1949. és 1950. évi nyugdíjintézeti bizottsági
ülések határozathozatalt igénylő anyagát.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi s a
következő határozatokat hozza:
1. A szolgálati évek visszamenőleges beszámítása esetén a
járulékszámítás a jelenleg érvényes járulék kivetési kulcs
alkalmazásával történjék.
2. A lelkészek nyugdíjigényének emelkedése esetén az eredeti és a
magasabb nyugdíjigény közötti különbözet lerovásától a Nyugdíjintézet
átmenetileg eltekinthet, a püspöki nyugdíjigényt illetően azonban
ragaszkodni kell a Szabályrendelet előírásának betartásához.
3. Elrendeli a járulékfizetési kötelezettség pontos teljesítését s a
püspökök idevonatkozó hathatós intézkedését.
4. A Nyugdíjintézet jövőbeni prosperitásának biztosításának érdekében
elrendeli szakértői értekezlet megtartását.
5. Elrendeli a lelkészeknek a Nyugdíjintézet helyzetéről való
tájékoztatást.
6. Mind a fenntartói, mind a tagjárulék kivetése úgy történjék az egyes
egyházkerületekben, hogy minden fenntartó és tag egyformán 200 forinttal
vétessék ugyan számításba, de az így előálló össztehernek az egy
fenntartóra és tagokra, azok teherbíró képességének figyelembevételével
való elosztása az egyházkerület püspökének a feladata.
7. A nyug. tábori lelkészeket és hátramaradottaikat, mindaddig míg 1950.
szept. hó 1-ével felfüggesztett ellátmányuk újólag nem folyósíttatik a
Nugdíjintézet – az állam hozzájárulását feltételezve – olyanoknak
tekintse és olyan ellátásban részesítse őket, mint a Nyugdíjintézet
tagjait.

8. A nyugdíjintézeti bizottságot – minthogy a fennálló jogszabályok
módot erre nem nyújtanak – felhatalmazza, hogy (nyugdíjasoknak és
hátramaradottaiknak) rendkívüli segélyt nyújthasson.
A nyugdíjintézeti jelentéshez Tátrai Károly szólt hozzá.
53. (P. L.) Az Egyházak Világtanácsának kölcsönsegély-alapja az egyházak
anyagi támogatása végett kölcsönsegély-akcióját továbbra is folytatja. A
kölcsönsegélyben részesülő egyházközösségekről pontos kimutatást
terjesztett ebe az egyetemes presbitérium elé.
1959. IX.27-éig 14 egyházközségünk részesült kölcsönsegélyben s esedékes
tőketartozásunk összege 100.157,61 forint volt.
Amennyiben a tőke- és kamattörlesztések rendbe befolynak, további
egyházközségek segélyezése lehetővé válik.
Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi.
54. (P. L.) A közgyűlés tárgyalta az egyetemes egyház meliorációs
segélykölcsön alapjának 1949. évi zárszámadását és az előadó ismertette
a segélykölcsön alap kihelyezett kölcsöneivel kapcsolatos számadatokat.
Az egyetemes közgyűlés a zárszámadásokat jóváhagyólag tudomásul veszi.
55. (M. K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti az Üllői út 24. sz.
ház 1949. évi bevételeinek és kiadásainak elszámolását, melyet a
pénztáros és ellenőr urak átvizsgáltak.
Az egyetemes közgyűlés az elszámolást jóváhagyólag tudomásul veszi.
Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy az egyetemes felügyelő Gádor
András evangélikus vallástanító-lelkészt az Evangélikus Egyházegyetem
házainak kezelésével bízta meg. Tiszteletdíját a ház előző
házkezelőjével azonosan állapította meg. Megbízatása 1949. november 1vel lépett hatályba.
Jóváhagyólag tudomásul szolgál.
56. (N. K.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a Benczur László
lelkész részére kiállítandó meghívólevél tervezeteket. Az egyik Benczur
Lászlónak, mint egyetemi lelkésznek, a másik pedig, mint Luther Márton
Intézeti igazgatónak szóló meghívólevél.
Az egyetemes közgyűlés a meghívóleveleket jóváhagyólag tudomásul veszi
és az elnökség által kiadni rendeli.

57. (J. O.) Az előadó beterjeszti az egyházkerületekről beérkezett
népmozgalmi jelentéseket azzal a megjegyzéssel, hogy a jelentésekből
teljes képet nyújtó statisztika nem állítható össze, mert egyik
egyházkerület a kárunkra adott reverzálisokra, kitérésekre és az egyházi
szertatások mellőzésére nézve nem közöl adatokat.
A közgyűlés felkéri az egyházkerületeket, hogy a népmozgalmi adatok
pontos jelentésére kövessenek el mindent. Ezek az adatok nemcsak
helyzetünk felmérése tekintetében, hanem az egyházkormányzati és
lelkipásztori szempontból is fontossággal bírnak. Egyben elrendeli a
közgyűlés, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján készült népmozgalmi
statisztikai kimutatás a jegyzőkönyv függelékében megjelenjék.
58. Több tárgy nem lévén, az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés
tagjainak kitartó érdeklődéséért hálás köszönetet mond és berekeszti a
közgyűlést, amely Turóczy Zoltán püspök buzgó imádságával ér véget.

Dr Reök Iván sk. egyetemes felügyelő, világi elnök
Turócz Zoltán sk. püspök, egyházi elnök
Dr. Mikler Károly sk. egyet. világi főjegyző
Némeht Károly sk. egyet. egyházi főjegyző
Dr. Becht József sk. egyet. világi aljegyző
Veöreös Imre sk. egyet. egyházi aljegyző
Dr. Geleji Dezső sk. egyet. világi aljegyző
Bányai Sándor sk. egyet. egyházi aljegyző
Joób Olivér sk. egyet. egyházi aljegyző
Dr Fejes László sk. egyetemes főügyész
Groó Gyula sk. egyetemes főtitkár

Hitelesítjük:
Dr. Vető Lajos sk., Szabó József sk., Cserháti Sándor sk., Krepuska
István sk., Dezséry László sk., Dr. Fekete Zoltán sk.

