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A közgyűlés felsorolt tagjain kívül igen sokan vettek részt a 

közgyűlésen, mind lelkészek, mind más egyháztagok. 

Megjelent a közgyűlésen Daniel Cederberg svéd evangélikus lelkész, aki 

egyetemes egyházunk meghívására néhány napot Magyarországon töltött, a 

magyar evangélikus egyházunk több gyülekezetét és intézményét 

meglátogatta. 

 

Az egyetemes közgyűlést előkészítő ülések, a bizottságok számvevőszék 

és presbitérium ülései 1951. november hó 8-án zajlottak le és a késő 

esti órákban előértekezlettel fejeződtek be. 

A gyámintézeti és egyben közgyűlést megnyitó istentisztelet 8-án du. 6 

órakor volt az egyetemes egyház imatermében. Az igét Bayer Pál soproni 

lelkész hirdette. 

Az egyetemes közgyűlés 1951. évi november hó 9-én reggel 8 órakor 

kezdődött az egyetemes egyház imatermében. 

 

1. (G. Gy.) A Közgyűlés kezdetén Turóczy Zoltán püspök, egyházi elnök 

igét olvasott és imádkozott. Ezután az egyetemes felügyelő üdvözölte a 

megjelenteket, a közgyűlés tagjait, valamint a vendégeket. 

2. (M. K.) Ezután az egyetemes felügyelő a jegyzői kar azon 

bejelentése után, hogy az egyházkerületek küldöttei kellő számú 

megbízólevelet mutattak be és a megjelentek jegyzéke összeállíttatván, 

a határozatképesség megállapíttatott, – a közgyűlést megalakultnak 

jelenti ki. 

Ezzel kapcsolatban az ügyrend értelmében az egyetemes közgyűlés az 

elnökség elnöklete alatt a jegyzőkön, főügyészen és a főtitkáron kívül 

a jegyzőkönyv hitelesítő bizottságba a következőket küldi ki: Kemény 

Lajos, Görög Tibor, Várady Lajos, Fekete Zoltán, dr. Göttche Ervin, 

dr. Mády Zoltán. 

3. (G. Gy.) Groó Gyula főtitkár előterjeszti az egyetemes felügyelő 

évi jelentését: 

Tisztelt egyetemes közgyűlés! 

Amikor ezt a szót egyetemes közgyűlés kimondom, megképzik előttem az 

egész magyarországi Evangélikus Egyház. Látom Dunántúl lankáit s a 

Kisalföld ligeteit, Nógrád hegyeit és a Nyírség homokját, az Alföld 

síkságát és a Mátra erdeit. És látom az ország evangélikus népét, a 

gyülekezeteket, falusi tornyok tövébe sereglő sokaságot, a városok 

mindig siető lakóit s a szórványok maroknyi csapatát, látom a híveket 

és a pásztorokat, az elöljárókat és a reájuk bízottakat úgy, hogy élik 

a maguk külön életét, gondjaikkal és örömeikkel, szétszórva az ország 

egész területén és mégis együtt alkotva az egész evangélikus egyház 

testét. 





 

gi evangélikus egyház és ez igen nagy dolog. Adjunk Istennek hálát érette, 

hogy minden esztendőben legalább egyszer van egy ilyen alkalma egyházunknak, 

amikor kezet foghat egymással az ország evangélikus népe, egymás szemébe 

nézhetnek messzünnen jött evangélikus emberek és szót válthatnak egymással. 

Ha ez az alkalom nem volna több, mint egy ilyen testvéri találkozó, ahol 

összefonódnak a kezek és összedobbannak a szívek, akkor is igen nagy dolog 

volna. Ez az alkalom azonban nem pusztán testvéri összejövetel és baráti 

találkozó, hanem ennél sokkal több: közgyűlés. Közgyűlés, vagyis egyházunk 

meghatalmazott és felelős kiküldötteinek tanácskozó és határozó 

összejövetele. Olyan alkalom tehát, ahol az egész magyarországi 

evangélikusság színe előtt adunk számot egymásnak elvégzett munkánkról, 

együtt tanácskozzuk meg terveinket s keressük az egységet reménységeinkhez és 

szándékainkhoz. Együtt hordozzuk a felelősséget és együtt készülünk a jövendő 

feladataira. S a hangsúly mindebben ezeken a szavakon van: mindnyájan, 

együtt, egymással. Tehát nem egymás nélkül és egymás ellenére. Ez az 

együttlét: közösség vállalása a felelősségben és a tervezésben, az 

elhatározásban és a végrehajtásban. ez a felelős közösség és ez a közös 

felelősség egyházunknak, mégpedig éppen a magyarországi evangélikus egyháznak 

jellemzője s ez alkotmányunkban a közgyűlések rendszerében nyilvánul meg a 

leghatározottabban. A demokráciának eredeti értelmében vett gyakorlása az, 

ahol az egész közösség együtt készíti, építi és ellenőrzi a közös ügyet. 

Éppen a közös felelősségvállalásnak és közös teherhordozásnak ez az elve 

nyomta rá a bélyegét egyházunk egész életére s tette alkotmányunkat mélyen 

demokratikussá más egyházak berendezkedéseivel szemben. Hiszen a közgyűlés 

valójában népgyűlés, ahol küldötteiben az egyház egész népe találkozik és 

vált szót az egész egyház ügyeiről. 

Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv 19. fejezete hírt ad egy 

népgyűlésről, amely ezelőtt kereken 1900 esztendővel azért jött össze, hogy 

ítéletet tartson a szentségrontással vádolt Pál apostol és útitársai felett. 

Különös, de bizonyára nem véletlen, hogy az Újszövetség eredeti görög nyelve 

ezt a közgyűlést ugyanazzal a görög szóval jelöli, amit egyébként magyarul az 

egyház, gyülekezet szóval szoktunk fordítani: ekklészia, eklézsia. Ezt az 

ekklészia szót használja azután a görög Újszövetség mindenütt, ahol az 

egyházról, Jézus Krisztus gyülekezetéről beszél. Teszi ezt nyilván annak 

jeléül, hogy az egyház léte, egyszóval gyülekezet, – amint arra Luther is a 

Nagy Kátéban olyan nyomatékkal utal. Népgyűlés, emberek együttléte tehát az 

egyház, – de ez az együttlét csak akkor lesz egyházzá, ha feltetszenek benne 

Krisztus testének ismertető jelei: a tisztán hirdetett ige és a helyesen 

kiszolgáltatott szentségek. Másfelől viszont az is igaz, hogy minden olyan 

alkalom, ahol Jézus Krisztus nevében jönnek össze, ha csak ketten–hárman is, 

ahol segítségül hívják az Ő nevét és ahol Róla tesznek bizonyságot: 

ekklészia, vagyis ott egyház van és egyház lesz, mert ott  ígérete szerint 

jelen van maga az egyház Ura. 

Tisztelt egyetemes közgyűlés! Minden gyűlésezésünk döntő kérdése mindig ez: 

tudunk-e, merünk-e egyház lenni, amikor összegyülekezünk, tudunk-e egyház 

lenni itt és most, ebben az összejövetelben is, tudunk-e úgy gondolkodni, 

cselekedni, határozni, mint akik minden emberei elesettségük tudata mellett 

is Isten népe, a Jézus Krisztus szent teste akarnak lenni? Helyesebben. 

engedjük-e, hogy Isten Szentlelke az ő igéje által teremthessen belőlünk, 

ebből a gyűlésből is ekklésziát, gyülekezetet, egyházat? 

Gyűlésünket imádsággal és Isten igéjének hallgatásával kezdtük meg. Nem 

formalitás volt ez csupán, nem is kegyes szokás, hanem éppen együttlétünknek 

legmélyebb értelme és hordozó alapja: jele és valósága annak, hogy itt, ebben 

a gyűlésben egyház vagyunk és egyház akarunk maradni. A közösen elmondott 

könyörgés és az együtt meghallott ige jegyében vagyunk tehát együtt és így 

kérjük egy szívvel bizonyára jelenlévő Urunkat: Veni creator Spiritus, mentes 

tuorum visita. 

 

Felügyelői jelentésemet a következőben terjesztem elő: 

Egyház az államban 

Az elmúlt munkaesztendőnek ebben a vonatkozásban kétségkívül legjelentősebb 

eseménye volt az Állami Egyházügyi Hivatal felállítása. A Magyar Közlöny 

1951. évi május 19-i száma tette közzé az 1951. évi I. 





 

tertanácsának 110/1951./V.19/M.T.sz. rendeletét a törvény végrehajtása 

tárgyában. Az ÁEH feladata a törvény szerint az állam és a vallásfelekezetek 

közötti ügyek intézése, különösen az egyezmények végrehajtása. 

Az ÁEH felállítása szervesen következik az állam és egyház elválasztásának 

egyházunk által is helyeselt és elfogadott alapelvéből. Jelenti ez 

nevezetesen a közoktatásügynek a vallási ügyektől való elválasztását. A 

továbbiakban tehát egy egészen külön szerv gondoskodik az állam és a 

vallásfelekezetek közötti ügyek intézéséről. Ezzel az állam maga is elismeri, 

hogy az egyház nem egyszerűen kultúrtényező az állam életében, hanem valami 

egészen más, sui generis valóság. Jelentős a törvényben az egyezményre való 

utalás. Egyházunk, – amint az elmúlt esztendei jelentésemben is kiemeltem – 

az állammal kötött egyezmény alapján áll. Bizonyára ma már egyházunk egész 

közvéleménye előtt világos, hogy az egyezmény megkötése szükséges és hasznos 

lépése volt egyházunknak s tegyük hozzá: mi ezt a lépést hitben tettük meg és 

a történelem Urába vetett hittel járunk ezen az úton. 

Az ÁEH felállításával kapcsolatban azonban nem szűnt meg egyházunknak minden 

kapcsolata a közoktatásügyi minisztériummal. Továbbra is ennek a 

minisztériumnak a hatáskörében marad középiskoláink felügyelete és a 

vallástanítás tanulmányi felügyelete. Amikor ezt az alkalmat felhasználom 

arra, hogy hálás köszönetemet fejezzem ki Darvas József miniszter úrnak 

vallás- és közoktatásügyi miniszteri minőségében tapasztalt sok megértő 

jóindulatáért és segítőkészségéért, egyúttal kérem őt arra, hogy 

kultuszminiszteri minőségében is tartsa meg ezt az indulatát egyházunk ügyei 

iránt. Hiszen magas állami tisztségétől függetlenül egyébként is benső 

kapcsolat fűzi őt egyházunk életéhez, mint egyik egyházkerületünk 

felügyelőjét. 

A Népköztársaság elnöki tanácsa Kossa Istvánt nevezte ki az ÁEV elnökévé. 

Ezúttal is, erről a helyről is melegen köszöntöm őt és kifejezést adok annak 

a reménységemnek, hogy benne egyházunk őszinte jó barátot és komoly 

segítséget nyert. Személyében az elnöki tanács bizalma kiváló államférfiút 

állított ennek a felelősségteljes  és fontos hivatalnak az élére. 

Egyházunk püspöki kara, valamint az egyetemes közgyűlés elnöksége mindjárt 

hivatalba lépése után felkereste az Állami Egyházügyi Hivatal elnökét 

hivatalában s tisztelgő látogatáson köszöntötte őt, biztosítva egyházunk 

bizalmáról, szeretetéről s kifejezve azt a reménységet, hogy új hivatalában 

is az eddig tapasztalt megértéssel és jóindulattal fogja egyházunk ügyeit 

szívén hordozni. 

Az ÁEH-nak mindjárt egyik legelső ténykedése volt a lelkipásztori munkát 

végző lelkészek fizetéskiegészítő államsegélyének (kongruájának) rendezése. 

Miután erről a fontos eseményről s általában a kongruák kérdéséről 

közgyűlésünkön külön jelentés hangzik, itt nem szólok róla részletesen, csak 

e helyről is kifejezem hálás köszönetemet a Magyar Népköztársaság e 

nagyvonalú intézkedés iránt. 

A kongruák újrarendezésével kapcsolatban az állam részéről élvezett anyagi 

támogatás általában jelentős átalakuláson ment keresztül. Erről a kérdésről 

szintén külön jelentés kerül a közgyűlés elé. A jelentős ügyet már most is a 

tisztelt közgyűlés figyelmébe ajánlom. Megismétlem azt, amit elmúlt évi 

jelentésemben az egyház anyagi ügyeiről mondottam: az állam által nyújtott 

nagyvonalú anyagi támogatást arra kell egyházunknak felhasználnia, hogy most 

már haladéktalanul hozzálát teljes anyagi önfenntartásának minél 

rendszeresebb és szervesebb kiépítéséhez és ebben gondol a magasabb egyház-

közigazgatási szervek anyagi hátterének megalapozására is. 

Itt emlékezem meg hálásan arról a rendkívül jelentős anyagi támogatásról, 

amiben egyházunk a magyar állam részéről Teológiai Akadémiánk Budapestre való 

költözése alkalmából részesült. Ismét nem akarok elébe vágni az erről szóló 

részletes jelentésnek, szükségesnek tartom azonban, hogy a köszönet szava már 

itt, a felügyelői jelentésben is elhangozzék. 

Egyházunk ez év július havában körlevelet adott ki, melyben felhívta a 

gyülekezetek figyelmét arra, hogy akik még nem ajánlották fel 

földingatlanaikat megvételre az államnak, ezt f. évi szeptember hó 1-ig 

megtehetik. Egyházunk ezzel a lépésével is nyilvánvalóvá tette, hogy 

támogatni kívánja a szocializmust építő magyar államot az új gazdasági és 

társadalmi rend létrehozásának nehéz feladataiban. A gyülekezeteink részéről 

beérkezett visszhang pedig azt mutatta meg, hogy egyházunk népe 





 

egyezmény alapján állva, őszinte szívvel, hitből, s nem színből végzi 

szolgálatát a magyar nép új államában. Az elmúlt év október 22-én a tanácsok 

választása alkalmából körlevéllel fordultunk az egyház népéhez, melyben 

felhívtuk gyülekezeteink figyelmét a nagyjelentőségű eseményre. A koreai 

gyermekek érdekében indított gyűjtés sikeréért felkértem négy püspökünk 

hitvesét, hogy álljon a mozgalom egyházi vonatkozású részének élére. Az 

elmúlt év október havában körlevélben hívtuk fel lelkészeinket és az egyház 

többi tisztviselőit, valamint az egyház népét az első békekölcsön jegyzésében 

való részvételre. Ugyancsak hasonló tartalmú körlevéllel hívtuk fel 

gyülekezeteink figyelmét ez év szeptember 26-án a Második Békekölcsön 

jegyzésének ügyére. 

Külön kell megemlékeznem itt arról a szolgálatról, amelyet egyházunk a világ 

békéjének megőrzése érdekében végzett. Az 1950. év októberében Budapesten 

tartott Békekongresszuson lelkészeink közül számosan vettek részt. Ugyanez év 

karácsonyán a református, baptista és metodista egyházzal közös körlevélben 

fordultunk gyülekezeteinkhez, amelyben az evangélium békességével 

köszöntöttük őket s szívükre helyeztük e földi élet s a világ békéjének az 

ügyét is. Ugyancsak 1950. decemberében érkezett meg egyházunkhoz Niemöller 

Mártonnak, a németországi Evangéliumi Hitvalló Egyház nagyhírű vezérférfiának 

levele, melyben a világ minden egyházát s közötte minket is felhívja a béka 

megőrzése érdekében való fáradozásra. Erre a levélre egyházunk hosszabb 

iratban válaszolt. Püspökeink közül Dezséry László, a bányai egyházkerület 

püspöke, 1950. novemberében részt vett a varsói világbéke konferencián, dr. 

Vető Lajos, a tiszai egyházkerület püspöke pedig a folyó évi október havában 

részt vett a Keresztyén Demokrata Unió meisseni munkaülésén. Ez év október 7-

én az Egyházegyetem táviratban köszöntötte a Békeakció Felekezetközi 

Bizottsága new yorki imanapjának ülését. 

Egyházunknak a béke érdekében végzett munkája nyert megbecsülést abban a 

kitüntetésben, amelyben Népköztársaságunk kormánya Dezséry László püspököt és 

Virág Gyula gyömrői lelkészt részesítette, amikor nekik a Népköztársasági 

érdemérem V. fokozatát, illetve annak ezüst fokozatát adományozta. A 

kitüntetetteket ebből az alkalomból is szeretettel köszöntöm. 

Egyház a világban 

Az elmúlt esztendő a világ egyházainak az életében a nehéz megpróbáltatások 

és a felelősségteljes, súlyos döntések, a kísértések és a bizonyságtételek 

esztendeje volt. Ez tükröződött az Egyházak Világtanácsának szervezetében is, 

annak különböző munkaülésein, bizottsági és egyéb határozataiban és 

nyilatkozataiban. Mindezekről az egyházi sajtó a maga idejében kellően 

tájékoztatta egyházunk népét. Ezért itt csak utalok arra a veszedelemre, 

amely abban nyilvánul meg, hogy az Egyházak Világtanácsa, közelebbről annak 

genfi központja, egyre inkább egyoldalú befolyás alá kerülve, nem mindig 

tudja kellő megértéssel látni és hordozni a világ keleti felén élő egyházak 

életét és sorsát. Egyházunk feltétlen felelősséget érez a világ egyházainak 

közössége, ennek fenntartása és továbbépítése iránt. Ezért, amikor annak 

szükségét láttuk, többször is hallattuk szavunkat a világ keresztyénségének 

sorsdöntő kérdéseiben s bizonyságot tettünk arról, hogy csak a szüntelenül 

egymással folytatott beszélgetés, egymás szavának testvéri meghallgatása, az 

igazságért és a felülről való világosságért való közös tusakodás és könyörgés 

óvhatja meg a világ egyházait attól, hogy a Krisztusban keresett és vallott 

egységet el ne veszítsék. 

dr. Vető Lajos, egyházunk külügyeinek vitelével megbízott püspökünk, ebben a 

minőségben két ízben is tett külföldi utat az elmúlt munkaévben, 1951. 

áprilisában meghívásra Berlinben vett részt a németországi evangéliumi 

férfimunka gyűlésén. Ezt az alkalmat felhasználta arra is, hogy 

megbeszéléseket folytasson az Egyházak Világtanácsának főtitkárával, Visser’t 

Hofft-tal és több más vezető személyiséggel. Útközben Prágában folytatott 

megbeszéléseket a cseh protestáns egyházak seniorával, Hajekkel. 

Másodízben ez év júliusában képviselte egyházunkat a németországi Evangélikus 

Egyháznapon, a német protestantizmus ez idő szerint legnagyobb, legújabb kori 

megmozdulásán. Ezt az útját is felhasználta arra, hogy a németországi 

protestantizmus vezetőin kívül megbeszéléseket 





 

folytasson a Lutheranus Világszövetség és az Egyházak Világtanácsának több 

vezető személyiségével. Őszintén sajnáljuk mindnyájan, hogy harmadik egyházi 

vonatkozású külföldi útja, melyet Münchenbe, a Gustav Adolf-Werk évi rendes 

és egyben jubiláris ülésére tett volna meg, betegsége miatt el kellett 

maradjon. Ezt az alkalmat is felhasználom arra, hogy dr. Vető Lajos püspöknek 

hálás köszönetemet fejezzem ki azért az önfeláldozó, rendkívül hasznos 

munkáért, amelyet egyházunk külföldi kapcsolatainak a felhasználása és 

továbbfejlesztése érdekében végzett. 

Szívélyes kapcsolataink vannak a csehszlovákiai evangéliumi egyházakkal is és 

komoly reménységünk, hogy hamarosan megindulhat teológiai akadémiáink között 

a teológuscsere. 

Örömmel számolok be arról, hogy több kedves és jelentős vendégünk volt az 

elmúlt hónapok alatt. 1950. októberében a református egyház meghívására 

néhány napot Magyarországon töltött Marcel Pradervand a Református 

Világszövetség főtitkára és H. Hellstern, a svájci Református Segítő 

Szolgálat elnöke, akik egyházunkat is meglátogatták. A svájci Református 

Segítő Szolgálat igazán példamutató és minden elismerést megérdemlő módon, 

felekezeti korlátokat nem tekintve, több ízben részesítette egyházunkat 

értékes teológiai könyvadományban és rendszeresen küld több egyházi 

folyóiratot és lapot. Ezért a számunkra felbecsülhetetlen értékű testvéri 

segítségért ezúton is hálás köszönetemet fejezem ki. 

Az elmúlt munkaév kétségkívül legjelentősebb ilyen vonatkozású esemény 

Hermann Deim ebersbachi (Würtenberg) evangélikus lelkész látogatása volt ez 

év januárjában. Diem a németországi Hitvall-egyház egyik vezéralakja, kiváló 

teológus, akinek számos értékes teológiai műve jelent meg, a göttingai 

egyetem teológiai karának előadója és díszdoktora, aki a nemzetközi egyházi 

életben is nagy tekintélyt élvez. Két hetet töltött hazánkban, beutazta 

jóformán az egész országot s meglátogatta püspökeinket és fontosabb egyházi 

intézményeinket. Több előadást és igehirdetést is tartott és látogatása mély 

nyomokat hagyott egyházunkban. Útjáról hazatérte után több cikkben és 

előadásban számolt be Németországban, majd egy külön, hosszabb tanulmánya is 

megjelent, melyben teológiai kiértékelését adja magyarországi útjának. Azóta 

is számos jelét adta irántunk érzett meleg szeretetének, őszinte, megértő 

barátságának, segítőkészségének. Többször küldött számunka könyvadományt és a 

würtenbergi Kirchlich-Theologische Soziätät, melynek vezetője, szintén 

küldött már könyvadományokat egyházunk részére. Hermann Diem útjának és 

rólunk való beszámolójának jelentős szerepe van abban, hogy a Lutheranus 

Világszövetségben, de általában a világ evangélikusságában is kedvező 

fordulat állott be egyházunk megítélése tekintetében. Szolgálatáért erről a 

helyről is nagyon meleg, szívből jövő hálás köszönetet mondok és annak a 

reménységemnek adok kifejezést, hogy látogatása nálunk csak az első, de nem 

az utolsó ilyen alkalom volt, s hogy érettünk és közöttünk végzett 

szolgálatának gyümölcsei még csak ezután fognak igazán megérni. 

Ez év májusában a református egyház vendégeként Robert Mackie az Egyházak 

Világtanácsa Újjáépítési Osztályának vezetője töltött néhány napot 

Magyarországon s ebből az alkalomból egyházunkat is meglátogatta. A vele 

folytatott megbeszéléseket is felhasználtuk arra, hogy feltárjuk előtte azt a 

rendkívüli egyoldalú és feltűnően igazságtalan elbánást, amelyben egyházunk a 

Lutheranus Világszövetség részéről a segélyezés tekintetében az utóbbi 

években részesült. 

Ez év szeptemberében hat francia református, három francia evangélikus, két 

anglikán és egy angol metodista lelkész látogatott el hazánkba. Útjuk során 

az egyetemes egyháznál s néhány egyházi intézményünkben is megfordultak. A 

három evangélikus lelkész: Albert Greiner, Jacques Lochard és Etienne Mathiot 

nagy érdeklődéssel és baráti szeretettel viseltetett egyházunk iránt és 

behatóan tanulmányozta annak életét. 

Egyházunk meghívást nyert az Egyházak Világtanácsa Hit és Szervezet 

alosztályának a jövő esztendőben Lundban rendezendő tanulmányi 

konferenciájára, továbbá az ugyancsak jövő év augusztusában Hannoverben 

tartandó Világgyűlésére a Lutheranus Világszövetségnek. A kiküldöttekről 

annak idején gondoskodni fogunk és reménységgel tekintünk e tanácskozás elé. 

Megkaptuk és ismertettük gyülekezeteinkkel annak idején az 





 

Egyházak Világtanácsának húsvéti és pünkösdi üzeneteit. A Lutheranus 

Világszövetség felkérésre a készülő Lutheranus Almanachba cikket küldöttünk, 

a magyarországi evangélikus egyházról. 

Ebben az esztendőben töltötte be 65. életévét Barth Károly, a világ 

protestantizmusának legnagyobb élő teológusa. Ebből az alkalomból egyházunk 

meleg hangú táviratban köszöntötte. 

Ugyancsak táviratilag köszöntöttük a fent említett Hermann Diemet, abból az 

alkalomból, hogy a göttingai egyetem teológiai kara honoris causa doktorává 

avatta. 

Köszöntöttük a finn evangélikus egyház újonnan megválasztott érsekét 

Salomiest is érsekké választása alkalmából, ez év júniusában. 

Ez év októberében hirtelenül elhunyt a Lutheranus Világszövetség főtitkára, 

Silvester Michelfeld. Egyházunk részvétét levélben tolmácsoltuk a 

Világszövetségnek. 

Külföldi segélyt ebben az esztendőben sem kaptunk, csupán a svéd evangélikus 

egyház küldött egy kisebb összeget, amelyért itt mondok őszinte köszönetet. 

Az Egyházak Világtanácsa továbbra is részeltetett az annyira jól eső 

gyógyszersegélyben, amelyért ezúton is hálás köszönetet mondok. 

Ebben az évben is megtartottuk a világ protestáns keresztyénségével együtt az 

Egyetemes Imahetet és arra közös protestáns körlevélben hívtuk fel 

gyülekezeteink figyelmét. Az imádság az a szent kötelék, amely a világban élő 

egyházakat ebben az időben legbiztosabban és eltéphetetlenül összefűzi s még 

hozzá nem is elsősorban a mi imádságunk, hanem annak imádsága, aki szüntelen 

könyörög érettünk az Atyánál, „hogy mindnyájan egyek legyenek!” 

Tisztelt Egyetemes Közgyűlés! Ennek az esztendőnek van egy nagy ökumenikus 

eseménye: kétezer esztendeje van annak, hogy Pál apostol Európa földjére 

lépett és ezzel elindult az Evangélium földrészünkön hódító útjára. Az egész 

világ keresztyénsége ünnepi formák között emlékezik meg erről az 

évfordulóról. Mi is meg kell hogy álljunk mellette. Állunk meg a bűnbánat és 

hálaadás érzésével. Töltsön el bennünket bűnbánattal az a félelmetes valóság, 

hogy a kétezer esztendő óta hangzó evangélium ellenére Európa népei távolabb 

állanak az úgynevezett keresztyén Európa ábrándképétől, mint valaha. A 

keresztyén név, amit e földrész lakossága kevés kivételtől eltekintve visel, 

iszonyú felelősség és rettentő ítélet rajtunk. 

Mindennek ellenére töltsön el bennünket a túláradó hála azért, hogy Isten 

kegyelméből nemcsak kétezer év előtt elhangzott, hanem azóta is hangzik és ma 

is szól közöttünk az evangélium. Isten Igéje nem tér vissza üresen, – 

Európából sem, ezért a drága evangéliumért adunk ezen az évfordulón is Néki 

hálát és ez a hálaadás ennek az évfordulónak a legnagyobb tanítása. 

 

Egyházunk az egyházak között 

A magyar protestantizmus együttműködése történelmi adottság és 

szükségszerűség. A történelem hozta létre azt a sorsközösséget, ami a magyar 

református és evangélikus egyházakat összefűzi. Közös problémák, közös 

feladatok, a hitből való engedelmesség útjának közös követése határozzák meg 

a két egyház viszonyát. Ez a közösség tükröződik azokban a közösen tartott 

elnökségi értekezletekben, amelyeket az elmúlt munkaesztendőben a két egyház 

szinte minden hónapban tartott. Ezeken a megbeszéléseken részt vettek az 

összes püspökök, felügyelők és főgondnokok, valamint a meghívott 

szakreferensek. Az értekezleteknek felváltva nyújtott helyet a két egyház 

valamelyik szeretetintézménye. 

Természetszerűleg folyik ebből a testvéri közösségből, hogy osztozunk a 

református egyház örömében és bánatában. Ez év április 18-án együtt 

örvendeztünk Debrecenben Erdei Ferenc tiszántúli egyházkerületi főgondnok 

beiktatásának az ünnepélyén. Egyházunk küldöttségét az egyetemes felügyelő 

vezette. Ugyancsak küldöttséggel képviseltette magát egyházunk a református 

egyház zsinati ülésszakának ünnepélyes megnyitását, ez év október 24-én. Az 

elhangzott üdvözlésben és válaszban kifejezésre jutott egyházaink benső 

viszonya. 

Makkai Sándor dr. püspöknek, teológiai tanárnak, konventi missziói előadónak 

elhunytával az egész magyar protestantizmust érte súlyos veszteség. 

Koporsójára egyházunk is odahelyezte a hála és a kegyelet virágát. Emléke és 

szolgálata közöttünk is megbecsült és áldott. 

Örömmel jelenthetem be, hogy ez év márciusától kezdődően a Bethesda kórház az 

egész magyar protestantizmus kórháza. Az evangéliumi 





 

szellemben vezetett kiváló gyógyintézet készen áll minden gyógyulásra szoruló 

testvérünk számára. 

Testvéri jó viszonyt tartottunk fenn a Baptista és a Metodista egyházakkal 

is. Közös protestáns elnöki megbeszéléseinknek ők is meghívott résztvevői 

voltak. 

Szomorú szívvel állottunk meg a Baptista egyház vezetőjének, dr. Somogyi 

Imrének koporsója mellett, akit ez év szeptemberében szólított magához az 

egyház Ura. Benne sokan jó barátot, evangéliumi lelkű szolgatársat 

vesztettünk el. 

Közös nagy ügye a magyar protestantizmusnak a Biblia új fordítása. Örömmel 

jelenthetem a közgyűlésnek, hogy ez a munka teológiai tanáraink és tudós 

lelkipásztoraink áldozatos munkájával nagy lépésekben közeledik a befejezés 

felé. Az Újszövetség fordítása már teljesen készen van s az Ószövetség 

fordításából a közel múltban jelent meg Mózes első könyvének próbakiadása. 

Kísérjük ezt a munkát szeretettel és bizalommal, emlékezzünk meg róla 

imádságainkban és hordozza áldozatkészségünkben. 

A magyarországi Ökumenikus Bizottságban találkoztak, azok a magyarországi 

egyházak, amelyek az Egyházak Világtanácsának tagjai. Az Ökumenikus Bizottság 

fontos és hasznos munkáját ebben az évben is folytatta tanulmányi, ifjúsági 

és újjáépítési albizottságaiban. Sajnálattal jelentem be, hogy dr. Makkai 

László a bizottság éveken át volt főtitkára, az újjáépítési albizottság 

elnöke, tisztségéről lemondott. Éveken át végzett hűséges odaadó munkájáért 

ezúttal is köszönetet mondok. Helyébe az Ökumenikus Bizottság legutóbbi ülése 

Békeffy Benő nyíregyházi református lelkipásztort választotta meg. 

Szívélyes viszonyt tartottunk fenn az unitárius és a római katolikus 

egyházzal, valamint az izraelita hitfelekezettel is. 

 

Egyházkormányzat és egyház-közigazgatás 

Az egyházunk egészét érintő nagy horderejű események és intézkedések ebben a 

munkaévben is igen nagy mértékben foglalkoztatták az egyház közigazgatási 

szerveit. 

Ezekről részben már beszámoltam, részben ezután kell őket legalább egész 

röviden érintenem, a legfontosabbakról külön jelentés kerül a közgyűlés elé. 

E helyütt csak az ilyenről kívánok említést tenni, nevezetesen az egyházi 

diakónia munkájának átszervezéséről. Folyó hó 30-ával diakonissza anyaházaink 

megszüntetik működésüket. Az egyház szeretetmunkája azonban megváltozott 

keretek között, de nem kisebb hűséggel és odaadással folyik tovább. Hiszen a 

diakónia, szeretetszolgálat éppen úgy hozzátartozik az egyház lényegéhez, 

mint az igehirdetés és a szentségek kiszolgáltatása. Az egyház ezen 

szeretetmunkájának az átalakulása mindnyájunkra fokozott felelősséget, 

terheket és feladatokat ró. Kérem egyházunk minden tagját hordozza 

diakóniánkért együtt a felelősséget és a terheket és a szeretet 

cselekedeteiből mutassa meg az ő hitét. 

Elnöki értekezletet öt ízben tartottunk. Ezek az értekezletek is 

nyilvánvalóvá tették, hogy az egyházkerületek egysége és közössége 

egyházunkban nem csupán elvi igazság és elmélet, hanem az élet valósága. 

Meghatott szívvel mondok hálát mind a négy püspökünknek, egyházkerületi 

felügyelő testvéreimnek ezeken az értekezleteken megtapasztalt 

egyházszeretetükért, odaadó munkájukért. Különösen megköszönöm 

elnöktársamnak, Turóczy Zoltán püspök úrnak azt a kiértékelt 

egyházkormányzati bölcsességet, megértő támogatást és hűséges szeretetet, 

amellyel munkámban mindig mellettem állott. 

Az egyetemes presbitérium három ízben tartott ülést. Ezekről külön jelentés 

szól. Megragadom ezt az alkalmat, hogy hálás köszönetet mondjak presbiter 

testvéreimnek, az egyetemes presbitérium sokszor késő éjszakai érákba nyúló 

tanácskozásain tanúsított önfeláldozó munkakészségükért és 

egyházszeretetükért. 

Ezúton mondok köszönetet az egyetemes egyház minden tisztségviselőjének, 

valamint az egyetemes egyházi iroda tisztviselőinek, közvetlen 

munkatársaimnak, hűséges helytállásukért, gondos és pontos, odaadó 

munkájukért. Az ő munkájuk nagy mértékben megkönnyítette és elősegítette az 

egyházkormányzás és egyház-közigazgatás rendkívüli felelősséggel járó 

teendőinek ellátását. 

 

A lelkészképzés ügye 

Tavalyi jelentésemben azt mondottam, hogy egyházunk lelkészképzésének ügye 

fordulóponthoz érkezett azzal, hogy a soproni evangélikus 





 

hittudományi kar levált a pécsi tudományegyetemről és mint egyházunk 

Teológiai Akadémiája, folytatja tovább működését. Az azóta eltelt esztendő 

újabb fontos változást hozott lelkészképzésünk ügyében. Teológiai Akadémiánk 

Budapestre költözött. Nem akarok elébe vágni az erről a tárgyról szóló külön 

jelentésnek. Ennek a lépésnek egyháztörténeti jelentőségét bizonnyal csak a 

távolabbi jövő egyháztörténészei fogják kellő méltatásban részesíteni. 

Szeretettel köszöntöm Teológiai Akadémiánkat. Lelkészképző Intézetünket, 

annak tanári karát, előadóit és a teológus ifjúságot az ország fővárosában. 

Érezzék meg, hogy rajtuk az ország evangélikusságának a szeme, hiszen 

Akadémiánk az a műhely, ahol az egyház jövendő szolgái készülnek Isten 

Igéjének a hirdetésére. Egyházunk minden áldozatra kész Teológiai 

Akadémiájáért, viszont feltétlen hűséget és egész munkát kér és vár az 

Akadémiától. 

Teológiai Akadémiánk nemcsak a jövendő lelkésznemzedéknek felkészítő műhelye 

kell hogy legyen, hanem éppen olyan mértékben a teológiai tudomány sáfára s 

így lelkészi karunk tudományos színvonalon tartásának és továbbképzésének is 

állandó ösztönzője és elősegítője. Ezért nagy örömmel emlékezem arról a 

lelkészi továbbképző konferenciáról, amelyet az Akadémia ez év jún. 13–25-ig 

rendezett meg Sopronban. A konferencia rendkívüli látogatottsága s az ezen 

elhangzott előadások és eszmecserék színvonala megmutatta, hogy mennyire 

szükség van az Akadémia ilyen irányú munkásságára is. Amikor a konferencia 

megrendezéséért az Akadémia professzorainak itt köszönetet mondok, arra kérem 

őket, hogy ezt a munkát felelősségük tudatában folytassák és terjesszék 

tovább. 

 

A vallástanítás és tanügy 

Az iskolai és vallástanítási jelentést az annak részletes adatait az 

egyetemes tanügyi és vallástanítási bizottság külön terjeszti elő. Itt 

beszámolok arról, hogy a beérkezett jelentések szerint az egyes 

egyházkerületekben a vallástanítás az esztendő folyamán zavartalanul folyt, 

azonban az iskolai vallástanításban részesülők száma jelentős csökkentést 

mutat. Az 1950/51. tanévben 28.846 tanuló kapott vallásoktatást, és ez a szám 

37% csökkenést jelent az ezt megelőző iskolai évvel szemben. Különösen 

jelentősek a csökkenések a városi gyülekezetekben. Kisebb a falusi és 

szórványgyülekezetekben. Javaslom, hogy a vallástanító lelkészeknek az 

egyetemes közgyűlés mondjon köszönetet nehéz munkájuk önfeláldozó végzéséért. 

Az egyetemes tanügyi bizottság engedélyezésére elfogadta és javasolja Kiss 

Samu: Magyar protestáns egyháztörténet című tankönyvét, mely az általános 

iskolák VI. osztálya számára készült. A többi osztály számára a már eddig is 

használt vallástanítási tankönyvek a szüksége példányszámban rendelkezésre 

állanak. 

A budapesti fiú- és leánygimnázium fasori épületéből az állami általános 

iskola kivonult és az épületnek egy részét a Budapestre költözött Teológiai 

Akadémia vette át. Ennek következtében szükségessé vált a pesti evangélikus 

egyházközség, mint ingatlantulajdonos, a bányai egyházkerület, mint a 

középiskolát fenntartó hatóság, és az egyházegyetem, mint a Teológiai 

Akadémiát fenntartó hatóság között kötendő megállapodás, illetve szerződés, 

melyről tárgysorozatunk külön pontban fog határozni. A fiú- és 

leánygimnáziumban a tanítás az elmúlt iskolai évben zavartalanul folyt. A 

személyi változásokról a tanügyi bizottság jelentése ad számot. Örömmel 

jelentem, hogy a konfirmációi oktatásban részesülő gyermekeink száma mind a 

négy egyházkerületben emelkedett. (Kemény Lajos) 

 

Halottaink 

Az egyetemes egyház tisztviselői karát súlyos veszteség ért Kesztler László 

egyetemes egyházi pénztárost ez év februárjában hazaszólította Urunk. 

Fiatalon, munkabírása teljében támadta meg őt a gyilkos betegség. Tanúi 

voltunk hosszú szenvedésének s megbékélt eltávozásának. Jó munkájának, 

hűséges szolgálatának, kedves egyéniségének emléke maradandó és megbecsült 

közöttünk. Fájó szívvel gyászoljuk elvesztését és Istentől kérünk 

vigasztalást hozzátartozói számára. 

Az elmúlt év karácsony estéjén olyan csendesen, észrevétlenül ahogyan köztünk 

élt és szolgált, hagyott itt bennünket Ruttkay Miklián Gyula, a bányai 

egyházkerület püspöki titkára. Talán éppen azért, mert ilyen halk szavú, 

szerény ember volt, ismerték és szerették az egyházkerület 





 

határain túl is, s amikor hazament Urához, koporsója körül az ország 

evangélikussága gyászolta egy hűséges szolga és jó ember elvesztését. 

 

Szolgálataim 

Egyetemes felügyelői minőségemben a múlt évi egyetemes közgyűlés óta több 

alkalommal képviseltem egyházunkat és tartottam előadásokat. 

1950. okt. 4-én részt vettem az evangelizátorok konferenciáján Fóton, 

ahol előadást tartottam. 

Okt. 19-én a hozzánk is ellátogatott református vendégek: M. Pradervand, 

a Református Világszövetség főtitkára és H. Hellstern zürichi lelkész, a 

svájci Református Segítő Szolgálat vezetője tiszteletére az egyetemes 

egyház vacsorát adott, amelyen magyar és német nyelvű pohárköszöntőt 

mondtam. 

Az elhunyt Ruttkay Miklián Gyula bányakerületi püspöki titkár 25 éves 

szolgálati jubileumát tartotta okt. 20-án. Köszöntöttem. 

Okt. 24-én beszédet mondtam a Teológiai Akadémia Sopronban történt 

ünnepélyes megnyitásán és a professzorok beiktatásán. Az ugyanez 

alkalommal tartott teológus gyűlésen is beszédet mondtam. 

Okt. 28-án a XI. Országos Protestáns napok megnyitó ünnepélyén beszédet 

tartottam a Kálvin téri templomban. 

Okt. 31-én a Zeneakadémián végbement reformációi emlékünnepélyen mondtam 

beszédet. 

Nov. 4-én meglátogattam a tápiószentmártoni gyülekezetet és előadást 

tartottam. 

Nov. 5-én a metodista templomban szolgáltam. 

Nov. 8-án a balassagyarmati lelkészgyűlésen adtam elő. 

Nov. 16-án a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban tartott 

értekezleten vettem részt az egyházi tisztviselők nyugdíjazásának a 

problémáiról és a vallástanítással kapcsolatos folyó ügyekről. 

Nov. 28-án és 29-én előadást tartottam a baptista lelkészek ankétján. 

Nov. 29-én és 30-án a Teológiai Akadémiának ankétján tartottam 

előadásokat. 

Folyó 1951. évben ugyancsak számos esetben jelentem meg egyetemes 

egyházunk képviseletében különböző értekezleteken, konferenciákon stb. 

Meghívásunkra Magyarországon időzött Hermann Diem würtenbergi lelkész, a 

magyar evangélikus egyház nagy barátja. Jan. 4-én egyetemes egyházunk 

vacsorán látta őt vendégül, amelyen magyar és német nyelven köszöntöttem 

őt. 

Jan. 6-án imaközösségi konferencia, ugyanaznap egyetemes egyházi 

zsidómissziói szeretetvendégség volt, amelyen előadást tartottam. 

Jan. 21-én meglátogattam a tabi egyházközséget oltárképszentelése 

alkalmából, előadást tartottam. 

Ápr. 1-én Rákospalotán egyházközségi felügyelő minőségemben az 

egyházközség közgyűlésén voltam jelen és elnöki megnyitót mondtam. 

Ápr. 24-én Debrecenbe utaztam Erdei Ferenc református főgondnoki 

beiktatására. 

Május 6-án a rákospalotai egyházközség presbitereinek a beiktatásán 

vettem részt előadás tartásával. 

Máj. 23-án az Állami Egyházügyi Hivatalban a reformátusokkal együttesen 

kongruaügyi értekezleten vettem részt. 

Aug. 9-én az Állami Egyházügyi Hivatal rendezésében Hewlett Johnson 

tiszteletére adott ebéden vettem részt a Hármashatár-hegyen. 

Szept. 14-én francia vendég lelkészek tiszteletére egyetemes egyházunk 

vacsorát adott, amelyen üdvözlő beszédet mondottam. Ugyancsak a francia 

és angol vendégekkel református lelkészértekezleten jelentem meg szept. 

17-én. 

1951. szept. 24-én az Egyházügyi Hivatalban Groó Gyula főtitkárral együtt 

eljártam Kossa elnöknél. 

Okt. 24-én délután részt vettem a református zsinaton. 

Okt. 31-én a reformációi emlékünnepélyen vettem részt a Zeneakadémián. 

Nov. 2-án az újpesti baptista egyházközségben előadást tartottam. 





 

Az év folyamán havonta megtartottuk a közös protestáns elnökségi 

értekezleteket. Ezeken rendszeresen részt vettem. Ugyancsak a 

lehetőséghez képest részt vettem a püspökök értekezletein is. Minden 

esetben vezettem az elnöki értekezleteket és az egyetemes presbitérium 

értekezleteit. 

Tisztelt egyetemes közgyűlés! Igyekeztem jelentésemet rövidre szabni. 

Egy-egy mondat rövid szava mögött azonban hosszú hetek, hónapok munkája 

húzódik meg s egyházunk egész életére kiható történeti jelentőségű 

eseményekről voltam kénytelen szűkszavúan megemlékezni. Ha végigtekintek 

az elmúlt esztendőn, azt kell mondanom: Isten vezetett bennünket. S ha 

előre tekintek ismét csak arról tehetek vallomást: a jövendő Isten titka, 

s mi nem tehetünk mást, mint hogy elfogadjuk az Ő kezéből azt, amit 

naponta mindennapi feladatként tűz elénk, mindig csak annyi világosságot 

kérünk Tőle, hogy lássuk a következő lépést, s annyi erőt, hogy hittel 

ráléphessünk az Ő útjának a mai szakaszára, s megtehessük azt a lépést, 

amit ma vár tőlünk a mi Urunk, az egyház és a történelem Ura. Ebben a 

világosságban és ebben a hitben adjon nekünk egységet a Szentlélek 

Úristen. 

Kérem jelentésem elfogadását. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő jelentését 

tudomásul vesz, a tett intézkedéseket jóváhagyja, s köszönetét 

nyilvánítja az elvégzett munkáért, Turóczy Zoltán püspök, 

egyházi elnök javaslatára egyhangúlag elhatározza, hogy a 

jelentést teljes terjedelmében felveszi a jegyzőkönyvbe. 

4. (G. Gy.) Turóczy Zoltán püspök, egyházi elnök, beterjeszti a lelki 

munkáról szóló jelentését. 

A magyarországi evangélikus egyház lelki életéről szóló jelentés 

megtétele előtt felolvassa Máté ev. 14,21–33. V-ig terjedő szakaszt. 

Az egyháznak ősrégi jelképe a hajó. Persze nem modern óceánjáró, dübörgő 

motorokkal, vagy füstokádó kéményekkel, pazarul berendezett termekkel, 

szórakozási alkalmak tömegeivel, hanem egyszerű halászbárka, mint 

amilyent a Genezareth tava környékén ácsoltak össze egyszerű halászok 

Talán árboca is van, s rajta egykét vihartépett vitorla. 

A hajó útja sem sétahajózás, melyen ráérő utasok és kirándulók 

gyönyörködnek a hunyó nap vízben sziporkázó fényének s elandalognak azon 

a lefesthetetlen színpompán, mely a szint olajjal leöntött víz 

csendességéből káprázik feléjük. 

Az egyház dereglyéje viharos tengeren jár. Szembefújó szél tornyosítja 

eléje a hullámokat s ássa a hullámsírok fenyegető mélységeit. 

Ki vehetné zokon, ha az egyház nem szívesen hajózik hullámok taraján? A 

tanítványok i szívesebben maradtak volna a parton. Abban a tényben, hogy 

Jézusnak kényszeríteni kellett a tanítványait a hajóba szállásra, benne 

van a tanítványok vonakodása, de benne van az is, hogy Jézus 

veszedelemnek tartja a tanítványok számára a parton való maradást. Ezért 

sürgető a kényszerítő szava. Ezért parancsolja, hogy „mindjárt” 

szálljanak a hajóba. Nem tudjuk, hogy a parton maradást miért tekintette 

Jézus ilyen veszedelmesnek. Lehet, hogy a sok ezer ember megelégítésének 

csodája, a hatalom- és dicsőségvágy olyan kísértéseit rejtegette magában, 

amelytől Jézus övéit szerette volna megóvni. Akárhogy is áll a helyzet, 

tény az, hogy az egyház számára mindig veszedelmes a statikus helyzet, 

mikor biztonságos talaj van a lába alatt, mikor tömegek zengik dicséretét 

és a hatalom koronája ragyog fel vágyálmai küszöbén. ez az elvilágiasodás 

tőre az egyház számára. Ebben a statikus helyzetben ellustul az egyház, 

evilági célok rabságába kerül s elveszíti missziói lendületét. 

A háborgó tengeren tehát nem szabad csak úgy néznünk, mintha Aecolus 

barlangjából indítanák csupán alvilági erők a vihart okozó, szembefújó 

szelet. Az egyházat sokszor Ura parancsolja a viharba azért, hogy 

megmentse a statikus állapotban végül is mindig bekövetkező biztos 

haláltól. 

Jézusnak a tanítványokat a hajóba és tengerre parancsoló szavában és 

mozdulatában azonban lehet, hogy nemcsak mentő, hanem ajándékozó szándék 

is van. Úgy látja, hogy a vihar olyan tapasztalatokat s ezek által 





 

olyan hitben való megerősödési alkalmat rejt magában, amelyért nem ár a 

szárazföld otthagyott biztonsága, dicsősége és hatalma. Bizonyos, hogy a 

tanítványok is így néztek vissza a viharos tengeren való hajó útjukra, mikor 

átértek már a túlsó partra.  

Az egyház Ura azonban néha még azzal sem elégszik meg, hogy a biztos 

szárazföldről a hullámok taraján táncoló hajóba parancsolja övéit. Jöhet idő, 

amikor az Úr még a hajóból is kiparancsolja egyházát. Igaz ugyan, hogy Péter 

lelkesedésének az izgalmában maga provokálja ezt a parancsot, de lehet, hogy 

van olyan idő, amikor az egyház provokációja nélkül is elhangzik a parancs: 

„Jövel!” 

Micsoda ez a hajó? Pár szál deszka! Ki siratná meg, ha ezt is el kell 

veszítenie, ha nem volna alatta a tenger? Ez a pár szál deszka közte és a 

tenger között, ez jelenti számára, meggyőződése szerint az életet. Ha ezt is 

elveszíti, belekerül a minden pillanatnyi halálos kockázat életállapotába, 

mert ezt jelenti: járni a hullámok taraján. 

Sokan vannak, akik abban a meggyőződésben élnek, hogy egyházunk olyan 

életidőszaka érkezett, mikor az egyház Ura a hajóból is kiparancsolja s mikor 

szembe kell néznie ezzel a problémával: Lehet-e járni a vizeken? 

Nincs földünk, amelyen keresztül a múlt tartotta a jelent. Nincs üzleti 

vállalkozásunk, amely által az egyház lényegétől és szolgálatától idegen 

gazdasági források önthetnék bővizű patakként az egyház céljaira a pénzt. 

Nincs adóbehajtási jogunk, amelyen keresztül elvehetnénk az egyház életéhez 

szükséges anyagiakat azoktól is, akiknek nem kell az egyház. Nincs iskola, 

amelyben a felnövő nemzedékben jövendőjének fundamentumát rakhatná le az 

egyház. És sok minden egyéb nincs. Lehet-e élni s járni ilyen biztonság 

nélküli talajon: a hullámok taraján. 

Péter története világosan mutatja, hogy lehet. Igaz ugyan, hogy Péter csak 

pár lépést tudott megtenni a vízen. Ebből azonban nem lehet azt a 

következtetést levonni, hogy lehet pár lépést nagy lelkesedéssel megtenni a 

kockázatos vizek tetején, de tartósan élni és járni ilyen körülmények között 

nem lehet. Péter nem azért kezdett el süllyedni, mert több volt a lépés, mint 

a lelkesedés, hanem azért, mert szemét levette Krisztusról és a szelet, a 

hullámokat nézve megrémült. 

Az egyház mindig tud járni a vizeken, amíg Krisztusra néz hittel, arra a 

Krisztusra, aki mindent pótol, de akit senki sem pótolhat, aki az ég s föld 

tenger Mestere, s aki a viharok idején sokkal csodálatosabban mutatja meg 

dicsőségét, mint a szárazföldi kenyércsodában. Viharok idején, vízen járó 

egyház előtt nő nagyra Krisztus. Ezért a tapasztalatért, hitben való 

megerősödésért magáért érdemes kilépni a hajóból. 

Milyen jó, hogy Jézus kishitű egyházát erős karjával a hullámok között is 

tartja, hogy ne merüljön el. Ez az átszögezett kéz az egyház biztonsága, 

fundamentuma, reménysége, mindene. Amíg ő a miénk, addig élni és járni tudunk 

hullámok taraján. Mihelyst Ő elvész szemünk elől, biztonságos száraz földön, 

dicsőség koronájának ígéretei közepette, tömegek harsogó éljen-rivalgásai 

közepette is a halál jegyesei vagyunk. 

Amidőn a magyarországi evangélikus egyháznak 1950. évi lelki életéről szóló 

jelentésemet összeállítottam nagyra nőtt előttem az anyaszentegyház 

hullámokon járó s egyházát hullámokon járni tanító s a hullámok között is 

elmerüléstől megóvó irgalmas Úr s álmélkodva látom mint nő egyházunkban is 

nagyra ugyanez a Krisztus. 

A lelki életről szóló részletes jelentést az alábbiakban terjesztem elő: 

1. Egyházunk igeszolgálata 

2. Egyházi munkások képzése 

3. Evangelizációs munka 

4. Belmissziói munka 

5. Gyermek-munka 

6. Ifjúsági munka 

7. Diák-munka 

8. Munka az egyetemi ifjúság között 

9. Diakonissza munka 

10. Egyes szeretetintézmények 

11. Az egyetemes missziói bizottság szakbizottságainak munkája 

12. Egyházi sajtó 

1. Egyházunk igeszolgálata 

Egyházunk a jelentés időtartamául szolgáló időben is fenntartotta 





 

a kötött Igék alapján történő igehirdetés gyakorlatát. Lelkészeink közül 

egyre többen vannak, akik igen hálásak a perikópa-rendszer elrendeléséért, 

mert rákényszeríti őket az ige tanulmányozására, elősegíti az objektív ige 

hirdetését s nehéz helyzetekben támaszpont az egyház egyházként való 

megmaradásában. Az 1950/51. egyházi esztendőben az óegyházi perikópa rend 

evangéliumi sorozata a szószéki igehirdetés alapigéje s az epistolai sorozat 

az oltár előtti felolvasásra s a délutáni igehirdetésre kirendelt szentírási 

szakasz. 

Az igehirdetés szolgálatában kiváló segítséget nyújtott Veöreös Imre 

szerkesztésében megjelenő Lelkipásztor című folyóirat, mely éppen abban 

végezte igehirdetésre nevelő szolgálatát, hogy nem adott kész prédikációkat, 

hanem az eredeti szöveg tanulmányozásához, s a kirendelt igeszakasz 

feldolgozásához adott gondolatokat és indításokat. Szolgálatát kiterjesztette 

a kollekta és gyülekezeti imádságok területére is, valamint a lelkészek 

teológiai továbbképzésére. Szolgálatát nemcsak egyházunk lelkészei vették 

igénybe hálás örömmel, hanem református lelkészek is. 

Az igehirdetés alapjául szolgáló teológiai továbbképzést a Lelkipásztoron 

kívül eddig a MELE is szolgálta. A MELE az 1950. évben mint egyesület 

feloszlott, egyesületi keret nélkül azonban a lelkészek szabad 

munkaközösségében, tovább is tudta folytatni szolgálatát. Isten megengedte, 

hogy lelkészi munkaközösségeink külső keretek nélkül is végezzék, sőt 

elmélyítsék a munkát. A munkaközösségek élén egyházmegyei fokon az esperes, 

egyházkerületi fokon pedig a püspök, illetve az általa megbízott helyettes 

állott. Az országos lelkészi munkaközösség vezetésére a püspökök értekezlete 

Szabó József dunáninneni püspököt kérte fel. 

Munkaközösségeink élete főként az egyházmegyei munkaközösségekben folyt. 

Pontos adatok nem állanak rendelkezésre, annyi azonban megállapítható, hogy 

az egyházmegyei lelkészi munkaközösségek országszerte kb. 200 összejövetelt 

tartottak. Van olyan egyházmegyei lelkészi munkaközösség, amely havi 

rendszeres összejövetelt tart, de van olyan, amely egy év alatt csak 2–3 

összejövetelt tudott tartani. Több helyen, hogy a gyakrabbi találkozást 

lehetővé tegyék, a munkaközösségi találkozók költségeit 

közteherviselésszerűen osztották meg. ezek az összejövetelek a testvéri 

közösség gyakorlásának, a lelkészi továbbképzésnek s a legfontosabb egyházi 

problémák megbeszélésének áldott alkalmai voltak. 

Az egyházmegyei lelkészi munkaközösségek igen sok, részint maguk választotta, 

részint az országos munkaközösség által ajánlott témát dolgoztak fel. 

Megállapítható, hogy a lelkészi munkaközösségeket általában leginkább a 

verbalis inspiratio és az egyházi fegyelem kérdése érdekelte. Több 

egyházmegyei munkaközösség többnapos teológiai konferenciát is rendezett. 

A legélénkebb munkaközösségi élet a dunántúli kerületben folyt, mely a 

következő témákat tűzte ki feldolgozásra: 1) Hogyan nyerjük meg a Krisztustól 

és egyházától elidegenedetteket? – 2) A munka értelme és a keresztyén hit – 

3) Az egyház egysége és a hitvallások. 

Katechetikai továbbképző konferenciát tartottak Győrött, Pécsett és 

Gyenesdiásdon. 

Egyházunk igeszolgálatának azonban nemcsak a lelkészek teológiai 

továbbképzésére van szükség, hanem a lelkészek hitéletének a megelevenítésére 

és elmélyítésére is. Ezt a célt szolgálták a lelkész-evangelizációk. Az 1950. 

évben a bányai egyházkerület területén –, a dunáninneniben 1, a dunántúliban 

5, a tiszai kerületben 1 lelkészevangelizáció volt. 

Lelkészeink a mai világban való eligazítását s igehirdetésük életközelségét 

szolgálták azok a lelkészankétok, melyeket egyházunk egyetemes felügyelője 

hívott össze a Luther Márton Intézetben. 1949-ben 4, 1950-ben 7 ilyen 

lelkészenként volt. Tizenegy ankéton kereket 450 lelkészünk vett részt. 

A Belmissziói Munkaprogram az 1950. esztendőben a Lelkipásztor 

függelékeképpen jelent meg. 

 

2. Egyházi munkások képzése 

Az az ébredés, amely egyházunkban tagadhatatlanul folyik, magával hozza a 

laikusok munkába állítását is. A hitre jutott emberek munkát keresnek az 

egyházban s a megmozdult egyházi élet megnövekedett lelki éhségét a lelkészek 

egyedül képtelenek kielégíteni. Egyházunk a 





 

gyülekezeti munkások kiképzését hivatalosan is programjába vette az eddig 

különböző önkéntes kezdeményezéseket hivatalos mederbe terelte, a 

tanfolyam résztvevőitől egyházi hatóság előtt tett vizsgát kívánt. 

Tovább folyt a diakonisszák képzése. A Fébében 15, Győrött 5, Békéscsabán 

2, összesen 22 jelölt vett részt a diakonissza tanfolyamokon. 

A gyermekmisszió a gyermek-bibliaköri vezetők kiképzése érdekében 12 

tanfolyamot rendezett 460 résztvevővel. 

Az egyházi munkások rendszeres és szakszerű kiképzése a missziói 

intézetekben folyt. 

A Luther Márton Intézetben egész éven át folyt a kántorképzés munkája. Az 

első 10 hónapos tanfolyam még 1949. december elején indult 14 

résztvevővel. Évközben haladók számára újabb tanfolyam indult 8 

jelentkezővel. Szeptember közepén kezdődött a második 10 hónapos 

tanfolyam. A tanfolyam vezetője Peschkó Zoltán tanár, orgonaművész volt. 

Előadó Benczúr László és Weltler Jenő volt. A kántorképesítő bizottság 

összesen 3 ízben tartott vizsgát Kemény Lajos esperes, tanügyi bizottsági 

elnök elnöklete mellett. A három vizsgán összesen 14-en szereztek kántori 

oklevelet. 

Rendezett a Luther Márton Intézet két háromhetes gyülekezeti munkásképző 

tanfolyamot is 6–6, s tíznapos családgondozói tanfolyamot 30 

résztvevővel. 

A tordasi gyülekezet 15 belmissziói munkása két ízben kereste fel az 

Intézetet kétnapos tanulmányi konferenciára. 

Négyhónapos missziói tanfolyamot rendezett a „Jó Pásztor” szolgálat a 

Luther Márton Intézetben. ezen a missziói tanfolyamon 15 személy vett 

részt, s a város misszió, szektamisszió, zsidómisszió területén végzett 

munkára nyert kiképzést. Vezetője Olt Vilmos lelkész volt. 

Az Evangélikus Misszió által fenntartott Podmaniczy Pál Missziói Intézet 

az 1950. év folyamán kedvezőbb elhelyezési lehetőséget talált. 1956. 

februárjában az intézet leánytagozata elfoglalta a norvég–izraeli misszió 

által felkínált budapesti, Gyarmat utcai épületet. Az intézet vezetésére 

Ferenczy Zoltán lelkész, Mátéffy Ilonka diakonissza testvér kapott 

megbízatást. A fiúk továbbra is Nagytarcsán folytatták munkájukat a régi 

keretek között. Július folyamán 11 növendék tett előbb írásbeli, majd 

szóbeli vizsgát. A nyár folyamán a növendékek gyakorlati munkában 

helyezkedtek el. 

Szeptember folyamán nyitotta meg az Intézet III. évfolyamát. Többen 

jelentkeztek felvételre, mivel azonban a kitűzött feltételeknek nem 

feleltek meg, egyiket sem vette fel az Intézet. Egy fiú növendék a 

teológiára távozott, egy lány egészségi okok miatt hagyta el az 

intézetet, így 9 növendék kezdte meg a tanulását; 5 fiú és 4 leány. Ebből 

7 III. éves, 2 II. éves. A kiadások csökkentése céljából november 

hónapban a fiúk is bejöttek Budapestre. Az intézet gazdasági vezetését és 

a leányokkal való foglalkozást Kajos János lelkész felesége vállalta, aki 

családjával együtt az intézetbe költözött. 

A FÉBÉ 1949/50. évben kéthónapos belmissziói tanfolyamot tartott 18, 

1950/51-ben pedig hathetes tanfolyamot 7 növendékkel. 

A fóti Mandák Evangélikus Belmissziói Otthonban két belmissziói munkás és 

kántorképző tanfolyam volt. A leány és asszonytanfolyam egyhónapos volt 

14, a férfi tanfolyam kéthónapos 29 résztvevővel. 

A dunántúli kerületben a Gyenesdiásdi  Missziói Intézetben két 

gyülekezeti munkásképző tanfolyam volt: egy öthetes leánytanfolyam 18, s 

egy négyhetes fiútanfolyam 15 résztvevővel. 

A répcelaki Missziói Intézetben két gyülekezeti munkásképző tanfolyam 

volt. Mindkettő leányok részére. Mindkettő 10 hetes volt, az elsőn 20, a 

másodikon 14 növendék tett vizsgát. 

A győri Missziói Intézetben egy kéthetes kántorképző tanfolyam volt 23 

résztvevővel. 

 

3. Evangelizációs munka 

Az egyházkerületek 1950. évi evangelizációs munkáját a következő 

kimutatás mutatja: 





 

 

Sz. Kérdések bányai 
dunán-

inneni 

dunán

-túli 
tiszai 

Össze

sen 

múlt évihez 

has. 

1. 
Gyülekezeti 

evangelizációk száma 
136 20 115 18 289 –53 

2. 
Átlag hány naposak 

voltak 
3–7 3–6 6–8 6   

3. 
Lekészevangelizációk 

száma 
– 1 5 1 7 –4 

4. 
Pap-né 

evangelizációk száma 
2 1 2 – 5 –1 

5. 

Gyül. munkások 

részére tartott ev. 

száma 

3 4 10 – 17 –5 

6. Ifj. evang. száma – 1 24 4 29 –1 

7. 
Hány gyülekezetben 

volt többnapos utóm. 
35 25 12 8 80 –13 

8. Átlag hány naposok 1–2 ? 2–3 3   

9. 
Gyül. közösségi 

konf. 
6 10 3 3 22 –8 

10. 

Hány külön evang. 

munkára beállított 

munkása van a ker.-

nek 

3 2 6 – 11 –1 

 

Az evangelizáló munkának oroszlánrésze a gyülekezeti evangelizációban folyik. 

A gyülekezetek az ébresztő szolgálata az egyházkerületek munkájába van 

beágyazva a kerületi missziói lelkészek bekapcsolódása és a püspökök 

irányítása és ellenőrzése mellett. Az „Evangélikus Evangelizáció” mint 

országos evangelizációs központ működik Csepregi Béla bányakerületi missziói 

lelkész vezetése alatt. Különállóan nem rendez gyülekezeti evangelizációkat, 

szolgálata belesimul az egyházkerületi evangelizációs munkába. 

Az Evangélikus Evangelizáció Józsa Márton személyében külön lelkészt alkalmaz 

ennek a szolgálatnak a rendelkezésére. Szolgálatai benne vannak ugyan az 

egyházkerületek evangelizációs jelentéseiben, mégis megemlítem, hogy a bányai 

egyházkerületben 9, a dunáninneniben 1, a dunántúliban 2, a tiszaiban 1 

gyülekezeti evangelizációt végzett. 1950. novemberétől a fóti belmissziói 

otthon igazgatását látta el. A fóti konferenciák szolgálatában egész éven át 

részt vett. Utómunka-kiszállást végzett 10 gyülekezetben a bányai 

egyházkerületben. 

Az országos evangelizáció az utómunka szolgálatára 1949. november 1. óta 

alkalmazta Rejtő Máriát. Az ő szolgálata a püspökök szervezése és 

rendelkezése szerinti körutakon 1–2–3 napos gyülekezeti látogatás, amely 

alkalommal nem annyira a gyülekezet nagy nyilvánossága számára tart 

összejöveteleket, hanem inkább a bibliakörökkel és imaközösségekkel 

foglalkozik, valamint a már megindultakat látogatja. Az 1950. esztendőben 80 

helyen összesen 266 összejövetelt tartott és 623 látogatást tett. A 80 

helységből bányakerületi 34, dunántúli 28, dunáninneni 10, és tiszakerületi 

8. Időtartam szempontjából nézve 33 egynapos, 12 kétnapos és 30 háromnapos 

látogatás volt. Ezen kívül szolgált 1950 nyarán 12 konferencián. 

Az országos evangelizáció 1950-ben is megrendezte a gyülekezeti 

evangelizációkat előkészítő konferenciát a fóti belmissziói otthonban okt. 4–

6-ig. Az evangelizáció munkásainak és az evangelizációt kérő gyülekezetek 

lelkészeinek a rendszeressé vált találkozója nagy jelentőségű az ébresztő 

szolgálat elvi és gyakorlati kérdéseinek a megbeszélésében, valamint a 

tapasztalatok kicserélésében. 

Ugyanott az evangelizáció munkásai számára tartott háromszor 2–2 napos 

elcsendesedést. 

Gyenesdiásdon 5 országos csendeshetet rendezett, kettőt asszonyoknak, egyet–

egyet férfiaknak, leányoknak és fiúknak. – Fóton egy országos hitmélyítő 

konferenciát és egy országos bibliaiskola konferenciát rendezett. – A 

gyülekezeti közösségek konferenciájának e rendezésében és szolgálatában 

közreműködött 10 gyülekezetben. 

Új munkát kezdett a színpadi evangelizációval. Az Evangélikus Evangelizáció 

színjátszó csoportja Wislöf-Koren „Még az éjjel elkérik a te lelkedet” c. 

evangelizáció színdarabját 23 ízben adta elő a következő 12 gyülekezetben: 

Budapest, Toroczkó tér, Angyalföld, Kispest, Balassagyarmat, Tordas, Budapest 

Deák tér, Kelenföld, Esztergom, Nagytarcsa, Csepel, Oroszlány, Óbuda. 





 

Az Evangélikus Evangelizáció ébresztő sajtószolgálatot is végzett. Ennek 

főmedre a kéthetenként megjelenő Élő Víz volt. A betűkbe öntött evangelizáció 

egész éven át végezhette hűséges munkáját, bár már erősen korlátozott 

példányszámban. Nagy szerepet töltött be az evangelizáció imádkozó 

hátvédjével való kapcsolattartásban, valamint az ébresztő, építő, hitmélyítő, 

írásmagyarázati s általában a lelki élet kérdéseivel foglalkozó cikkek 

rendszeres közlésével. Ez a lap ébresztő, hitmélyítő, evangelista és 

utómunkás volt egy személyben. Sok léleknek, bibliát tanulmányozó csoportnak 

és imaközösségnek nyújtotta rendszeresen a lelki táplálékot. 

Miután időközben meg kellett szűnnie, álljon itt néhány adat a példányszámra 

vonatkozóan: 

1947. március, indulási példányszám 2.500 

1947. december végén 3.320 

1948. december végén 3.520 

1949. december végén 6.300 

1950. júniusában (2100 pld. kényszerű csökkentése utána) 4.200 

1950. december (1200 pld. kényszerű csökkentése után) 3.000 

1951. márciusában, a megszűnéskor 3.000 

Az Élő Víz megszűnése után az Evangélikus Élet szerkesztőségének az 

ajánlatára 1951. májusától az Élő Víz munkatársai egyházunk egyetlen havi 

lapjában szolgálnak tovább az ébresztő és építő igével. 

Megrendezte az Evangélikus Evangelizácó 1950-ben is a láthatatlan 

evangelizációt. Szövegét az Élő Víz február 12-én megjelenő kettős száma 

közölte. 

A bibliaiskola résztvevői számára Máté evangéliumának a feldolgozását 

bocsátotta rendelkezésre ezer példányban s kiadta az Evangéliumi Énekeket 

3.500 példányban, s Turóczy Zoltán: Az Úr az én pásztorom c. evangelizációs 

igehirdetési sorozatát 3.000 példányban. 

Az Evangélikus Evangelizáció Könyvkiadó 1950. jan. 31-én visszaadta 

iparengedélyét és kiárusítás után megmaradt leltári készletét, valamint 

kinnlevőségeit átadta a bányai egyházkerületnek az egyházkerületi 

iratterjesztés megalapozására. Az iratterjesztési anyag bruttó értéke 26.061 

Ft, a kinnlevőségek nettó összege pedig 23.611,94 Ft volt. Kezelésével az 

egyházkerületi közgyűlés továbbra is Csepregi Bélát bízta meg azzal, hogy az 

iratterjesztésből befolyó pénz az evangelizációt szolgálja. 

Evangelizációs szolgálattal kapcsolata össze munkáját az Iszákos Mentő 

Misszió is, erről azonban más cím alatt számolok be. 

 

4. Belmissziói munka 

Az egyházkerületek 1950. évi belmissziói munkájáról az alábbi kimutatás 

számol be: 

Sz. Kérdések bányai 
dunán-

inneni 

dunán

-túli 
tiszai Összesen 1949 

1. 
Hány gyülekezetben volt gyermek 

bibliakör 
53 34 122 17 226 –43 

2. 
Gyermek bibliaköri csoportok 

száma 
106 73 252 56 487 –109 

3. 
Hány gyülekezetben volt 

bibliaköri munka 
97 39 150 22 308 –1 

4. Vallásos estek száma 305 204 452 59 1020 –311 

5. 
Presbiterek részére tartott 

előadások száma 
28 188 483 43 742 –152 

Tovább csökken a vallásos estek száma, ellenben örvendetesen nő a 

presbiterekért érzett felelősség. 

Külön meg kell emlékeznem arról, hogy a bányai egyházkerület a szülők részére 

1887 összejövetelt tartott. A többi kerületnek nincsenek idevonatkozóan 

pontos adatai. 

A belmissziói munka központjai 1950-ben is a belmissziói otthonok és 

intézetek voltak. Az ezekben rendezett tanfolyamokról másutt számoltam be. 

Egyéb munkájukról az alábbi jelentés szól: 

A Luther Márton Intézet fő szolgálata a kántorképzés volt, valamint a 

gyülekezeti munkás képzés. Erről a szolgálatról a jelentés „egyházi munkások 

képzése” c. fejezetében már beszámoltam. Ezen kívül két kétnapos hétvégi 

ifjúsági konferencián vett részt az intézetben az óbudai gyülekezet ifjúsága 

30 személlyel. Ugyanitt rendezte meg a 





 

Bonnyai Sándor vezetése alatt álló ifjúsági két egy–egy hetes konferenciáját, 

valamint az Országos Lutheri Munkaközösség nagyheti férfi konferenciáját, s 

az Iszákos Mentő Misszió kétnapos konferenciáját. Az Intézet konferenciáin és 

tanfolyamán összesen közel 600 résztvevő fordult meg. 

Állandóan az Intézetben tartja összejöveteleit a „Jó Pásztor Misszió” s itt 

van a Gyermekmisszió számára flanel képeket előállító műterem is. 

A nagytarcsai Missziói Intézetben a missziói növendékek kiképzése folyt 

tovább. November hónapban a missziói növendékek Budapestre költöztek. Ettől 

kezdve az Iszákos Menőt Misszió Otthona működik a telepen. 

A FÉBÉ piliscsabai konferenciai telepén 12 konferencia volt 2087 

résztvevővel, továbbá 10 alkalommal általában négy napig tartó csendes nap 

férfiak, ifjak, leányok és asszonyok részére, s testvér csendes nap a 

felszentelendők részére 56 résztvevővel. 

A fóti Mandák Evangélikus Belmissziói Otthonban 1950-ben 29 többnapos 

konferencia s 11 csendes nap volt a két kántorképző és belmissziói 

tanfolyamon kívül. Az otthonban összesen 44 alkalommal 2950 ember fordult meg 

s 905 igehirdetés hangzott el. Az otthonban 217 napon keresztül volt 

egésznapos szolgálat. 

A gyenesdiásdi missziói Intézetben az 1950. évben is továbbfolyt az 

építkezés. Az építkezésre fordított 73.155,64 Ft-ot, s beszerzésekre 4.573,88 

Ft-ot. Az építkezés még mindig nincs befejezve, de az új épület nagy része, 

ha kissé primitív körülmények között is, már használható. Az anyagi erőforrás 

legnagyobb részben az intézetben áldást nyert hívek áldozatkészsége. 1950-ben 

21 konferencia, illetve csendes hét és két tanfolyam volt az intézetben. Az 

építkezésben részt vevő önkéntes munkások munkájának is építő keretet adott. 

A résztvevők száma 1740. 

Répcelakon 34 konferencia és csendes nap s két tanfolyam volt. Az összes 

alkalmak résztvevőinek száma 2.094, amelyből 529 a helybeli. 

Győrött 1950. június 26-án nyílt meg a Missziói Intézet. Minden hó második 

vasárnapján ifjúsági, harmadikon pedig gyülekezeti csendes vasárnap van. Az 

1950. évben megnyitás óta 15 konferenciát és csendes napot és egy tanfolyamot 

rendezett. A résztvevők összes száma 1.842, melyből helybeli 1.153. 

Új Missziói Intézet nyílt meg a kemenesaljai egyházmegye vezetése alatt 

Celldömölkön. Celldömölköt rendkívül kedvező vasúti összeköttetés s a 

körülötte álló kemenesaljai gyülekezetek földrajzi elhelyezkedése alkalmassá 

teszi arra, hogy a lelki munkának központja legyen. A munka keretei s csendes 

vasárnapokból épülnek ki. Minden hó második vasárnapján gyülekezeti csendes 

vasárnap, minden hó negyedik vasárnapján ifjúsági csendes vasárnap van. A 

munka az 1951. évben bontakozott ki a maga terjedelmében. 

Szilvásváradon a Bükk-hegység legszebb völgyében táborozás céljára az ózdi 

egyházközségnek kiutalt területet 1950 nyarának elején igénybe vették és 

ezért új helyet kellett a munka számára keresni. A Bükk és az upponyi hegyek 

között kies helyen fekvő Bántapolcsány református község nyújtott lehetőséget 

az új telep létesítésére. Az előadások napközben a szabadban, esténként a 

református templomban voltak, a résztvevőknek pedig a község lakói nyújtottak 

hajlékot. Hét csendes hetet tartottak gyermekek, lányok, férfiak, asszonyok, 

családok és közösségek részére összesen 310 résztvevővel. A táborozást az 

ózdi gyülekezet megbízásából özv. Pósch Lászlóné s Dönsz Tivadar 

vallástanító-lelkész és felesége vezette. 

A missziói munka új formájaként egyre nagyobb tért hódit a gyülekezeti 

csendes vasárnap, amelyben egy napra összehívják a környék evangélikusságát 

reggeltől estig tartó Isten előtti elcsendesedésre. Konferenciák és 

evangelizációk kiváló utómunkájának bizonyulnak ezek a csendes napok. A 

dunántúli egyházkerületben minden hónap első vasárnapján Répcelakon, második 

vasárnapján Celldömölkön és Bonyhádon, harmadik vasárnapján Győrött, negyedik 

vasárnapján Gyönkön van csendes vasárnap. 

 

5. Gyermek munka 

Az Evangélikus Gyermekmisszió, mely a gyülekezetben folyó gyermek-bibliaköri 

munkának kibontakozását és tervszerű menetét hivatott szolgálni, mint 

országos munkaközösség, 1950-ben egyházjogi keretet kapott, 





 

mikor az egyetemes missziói bizottság ifjúsági albizottságán belül létrehozta 

az egyetemes közgyűlés a gyermekmisszió munkaágat és annak vezetésével 

Benczúr László lelkészt bízta meg. A munkaág 1950. júniusában ülést tartott a 

munkaterv kidolgozása végett. 

1950-ben is tovább folyt a vezetők képzését szolgáló tanfolyamok és 

konferenciák rendezése. A munkaközösség összesen 12 ilyen konferenciát 

rendezett 460 résztvevővel. 

1950. márciusában az egyházi nyomdák államosítása következtében jogállásának 

tisztázatlansága miatt megszűnt a havonta megjelenő „Gyermekbiblia-körvezető” 

c. körlevél, mely vázlatokat közölt és a vezetők továbbképzését szolgálta. 

1946 őszén jelent meg először Veöreös Imre szerkesztésében, majd 1948 

tavaszától Benczúr László szerkesztésében. A körlevél tartalmában mind 

gazdagabb lett. Az utolsó hónapokban közel két ív terjedelemben jelent meg s 

előfizetőinek száma túlhaladta a 900-at. A vázlatokat később, – amikor arra 

lehetőség nyílt –, az Evangélikus Élet hasábjain közölték. Decemberben 35 

énekből álló kottás énekfüzetet jelentetett meg a munkaközösség 

sokszorosításban 400 példányban. 

A háború végeztével minden évben valami új szín gazdagította a gyermekmisszió 

szolgálatát. Az 1950. évről két dolgot kell megemlíteni, az egyik a flanel 

képeknek, mint segédeszközöknek az alkalmazása, a másik a gyermek 

evangelizációk megindulása. 

A Luther Márton Intézetben az egyetemes felügyelő adománya egy műterem 

felállítását tette lehetővé, ahol az év folyamán közel 40 flanel kép készült 

el. A gyülekezetek rendszeresen kölcsönözték ezeket a szemléltető eszközöket, 

sőt néhány gyülekezet készíttetett is a maga számára saját példányt. Részben 

a flanel képek tették lehetővé a gyermek evangelizáció megindulását is. 

A gyermek evangelizáció 1950. januárjában indult el Sátory Tilda munkába 

állításával. Az év leforgása alatt 101 gyülekezetet látogatott meg. 2–3 napig 

tartózkodott egy–egy gyülekezetben, de volt több egyhetes szolgálata is. Mint 

egyetemes egyházi munkás működik. Lakást a Luther Márton Intézettől kap, havi 

400 Ft-os tiszteletdíját a Gyermekmisszió adományokból fejezi ki. A gyermek 

evangelizációk megoszlása egyházkerületenként: bányai 26, dunántúli 66, 

tiszai kerület 9 gyülekezet. 

Az egyházkerületi keretek között végzett gyermek munkáról a 4. pont alatt 

szól a kimutatás. 

6. Ifjúsági munka 

Az egyházkerületekben folyó ifjúsági munkáról az alábbi kimutatás számol be: 

 

Sz. Kérdések bányai 
dunán-

inneni 

dunán-

túli 
tiszai Összesen 1949 

1. 
Hány gyülekezetben folyik 

rendszeres ifjúsági munka 
34 29 58 6 127 –6 

2. 
Hány gyül.-ben volt külön ifj. 

bibliakör 
34 – 58 11 103 –17 

3. 
Hány külön ifj. lelk.-e van az 

egyhk.-nek 
– – – – – –2 

4. 
Hány külön ifj. munkára 

beállított diakonissza 
– – – – – –4 

5. Ifj. evangelizációk száma – 1 24 4 29 –1 

6. Fiútáborok száma 5 – 1 2 8 – 

7. Leánytáborok száma 5 – 2 2 9 –4 

8. 
Hány gyül.-ben volt ifj. 

csendes nap 
4 – 3 6 13 –3 

 

A kimutatás azt mutatja, hogy a külön ifjúsági munka csökkenése s ennek a 

szolgálatnak az összgyülekezeti szolgálatba való beépülése tovább folyik. 

Itt emlékezem meg a Bonnyai Sándor lelkész által vezetett csendes hetekről: 

1950/51. munkaévben Orosházán 2, Budapesten 3, Szarvaskőn 1, Balatonszárszón 

1 konferenciát rendezett összesen 446 résztvevővel. 

Mindegyik konferencia 7 teljes napig tartott és úrvacsoravétellel zárult. A 

résztvevők legnagyobb részben bibliaolvasók voltak. Érdeklődésük 





 

a Szentírásnak, mint Isten kijelentésének a megértése és a gyakorlati 

keresztyén életben felmerülő egyes konkrét problémák körül mozogtak. A 

résztvevők közül egyre többen olvassák Luther biblia fordítását s tanulnak 

görögül, hogy eredeti szövegben olvashassák a Szentírást. A gyakorlati 

keresztyén élet kérdései közül a munka, hivatás, kenyérkereset és a házasság 

kérdése került elő. 

 

7. Diák munka 

Az egyházkerületek diák munkáját az alábbi kimutatás szemlélteti: 

Sz. Kérdések bányai 
dunán-

inneni 

dunán-

túli 
tiszai Összesen 1949 

1. 
Középiskolai diákok száma a 

hitoktatásban 
464 ? 1057 47 1568 –3428 

2. 
Hány gyül.-ben van diák 

istentisztelet 
2 1 6 4 13 –19 

3. 
Hány gyül.-ben van diák 

bibliakör 
2 – 13 – 15 –21 

4. Diákkonferenciák sz. – – – – – –21 

A hitoktatásban részesülő középiskolai diákok száma két év alatt 4560-al 

csökkent. A diákság egy része a közös ifjúsági munkába, vagy a gyülekezeti 

munkába kapcsolódik be. A diákság egy része a közös ifjúsági munkába, vagy 

gyülekezeti munkába kapcsolódik be. 

 

8. Munka az egyetemi ifjúság között 

Az egyetemi ifjúság lelki gondozását Benczúr László egyetemei lelkész végzi. 

Munkája főleg Budapestre korlátozódik, de körlevelek és a nyári konferencia 

útján kapcsolatban van a vidéki főiskolákkal is. 1950-ben 3 körlevelet adott 

ki. 

Budapesten a munka bibliakör keretében folyik. A nyári szünidő alatt is 

hetente két alkalommal találkoztak. A pénteki bibliakörben a galáciai és az 

efezusi levél személyes üzenetét keresték. Az év második felében kezdett 

vasárnap délutáni összejöveteleken a főiskolás élet kérdéseivel, tanulmányi 

munkával foglalkoztak és imaórát tartottak. A bibliakör résztvevőinek – száma 

átlag 30, a munkába bevont főiskolások száma pedig átlag 60–70 között van. 

Az év folyamán 3 szeretetvendégséget és 2 kirándulást tartottak. A bányai 

egyházkerület mátraszentistváni üdülője 5 főiskolást látott vendégül, akik 

délelőttönként cserjeirtással szolgáltak. A második félévben kis énekkart 

hoztak össze, amely négy ízben énekelt gyülekezeti szeretetvendégségeken. Az 

egész év folyamán rendszeres adakozást folytattak, az összegyűlt pénzből több 

társul részvételével segítették elő a gyenesdiásdi konferencián, a körlevelek 

költségeit fedezték. Kapernaum és a Gyermekmisszió evangelizációs szolgálata 

számára juttattak havonként adományt. 

Az év kiemelkedőbb eseményei voltak: febr. 19-én bekapcsolódtak az egyetemes 

főiskolás imanapba. Augusztus végén megrendezték Gyenesdiásdon szokásos nyári 

konferenciájukat száznál több résztvevővel. A konferencia témája: „Az 

anyaszentegyház útközben” címet kapta. Azok a kérdések kerültek elő a 

konferencián, amelyeket – társadalmi átalakulás kapcsán mint hitben 

megragadandó feladatokat állít az egyház elé Ura. – Ádvent első vasárnapján 

közösen járultak úrvacsorához. 

Az egyetemi lelkész több ízben segíthetett étkezéshez juttatás és 

lakásszerzés tekintetében. 

A Protestáns Diákmenza tovább folytatta áldásos munkáját. 

 

9. Diakonissza munka 

A Fébé diakonissza intézet anyaháza tagjainak – létszáma 1950-ben: 

felszentelt diakonissza 111, felszentelt diakónus 3, próbadiakonissza 37, 

próba diakónus 3, diakonissza jelölt 17, diakónus jelölt 2, diakonissza 

növendék 1, összesen 174. 1949/50-ben a diakonissza és diakónus képző 

tanfolyamon 15-en vettek részt, 1950/51-ben 19 résztvevője volt a 

tanfolyamnak. A tanfolyam, az anyaházak életében 1951-ben bekövetkezett 

változás következtében nem fejeződött be. 

Szolgálati beosztásuk a következő volt, anyaházban: 20, betegállományban: 6, 

saját intézményekben 77, külső szolgálatban: egyházkerületnél, egyházmegyében 

3, gyülekezetben 32, evangelizációban 6, kórházban 25, magánápolásban 4. 





 

A Fébé a következő szeretetintézményeket tartotta fenn 1950-ben: 1. 

Gyermekotthon 40 személyre, 2. Fiú otthon 40 személyre, 3. Leány internátus 

60 személyre, 4. Leányotthon 24 személyre. Ezek a szeretetintézmények az év 

folyamán megszűntek. Megmaradtak: 1. Öreg nők otthona 10, 2. Nyomorék leányok 

otthona 24, 3. Testvérek üzemi üdülője 10, 4. Szeretetotthon 30, 5. egy másik 

szeretetotthon 26 személlyel. A saját szeretetintézményeinek száma tehát 9 

volt. A 9 intézményben 264 személyt gondozott. 

Nem saját szeretetintézmény keretében 6 otthonban 137 személyt gondozott: 1. 

Három öregek otthonában 67, 2. Egy árvaházban 25, 3. Egy leányotthonban 30, 

4. Papnék otthonában 15 személyt. 

A Fébé missziói lelki munkája a következő volt: Az anyaházban rendszeresen 

volt istentisztelet, különféle tagú bibliaóra, áhítat, gyermek bibliakör. A 

piliscsabai missziói telepen 12 konferencia volt 2087 résztvevővel s 10 

csendes nap különböző számú résztvevőivel. 

Önálló evangelizációt végzett 36, egyéb rendkívüli igeszolgálatot 26 

alkalommal, Fébé napot tartott 6 alkalommal. Tartott ádventi és böjti előadás 

sorozatot. Hét állandó Fébé állomáson végzett rendszeres missziói lelki 

munkát. 

Evangelizációs segédszolgálatot végzett 6, gyülekezeti állomáson működött 32, 

egyházkerületnél és egyházmegyénél 4 diakonissza. 

Az 1950. év folyamán canonica visitatiot tartottam a Fébében. 

A győri Diakonissza anyaház diakonissziáinak a létszáma 56. Közülük egy 

meghalt, a többiek közül Győrött 24, külső állomásokon pedig 31 teljesít 

szolgálatot. A külső állomások száma 5-tel szaporított: Tét, Veszprémvarsány, 

Magyarkeresztúr, Bakonyszombathely, Győr-Nádorváros. 

A diakonisszák munkaágak szerint a következő munkában állottak: 1) háztartás 

14, gyermekgondozó 2, tanítás 2, beszerző 1, kapus 2, betegápolás és öregek 

gondozása 6, gyülekezetben 16, városi szociális munkában 3, egyházkerületi 

evangelizációban 4, irodában 1, belmissziói otthonban 1, édesanyja mellett 

szabadságon 2. A jelöltek száma 12. A diakonisszák közül 9 hitoktatást is 

végez. 

Intézményei: Aggok Otthona, Nyugdíjasok Otthona, Sínylődök Otthona Börcsön, 

Üdülő Sopronban, s Missziói Intézett Győrött. 

Az anyaház lakóinak száma 72. Ebből nyugdíjas 21, öregek 10 (4 Börcsön). 

Az anyaház igazgató lelkészét dr. Nagy Gyulát a Teológiai Akadémia tanárává 

választotta. Utóda Sümeghy József soproni vallástanító lelkész lett. 

1950. május 10-én 5 jelölt vizsgázott, akiknek beöltöztetése aug. 5-én volt. 

A diakonisszák számára a rendes diakonissza konferencián kívül 3 csendes 

napot rendezett. 

Missziói Intézete munkájáról más helyen számolok be. 

A békéscsabai Diakonissza Anyaház kötelékébe 6 diakonissza tartozott: 1 

felszentelt, 3 próbadiakonissza és 2 jelölt. Ezek közül 1 próbadiakonissza 

kivált az anyaház kötelékéből, 3 a békéscsabai Aggok Otthonában, 2 a 

békéscsabai árvaházban áll szolgálatban. Az Aggok házában 25 gondozott van, 

az árvaházban 17 gyermeket nevelnek. 

Bár az 1951. év történetéhez tartozik, nem lehet említés nélkül hagynom a 

diakonissza anyaházak megszüntetésének a kérdését. Az Állami Egyházügyi 

Hivatal felvetette a diakonissza anyaházak megszüntetésének a kérdését. A 

hivatalos tárgyalás előtt egyházunk szükségesnek tartotta a kérdésben 

elsősorban érdekelt diakonissza anyaházak meghallgatását és a református 

egyház képviselőivel való megbeszélést. A budapesti Fébé, a győri és a 

békéscsabai anyaházak vezetőségét júl. 12-ére Budapestre megbeszélésre hívtam 

össze. A megbeszélés megállapította, hogy a diakonisszák és jelöltek száma a 

Fébében 168, Győrött 67, Békéscsabán 6, összesen 241, s leszögezte azokat a 

szempontokat, amelyeknek kihangsúlyozása az állammal való tárgyalás során 

kívánatosnak látszik. A reformátusokkal való megbeszélés nem tudott 

létrejönni. 

Tárgyalta a kérdést a püspökök júl. 13-ra összehívott értekezlete, melyen e 

pont tárgyalásánál a 3 diakonissza anyaház lelkésze és főnöknője is részt 

vett. 

Július 30-án került sor e kérdésnek az állami egyházügyi hivatallal való 

megtárgyalására, amikor is az állami egyházügyi hivatal közölte egyházunk 

vezetőségével alábbi elhatározásait:  

1. Diakonissza anyaházak megszüntetendők. 





 

2. A diakonisszák az anyaház megszűnése után diakonissza ruhát nem 

viselhetnek. 

3. A volt diakonisszák az egyházi élet területén pasztoralis munkát többé nem 

végezhetnek, hanem csupán a következő munkákban helyezkedhetnek el: a) 

kántorként alkalmazhatók, b) az egyházi adminisztrációban alkalmazhatók 

(gyors és gépíró, pénztáros, könyvelő, stb.). 

Az a) és b) pont alatti elhelyezkedés esetén egy helyen háromnál több 

diakonissza nem alkalmazható. 

c) A megmaradó szeretetintézményekben alkalmazhatók az eddigi létszám 

keretében. Ebben a tekintetben az állam nem ragaszkodik a régi személyek 

alkalmazásához, hanem csupán a létszám kerethez. – A szeretetintézményekben 

megmaradó diakonisszák névsorát az államnak be kell mutatni. 

4. A többi diakonisszáknak a polgári életben kell elhelyezkednie. Ehhez a 

diakonissza ruha levetése után munkakönyvet kérhetnek és kaphatnak. 

5. Az öreg megrokkant és polgári életpályán a kenyérkereső foglalkozásban 

elhelyezkedni már nem tudó diakonisszák számára az állam úgynevezett Veny 

nyugdíjat hajlandó folyósítani havi 108 Ft összegben. Az egyház ezért az 

összegért saját szeretetintézményeiben gondoskodik a megrokkant volt 

diakonisszákról. Ezek létszámkeretét maximálisan 10-ben állapította meg az 

állam. 

6. A Diakonissza anyaházi lelkészi állások a diakonissza anyaházak 

megszűnésével megszűnnek. Kongruájukat az állam f. é. nov. végéig bezárólag 

utalványozza. 

7. A diakonisszák által élvezett államsegélyeket augusztus hónapra még 

utalványozza az állam az eddigi címre. Szeptember–október–november hónapra 

már egy összegben az egyetemes egyháznak utalványozza. November végén minden 

ilyen címen élvezett államsegély megszűnik. 

8. Diakonissza anyaházak megszűnése az egyéb szeretetszolgálatát nem érinti, 

a szeretetintézmények tovább működhetnek. 

9. Diakonissza munka épületeire az állam igényt nem tart. 

Az egész munka átszervezésének végrehajtási határideje 1951. november 30. 

Mindezt a három anyaházzal írásban közöltem. 

Az anyaházak a rendelkezések végrehajtását folyamatba tették. 

Október 10.-ig polgári ruhába öltözött át legtöbb diakonissza. A Fébében még 

9, Győrött még egy diakonissza hordja a formaruhát. Békéscsabáról jelentésem 

nincs, csupán annyi, hogy az egyik próbatestvér eltávozott az anyaház 

kötelékéből. A 241 diakonisszából, illetve jelöltből már csak 10 jár 

diakonissza ruhában. Ennek két és fél hónap alatt való végrehajtása pénzben, 

anyagban és munkában is óriási feladatot jelentett a diakonissza anyaházak 

részére. 

Folyamatba tették az anyaházak a polgári életpályákon való elhelyezkedését 

is. 

A diakonissza lelkészek közül Zulauf Henrik dec. 1-ével nyugalomba vonult, 

Sümeghy József intézeti alkalmazása ugyanekkor megszűnik. A diakonisszák 

közül a munkaképtelenek részére a Fébé Piliscsabán, a győri anyaház pedig 

Sopronban létesített otthont. A Fébé otthonában 9, a győri anyaház soproni 

otthonában 3 öreg diakonissza nyert elhelyezést, akik közül a Fébétől 8-nak, 

a győri anyaházból 2-nek biztosít az állam 108 Ft havi kegydíjat. 

A megmaradó szeretetintézményekben helyezkedett el a Fébéből 41, a győri 

egyházból 19, a békéscsabaiból 5 diakonissza. Egyéb egyházi szolgálatban 

helyezkedett el 7, a győriből 20, polgári foglalkozásban helyezkedett el a 

Fébéből 55, győriből 11, hozzátartozókhoz hazament Fébéből 36, győriből 14, – 

legnagyobb részük jelölt. A Fébéből elmegyógyintézetben van 1, külföldön van 

1 diakonissza. 

Elhelyezhetetlen a Fébéből 8 diakonissza, többi anyaházak diakonisszái 

elhelyezkedtek. 

A diakónusok közül megmaradt Fébé intézményben 1, polgári foglalkozásban 3 

helyezkedett el, szüleihez hazamegy 2, elhelyezhetetlen 2. 

A diakonisszák elhelyezkedését az anyaházak nemcsak a polgári ruha 

ajándékozásával segítik elő, hanem a legszükségesebb ruhaneművel és bútorral 

is ellátják őket. Ezenkívül pénzsegélyt kapnak. 





 

A Fébé-ben a felszentelt diakonisszák 350, a próbatestvérek 250, a jelöltek 

150 Ft segélyt kaptak, a győri anyaházban pedig a felszenteltek 400, a 

próbanővérek 300, a jelöltek pedig 50 Ft segélyt kaptak. 

A diakonisszák segélyezésének, s az egyházak vagyona felszámolásának kérdését 

az arra hivatott szervek végzik. A Fébénél az igazgatótanács, a győri 

anyaháznál pedig a diakonissza nagybizottság. A békéscsabainál ilyen 

munkálatra szükség nincs. November végén minden anyaház lezárja számadásait s 

ingó és ingatlan vagyonát a Fébé átadja az egyetemes egyháznak, a győri és 

békéscsabai anyaház pedig a győri, illetve békéscsabai egyházközségnek. 

 

10. Egyes szeretetintézmények 

Az előző szakaszban említett szeretetintézményeken kívül egyházunknak az 

alábbi szeretetintézményei voltak: 

A bányai egyházkerület területén a Fébé és békéscsabai anyaház 

szeretetintézményeit kivéve az alábbi szeretetintézmények működtek. 

A szarvasi Árvaházban gondozottak száma 24, ezek közül 4 bejáró kosztos, 16 a 

bennlakó gondozott és 4 a személyzet. Ingyenes bennlakó 7 gyermek volt, a 9 

tartásdíjat fizető gondozott 50–100–120 Ft havi hozzájárulást fizetett. 1950. 

július 26-án új épületbe költözött az árvaház. 

A Deák téri lelkészi kör által fenntartott szeretetkonyha 1951. márc. 2-án 

megszűnt. 

A pesti egyház Kakas Lídia szeretetháza elaggott otthontalan evangélikus 

nőket gondoz. Lakóinak száma jelenleg 43. A szeretetházat az egyház a 

fővárossal közösen tartja fenn. Egy telken áll a zuglói templommal és 

paplakkal s így a gondozottak részt tudnak venni a gyülekezet életében. 

A Budapest-kelenföldi egyházközség kebelében működik az Evangélikus dolgozó 

leányotthon. Létszáma 30 körül mozgott. E gyülekezet asszonyainak a vezetése 

és felügyelete mellett működött egy szeretetkonyha, mely az év folyamán 30 

ráutalt hittestvérnek nyújtott naponta egy tál meleg ételt. Van az 

egyházközségnek egy kis szeretetotthona is, amelyben 1950-ben öt agg asszonyt 

gondozott a gyülekezet. 

A dunáninneni egyházkerületben Balassagyarmaton működött az evangélikus 

szeretetház, mely 10 elaggottat gondozott. A balassagyarmati gyülekezet 12 

offertóriummal és a hívek természetbeni és pénzbeli adományával támogatják az 

intézményt. Az egyházkerület más gyülekezetei is hozzájárulnak az intézmény 

fenntartásához. 

A dunántúli egyházkerület területén a győri diakonissza anyaház 

szeretetintézményein kívül az 1950. év folyamán megszűnt Celldömölkön működő 

leányárvaház s átalakult missziói intézetté. 

Hasonlóképpen megszűnt 1950. aug. végén a soproni árvaház is. Az 1859-ben 

megnyílt árvaház fennállása óta 464 árvát nevelt fel. A feloszlás idején 19 

árva volt az intézetben. Megszűnt az árvaházzal kapcsolatos diákinternátus 

is, melynek legutóbb 19 fiú és 4 leány lakója volt. 

Sopronban 1950. első felében 2, azóta 3 diakonissza nővért foglalkoztat a 

gyülekezet a szeretetszolgálatban. Ápoltak 1950 folyamán 15 beteget, végeztek 

78 segélynyújtást, 1869 házi látogatást és 532 kórházi beteglátogatást. A 

gyülekezeti szeretetkonyhán 146 ingyen ebédet főztek naponta 1950. első 

felében, az év második felében 102 ingyen ebédet főztek naponta. A gyülekezet 

24 szegényt segélyez havi 40 Ft-tal. Ezenkívül az ünnepekre osztott szét 

szeretetcsomagot és készpénz támogatást a rászorulók között. 

Pécsett a Baldauf Gusztáv szeretetotthon tovább folytatta szolgálatát. Az év 

első felében öregek, diákleányok és árvák gondozását végezte, az év második 

felétől kezdve a diákleányok és árvák gondozását feladta. Az év végén az 

otthonnak 30 lakója volt, akik közül 18 idős asszony s 4 elhagyott árva. Az 

otthon 4 egyetemi hallgatónak is adott kedvezményes étkezést. 

Kőszegen a gyülekezeti szegényházban 3 szobában 4 szegény kapott lakást, 

fűtést, havi pénzsegélyt, egyes gyülekezeti tagoktól élelmezést. 

A tiszai egyházkerületben Nyíregyházán van egyházkerületi szeretetotthon. 

Leánygyermekek és elaggott nők vannak benne. Az 1950. év elején 22, végén 19 

volt a gondozottak száma. 





 

A Protestáns Árvaház életének 92. évét éli. Az 1950. évben a 

szeretetszolgálatot átfogóbb és kifejezőbb nevet kapott: Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem Szeretetintézménye. Ez az átszervezés lehetővé 

tette az árvaházi munkát, a megmaradt evangélikus gimnáziumokkal 

egybekapcsolt internátus kiépítését, az öregek szolgálatát s a vidékről 

felérkező rászorultak elhelyezését. A két gimnáziumhoz tartozó internátusi 

növendékek száma 29. A gondozott növendékek száma összesen 95. Naponta 120 

személyre főznek. Nyáron a balatonszárszói telepen 55 gyermeket nyaraltatott. 

Az árvaház vezetője Ruzicska László lelkész. A szárszói ház vezetését 

felesége irányította. Balatonszárszón rendszeres istentiszteletet is 

tartottak. A nyaraltatás befejeztével az üdülőt a szárszói missziói 

egyházközség, illetve a dél-balatoni missziói munka rendelkezésére 

bocsátották, amely több konferenciát rendezett az épületben. 

Az evangélikus Papnék Otthona 1950-ben 10 lakóval indult. Az év végén a lakók 

száma 14-re szaporodott. Közülük 5 özvegy papné, 1 papleány, 1 kántorné, 1 

tanítónő, kettőt közeli rokonsága fűz papi családhoz, 4 a gyülekezeti élettel 

kapcsolatban álló világi. Az otthon az egyházegyetem tulajdonába ment át, 

mely vezetésére bizottságot létesített . Wenich Karola az otthon vezetője, 

aki 10 év óta nagy odaadással vezette az otthont, betegsége miatt lemondott, 

helyét Keveházi Ottmárné, majd Nagy Júlia diakonissza foglalta el. 

Az otthonban a cinkotai lelkész hetenként bibliaórákat tart s minden nap 

reggeli, déli és esti áhítat van. Fontos szerepe van az otthonnak a 

kistarcsai Zsófia ligeti fiókegyházközség életében is, amelynek imatermet 

bocsát rendelkezésére. 

Az 1950. évben nyílt meg az Iszákosmentő Misszió otthona Nagytarcsán. A 

misszió sokat tusakodott azért, hogy Isten készítsen otthont azok számára, 

akik szenvedélyük, nyomorúságuk miatt az éjszakákat a szabadban, erdőkben, 

odúkban, pincékben töltik. Egy iszákos nővére 1.000 Ft-ot juttatott el a 

misszióhoz e célra. Majd Bujdosó János feloszlatott budakeszi epileptikus 

szeretetintézményéből megkapták a legszükségesebb bútorokat. Mikor a 

külmisszióra készülő növendékeket az evangélikus misszió Budapestre vitte, s 

így felszabadult a missziói intézet nagytarcsai telepe, ott indult meg az 

otthon nov. 9-én. Gondnoka Nagy Jenő, maga is megszabadult iszákos. 1950-ben 

az év utolsó két hónapjában 5 gondozott lakott az otthonban. A gondozottak 

ruhaneműt is kaptak a missziótól. 

A szeretetmunka keretében emlékezem meg az Egyházkerületek Jóléti 

Egyesületének a munkájáról is. 1950-ben a taglétszám 4519 tagból emelkedett. 

1950. végén 17.409 tat volt. Ugyanebben az évben 94 tag halt meg. A 

hozzátartozóknak 42.879,10 Ft temetkezési segélyt folyósított. A forint 

bevezetése óta elhalt 258 tag családjának 109.176 Ft segélyt fizetett ki, az 

egyházközségeknek 2.480 Ft adományt és térítést nyújtott. A temetési 

biztosításon kívül balesetei biztosítást is folytatott. A baleseti segély 

gondoskodást 1950. évben 456 tag vette igénybe. – Az 1949. gazdasági évben a 

négy egyházkerületnek 4.079,64 Ft adományt és térítést nyújtott. 

 

11. Az egyetemes misszió bizottság szakbizottságainak munkája 

Az 1950. évi március 2-án tartott egyetemes rendkívüli közgyűlés a missziói 

munkák egyházi jellegének megbizonyítására és a különböző munkák 

koordinálására egyetemes missziói szakbizottságot létesített, melynek 

keretében az eddig különböző egyesületi keretekben végzett munkák egyesületi 

keret nélkül, szakbizottságok vezetése alatt folynak. A különböző 

szakbizottságok munkájából a jelentés eddigi részében több részlet került már 

feldolgozásra. E cím alatt most a még meg nem említett szakbizottságok 

jelentése következik. 

Az Országos Luther Szövetség három évtizedes munkája után elhatározta 

feloszlatását. Az egyetemes egyház 1950. szept. 29-én megtartott közgyűlése a 

feloszlatási javaslatot elfogadta s az egyházegyetem misszió bizottságának a 

keretében Országos Lutheri Munkaközösség címen szakbizottságot létesített a 

munka folytatására. Ennek alapján 1951. március 17-én az Országos Lutheri 

Munkaközösség működését megkezdte. 

A munkaközösség 1950-ben is megtartotta nagyheti férfi evangelizációját az 

egyházegyetem székházában „Élet és világ” címen. A munkaközösség lelkésze dr. 

Gyimessy Károly, mint egyetemes missziói lelkész 





 

11 gyülekezetben szolgált gyülekezeti napokon. 

A zsidó-misszió szakbizottság, a „Jó Pásztor” szolgálat az 1950. évben 

kibővítette szolgálati területét a városmisszió és szektamisszió irányában. 

Egész éven át megszakítás nélkül tartott a főváros különböző helyein havonta 

4 bibliaórát. A Luther Márton Intézetben tartott központi biblia óra „Jó 

Pásztor” délutánná szélesedett ki. A hívek jóval a biblia óra kezdete előtt 

gyülekeznek és idejüket lelki beszélgetésben töltik el. Minden héten van 

imaközösségi összejövetel s havonta egyszer úrvacsora. A munkát munkaközösség 

végzi. Ennek tagjai kéthetenként rendszeresen összejönnek megbeszélésekre. 

Olyan laikus munkások közössége ez, akik mindenkor készséggel szolgálnak a 

kirendelt időben és helyen a zsidómisszió, szektamisszió, okkult spiritiszta 

misszió s városmisszió területén, mert mindegyik bizonyságot tesz arról, hogy 

neki élő Krisztusa van. A munkaközösség tagjai számára 4 hónapos missziói 

tanfolyamot is tartottak. Időnként szeretetvendégséget rendeztek, s Fóton 

csendes napot tartottak 100 résztvevővel. 

A szolgálat vezetője Olt Vilmos, Budapest több gyülekezetében végzett 

istentiszteleti szolgálatot. Speciális missziói szolgálatot végzett: 

Kőbányán, Pesterzsébeten, Sopronban, Pusztaottlakán, Bicskén, Gyenesdiásdon. 

A Mátrában s a missziói intézet iskolájában tartott 14 előadást. 

A gyermekotthonban végzett szociális munka 1950-ben megszűnt. 

A külmissziói szakbizottság s missziói intézet fenntartásán kívül, melynek 

munkájáról másutt számoltam be, a missziói felelősség ébresztését látja 

feladatának. 

Ezt a munkát már a gyermekek között elkezdi. Az országos gyermekmissziói 

munkával karöltve a gyermek bibliakör vezető konferenciákon a gyermek 

bibliakör vezetők lelkére helyezi a missziói felelősséget. 1950-ben három 

gyermek bibliakör vezető konferenciába kapcsolódott bele szolgálattal. Az 

Országos Gyermekmisszió által kiadott gyermekmissziói vezérfonalba 

rendszeresen küldött missziói tanítást. Több gyülekezetben havonként tartott 

missziói tárgyú gyermek bibliakört s annak támogatására a vezetők számára 

körlevelet adott ki. 1950-ben öt esetben küldött ki ilyen körlevelet 120 

példányban. – Külmissziói gyermekkönyvtárt állított fel, missziói tárgyú 

bábjátékot s flanelografhoz hasonló kartonográfot állított szolgálatba. A 

gyermekek sok használt bélyeget gyűjtöttek s több gyermek bibliakör pénzbeli 

s természetbeni adományt is küldött a missziói intézet munkájának 

támogatására. 

Örvendetesen fejlődött a missziói felelősség az ifjúság között. Az ország 

minden részéből jelentkező s a misszió iránt érdeklődő ifjak részére 

körlevelet küldött szét a szakbizottság. Szolgálatunkhoz rendszeresen küldött 

anyagot s kívánságukra a nyár folyamán 3 napos missziói tanulmányi 

konferenciát rendezett részükre Nagytarcsán, amelyen több mint 30-an vettek 

részt. 

A különböző ifjúsági munkákat a misszió munkásai is látogatták s előadás, 

vetítés s igehirdetés révén szólaltatták meg közöttük a misszió ügyét. 

Végiglátogatták az összes belmissziós tanfolyamokat, téli táborokat, ahol 

több napon át nyújtottak missziói ismereteket. 

A Teológiai Akadémián is volt missziói munkaközösség. Annak munkáját 

anyagközléssel támogatták. Meghívásra több napot töltöttek körükben s közösen 

szolgáltak a soproni gyülekezetben. A Teológiai Akadémia missziói 

munkaközösségének több tagja a lelkészképző intézet vezetőjének vezetésével 

egy napot töltött a missziói intézetben. 

A gyülekezetek kérésére több gyülekezetben tartottak missziói előadásokat. 

Ferenczy Zoltán az intézet lelkésze 32, Weiler Henrik a misszió lelkésze 7, 

Székely Tamás diakónus 5, a missziói intézet növendékei 27 gyülekezetben 

szolgáltak. 

A szolgálatban a következő eszközök állottak rendelkezésre: körlevél, 

vetítőgép, missziói filmek, missziói könyvtár, missziói munkaanyag gyűjtése. 

Összegyűjtötték a magyar missziói irodalmat. Keresték a kapcsolatot az egyes 

egyházak missziói munkájának irányítóival. Külmissziói konferencián a 

református és római katolikus egyháznak egy-egy misszionáriusa is szolgált. 

A gyülekezeti evangelizációk alkalmával az egyik este offertóriuma 

rendszerint a misszió célját szolgálta s ez alkalmat adott arra, hogy a 

gyülekezet előtt elhangozzék a missziói munkára felhívó parancs. 





 

Ferenczy Zoltán 12, Weiler Henrik 5 gyülekezeti evangelizáción szolgált. 

A missziói felelősség felébresztésén kívül a szakbizottság közvetlen missziói 

munkát is végzett. 1949. májusában két missziói munkást állított be az 

izraeli-misszióba. 1950 szeptemberében Szász Edith a Teol. Akadémiára 

távozván, az aktív munkából kikapcsolódott, Székely Tamás azonban a zsidó 

temetők rendszeres látogatása, a Palesztinába utazók felkeresése, a zsidó 

kórházak lelki gondozása és családlátogatások révén végezte továbbra is az 

izraeli missziót. Az Izrael népe között végzett gyakorlati munkát tanulmányi 

munka egészítette ki. Székely Tamás diakónus múzeumi kutatómunka segítségével 

az Izrael-misszió magyarországi történetéhez gyűjtött anyagot. 

A másik gyakorlati missziói munka a cigánymisszió. Rendszeresítették a 

cigánytelepek látogatását. A látogatásnál az igehirdetés szolgálatához 

kapcsolódott az általános ismeretek nyújtása (írni, olvasni tanítás, stb.) 

Különösen reményt keltő a gyermekek közötti munka. A munka megkönnyítése több 

cigánydialektust igyekeztek megismerni és jelentős cigánymissziói irodalmat 

gyűjtöttek. A cigánymisszióban dolgozó munkások számára havonként körlevélben 

munkaanyagot bocsátottak rendelkezésre (elbeszélés, vers, ének, cigány 

nyelvlecke és munkabeszámolók). 

Az Iszákos Mentő Misszió 1947-ben indult meg. Munkája 1950-ben tovább 

folytatódott. A fővárosban elsősorban a személyes látogatások útján próbálták 

az iszákosoknak Krisztusban a szabadulás útját megmutatni, vagy utcán részeg 

állapotban találkoztak az iszákosokkal, vagy megadott címeken keresték fel 

őket. Vidéken a munka több nehézséggel járt, de folyt. 

Budapesten a misszió munkásai minden hétfőn munkaközösségi órát s minden 

szerdán este az iszákosok részére evangelizáló órát tartottak. Rendezett a 

misszió a missziói munkások részére 2,5 napos konferenciát 60 résztvevővel és 

három csendes napot. 

Ötnapos konferencia volt Répcelakon, Fóton és Gyenesdiásdon, melyen 

együttvéve az iszákosok száma 72, a többi résztvevők száma pedig 140 volt. – 

Négynapos evangelizáció volt két evangélikus gyülekezetben, háromnapos egy 

református gyülekezetben. Kétnapos evangelizáció volt 13 evangélikus és 5 

református gyülekezetben, egynapos evangelizáció pedig 9 evangélikus és 6 

református gyülekezetben. – Többnapos körutat végzett a misszió a dél-

szabolcsi, kemenesaljai és zalai szőlőtermeléssel foglalkozó vidék 

evangélikus gyülekezeteiben. – Budapesten két szeretetvendégséget is 

rendezett. A misszió munkájában eredménnyel használja fel egy-egy az 

iszákosságtól megszabadult ember bizonyságtételét. 

A szolgálatok nyomán több helyen imaközösségi csoportok alakultak, amelyek 

rendszeresen támogatják a munkát. Az Élő Víz szolgálata révén 15.000 Ft 

adomány folyt be a misszió munkájára. Az 1951. év folyamán az Iszákos Mentő 

Misszió hivatalosan is bekapcsolódott egyházunk munkájába s azóta mint az 

egyetemes missziói bizottság Iszákos Mentő Szakbizottsága végzi munkáját. 

Most folyik az egyetemes misszió bizottságba való betagolódás kérdésének a 

tárgyalása a betegek közötti misszió részéről. Szerb Anna már régebb idő óta 

indítást érez arra, hogy a hit- és imádság által való gyógyulás ígéretét 

képviselje hazánkban. E tárgykörből több munkát fordított és írt. Munkája 

nyomán megalakult egy „Láthatatlan imaközösség”, mely 1945 óta működik. 1950-

ig csendben végezték az imádságos szolgálatot. Akkor egy kis ismerkedési 

találkozóra jöttek össze, s azóta konferenciákat rendeznek. 1950-ben 6 

konferencia volt, a résztvevők száma 150–350 között mozgott. Az imaközösség 

tagjait körlevélben tájékoztatják rendszeresen a munkáról. 

 

12. Egyházi sajtó 

Az egyházi sajtó legfontosabb munkája a bibliafordítás. A bibliafordító 

bizottság, melynek sorában a református és evangélikus egyház legkiválóbb 

szakemberei foglalnak helyet, 1950-ben is tovább folytatta munkáját. Az 

újtestamentumi bizottság munkája próbakiadás előtt áll, az ótestamentumi 

bizottság munkája eredményeképpen próbakiadásban megjelent Mózes I. könyve. 

1950. augusztus 15-ével megszűnt az Új Harangszó, 1951. márciusában az Élő 

Víz. Megszűnt a gyermekmisszió körlevél s felszámolt a Luther Társaság is. 

Egyházunk egyetlen hetilapja az Evangélikus Élet lett. 





 

Egyházunk Egyetemes Sajtóosztályt létesített, melynek elnöke dr. Vető Lajos, 

ügyvezetője pedig Dezséry László püspök. Ez a sajtóosztály lett az 

Evangélikus Élet kiadója és az evangélikus egyházi sajtó központja. Az 1950. 

esztendőben naptárt és bibliaolvasó útmutatót adott ki. 

Az egyház a lelki munkáról való számadásra mindig csak a kegyelem reményében 

merészkedhetik. Ebben a Krisztusban kijelentett kegyelemnek a reményében 

teszem le ezt a jelentést is az egyetemes közgyűlés asztalára. 

Az egyetemes közgyűlés köszönettel veszi tudomásul a lelki munkát irányító 

püspök jelentését. 

Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő javaslatára az egyetemes közgyűlés 

elhatározza, hogy a jelentést teljes terjedelmében felveszi a jegyzőkönyvbe. 

4/a. Az egyetemes felügyelő az időközben a közgyűlésre érkezett Cederberg 

Daniel svéd evangélikus lelkészt egyházunk nevében szeretettel köszönti. Az 

ezekben a napokban Magyarországon kéthetes tanulmányútját töltő svéd vendég 

meleg szavakkal megköszöni az üdvözlést és tolmácsolja a svéd evangélikus 

egyház köszöntését. 

Tudomásul szolgál. 

5. (G. Gy.) Groó Gyula egyetemes főtitkár beterjeszti az egyetemes 

presbitérium összefoglaló jelentését: 

Az egyetemes presbitérium az 1950. szeptember 29-én tartott közgyűlése óta 

három ízben ülésezett. 

1951. március 8-án tartott ülésén a következő ügyek szerepeltek: Kesztler 

Lászlóról megemlékezés elhunyta alkalmából. Az Egyházak Világtanácsa 

Végrehajtó Bizottságának üzenete. A Teológiai Akadémia tanrendje. Az Akadémia 

dékánjának, gondnokának, könyvtárosának, jegyzőjének megválasztása. Az 

Akadémia szakelőadóinak a megbízatása. Az Akadémia végzéseinek a megerősítése 

Bothár Barna, dr. Fabinyi Tibor, Pethő István, Gyekiczky János hallgatóknak 

tanulmányi idő beszámítása tárgyában. Akadémiai hallgatók: Záborszky Csaba és 

Hulej Alfréd félév beszámítása, Bonne Imre és Hulej Alfréd szigorlatuknak 

letevéséhez való hozzájárulás. Az Akadémián Szoboszlay Lászlóné irodai 

alkalmazása. Teológiai Akadémia tanárok köszönete megválasztásukért. Az 

Akadémia ének- és zenekarának óradíja. A Prot. Árvaház szeretetintézménnyé 

való átalakulása. A Brózik Károlyné féle alapítvány visszaadása. A Fébé 

kiskőrösi udvarrészének az eladása. A Fébé XII., Szilágyi Erzsébet fasor 10. 

sz. alatti ingatlanrészének az eladása. Az Akadémia új tanulmányi rendje. Az 

Egyházkerületek Jóléti Egyesülete elleni panaszok. A Luther Társaság 

megszűnése, vagyonának átvétele. A közös protestáns elnöki értekezletek ügye. 

A Bethesda kórház fenntartása. Hermann Diem ebersbachi lelkész magyarországi 

útja. Dr. Vető Lajos jelentése a Bibliatanács munkájáról. Kesztler László 

helyettesítése. Az Evangélikus Misszió feloszlása. Missziói Bizottság 

alakulása. Könyv és levéltári bizottságba dr. Oszwald György behívása. 

Kötelező 5 egyetemes offertórium megállapítása. Dr. Ordass Lajos nyugdíjügye. 

Vargha Sándor volt főtitkár nyugdíjügye. A nyugdíjas tábori lelkészek és 

hátramaradottjainak a nyugdíjügye. Dr. Kiss Jenő a Lelkésznevelő Intézet 

helyi bizottságának elnöki tisztét továbbra is kérjük vállalja. A liturgiai 

bizottság elnöki tiszte. A Baldácsy alapítvány ügye. A Huszár Gál 

énekeskönyvének letétbe helyezése. Az egyetemes főügyész minden egyetemes 

bizottságba való delegálása. 

1951. október 16-i egyetemes presbitérium a következő ügyeket tárgyalta: 

Jelentést a Teológiai Akadémia Budapestre költöztetéséről. Az Akadémia 

Tanulmányt és Vizsgálati szabályzatának életbeléptetése. Az Akadémia 

szervezeti és működési szabályzatának életbeléptetése. A gyakorlati tanszék 

betöltése. A Lelkésznevelő Intézet soproni épületének igénybevétele. A 

Lelkésznevelő Intézet Szabályzatának életbeléptetése. Az Akadémia dékánjának 

és prodékánjának a megválasztása dr. Kósa Pál magántanári képesítése. Dr. 

Schneller Edithet az Akadémia ideiglenes könyvtári munkára alkalmazta. Az 

Akadémia javaslatának a jóváhagyása Bodolai-Borcha Gyula és Szimon János 

szigorlatuknak szeptemberben való letevéséhez. Az Akadémia javaslatának a 

jóváhagyása a Madocsai Miklós félév beszámítása ügyében. Az Akadémia 

könyvtárosa dr. Kerner Károly, jegyzője dr. Nagy Gyula, jóváhagyva. Az 

Akadémia javaslata: Bánhegyi György görög 





 

lektori, dr.Szilády Jenő szlovák lektori és Peskó Zoltán egyházi ének- és 

zeneszaktanítói megbízatásának megerősítése. Az Akadémia javaslatának 

jóváhagyása Németh Jánosnál az előkészítő évre kedvezmény adásához. Az 

Akadémia 1950–51. évi működéséről szóló jelentés. Jelentés a diakonissza 

házak megszűnéséről. A Fébé Rendtartása, 1950. évi zárszámadása, 1951. évi 

költségvetés jóváhagyása, kórház számla ügye. A piliscsabai Fébé telep 

igénybevétele. A Fébé könyvkereskedések ügye. Egyetemes Egyházi 

Szeretetintézmények Bizottságának megalakítása. Jelentés az államsegélyek 

várható alakulásáról. A Lelkésznevelő Intézet részére államsegély kérése. A 

lelkészi kongruák rendezése. Kongruás lelkészi állások csökkentése. Az 

egyetemes főellenőr jogkörének megállapítása. A pénztáros és ellenőr 

megválasztása. A zsinat összehívása. Föld felajánlás. Franciaországi 

protestáns lelkészek magyarországi útja. dr. Vető Lajos meghívása müncheni G. 

Adolf ünnepségre. Dr. Michefelder halálának a bejelentése. Cederberg Dániel 

svéd lelkész látogatási szándéka. Az egyetemes székház gondnoki tiszte. A 

biblia vasárnapi és offertórium megállapítása. A Papnék Otthonának 

Szabályzata. Krecsák László nyugdíjintézeti fellebbezése. A Baldácsy 

alapítvány megszüntetése. Vallásfelekezeti alap létesítése. özv. Brózik 

Károlyné házingatlanának a visszaadása. Manninger Vilmosné ajándékozási 

szerződésének hatálytalanítása. 

1951. nov. 8-i ülés tárgyalta a jelen egyetemes közgyűlés egész anyagát, a 

volt tanáregyesületi telekrész eladását, dr. Ottlyk Ernő megbízatását az 

Akadémián társadalomtudományi előadások megtartására. 

A közgyűlés a jelentés tudomásul veszi. 

6. (G. Gy.) Az Egyetemes közgyűlés tárgyalja a Luther-szoborra vonatkozó 

jelentést: 

A Luther szobor kifaragott részei, amelyek az ostrom alatt teljesen 

sértetlenül maradtak, változatlanul Derzsy Gergely kőfaragó mester telepén 

vannak biztonságos elhelyezésben. Ha elérkezik a szobormű felállításának az 

ideje, a faragási munkálatok eredeti terv szerint való befejezésének nem lesz 

akadálya. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

7. (M. K.) Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy a bányai és tiszai 

egyházkerületek az E.T. II. tc. 88. §-a alapján kérték a zsinat új 

ülésszakának mielőbbi összehívását. 

A püspökök értekezlete tárgyalta a zsinat munkatervét és megbízta Dezséry 

László püspököt, hogy a munkaterv részletesen kidolgozott anyagát sürgősen 

készítse el és bocsássa az egyházkerületek rendelkezésére, hogy az összes 

lelkészi munkaközösségeknek az anyag megtárgyalás végett mielőbb kiadható 

legyen. 

Tudomásul szolgál. 

8. (M. K.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a dunáninneni és dunántúli 

egyházkerületeknek a nők egyházjogi helyzete rendezése tárgyában hozott 

határozatait. 

A közgyűlés az egyházkerületek határozatait figyelembevétel és tárgyalás 

céljából az erre illetékes zsinathoz teszi át. 

9. (S. J.) Dr. Sólyom Jenő az Akadémia dékánja beterjeszti dékáni jelentését 

az Akadémia 1950/51. tanévi működéséről, melyet az egyetemes presbitérium már 

előzőleg tárgyalt és tudomásul vett, valamint Dezséry László püspök 

jelentését az Akadémia Budapestre költözéséről. 

1. Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond a közoktatásügyi miniszter úrnak 

azért, hogy a teológiai akadémia az 1950–51. tanévben bérletképpen 

használhatta a volt hittudománykari épületet és annak berendezéseit. 

2. Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond dr. Kiss Jenő és dr. Jánossy Lajos 

nyugalmazott egyetemi tanároknak a lelkészképzés terén végzett 

szolgálatukért, életükre és munkájukra Isten áldását kéri. 

3. Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond Pröhle Károly sopronbánfalvai 

lelkésznek, Németh Sámuel és Ruhmann Jenő dr. nyugalmazott evangélikus 

gimnáziumi igazgatónak és Fasan Árpád tanárnak az akadémia munkájában való 

részvételért. 





 

4. Az egyetemes közgyűlés örömmel veszi tudomásul, hogy a teológiai 

akadémia 1951. júniusában lelkésztovábbképző tanfolyamot rendezett és 

azon 105-en vettek részt. 

5. Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a teológiai akadémia a 

budapesti evangélikus gimnázium, Budapest, VII., Gorkij fasor 17–21. sz. 

alatti épületében nyert elhelyezést, a lelkésznevelő intézet pedig a volt 

Fébé diakonissza anyaház Budapest, II., Báthory László út 8. sz. alatti 

épületébe költözött. 

6. Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond a Népköztársaság kormányának, 

hogy az Állami Egyházügyi Hivatal a Teológiai Akadémia és a Lelkésznevelő 

intézet átköltöztetésével kapcsolatban járó költségek fedezését magára 

vállalta 436.576,80 Ft összegben. 

7. Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond a közoktatásügyi miniszter 

úrnak, hogy a volt hittudományi kar bútorainak egy részét leltár szerint 

évi 1.200 Ft bérösszegért a teológiai akadémiának további használatra 

bérbe adta. 

8. Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy a teológiai akadémia 

székhelye Budapest. 

 

10. (G. Gy.) Az egyetemes presbitérium az egyetemes közgyűlés elé 

terjeszti jóváhagyás végett azt a megállapodást, amelyet a fasori 

gimnázium épülete egy részének a teológiai akadémia céljára való 

használata tárgyában az egyházegyetem a bányai egyházkerülettel, valamint 

a pesti egyházközséggel kötött 1951. szeptember 10-én. 

Az egyetemes közgyűlés a megállapodást jóváhagyja és ezt a jegyzőkönyv 

függelékébe felveszi. 

 

11. (K. K.) Dr. Kerner Károly előadja, hogy a teológiai akadémia 

szervezeti szabályzatát elfogadta és jóváhagyta a múlt évi egyetemes 

közgyűlés. Mivel azonban az elfogadott szabályzat csak keretszabályzat 

volt, azért szükségessé vált a teológiai akadémia részletes szervezeti és 

működési szabályzatának a kidolgozása. Az akadémia tanári kara által 

elkészített szabályzat tervezetet az akadémia ügyeinek előkészítésére 

kiküldtük „Hatos bizottság” megtárgyalta, majd utána az egyetemes 

presbitérium a részletes szervezeti és működési szabályzatot beható 

eszmecsere után jóváhagyta. Az új szabályzat tekintetbe vette az elmúlt 

év tanulságait és több ponton módosította a múlt évben alkotott 

szabályzatot. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy a teológiai akadémia 

szervezeti és működési szabályzata elkészült, azt az egyetemes 

presbitérium által jóváhagyott és életbe léptetett szövegben megállapítja 

és elfogadja, annak szövegét a jegyzőkönyv függelékébe felveszi. 

Egyidejűleg az 1950. évi szeptember 29-én tartott egyetemes közgyűlés 

által elfogadott akadémiai szabályzatot hatályon kívül helyezi. 

 

12. (K. K.) Dr. Karner Károly előadja, hogy a teológiai akadémia 

szabályzatának 21. §-a ideiglenesen érvényben hagyta az egyetemi 

hittudományi kar szervezeti és vizsgálati szabályzatát, az 1950. 

szeptember 29-én tartott egyetemes közgyűlés pedig felhívta az akadémia 

tanári karát, hogy készítse el az új tanulmányi és vizsga szabályzat 

tervezetét. Az akadémia tanári kara a tervezetet elkészítette, azt az 

akadémia ügyeinek előkészítésére kiküldött „Hatos bizottság” 

megtárgyalta, az egyetemes presbitérium pedig beható eszmecsere után 

jóváhagyta és életbe léptette. 

Dr. Pálfy Miklós a presbitérium által jóváhagyott tanulmányi és vizsga 

szabályzattal kapcsolatban a következő javaslatot teszi: mivel a 

tanulmányi és vizsga szabályzat a tanulmányi időt 4 évben állapítja meg 

és csak azoktól követeli meg az előkészítő év elvégzését, akik a 

felvételi vizsgát nem állják meg – mivel továbbá a tanulmányi időnek négy 

évben való megállapítása veszélyezteti a lelkészképzésnek az érdekeit, 





 

küldje vissza a közgyűlés a tanulmányi és vizsgaszabályzatot a 

presbitériumnak, hogy új szabályzatot dolgozzon ki. 

Az egyetemes közgyűlés szótöbbséggel tudomásul veszi, hogy a teológiai 

akadémia új tanulmányi és vizsga szabályzata elkészült s hogy azt az 

egyetemes presbitérium jóváhagyta és életbe léptette. 

 

13. (V. I.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a Lelkésznevelő 

Intézet 1950/51. évi munkaév jelentését, 1950/51. évi számadását és 

1950/52. évi költségvetését, valamint a Lelkésznevelő Intézet új 

szabályzatát. – Az egyéni megajánlók adománya és a gyülekezeti 

szupplikációk tekintetében azonban némely egyházi testület elmaradt a 

többi egyházmegye és egyházkerület áldozatkész 

kötelezettségvállalásától. 

Az egyetemes közgyűlés az igazgatói jelentést, a számadást és a 

költségvetést jóváhagyóan tudomásul veszi. Köszönetét nyilvánítja a 

lelkésznevelés ügyéért áldozatot hozó egyéni adakozóknak, 

gyülekezeteknek és más egyházi közületeknek, s ezt továbbra is kéri a 

növekvő anyagi terhekre való tekintettel. Felhívja az adományozó 

testületeket, hogy egyes teológusok közvetlen támogatásáról mindenkor 

adjanak tájékoztatást az akadémia dékánjának és a lelkésznevelő 

intézet igazgatójának. Örömmel veszi tudomásul, hogy a jelenlegi 

teológusok az elmúlt munkaévi tartozásukat teljes mértékben 

kiegyenlítették. A régebbi tartozók közül a más pályára távozottak 

adósságának a törlését rendeli el azzal, hogy amennyiben bármikor 

visszatérni kívánnának az intézetbe, vagy a papi pályára, csak 

tartozásuk törlesztése után tehetik meg. A lelkészi szolgálatban állók 

tartozás törlesztésének a szorgalmazására pedig megkéri a püspököket. 

Az Intézetnek Sopronból való elköltözése alkalmából háláját fejezi ki 

a soproni Helyi Bizottságnak, a gyülekezetnek és lelkipásztorainak a 

Lelkésznevelő Intézet több mint két évtizedes hűséges támogatásáért. A 

Lelkésznevelő Intézet új szabályzatát elfogadja, azonnali hatállyal 

életbe lépteti és a jegyzőkönyv függelékébe való felvételét elrendeli. 

 

14. (K. K.) Az egyetemes közgyűlés elnöksége folyó év májusában 

felhívta az akadémia tanári karát, hogy tegye meg a szükséges 

lépéseket az üresedésben lévő gyakorlati teológiai tanszék 

betöltésére. Az Akadémia tanári kara a tanszék betöltésének 

előkészítése érdekében megtette véleményes javaslatát. Mivel pályázat 

kiírása az eljárás hosszadalmassága miatt legalább egy évvel eltolná a 

tanszék betöltését és ezzel ennek ügye az új tanévben is megoldatlan 

maradna, – ez pedig az egész lelkészképzés súlyos károsodását 

jelentené –, ezért az akadémia tanári kara az egyetemes 

presbitériumnak azt a javaslatot tette, hogy a tanszék meghívás útján 

töltessék be. Egyúttal részletes indokolással előterjesztette 

véleményes javaslatát a tanszéknek Pröhle Károly sopronbánfalvai 

lelkésszel való betöltésére, aki mint elismert képességű szakember, 

részben már a volt hittudományi karon, részben pedig az elmúlt tanév 

folyamán mint megbízott szakelőadó az akadémián a gyakorlati tanszék 

munkakörének egy részét ellátta. 

Az egyetemes presbitérium beható eszmecsere után elfogadta az akadémia 

tanári karának véleményes javaslatát és ennek értelmében javasolja, 

hogy az egyetemes közgyűlés az akadémia gyakorlati teológiai tanszékre 

válassza meg Pröhle Károly sopronbánfalvai lelkészt, akadémiai 

tanárnak. 

A tárgyhoz először dr. Gaudy László szólt hozzá, aki a hivatalos 

javaslattal ellentétben pályázat kiírása mellett hozott fel érveket. 

dr. Schulek Tibor támogatta a dr. Karner Károly referátumát és 

javasolta Pröhle Károlynak a gyakorlati teológiai tanszékre való 

meghívását. 





 

A vélemények megoszlására való tekintettel az elnökség elrendelte a 

szavazást, amely a személyi kérdésre való tekintettel titkos volt. A 

szavazatszedő bizottság elnöke dr. Velsz Aladár, tagjai dr. Gaudy László, 

dr. Schulek Tibor, Herter Márton, jegyző Joób Olivér. A szavazás 

eredménye: 68 leadott szavazatból 51 igen, 16 nem és 1 érvénytelen volt, 

ennek alapján az egyetemes közgyűlés 51 szavazattal 16 ellenében Pröhle 

Károly sopronbánfalvai lelkészt megválasztja az akadémia gyakorlati 

tanszékére. 

 

15. (V. I.) Az egyetemes presbitérium tárgyalta és előterjeszti a 

Lelkésznevelő Intézet soproni épületének a bérbeadását. Az épületbe az 

Agrártudományi Egyetem Erdőmérnöki kara diákszállója költözött be. Az 

Agrártudományi Egyetemmel való szerződéses megállapodás, – egyházunk 

anyagi érdekeinek – biztosítására, – folyamatban van. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentés tudomásul veszi azzal, hogy a szóban 

forgó épület és telek a Lelkésznevelő Intézet célvagyonaként kezelendő. A 

gondnoki teendők ellátásával megbízza dr. Hertai Zoltánt és Mühl Nándort. 

 

16. (J. O.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a legutóbbi 

egyetemes közgyűlés óta az egyes egyházkerületekben a következő 

hittudományi kari, illetve akadémiai szigorlatot tett teológusokat 

szentelték lelkésszé: 

A bányai egyházkerületben: Rőder Pál, Hulej Alfréd, Zay László, 

Szeberényi Tamás, Vámos József. 

A dunáninneni egyházkerületben: Bohus Imre, Záborszky Csaba. 

A dunántúli egyházkerületben: Allinger János, Karl Béla, Benkő Béla és 

Csizmadia Sándor. 

A tiszai egyházkerületben: ifj. Labossa Lajos. 

Ugyancsak bejelenti az egyetemes presbitérium, hogy a legutóbbi egyetemes 

közgyűlés óta az egyetemes lelkészképző bizottság egyházkerületi 

osztályai előtt a következő segédlelkészek tettek lelkészképesítő 

vizsgát: 

A bányai egyházkerületben a lelkészképesítő vizsga II. részét tették le s 

nyertek lelkészi oklevelet: Fekete István, Fodor Ottmár, Háfenscher 

Károly, Mezősi György, Takács József, Sztehló Mátyás, Vancsó József, 

Egyed Róbert. 

A dunáninneni egyházkerületben a lelkészképesítő vizsga I. részét tette 

le: Táborszky László. 

A dunántúli egyházkerületben a lelkészképesítő vizsga I. részét tették 

le: Bárány Gyula, Hegyháti János, Nagy Béla, Szakál Árpád, Teleki Béla. – 

A lelkészképesítő vizsga II. részét tették le s nyertek lelkészi 

oklevelet: Bánfi Béla, Bókkon Lajos, Németh István. 

A tiszai egyházkerületben a lelkészképesítő vizsga I. részét tette le 

Bácskai Gusztáv. 

A belmissziói munkások egységes képzéséről alkotott szabályzat alapján 

tettek vizsgálatot és a belmissziói munka végzésére nyertek 

felhatalmazást a bányai egyházkerületben: Sátory Matild és Gras Lenke, a 

dunántúli egyházkerületben: dr. Ittzés István. 

Felszenteltek összesen 12 lelkészjelöltet, lelkészképesítő vizsgát tett 

összesen 18 segédlelkész, ezek közül lelkészi oklevelet nyer 11 

segédlelkész. Belmissziói munkára nyert felhatalmazást összesen 3 

belmissziói munkás. 

A közgyűlés a jelentést Isten iránti hálával és örömmel veszi tudomásul, 

szeretettel köszönti az Úr újonnan elhívott szolgáit, akiket Isten a 

magyar evangélikus egyház oltárára helyezett, szeretettel köszönti a 

vizsgát tett lelkész és nem lelkész munkásokat, szolgálatukra az egyház 

Urának áldását kéri. 

 

17. (K. L.) Kemény Lajos a tanügyi bizottság elnöke előterjeszti az 

egyetemes tanügyi bizottság jelentését: 

A bizottság jelenti, hogy az 1950/51. tanévben a bányai egyházkerületben 

13.000, a dunáninneni egyházkerületben 2449, a dunántúli egyházkerületben 

11.343, a tiszai egyházkerületben 2.054 tanuló részesült iskolai 

vallástanításban. E 28.846 tanulólétszámmal szemben az előző 





 

iskolai évben 45.468 tanuló részesült vallástanításban a csökkenés tehát 37%. 

Legmagasabb a csökkenés a tiszai egyházkerületben, ahol 55%, legkisebb a 

dunántúli egyházkerületben, ahol 25%, különösen jelentősek a 

százalékrosszabbodások a városi, illetve a nagyvárosi gyülekezetekben. 

Az egyetemes tanügyi bizottság vallástanítási albizottsága jelenti, hogy az 

elmúlt iskolai évben Kiss Samu: Keresztyén egyház története c. tankönyve 

nyert egyházi és állami engedélyezést és jelent meg az általános iskolák V. 

osztálya számára. Az 1951/52. tanévre Kiss Samu Magyar Protestáns 

egyháztörténet c. tankönyvét az egyetemes tanügyi bizottság engedélyezésre 

elfogadta és az egyetemes közgyűlésnek az engedélyezés megadását javasolja. A 

kézirat megkapta az állami engedélyezést is. E tankönyv az általános iskolák 

VI. osztálya számára készült. A többi osztály számára a már eddig is használt 

vallástanítási tankönyvek a szükséges példányszámban rendelkezésre állanak. 

A beküldött jelentésekből megállapítható, hogy az iskolai vallástanítás 

általában zavartalanul folyt. Némely helyen késedelmet okozott az egyházi 

hatóságok által kijelölt megbízottaknak a megyei végrehajtó bizottságok 

részéről szükséges tudomásulvétele. A tanügyi bizottság a vallástanítási 

bizottsággal együtt javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés fejezze ki 

köszönetét a vallástanítás nehéz munkájában, nehéz körülmények között 

hűségesen munkálkodó vallástanító-lelkészeknek. 

Az egyetemes tanügyi bizottság több egyházkerület javaslatának megfelelően, 

megismétli azt a javaslatát, hogy az iskolai vallástanítás anyagát is, de a 

felnőttek részére szükséges minimális vallási ismeretek anyagát is tartalmazó 

könyv kiadására az egyetemes sajtóosztály újból kéressék fel. 

Jelenti a tanügyi bizottság, hogy a budapesti evangélikus fiúgimnáziumban a 

tanulók száma 316, az evengélikusok száma 182, a budapesti leánygimnáziumban 

a tanulók száma 382, evangélikusok száma 139. Az elmúlt tanévben a 

fiúgimnáziumban az evangélikus tanulók 44%-a, leánygimnáziumban az 

evangélikus tanulók 64%-a részesült vallásoktatásban. A budapesti fiú- és 

leánygimnázium munkája az elmúlt tanévben minden különösebb nehézség nélkül 

folyt. Az állami tanügyi hatóságok önkormányzatunkat tiszteletben tartották. 

Változás történt azonban a magántanulási kedvezmény dolgában. A magántanulási 

jogot a kultuszminisztérium a múlt tanévtől kezdődően csak az állami 

iskoláknak adta meg. A bányai egyházkerület, mint fenntartó hatóság tudomásul 

vette és megerősítette dr. Hittrich József mennyiségtan, fizika szakos 

tanárnak és Csaba László vallástanító lelkésznek, földrajz, történelem szakos 

tanárnak a fiú- illetve a leánygimnáziumba történt megválasztását. A 

fiúgimnázium 8, a leánygimnázium 7 osztályban tanított. Az általános 

tanulmányi előmenetel közepesnél jobb volt. Kiemelkedő volt a tanárok 

tudományos és társadalmi munkája. Tankönyvírásban a tanári kar több tagja 

közreműködött és többen, mint egyetemi előadók működtek. 

A tanügyi bizottság jelenti, hogy a legutóbbi konfirmáció alkalmával a bányai 

egyházkerületben 3.168, a dunáninneniben 484, a dunántúliban 2.131, a 

tiszaiban 540, összesen: 6.323 növendék részesült, előkészítésben és első 

úrvacsorában. Az előző évi jelentések szerint ez a szám meghaladja a múltkori 

5.941-es növendékszámot mintegy 6%-kal. Zavarja azonban a kimutatás 

pontosságát az a körülmény, hogy két egyházkerület az 1950. évről szóló 

adatokat, két egyházkerület pedig az 1950–51. tanév időpontjára vonatkozó 

adatokat küldte be. 

A bányai egyházkerület javaslatára a bizottság szükségesnek tartja, hogy 

minden megkonfirmált ifjú és leány kapjon konfirmációt emléklapot és ezt 

lehetőleg a gyülekezetek ajándékozzák a konfirmandusoknak. Jelenti a tanügyi 

bizottság, hogy az egyes egyházkerületekben a vallástanító lelkészek számát 

illetően a következő változások történetek: 

a) a tiszai egyházkerületben megszűnt 3 vallástanító lelkész állás. A három 

vallástanító lelkészek közül az egyik nyugdíjaztatott, egy rendelkezési 

állományban van, egy segédlelkészi állásba nyert elhelyezést; 

b) a dunántúli egyházkerületben 8 vallástanító lelkészi állás szűnt meg. Ezek 

közül 2 vallástanító lelkész nyugdíjaztatott, más 





 

lelkészi állásban elhelyezkedett 1 és segédlelkészi állásban 5. 

c) A dunáninneni egyházkerületben nincs változás. 

d) A bányai egyházkerületben megszűnt 22 állás. A vallástanító lelkészek 

közül nyugdíjaztatott 10, más állásban elhelyezkedett 5, segédlelkészi 

elhelyezést nyert 4, más kerületbe távozott 1, 2 elhelyezés nélkül. 

Javasolja a bizottság, hogy az egyetemes egyház elnöksége, úgy a még 

állás nélkül maradt vallástanító lelkészek, valamint a nyugdíjazottak 

javadalmának a rendezése, illetve kiegészítése érdekében az 

egyházkerületek elnökségeivel kísérelje meg a létminimum biztosítását. 

Az egyetemes közgyűlés a vallástanítási és tanügyi bizottság jelentését 

tudomásul veszi. Köszönetet mond a vallástanító lelkészeknek nehéz 

munkájukért, felhívja az egyetemes sajtóosztályt a vallástanítás anyagát 

egybefoglaló könyv kiadására, felkéri az egyházkerületeket intézkedjenek 

oly irányban, hogy minden konfirmációs növendék konfirmációi emléklapot 

kapjon ajándékba a gyülekezettől. Kiss Samu: Magyar protestáns 

egyháztörténet c. tankönyvét engedélyezi. 

Felkéri az egyházkerületek elnökségeit az állástalan vallástanító 

lelkészek megélhetésének biztosítása céljából teendő intézkedésekre. 

 

18. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a dunántúli egyházkerület 

felterjesztését a vallástanításra engedélyt nem kapott lelkészek ügyében. 

Az egyetemes közgyűlés megkéri az egyetemes felügyelőt, tegyen lépéseket, 

hogy ahol a lelkész a vallástanítási engedélyt nem kapta meg, közöljék az 

illetékesek a felmerült kifogásokat a került püspökével. 

 

19. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a dunántúli egyházkerület 

felterjesztését az evangélikus tanulóknak a nagypénteki, a mennybemenetel 

ünnepi és reformációi istentiszteleten való részvételi lehetőség 

tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés megkéri az egyetemes felügyelőt, keresse a módját, 

hogy ezt a kérdést ismételten illetékes helyen felvesse. 

 

20. (N. K.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy Kesztler László 

elhunytával megüresedett az egyetemes pénztárosi tisztség. Javasolja, az 

egyetemes közgyűlés válasza meg pénztárosul Péter Lajos, eddigi ellenőrt, 

pénztári ellenőrré Záhony Jánost. Az egyetemes pénztáros kötelességeit és 

jogait az egyházegyetem háztartásáról szóló szabályrendelet 16. és 17. §-

ai, az egyetemes pénztári ellenőr kötelességeit és jogait pedig ugyan ez 

a szabályrendelet 16. és 18. §-ai határozzák meg. 

A tiszai egyházkerület egyetemes presbitere Jászberényi József lemondott, 

helyette az egyetemes presbitérium dr. Képes József póttagot hívta be, s 

javasolja dr. Scharbert Árminnak póttaggá való választását. 

Az egyetemes törvényszék tagjai közül Kirocsánszky Ottó lemondott, 

javasolja helyette dr. Vidonyi Sándor megválasztását. 

Az egyetemes lelkészképző bizottságban a dunáninneni egyházkerület 

részéről a más kerületbe távozott Sólyom Károly póttag helyett javasolja 

Selmeci János megválasztását. 

Az egyetemes pénzügyi bizottságba Dezséry László mint püspök hivatalból 

lett tag, helyette javasolja Grünvalszky Károly megválasztását, a 

dunántúli egyházkerület részéről Koritsánszky Ottó lemondott, helyette 

javasolja Cserháti Sándor megválasztását. 

Az Evangélikus Női Munkaközösség elnökségébe javasolja Dezséry Lászlóné 

felvételét. 

A liturgiai bizottság elnök, Turóczy Zoltán püspök lemondott, javasolja 

Szabó József  püspök megválasztását. 

Javasolja Iszákosmentő Szakbizottság alakítását, mint az egyetemes 

missziói bizottság albizottságát, melynek elnöke Ferenczy Zoltán, 

előadója dr. Szalay Károly, pénztárosa Molnár Ferenc, ellenőre dr. Gyalog 

Dezső, tagjai: Danhauzer László, Kardos Ernő, Kővéri József, Vágó Márta. 





 

A gyenesdiásdi Belmissziói Otthon gazdasági bizottságában Menyhár 

István egyházi elnök lemondásával megüresedett egyházi elnöki tiszt 

ellátásával az egyetemes közgyűlés Mesterházy Ferenc keszthelyi 

evangélikus lelkészt bízta meg. 

Bejelentés tárgyát képezi, hogy az egyetemes közgyűlés elnöksége dr. 

Gyalog Dezsőt a jogügyi előadói teendők ellátásával megbízta. 

Az egyetemes közgyűlés a fenti választásokat megejti, az iszákosmentő 

szakbizottság alakítását jóváhagyja s tagjait megválasztja, a 

megbízásokat tudomásul veszi azzal, hogy Péter Lajos egyetemes 

pénztáros kötelességeit és jogait az egyházegyetem háztartásáról szóló 

szabályrendelet 16. és 17. §-ai; Záhony János egyetemes pénztári 

ellenőr kötelességeit és jogait az egyházegyetem háztartásáról szóló 

szabályrendelet 16. és 18. §-ai határozzák meg. 

 

21. (N. K.) A törvényszéki bíróvá megválasztott dr. Vidonyi Sándor a 

törvényszéki bírói esküt a közgyűlés színe előtt leteszi. Az elnök 

Vidonyi Sándort áldáskívánattal köszönti. 

 

22. (M. K.) A presbitérium előterjeszti a bányai egyházkerületnek 

határozatát, mely szerint a rákosszentmihályi anyaegyházközség és a 

sashalmi fiókegyházközség „Rákosszentmihály–Sashalmi Evangélikus 

Egyházközség” néven egyesült. 

Tudomásul szolgál. 

 

23. (G. Gy.) Ez év július hó elején időszerűvé vált a diakonissza 

anyaházak megszüntetésének kérdése. A diakonissza anyaházak megszűnése 

természetszerűleg nem érinti az egyházi szeretetmunka végzésének a 

lehetőségét és kötelezettségét. Csupán azt, hogy szeretetmunkáját az 

egyház anyaházi keretek nélkül végzi. 

A megoldandó feladat kétágú volt. Egyrészt elő kellett készíteni a 

diakonissza anyaháza feloszlását anyagi és személyi tekintetben. A 

határidő ez év nov. 30. Eddig az időpontig az anyaházak lezárják 

számadásaikat és átadják intézményeiket: a győri anyaház a győri 

egyházközségnek, a Fébé az egyházegyetemnek, a békéscsabai pedig az 

egyházközségnek. A szeretetintézmények továbbviteléről az illetékes 

egyházi hatóságok döntenek. 

Személyi tekintetben: a fenti időpontig az összes diakonisszák polgári 

ruhába öltöznek. Egy részük elhelyezkedik a fennálló 

szeretetintézményekben, vagy egyéb egyházi munkát vállal, a többiek a 

polgári életben helyezkednek el. Az anyaházak gondoskodtak a 

diakonisszák ellátásáról a legszükségesebb ruhaneművel és egyéb 

háztartási felszereléssel, amire az egyházi kötelékből való kiválásuk 

után természetszerűleg szükségük van. 

A munkaképtelen diakonisszák számára a Fébé Piliscsabán, a győri 

anyaház Sopronban létesített otthont. Ezek közül 10-en havi 108 Ft 

állami nyugellátást élveznek. 

Az anyaházak feloszlásának ellenőrzését a Fébé igazgatótanácsa 

illetőleg a győri diakonissza nagybizottság végzi. 

Az egyetemes presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés tudomásul 

veszi az egyházi szeretetmunka átszervezésének és ezzel kapcsolatban 

az anyaházi keretek megszüntetésének szükségességét. Hálás köszönetet 

mond ebben a történelmi órában mindazért az áldásért, amit a 

magyarországi evangélikus egyház életében az anyaházi diakónia 

jelentett. Jóváhagyja a közgyűlés elnökségének, illetőleg a 

presbitériumnak a tárgyban eddig foganatosított intézkedéseit. Az 

egyház szeretetmunkáját minden gyülekezet és az egész evangélikus 

egyház szívére helyezi és kéri az egyház Urát adjon világosságot és 

erőt mindnyájunknak a diakónia Isten akarata szerint való végzésére. 





 

24. (dr. G. E.) Az egyetemes presbitérium 1951. okt. 16-i ülésén 

tudomásul vette, hogy az egyetemes közgyűlés elnöksége a Fébé megszűnése 

után fennmaradó szeretetintézmények és más egyházi intézmények további 

irányítása céljából bizottságot létesített éspedig „Evangélikus Egyetemes 

Egyházi Szeretetintézmények Bizottsága” címen. 

Ugyanezen a presbiteri ülésen ugyanekkor megerősítette a presbitérium 

Sztehló Gábor lelkésznek a bizottság ügyvezetői tisztségére kapott 

ideiglenes megbízatását. 

A Szeretetintézmények Bizottsága a következőképpen alakult meg, elnökség: 

az egyetemes közgyűlés elnöksége, hivatalból tagjai a bányakerületi 

püspök, mint akinek területén a legtöbb szeretetintézmény van, az 

egyetemes főtitkár, az egyetemes ügyész, akit jelenleg dr. Götche Ervin a 

Fébé ügyésze helyettesíti, továbbá a megmaradó intézmények vezetői és 

választás alapján két lelkész és két világi tag. A világiak közül dr. 

Gyalog Dezső és Békési János kaptak ideiglenes kirendelést, a lelkészek 

közül pedig Kemény Lajos és Sztehló Gábor. 

A presbitérium javasolja, hogy a közgyűlés vegye tudomásul, hogy a Fébé 

anyaházi működésének a megszűnése után, a fennmaradó és már étadott 

szeretetintézmények további vezetését az Evangélikus Egyetemes Egyházi 

Szeretetintézmények Bizottsága lássa el és a bizottság ügyvezetői 

tisztségét Sztehló Gábor töltse be. Javasolja a bizottság megválasztását. 

Az egyetemes közgyűlés állandó bizottságként megalakítja az Evangélikus 

Egyetemes Egyházi Szeretetintézmények Bizottságát, felhatalmazza és 

felkéri az egyetemes közgyűlés elnökségét, hogy a bizottság működési 

szabályzatát 30 napon belül szerkesztesse meg és a legközelebbi egyetemes 

presbiteri ülésre jóváhagyás végett terjessze elő. 

A bizottság elnökéül az egyetemes közgyűlés elnökségét, hivatalból 

tagjaiul: a bányakerület püspökét, az egyetemes főtitkárt, az egyetemes 

ügyészt, ennek helyetteseként dr. Göttche Ervint és a megmaradó 

intézmények vezetőit jelöli ki. Megválasztja a lelkészek közül a 

bizottság tagjaiul Kemény Lajost és Sztehló Gábort, a világiak közül dr. 

Gyalog Dezsőt és Békési Jánost és a bizottság ügyvezetői tisztségének 

ellátására Sztehló Gábort. 

 

24/a. (G. Gy.) A Fébé megszűnésével kapcsolatban bejelentés tárgyát 

képezi, hogy az eddig panzióként működő Budapest, II., Vörös Hadsereg 

útja 193. és Budapest, II., Modori út 6 sz. alatti Fébé intézményeket az 

egyetemes egyház kezelésében továbbra is megtartja olyan módon, hogy a 

panzió engedélyt az illetékes tanácsnál visszaadja és a fenti két 

intézmény rendeltetése és célja az lesz, hogy egyházi alkalmazottak, 

elöregedett, tehetetlen, idős hozzátartozói részére otthont nyújtson. 

Tehát mint az egyetemes egyház szeretetotthonai fognak működni. A fenti 

szeretetotthonok az állam és az egyház között kötött egyezmény által 

biztosított jogaink alapján szervezhetők át szeretetotthonokká. 

Az egyetemes közgyűlés a volt Fébé Bpes., II., Vörös Hadsereg útja 193., 

valamint a II., Modori út 6. sz. alatti panziót az evangélikus egyetemes 

egyházi szeretetintézmények bizottságának hatáskörébe tartozó 

szeretetintézmények közé felveszi azzal a rendeltetéssel, hogy főleg 

öregeknek nyújtson otthont, s megállapítja, hogy a panzió 

szeretetotthonná való átszervezése az állam és egyház közötti Egyezmény 

által biztosított jogunk alapján történik. A panzió engedélyek 

visszaadását elrendeli és egyben elhatározza, hogy a fentiekről az Állami 

Egyházügyi Hivatal kapjon értesítést, azzal a kéréssel, hogy a két 

intézményt szeretetotthonoknak ismerje el és működésüket engedélyezze. 

 

25. (B. I.) Tárgyalja az Egyetemes közgyűlés a Luthe… [hiányzik a szöveg] 

Intézet 1950. évi munkájáról szóló jelentést. 





 

Az 1950. év a Luther Márton Intézet első esztendeje. Az Intézet életének 

meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő helyiségekben kellett megkezdődnie. 

Az év folyamán sikerült a legrosszabb állapotban lévő szobák kitatarozása. 10 

fafűtéses kályhának vegyes fűtésre való átépítése, valamint az első emeleti 

folyosónak és 3 nagy előadóteremnek a kifestése, az ezekben lévő nagy 

asztalok lapjának viaszos vászonnal való bevonása. Az épület mellékhelyiségei 

és II. emeleti folyosója még így is szánalmas képet mutat. Rendbe hozásuk 

sürgősen szükségesnek mutatkozik. Takarékossági szempontok miatt az év végén 

az Intézet két alkalmazottja közül az egyiket elbocsátotta, a földszinten 

levő két személyzeti szobát autógarázs létesítése céljából az egyetemes 

egyháznak átengedte. 

Az intézet állandó bentlakóinak a száma 15 volt. Ezek valamely tanfolyam 

hallgatóiként laktak az intézetben. 

Az év folyamán a következő tanfolyamok és konferenciák megrendezésére került 

sor. 

Három hetes gyülekezeti munkásképző tanfolyam volt 2, 6–6 résztvevővel. – 

Családgondozói tanfolyam 1, 30 résztvevővel. – Kétnapos ifjúsági konferencia 

az óbudai gyülekezet ifjúsága részére két ízben 20 résztvevővel. – A tordasi 

gyülekezet belmissziói munkásai két ízben keresték fel az intézetet kétnapos 

tanulmányi konferenciára. Mindkét alkalommal 15-en. –Az év első felében 

folytatódtak az egyetemes felügyelő úr által összehívott lelkész ankétok. 

Összesen hét ankét volt 40 résztvevővel. – Két 7 napos konferenciát rendezett 

Bonnyai Sándor vezetése alatt álló ifjúsági munka 40, 60 résztvevővel. – Az 

Iszákosmentő Misszió novemberi kétnapos tanulmányi konferenciájának 60 

résztvevője volt. – A lelkész ankétokon kívül kétnapos ankétot tartottak még 

az Intézetben az egyházi gimnáziumok tanárai, a teológiai tanárok lelkészek 

bevonásával és a bányai egyházkerület teológusai. – A Luther Szövetség is az 

Intézetben tartotta meg szokásos virágvasárnapi férfi konferenciáját.  

Külön kell kiemelni az egész évben folyó kántorképző tanfolyamot, mely 

mindössze egy hónapot szünetelt a nyár folyamán. Az első 10 hónapos 

kántorképző tanfolyam december elején indult meg, még 1949-ben. 1950 folyamán 

haladók számára külön tanfolyam indult. Szeptemberben kezdődött a második 10 

hónapos tanfolyam. A tanfolyam vezetője Peskó Zoltán tanár, orgonaművész 

volt, előadói Weltler Jenő és Benczúr László. A kántorképesítő bizottság 

összesen három ízben tartott vizsgálatot Kemény Lajos esperesnek, az 

egyetemes tanügyi bizottság vezetőjének az elnöklete mellett. A három vizsgán 

összesen 14-en szereztek kántori bizonyítványt. A kántori tanfolyam anyagilag 

önfenntartó. Az intézet helyiséget, hangszert és tanteremfűtést biztosított 

számukra, a vidéki bentlakók számára pedig kedvezményes lakásdíjat. 

Az Intézet tanfolyamain és konferenciáin összesen 600 résztvevő fordult meg. 

Az Intézet falai között kapott helyet a konferenciákon és tanfolyamokon kívül 

a Jó Pásztor missziói szolgálat irodája és munkája heti bibliaóráival és 

külön munkaközösségi összejöveteleivel, Olt Vilmos lelkész vezetése mellett. 

Ugyancsak az Intézetben jutott helyiséghez a főiskolások közötti szolgálat 

heti két összejöveteli alkalommal. Ezek a munkaágak az év folyamán öt ízben 

rendeztek szeretetvendégséget. Két ízben közel 200 résztvevője volt a Jó 

Pásztor szeretetvendégségnek. 

Az Intézet helyiségeit több egyházi bizottság használta értekezletei számára. 

Az ankétok és hivatalos egyházi gyűlések résztvevői ingyenesen kaptak 

szállást az intézetben, a Budapestre utazó vidéki lelkészek pedig nagyon 

kedvezményes feltételek mellett jutottak szobához. 

Az év folyamán több hivatalos iroda kapott helyiséget az Intézetben: az 

Egyetemes Nyugdíjintézet, a Meliorációs Iroda, a Luther Szövetség irodája, az 

Evangélikus Élet kiadóhivatala, az egyetemes könyvtár és múzeum irodája. 

Az egyetemes felügyelő úr 1.000 Ft-os adománya katechetikai segédeszközök, 

ún. flanel képek előállítására műterem létesítését tette lehetővé. Egy 

esztendő leforgása alatt 40 flanel kép készült el a műteremben. Ezeket a 

kiváló szemléltető eszközöket a gyülekezetek kölcsönzés formájában vették 

igénybe. Ezeknek a felhasználásával végezte az egyetemes egyház utazó 

munkása, Sátory Tilda, gyermek-evangelizációs szolgálatát. Az utazó munkás 

számára is az intézet biztosít lakást. 

Jelentésem végére érve két dolgot kell még kiemelni. 





 

Az Intézet megindulásakor súlyos problémát jelentett az intézet sok üres 

helyiségének a benépesítése. Jelenleg az a helyzet, hogy helyszűkében 

vagyunk. 1951. novemberében 40 lakója van az intézetnek. Az első emeleti 

köves előadótermet is lakószobává kellett ideiglenesen átalakítani, hogy 20 

teológiai hallgató számára is lakást biztosíthassunk, addig amíg a 

hűvösvölgyi lelkésznevelő intézetben a végleges lakásuk elkészül. 8 teológiai 

hallgatónő 2 szobában állandó elhelyezést kapott. A vendégszobák számának az 

emelése is szükségesnek mutatkozik, mert a vidéki lelkészek számára jelenleg 

csak itt mutatkozik Budapesten kedvezményes szállás biztosítása. A bevételek 

viszonylag olyan minimálisak, hogy azok csak éppen hogy biztosítani képesek 

az intézet üzemeltetését. Javaslom, hogy a közgyűlés szavazza meg a következő 

évre is az egyetemes egyház költségvetése keretében a havi 1000 Ft segélyt. 

Ez a segély a személyi kiadásokat fedezi, melynek nagy részét annak az 

altisztnek a fizetése teszi, aki az intézeti munkák ellátása mellett az 

egyetemes iroda rendelkezésére is áll. 

A másik kiemelkedő dolog jelentésemmel kapcsolatban a kántorképzés ügye. 

Egyházi tanítóképzők megszűntével megszűnt egyházunkban a kántori képesítés 

és oklevél kiadása. A kántorképzés maga is kísérleti állapotba került. Az 

eddig nyert tapasztalatok alapján szükségesnek mutatkoznék, hogy a 

kántorképzés közegyházi rendezés alá kerüljön. A kántorképzést nem lehet 

végérvényesen esetleges megoldások útjára vinni, hanem a kerületek 

összefogásával kell biztosítani és intézményessé tenni. Javaslom, hogy a 

tanügyi bizottság elnökének vezetése mellett küldessék ki egy négytagú 

bizottság, amelynek tagjai: Kemény Lajos, Peskó Zoltán, Sulyok Imre, Weltler 

Jenő, Fodor Kálmán, Benczúr László volnának, ez a bizottság részletes 

tervezetet készít a kántorképzés és képesítés valamennyi kérdésében a 

jelenlegi adottságok és gyülekezetek szükségleteinek a figyelembevételével. 

A közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul, a kántorképzés és képesítés 

tervezet elkészítésére javasolt bizottság kiküldését jóváhagyja és az 

igazgatónak működéséért hálás köszönetét fejezi ki. 

 

26. (dr. Gy. D.) dr. Gyalog Dezső jelenti, hogy az egyházegyetem tulajdonában 

lévő kistarcsai özvegy papnék otthona gyakori nehézségekkel küszködve, 

mindazonáltal Isten kegyelméből fennakadás nélkül tölti be hivatását. Ez idő 

szerint az Otthon minden szobája lakott. Az otthon bizottsága az elmúlt évben 

a tartásdíj összegét az árakhoz igazítva újból rendezte. Az otthonban lakó 

evangélikus papnék a lehető legnagyobb kedvezményt kapják. A bizottság 5.000 

Ft-os költséggel új kutat fúratott és ezzel az otthon lakóinak elegendő 

mennyiségű és kitűnő minőségű ivóvizet biztosított. A központi fűtés 

helyreállítására szükséges pénz még nincsen együtt. Kéri a lelkészeket, 

viseljék szívükön az otthon ügyét és buzdítsák a híveket is adakozásra, mert 

az egyházegyetemnek ez a szeretetintézménye különös rendeltetése miatt 

önfenntartó nem lehet. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

27. (Gy. D.) dr. Gyalog Dezső jelenti, hogy a kistarcsai özvegy papnék 

otthonának új szabályzata elkészült, azt az otthon bizottság 1951. június 29-

én tartott ülésén letárgyalta és elfogadta, az egyetemes presbitérium 1951. 

évi okt. 16-án tartott ülésén jóváhagyta. 

Tudomásul szolgál. 

 

28. (Gy. D.) dr. Gyalog Dezső jelenti, hogy az egyházegyetem tulajdonában 

lévő Budapest, Rózsák terei szeretetotthon az elmúlt évben zavartalanul 

végezte munkáját. Folyó évi szeptember hónapban a jelentkező szükségre való 

tekintettel a Fasori és Deák téri iskoláink vidéki növendékei számára a 

szeretetotthonban internátust nyitottunk. Az itt lakó gyermekek nagyobbrészt 

egyházi alkalmazottak gyermekei. A szeretetotthonban lakik két öreg is egy 

lelkész és egy tanár, mindketten evangélikusok. Az otthonban 52 fiú és 42 

leány lakik, összes létszám 94. Öt gyermekkel több, mint az elmúlt évben. 

Közülük 38 evangélikus, 32 református, 24 katolikus. A katolikusok számát az 

állami gondozottak adják. – A szárszói üdülő egész nyáron át telve volt. A 

napi étkezők száma átlag 90 volt. Az ellátásban zavarok nem voltak. A 

balatonszárszói üdülőben egy nyolcnapos konferencia is volt 150 résztvevővel. 

Az intézetnek terhe nincsen, önfenntartó. Működésével a hatóságok és az 

állami felügyeleti szervek is meg vannak elégedve. 





 

29. (B. S.) Beterjesztik a magyarországi Gusztáv Adolf Gyámintézet 

jelentését. 

A Gyámintézet 1951. nov. 4-én tartotta évi rendes közgyűlését Orosházán. Az 

egyházi elnök jelentése kapcsán a közgyűlés számbavette a múlt évben 

elvégzett lelki munkát, azt a magvetést, amely a gyűjtést megelőzte. És bár 

ez a munka nagyon sok gyülekezetünkben döcögve ment, Isten kegyelme mégis 

megpihent rajta és megáldotta az egymás terhét hordozni kész szeretet 

fáradozását. A gyűjtési eredmény mind a négy egyházkerületünkben lényegesen 

emelkedett, majdnem megkétszereződött. A pénztár forgalma ebben a munkaévben 

129.806 Ft volt, 40.000 Ft-tal több mint az elmúlt évben. – Az ez idei nagy 

szeretetadományt a dunántúli egyházkerülettől Vasas kapta, templomépítés 

továbbfolytatásához: 17.069,22 Ft összegben. A Gyámintézet az ezen felül 

rendelkezésre álló pénzt a kerületek közti kulcs szerint a rászoruló 

gyülekezetek között kiosztotta. Közigazgatási költségekre 1.200 Ft-ot tartott 

vissza. Megállapította a közgyűlés a gyámintézeti vasárnap idejét, mely a 

gyámintézet évi rendes közgyűlésének a napjával esik egybe, melyről a 

gyülekezetek időben értesítést kapnak. – A Gyámintézet a jövőben külön gyűjti 

össze országos viszonylatban a lelkészek adományát, amit a jövőben egy 

összegben kíván eljuttatni egy olyan gyülekezetnek, mely lelkészlakást épít, 

vásárolt vagy renovál és ebben a munkában segítségre szorul. – A templomokban 

elhelyezett állandó Gyámintézeti perselyek tartalmát ugyancsak egy összegben 

gyűjti és csorbítás nélkül adja egy olyan gyülekezetnek, amely 

templomépítésben a maga erőfeszítéséből már komoly előrehaladást tett. – 

Ezzel az elgondolással minden évben mindegyik egyházkerület kapna egy 

tekintélyes összegű segélyt. 

Tudomásul vette a gyámintézeti közgyűlés, hogy Bognár-alapítvány 

lovászpatonai földingatlanát a Központi Bizottság megvásárlásra felajánlott a 

magyar államnak. – Részvéttel emlékezett meg a közgyűlés Kesztler László 

pénztárosának elhunytáról, aki egyúttal a kerületi Gyámintézet világi elnöke 

is volt. Helyébe gyámintézeti pénztárosnak Csákó Gyula püspöki titkárt, 

ellenőrré Péter Lajost választotta. 

Az orosházi közgyűlés után a Központi Bizottság tagjai útra keltek és 

meglátogatták a környékbeli gyülekezeteket, ahol szolgálatot végeztek. A 

Gyámintézet fontos egyházmentő és építő munkájára hivatkozva, mely egyre 

erőteljesebben nyomul előre, – kéri az egyetemes gyámintézet a lelkészeket, 

felügyelőket, presbitereket és evangélikus egyházunk minden hívét, hogy a 

jótéteményben meg ne restüljenek, hanem amíg időnk van cselekedjünk jót 

mindenekkel, kiváltképp a mi hitünknek cselédeivel. 

Köszönettel tudomásul szolgál. 

30. (J. O.) Az előadó beterjeszti az Evangélikus Misszió 1950. évi 

működéséről szóló jelentést. 

A jelentés szerint országszerte ébredezőben van a missziói felelősség. A 

gyülekezetek annyira igényelték a misszió szolgálatát, hogy a misszió három 

hivatásos munkásán kívül a missziói intézet 8 növendékét és más önkéntes 

munkásokat is be kellett állítani. A misszió céljára évek óta rendszeresen 

adakozók mellé újak csatlakoztak. Gyermekek, ifjak, öregek egyaránt felemelt 

kezekkel állottak azok mellé, akik kint a missziói munkamezőn Krisztus 

evangéliumát hirdették. 

Az elődöktől átvett örökség megbecsüléseképpen a misszió munkája mindig 

hitvallásos alapon állott s igyekezett a vallásos megújhodást szolgálni. A 

misszió munkásait az a látás vezette, hogy a missziói felelősség 

ébresztésének a munkája nem lehet független az egyházi megújhodás 

szolgálatától. Az ébredés szolgálatának a hordozását és támogatását is 

örökségképpen vette át a misszió az elődöktől és igyekezett továbbra is ezen 

a vonalon haladni. 

A missziói felelősség ébresztése két síkban, a gyülekezetépítéssel 

kapcsolatos szolgálatban és az ébresztés munkájával kapcsolatos szolgálatban 

állott. A gyermekek közötti munka a misszió egyik fontos feladata volt. Az 

országos gyermekmissziói munka bő lehetőséget adott a missziói munkára. A 

misszió munkásai szolgálták a gyenesdiásdi, magyarbánhegyesi, Diósgyőr-

vasgyári, gyermekbibliakör-vezető konferenciákon. A gyermekmunka további 

eszközei voltak a gyermek-bibliaköri vezérfonalakban közölt missziói 

tanítások, több gyülekezetben havonként tartott missziói tárgyú gyermek-

bibliakörök, a külmissziói gyermekkönyvtár, missziói tárgyú bábjáték, 

kartonográf. A gyermekek érdeklődése és áldozatkészsége megható volt. 





 

Jelentős szolgálatot végzett a misszió az ifjúság körében is. Háromnapos 

missziói tanulmányi konferencia, több gyülekezet ifjúságának a meglátogatása, 

téli táborok és belmissziói tanfolyamok meglátogatása, valamint a teológiai 

akadémiai hallgatók missziói munkaközösségével fenntartott kapcsolat és nekik 

nyújtott támogatás voltak ennek a szolgálatnak az eszközei. A misszió 

munkásai igen sokat utaztak különböző gyülekezetekben, szolgáltak missziói 

ünnepélyeken. Egyre több volt azoknak a lelkészeknek a száma, akik 

felelősséget hordoztak és áldozatot, valamint munkát vállaltak a misszióért. 

A misszió eszközei ezekben a szolgálatokban a következők voltak. Az egyházi 

lapokban rendszeresen közölt missziói tárgyú cikkek, hívadományok nyugtázása 

és missziói körlevelek, vetítőgép és missziói könyvtár. Erőteljesen megindult 

a missziói munkaanyag gyűjtése, amivel a misszió a gyülekezeteknek és 

egyeseknek tudott a munkában segítséget nyújtani. A magyar missziói munka 

felmérését is feladatának tekintette a misszió. Figyelemmel kísérte a magyar 

újságokban megjelenő misszió híreket s kapcsolatot keresett más egyházak 

misszióját irányítókkal. 

Az ébresztés munkájához kapcsolódó szolgálatot tulajdonképpen a 

gyülekezetekben folyó evangelizációkhoz kapcsolta. 

A misszió szoros értelemben vett missziói munkája két irányú volt: Izrael 

misszió és cigánymisszió. – Az Izrael misszióban Szász Edith missziós nővér 

és Székely Tamás diakónus szolgáltak. Szász Edith nővér kikapcsolódott a 

munkából, miután beiratkozott a teológiai akadémiára. Székely Tamás diakónus 

munkaterületei pedig temetőlátogatás, a Palesztinába utazók látogatása, 

kórházlátogatás, családlátogatás és Izrael üdvösségéért való felelősség 

ébresztése voltak. 

A cigánymissziót 1949-ben kezdte a missziói intézet egyik növendéke. A munka 

az 1950. évi külmissziói konferencián újabb lendületet vett, ahol sikerült 

összegyűjteni azokat, akik eddig egyházunkban és ezen kívüli a cigánymisszió 

szolgálatában állottak. Újabb munkások jelentkeztek s a lelkészek közül mind 

többen kezdtek érdeklődni a cigánymisszió iránt. A munka a következő módon 

folyt: a) cigánytelepek látogatása, b) cigány nyelvű anyag és dialektusok 

gyűjtése, c) felelősség ébresztés a munka iránt, főleg egyházi irodalmi munka 

és körlevelek útján. 

A missziói intézet munkája: az intézet leánytagozata 1950. februárjában 

elfoglalta a norvég Izrael Misszió által felkínált épületet (Budapest, XIV., 

Gyarmat u. 14.). Az intézet vezetésére Ferenczy Zoltán lelkész és Mátéffy 

Ilona diakonissza testvér kaptak megbízatást. Scholtz László, Hafenscher 

Károly, Muntag Andor lelkészek, dr. Farkas Mária és dr. Kermeszky Borbála 

orvosok rendszeres előadásokat tartottak. – Az intézet férfi növendékei a 

régi keretek között Nagytarcsán folytatták munkájukat. Július folyamán 11 

növendék tett vizsgát Turóczy Zoltán püspök elnöklete alatt működő bizottság 

előtt. A nyarat az intézet növendékei kórházi, gyülekezeti, gyári és mezei 

munkával töltötték. Szeptember folyamán nyílt meg az intézet III. évfolyama. 

Az új jelentkezők a kitűzött feltételeknek nem feleltek meg, így új első 

évfolyam nem indult. Mivel a fiúk közül egy a teológiai akadémiára iratkozott 

be, egy leány pedig egészségi okok miatt hagyta ott az intézetet, hét 

harmadéves, két másodéves, összesen kilenc növendék kezdte meg a munkát az 

1950–51. tanévben. Az intézet gazdasági vezetését és a leányokkal való 

foglalkozást Kajos Jánosné vállalta, aki családjával együtt az intézetben 

lakik. November hó folyamán egy férfi növendék távozott az intézetből. Két 

növendék megkezdte az orosz nyelv tanulását is. Az intézet munkarendjét 

négyirányú munka tölti ki: 1. lelki nevelés, 2. tanulmányi munka (előadások, 

szemináriumi munka és egyéni tanulások), 3. házimunka, 4. gyülekezeti munka. 

A közgyűlés a misszió jelentését örömmel veszi tudomásul, a misszió 

rendszeresített és alkalmi, önkéntes munkásainak elismerését és köszönetét 

fejezi ki. Köszönetét fejezi ki mindazon lelkészeknek és gyülekezeteknek, 

akik a misszió ügyét felkarolták és munkájukkal és áldozathozatalukkal 

elősegítették. 

Különös örömét fejezi ki a közgyűlés a misszió intézet eredményes működése 

felett, a missziói intézet munkásait és növendékeit, továbbá hűséges munkára, 

a gyülekezetnek pedig az intézet munkájának imádsággal és áldozathozatallal 





 

való támogatására buzdítja. 

 

31. (Gy. K.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés az Országos Luther Szövetség 

1950. évi működéséről szóló jelentést. 

A jelentés rámutatott arra a történelmi tényre, mely a Luther Szövetséget 

létrehozta. A L. Sz. létrejötte védekezés volt az rk. Codex Juris Canonici és 

az Actio Catholiae ellen. Evangélikus Egyházunk védelmében és szolgálatában a 

L. Sz. keltette életre az evangéliumi hittudatot és az evangélikus öntudatot. 

A mélyebb evangéliumi hitébresztésnek s az evangelizációnak is a L. Sz. 

nyitott az egyház vezető rétegein keresztül teret a máriabesnyői evangelizáló 

konferenciák és ezek sajtókiadványai útján. Egyéb számos kiadványa és 

hetilapja s az L. Sz. által rendezett és országszerte tartott evangélikus és 

gyülekezeti napok ugyancsak a fenti célokat szolgálták. A L. Sz. 

közrehatásával és a Szövetségben működött egyháztagok révén mindez így vált 

idővel egyházi és gyülekezeti munkává. Tudni kell azt is, hogy a L. Sz.-t 

ugyanekkor ugyanazon a fent említett okok hozták létre, melyek a Lutheranus 

Világszövetséget és az Ökumenát. 

Habár a L. Sz. munkája az egyházba beolvadt, de egyházunknak nem szabad 

felednie, hogy a római klerikalizmus ma is a protestantizmus és a reformáció 

népe ellen küzd. A térítések és a híveinktől megkövetelt reverzalis nem 

szűntek meg. Ezekben a múltra tekintő tényekben rögzíti le a jelentés és 

részleteiben is mindezt, amit három évtized alatt a L. Sz. egyházunk 

érdekében végzett. 

Figyelembe véve a fentieket az 1950. évi szeptember hó 29-én megtartott 

egyetemes közgyűlés a L. Sz.-nek feloszlására vonatkozólag előterjesztett 

javaslatát azzal fogadta el, hogy az egyházegyetem missziói bizottságának 

önálló osztályaként Országos Lutheri Munkaközösség címen, mint az eyház 

szorosabb kereteibe bekebelezett munkaág folytassa működését. 

Az egyetemes közgyűlésnek ezen határozata értelmében a L. Sz. 1951. márc. 17-

én megtartott rendkívüli közgyűlésén önként mondotta ki feloszlását azzal, 

hogy az egyetemes közgyűlés határozata értelmében munkáját a Lutheri 

Munkaközösség fogja végezni. Ugyanebben az értelemben a L. Sz. önkéntes 

feloszlását a belügyminiszter a feloszlást kimondó közgyűlési jegyzőkönyvében 

foglalt határozatok teljes jóváhagyásával tudomásul vette. 

A L. Sz. helyébe lépő, illetve annak munkáját folytató Lutheri Munkaközösség 

(L. M.) működési keretét és feladatkörét megállapító egyetemes közgyűlési 

határozat értelmében az egyházegyetem L. M.-e 1951. márc. 17-én a L. Sz. 

feloszlása után megkezdte működését. 

A L. M. keretét és feladatkörét megállapító egyetemes közgyűlési határozatok 

értelmében az elnökségen, ügyvezető lelkészen és a hivatalból megállapított 

közreműködőkön kívül a L. M.-be való közreműködésre a fenti határozatnak 

megfelelően a L. M. elnöksége meghívta az alább felsoroltakat s kéri, hogy az 

egyetemes közgyűlés meghívásukat hagyja jóvá. Nevezettek: Kemény Lajos 

esperes, Grünvalszky Károly, Gyöngyösi Vilmos, Muncz Frigyes, Sztehló Gábor, 

dr. Benes Miklós lelkészek, Aczél Miklós, Becht Rezső, dr. Felkay Ferenc, 

Major Béla, dr. Gyalog Dezső, dr. Mesterházy László, dr. Renner János, Reök 

Etele, Scheer Nándor, dr. Schneller Károly, dr. Geleji Dezső, dr. Bellusi 

Baross József, Weltler Jenő egyházhívek. Pénzkezelő Záhony János, ellenőr 

Péter Lajos egyházhívek. 

A L. Sz. 1950-ben végzett munkái közül jelentősebbek a következők: 

választmányi ülésein kívül közgyűlést 1950. márc. 2.-án tartott. Ezenkívül 

tartott több elnöki és egyéb értekezletet. Közreműködött a lelkészankétokon, 

szolgált böjti evangelizáló napokon Gyömrőn, Vanyarcon, Nagybörzsönyben. 

Evangelizáció gyülekezeti napokon Nagyuzsán, Gyúrón, Galgagután, Tabon, 

Ipolyvecén, Balatonszárszón, Lullán, Forvajon, Kiskőrösön, 

Tápiószentmártonban, Kelenvölgyön és Gyömrőn. Elősegítette és támogatta a 

gyülekezetek és híveink ügyeit és azokban szükség szerint eljárt. A 

lelkészkonferenciákon és gyülekezeti eseményeken részt vett és mint az 

Evangélikus Élet munkatársa is közreműködött. Megtartotta a nagyheti 

evangelizációt az egyetemes székházban „Élet és Világ” címen. Ezen 

közreműködtek dr. Reök Iván egyet. felügyelő, Turóczy Zoltán és Vető Lajos 

püspökök, Groó Gyula egyet. főtitkár, Olt Vilmos, Benczúr László és dr. 

Gyimesi Károly lelkészek. Közelebbi tervei a szektabeütéses helyek missziója, 

a szórványhelyek látogatása és szolgálata, a férfimunka, konferenciák tartása 

és evangelizáció működés. 





 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi a L. Sz. 1950. évi működéséről 

szóló jelentést. Tudomásul veszi a L. Sz. önkéntes feloszlását. Egyben 

a L. Sz. harmincévi működését jegyzőkönyvben megörökíteni rendeli. 

Tudomásul veszi, hogy a belügyminiszter a L. Sz. önként történt 

feloszlását és az arról szóló jegyzőkönyvet teljes terjedelmében 

jóváhagyta azzal, hogy a munkát egyházi keretben az Országos Lutheri 

Munkaközösség végzi. 

Ugyancsak tudomásul szolgál, hogy ezt a változást az Állami Egyházügyi 

Hivatal Elnöksége ugyanebben az értelemben szintén tudomásul vette. 

Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy a L. Sz. helyébe lépő O. L. M. az 

1950. szeptember 29-én megtartott egyetemes közgyűlés 37. jgyk.-i 

pontjában foglalt határozat értelmében a munkaközösség keretét és 

feladatkörét megállapító határozatok szerint az O. L. M. megalakult s 

hogy a hivatalból megállapított elnökségen, ügyvezető lelkészen és a 

közreműködésre rendelt, illetve hivatalból kijelölt tagjain kívül 

felkérte és behívta az alábbiakat: Kemény Lajos, Grünvalszky Károly, 

Gyöngyösi Vilmos, Muncz Frigyes, Sztehló Gábor, dr. Benes Miklós 

lelkészek, Aczél Miklós, Becht Rezső, dr. Felkay Ferenc, Major Béla, 

dr. Gyalog Dezső, dr. Mesterházy László, dr. Renner János, dr. 

Schneller Károly, dr. Bellusi Baross József, Weltler Jenő 

egyházhíveket, pénzkezelőül pedig Záhony János és Péter Lajos 

egyháztagokat. Nevezetteket az egyetemes közgyűlés megválasztja. A 

Lutheri Munkaközösséget az egyetemes közgyűlés megalakultnak jelenti 

ki, mint az egyházegyetem missziói bizottságának önálló osztályát és 

munkálkodására Isten gazdag áldását és kegyelmét kéri. 

 

32. (Gy. D.) dr. Gyalog Dezső jelenti, hogy a Luther Társaság 1951. 

febr. 22.-én megszűnt. Vagyonát, mint célvagyont az egyházegyetem a 

sajtóosztállyal kezelteti. 

A közgyűlés elismerését és köszönetét fejezi ki azoknak, akik a Luther 

Társaság munkájában a múltban buzgó fáradozással és kitűnő 

hozzáértéssel részt vettek és kifejezi azt a reménységét, hogy ezek a 

szolgálati erők áldott gyümölcstermésben ezután is jelentkezni fognak. 

 

33. (L. L.) dr. Lehet László a nyugdíjintézet ügyvivője az egyetemes 

presbitérium nevében beterjeszti a nyugdíjintézet 1950. évi 

működéséről szóló jelentést és annak jóváhagyó tudomásul vételét kéri. 

Az idevonatkozólag érvényben levő jogszabály szerint ennek az 1951. 

évi egyetemes közgyűlés elé tartozó jelentésnek a nyugdíjintézet 1950. 

évi életéről kell beszámolnia. 

A jelentés anyaga két csoportba osztható. Az egyikbe a nyugdíjintézeti 

bizottság munkájának bejelentést igénylő határozatainak ismertetése és 

a nyugdíjintézet várományosainak és ellátottjainak létszámára, 

valamint a nyugdíjintézet anyagi helyzetére vonatkozó adatok közlése 

tartozik. A második csoport a nyugdíjintézettel kapcsolatban vajúdó 

problémákat öleli fel. Az első csoport anyag a következőkben 

foglalható össze. 

A nyugdíjintézeti bizottság négy ülést tartott és 168 kérdéssel 

foglalkozott. Elvi határozatai közül csak az kíván külön bejelentést, 

(az 1950. szept. 13.-i ülés 2. sz. határozata), hogy a MELE megszűnése 

következtében a bizottság hivatalból tagjainak sorában a MELE 

elnökének a lelkészi kar más képviselőjével való behelyettesítése 

válván szükségessé az Orsz. Lelkészi Munkaközösség elnökének bekérése 

ment határozatba. Kívánatos, hogy az egyetemes közgyűlés is ebben az 

értelemben döntsön. Örvendetes tudomásulvételre megemlítendő még, hogy 

a bizottságnak tett 





 

bejelentés szerint a magasabb fokozaton szolgálatot teljesített lelkészek 

(esperes, egyetemes főtitkár, püspöki titkárok) az V. fizetési osztály 2. 

ill. 1. fokozatában nyugdíjazhatók. 

Az ellátottak állományának súlyos anyagi helyzete arra indította a 

bizottságot, hogy annak egyes tagjait esetenként rendkívüli segéllyel 

támogassa. Megsegítésükre 5.350 Ft-t fordított. Ezt az eljárást az egyetemes 

presbitérium 1950. évi szept. 28.-i ülésében hozott határozattal jóváhagyólag 

tudomásul vette s jövőben való alkalmazásának felhatalmazást adott. 

A nyugdíjintézet ügyvitelének az egyetemes egyházi iroda kötelékéből való 

kiválásával kapcsolatban a bizottságnak két anyagi vonatkozású intézkedése 

vált szükségessé. Az állami javadalom terhére foglalkoztatott irodai 

alkalmazott helyébe magának kellett munkaerőt állítania, akinek javadalmából 

azonban a nagyobb részt havi 300 Ft-ot az egyházegyetem viseli, míg a 

nyugdíjintézet terhe csak havi 200 Ft marad. Az egyházegyetem szolgáltatta 

irodahelyiség takarítási, fűtési és világítási átalánya évi 1.000 Ft-ban 

nyert megállapítást. 

Ismételten foglalkozott a bizottság a nyugdíjintézet varsádi ingatlanának az 

ügyével, amelyben az ügyvivő helyszíni kiszállást végzett. Személyes 

utánjárás révén sikerült az ingatlan szövevényes adó- és bérkérdésében a 

nyugdíjintézet jogait érvényesíteni és a nyugdíjintézet érdekeinek megfelelő 

és a következőkben ismertetett rendezését biztosítani. Az 1948 és 1949 évekre 

vonatkozó adó kivetésből a kataszteri tiszta jövedelem figyelembevétele 

alapján összesen 1.572 kgr. az 1948-ra vonatkozó adókivetésből a juttatott 

földek után 541 kgr. földalapi kishaszonbérbe adott földek után 1.337 kgr. 

búza földadó, végül mivel a varsági mezőgazdasági ingatlannak a tényleges 

birtokába a nyugdíjintézet csak 1948 derekán jutott, az 1948. évi így 

megmaradt búza földadó tartozásából annak 1/2 része, azaz 963 kgr. búza 

földadó töröltetett. Az összes törlés tehát 4.413 kgr. búza földadó. 

A varsádi ingatlan 1949. évi január elsejétől haszonbérletbe adatott a Tolna 

megyei Állami Gazdaságnak. Az ingatlan után 1949. és 1950. évi adókat az 

állami gazdaság az illetékes gyönki adóhivatalnál befizette, sőt ami már az 

1951. évi jelentés keretébe tartozik, az 1950. dec. 31.-én adótúlfizetésként 

mutatkozott 2.956 Ft a nyugdíjintézet Budapest, Mártírok útjai bérházának 

adószámlája javára a gyönki adóhivatal részéről átutalást nyer. Haszonbért a 

nyugdíjintézet bérbe adott varsádi ingatlan után ettől a haszonbérlet-résznek 

tekinthető 2.956 Ft összegtől eltekintve nem kapott. 

Az 1949. és 1950. évre vonatkozó adókivetésnek a haszonbérlő részéről történő 

rendezésével kapcsolatban Németh Gyula szekszárdi és Liska Endre varsádi 

lelkész értékes támogatást nyújtott az ügyvivőnek. 

A teljesség kedvéért meg kell említeni azt is, ami már szintén az 1951. évi 

jelentés keretébe tartozik, hogy az ingatlant a nyugdíjintézet, a többi 

egyházi földingatlanhoz hasonlóan, az államnak megvételre felajánlotta. Az 

állam a felajánlást elfogadta, az ingatlant átvette. A vételár átutalása még 

nem történt meg. 

Tárgyalta a bizottság a nyugdíjintézet két bérházának a kérdését is. Közülük 

tudvalevőleg a Krúdy utcai ház csak kisebb, a Mártírok útjai ház azonban igen 

súlyos háborús sérüléseket szenvedett. Ez utóbbinak helyreállítására, majd 

később hatóságilag elrendelt tatarozására a nyugdíjintézetnek 2. tételben, 

összesen 123.940 Ft összegű kölcsönt kellett igénybe vennie. Mint ismeretes 

az e munkálatokat végrehajtó háztulajdonosnak tetemes adókedvezmény jár. 

A Krúdy utcai bérház gondnokának az 1950. évi dec. hó 31.-i elszámolás az 

előző évi 158,53 Ft maradvány hozzászámításával 9.635,81 Ft maradványt tüntet 

fel. Az elszámolás kísérő élőszóbeli bejelentés szerint a kedvező eredmény, 

mint az adókedvezmény aktuálissá válásának a következménye átmeneti jellegű. 

A Mártírok útja 62. sz. alatti bérház gondnokának 1950. dec. 31. elszámolása 

69.512,35 Ft bevétellel szemben 104.728,34 Ft kiadás, tehát 35.215,99 Ft 

túlkiadást tüntet fel. A deficit előállásának oka az, hogy a két ízben 

végrehajtott helyreállítási munkálatok után a nyugdíjintézetet megillető 

adókedvezmény ügyét az illetékes hatóságok még nem intézték el. Az elintézés 

megtörténtével a deficit megszűnik. Öt 1950-ben megüresedett, 1951-ben 

azonban újból bérbe adott üzlethelyiség bérkiesése, valamint egy peresített 

bérhátralék is rontja az 1950. évi elszámolás 





 

eredményeit. A nyugdíjintézetet megillető adótörlés az 1951. évi elszámolási 

eredményt javítja majd. 

Kölcsönkérvények is foglalkoztatták a bizottságot. Azok közül csak kezdetben 

volt néhány kisebb összegű kedvező elintézésben részesíthető. Külön említést 

– a visszafizetés körül felmerült bonyodalmak miatt–, csak a szentendrei 

templomépítésre folyósított 1.200 Ft-os kölcsönigénnyel, melyre vonatkozólag 

a szükséges intézkedések folyamatban vannak. 

A nyugdíjintézeti tagok és fenntartók állományában beállt változásokat a 

következők ismertetik: 

 

A felvett tagok száma 28 

a törölt tagok száma 4 

a tagok sorából elhalt 1 

nyugalomba vonult 8 

a felvett fenntartók száma 17 

a törölt fenntartóké 3 

a tagok összlétszáma 371 

a fenntartók összlétszáma 376 

 

Az 1950. évre kivetett járulékok összege (beleértve az alapítási járulék 

összegeket is) 183.462 Ft (hátralékkal 461.173). – Az 1950. évben befolyt 

járulékok összege (beleértve az alapítási járulék részleteket is) 118.960 Ft. 

– Hátralék összege 1950. dec. 31.-én 342.213 Ft. 

A nyugdíjintézet ellátottainak az állományáról az alábbi adatok számolnak be: 

a nyugalomba vonultak száma 8, – az elhalt nyugdíjasoké 4, – az özvegyi 

ellátás élvezetébe lépetekké 6, – az állam terhére ellátottak összlétszáma 

246, ebből nyugdíjas 58, özvegy 150, kegydíjas 38. Ellátmányuk teljes havi 

összege 66.549 Ft. – A nyugdíjintézet terhére ellátottak száma 8, ebből 

nyugdíjas 3, özvegy 4, kegydíjas 1. 

Az állam és a nyugdíjintézet terhére ellátottak összlétszáma 4. Ebből 

nyugdíjas 3, kegydíjas 1. Ellátmányuk teljes összege havi 4.458 Ft, ebből az 

állam terhére 3.220 Ft, a nyugdíjintézet terhére 1.238 Ft folyósíttatott. 

Ennek a jelentésnek az anyaga, amint a bevezetés megállapította, két 

csoportra oszlik. Az első csoport anyagát az eddigiek tartalmazták. 

A második csoport a nyugdíjintézettel kapcsolatban vajúdó problémákat öleli 

fel. Az azokkal való foglalkozás étlépi az 1950. esztendő határait. 

Visszanyúl a nyugdíjintézet revízióját szorgalmazó évekkel ezelőtti 

határozatra és magában foglalja az 1951. évben történeteket is. A probléma 

komplexum középpontjában az a kérdés áll: hogyan biztosíthatja a 

nyugdíjintézet 1954. január 1 után azoknak az ellátmányát, akik a nevezet 

időponttól válnak a nyugdíjintézet ellátottaivá és azokét, akik ellátmányukat 

1953. dec. 31.-ig kizárólag, vagy részben a nyugdíjintézet terhére élvezik. 

A kérdéskomplexum tárgyában a nyugdíjintézet biztosítási szakértők 

bevonásával értekezletet tartatott, majd albizottságot küldött ki és 

biztosítási szakmatematikust bízott meg. Az albizottság javaslata alapján a 

nyugdíjintézeti bizottság már határozott azokban a kérdésekben, amelyeknek 

tisztázása elsősorban szükséges ahhoz, hogy a szakmatematikus a számításait 

megejthesse. A szakmatematikus megbízása két irányú: kiterjed a tartalékoló 

és kirovó rendszerre. A bizottságnak a szakértők véleményén alapuló 

elképzelése szerint ennek a kettőnek valami ésszerű összehangolása hozhatná 

létre ennek az egész lelkészi karra nézve létfontosságú és az egyház 

szempontjából egyik legégetőbb és legnagyobb horderejű kérdésének megnyugtató 

megoldását, mégpedig talán az állami biztosító társasággal kötendő 

viszontbiztosítás esetleges bekapcsolásával. A higgadt kezelést, gondos 

mérlegelést, bölcs előrelátást, és ezek latbavetésével messzemenő 

felelősségtudattal meghozandó döntést igénylő kérdés kiérlelésére elegendő 

idő áll az egyházegyetem rendelkezésére. A javaslattételre hívatott 

albizottság élére a bizottság az országos lelkészi munkaközösség elnökét 

állította. Az albizottságnak természetesen jogában áll magát kiegészíteni. A 

bizottságnak pedig az a szándéka, hogy döntését, amely határozathozatalra 

előreláthatólag már 1952. évi egyetemes közgyűlés elé kerül, a lelkészi kar 

és az egyházi közvélemény széles rétegei hozzászólásának figyelembevételével 

hozza meg. 

Örvendetes és ígéretes tényként állapítja meg a bizottság, 





 

hogy a nyugdíjintézet ügye a lelkészi kar érdeklődésének a középpontjába 

került és ezzel a lelkészi munkaközösségek máris behatóan foglalkoznak. Az 

ügyvivő minden esetben készséggel vesz részt az ilyen megbeszéléseken, 

ismerteti az anyagot, megadja a kívánt felvilágosításokat  és továbbítja a 

bizottsághoz az elhangzó javaslatokat. Az erők összefogása a bizottság 

reménye szerint meghozza a nyugdíjintézet kérdésének az adott helyzetben, a 

fennforgó lehetőségek határai közötti legjobb megoldást. Ebben a reményben 

terjeszti a nyugdíjintézet ezt a jelentést az egyetemes presbitérium és azon 

keresztül az egyetemes közgyűlés elé, kérve annak jóváhagyó tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a nyugdíjintézet 1950. évi működéséről szóló jelentést 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

34. (L. L.) dr. Lehel László a nyugdíjintézet ügyvivője az egyetemes 

presbitérium nevében beterjeszti a nyugdíjintézet bizottságának, az egyetemes 

presbitérium által elfogadott és határozaterőre emelt 1951. évi következő 

határozatait: 

1) 1951. február 2.-i ülésének 3. jgyk.-i pontjában foglalt határozatával 

javasolja az egyetemes közgyűlés elnökségének, hogy az – egyetemes közgyűlés 

jóváhagyásának a feltételezésével –, az 1951. évi fenntartói és 

tagdíjjárulékok összegét egyenként 200 Ft-ban állapítsa meg. Felkérte egyben 

az egyházkerületeket, hogy a rájuk eső fenntartói és tagdíjjárulék velük 

egyidejűleg közölt teljes összegének keretében az egyes tagokra és 

fenntartókra való elosztást az érdekeltek teherbíró képességének a 

figyelembevételével eszközöljék. Az egyetemes közgyűlés elnöksége a javasolt 

értelemben rendelkezett. 

2) Az 1951. febr. 2.-i ülés jgyk.-nak 27 pontja a következőket tartalmazza: 

„A szabályrendelet 28. és 29. §.-a szerint betegápolási és temetési díj csak 

az elhunyt nyugdíjas özvegyének vagy neveltetési díjra még jogosult árvájának 

jár. A bizottság azonban már huzamosabb idő óta azt az eljárást alkalmazza, 

hogy ezeket a díjakat neveltetési járulékra már nem jogosult gyermeknek is 

megadja, amennyiben az ápolás és temetés költségeit az viselte, sőt ilyen 

esetekben elhalt özvegyek után is megadja a temetési díjat. A bizottság az 

egyetemes közgyűléstől az eddigi eljárás alkalmazásának jóváhagyó 

tudomásulvételét, annak jövőbeni alkalmazására pedig felhatalmazását kéri.” 

3) Az 1951. febr. 2-i ülés jegyk.-nek 46. pontjában a következők 

foglaltatnak: A vallás és közoktatásügyi minisztérium illetékes 

ügyosztályának közlése szerint nyugdíjazások esetén (amennyiben a bizottsági 

ülés ily értelemben határoz) a 100%-os nyugdíj már 35 szolgálati év 

(minimálisan 34 év 6 hó és 1 napot meghaladó tényleges szolgálati idő) 

fennforgása esetén is biztosítható, abban az esetben, a főiskolai végzettség 

beigazolást nyer. A főiskolai végzettség alapján beszámítható 5 esztendőnek a 

fentebbinél kevesebb szolgálati idő fennforgása esetén való betudására 

azonban mód nincs. 

4) Az 1951. febr. 2-i ülésen 62. és 63. jgyk.-i pont alatt a következő 

határozatok hozattak: A bizottság úgy határoz, hogy a tábori lelkész özvegyek 

részére ideiglenesen a nyugdíjintézeti szabályrendelet szerint havi 150 Ft 

özvegyi ellátási díjnak és családi pótlékra, illetőleg nevelési járulékra 

jogosult gyermekkel bíró lelkészözvegyek esetében, a szabályrendelet 

szerinti, gyermekeként havi 12,50 Ft árvaneveltetési díjnak megfelelő 

összeget elszámolásra folyósíttatja. A kérdés végleges megoldására 

vonatkozólag a bizottság az egyetemes presbitérium döntését kéri. 

A bizottság elvi határozatként kimondja, hogy a nyugellátásuk biztosítását 

kérő tábori lelkészeket és hátramaradottaikat tekintet nélkül arra, hogy 

voltak-e már tagja a nyugdíjintézetnek vagy sem, mindaddig amíg 1950. szept. 

1-ig állami vonalon folyósított nyugellátmányuk újbóli folyósítást nem nyer, 

a nyugdíjintézet olyanoknak tekinti és olyan elbánásban részesíti őket, mint 

a nyugdíjintézet tagjait. 

Ezekkel a határozatokkal kapcsolatban az egyetemes presbitérium 1951. máj. 

21-i ülésében így határozott: A presbitérium a volt tábori lelkész özvegyek 

részére a nyugdíjintézeti szabályrendeletben meghatározott özvegyi ellátási 

díjnak és családi pótlékra illetve nevelési járulékra jogosított 

lelkészözvegyek esetén a szabályrendeletben előírt árva neveltetési díjnak 

folyósítását határozza el elszámolás címén. 

5) Az 1951. nov. 8-i ülés jgyk.-nek 12. pontja a következőket 





 

tartalmazza: az  1952. évi tagdíj és fenntartói járulék kérdésében a 

bizottság azt a javaslatot terjeszti az egyetemes presbitériumon 

keresztül az egyetemes közgyűlés elé, hogy azt tagonként és 

fenntartónként 200 Ft-ban állapítsa meg, felhatalmazva az 

egyházkereteket, hogy a rájuk eső tagdíj és fenntartói járulék teljes 

összegének keretében az egyes tagokra és fenntartókra való elosztást az 

érdekeltek teherbíró képességének figyelembevételével eszközöljék és a 

döntésükről a nyugdíjintézet ügyvivőjét értesítsék. 

Az egyetemes közgyűlés az előterjesztett határozatokat elfogadja és 

határozatot erőre emeli. 

 

35. (L. L.) dr. Lehel László nyugdíjintézeti ügyvivő az egyetemes 

presbitérium nevében bemutatja a bányai egyházkerület 1951. szept. 14-i 

közgyűlésének a rendelkezési állományba kerülő vallástanító lelkészek 

ügyében tett javaslatát, amellyel a nyugdíjintézeti bizottság is 

foglalkozott. Az egyetemes presbitérium javaslatára: az egyetemes 

közgyűlés felhatalmazza a nyugdíjintézeti bizottságot, hogy a 

vallástanító lelkészek nyugdíj ügyében, azok szolgálatképtelensége esetén 

a lehető méltányosság érvényesítésével határozzon, addig is amíg a kérdés 

konkrétumok ismeretében részletesen szabályozható lesz. 

 

36. (L. L.) dr. Lehel László nyugdíjintézeti ügyvivő az egyetemes 

presbitérium nevében előterjeszti a dunáninneni egyházkerület 1951. aug. 

14-én tartott közgyűlésének 19. jgyk.-i pontban foglalt, a 

nyugdíjintézeti hátralékok és járulékok rendezésére vonatkozó 

határozatát, mely a nyugdíjintézeti bizottság javaslatával került az 

egyetemes presbitérium elé. Az egyetemes presbitérium javaslatára az 

egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a nyugdíjintézeti hátralékok és 

járulékok lerovása, – akár az érdekelt tagok javadalmából is és 

segélyből, valamint a fenntartók segélyéből való letiltás alkalmazásával 

is erőteljesen szorgalmazandó, amiben a közgyűlés a püspökök hathatós 

közreműködését kéri. 

 

37. (L. L.) dr. Lehel László nyugdíjintézeti ügyvivő az egyetemes 

presbitérium nevében előterjeszti a dunántúli egyházkerület 1951. szept. 

27-i ülésének 59. jgyk.-i pontban foglalt, a nyugdíjintézeti bérházak 

eladására, valamint a nyugdíjintézeti járulékokra vonatkozó, a 

nyugdíjintézeti bizottságban is tárgyalt javaslatot. Az egyetemes 

presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés a következőképpen 

határoz: 1) kimondja, hogy a nyugdíjintézeti bérházak eladását nem tartja 

időszerűnek; 2) a nyugdíjintézeti járulékok kérdésében utal a dunáninneni 

egyházkerület járulékügyi javaslatával kapcsolatban hozott határozatára. 

 

38. (L. L.) dr. Lehel László a nyugdíjintézet ügyvivője az egyetemes 

presbitérium nevében előterjeszti a tiszai egyházkerület 1951. júl. 5-én 

tartott közgyűlésének 7. jgyk.-i pontban hozott arra vonatkozó 

határozatát, hogy a nyugdíjügyek tárgyalásánál és a nyugdíjak 

megállapításánál a bizottság a szabályrendelet szerint járjon el. A 

határozatot a nyugdíjintézeti bizottság is tárgyalja. Az egyetemes 

presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés utasítja a 

nyugdíjintézeti bizottságot, hogy amennyiben úgy látja, hogy a helyzet 

parancsolta kivételes méltányosságból a szabályrendelet szabta keretet át 

kellene lépnie, végérvényesen ne határozzon, hanem az egyetemes 

presbitériumnak tegyen javaslatot. Egyben az egyetemes közgyűlés a 

nyugdíjintézeti bizottság részéről eddig történt méltányossági 

határozatok egyidejű jóváhagyásával, a legutóbb a bizottság által Gonda 

Ipoly lelkész javára eszközölt havi 300 Ft és Máczay Lajos vallástanár 

javára eszközölt havi 100 Ft kegydíj megállapítását jóváhagyja. 





 

39. (L. L.) dr. Lehel László nyugdíjintézeti ügyvivő az egyetemes 

presbitérium nevében előterjeszti Dezséry László bányakerületi püspök 

1951. nov. 6-i ad. 1305/1951. sz. alatt kelt beadványában foglalt két 

nyugdíjügyi javaslatát. Az egyik javaslat azt foglalja magában, hogy a 

Csehszlovákiából, Romániából és Jugoszláviából Magyarországra átkerült 

s itt továbbra is lelkészi szolgálatot végző lelkészeknek – feltéve, 

hogy ők ezekben az országokban a megfelelő egyházi nyugdíjintézeteknek 

tagjai voltak –, a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

Nyugdíjintézetéhez való tartozás kérdése oly módon rendeztessék, hogy 

az Egyetemes nyugdíjintézet ezektől a lelkészektől alapítási járulékot 

ne kérjen, szolgálati idejüket a „kezdettől” fogva számítsa be, a 

járulékokat reájuk magyarországi szolgálatuk kezdő időpontjától kezdve 

vesse ki. – A másik javaslat azt foglalja magában , hogy azok a 

lelkészek akik a fenti államokban a régebbi szolgálatuk szerint már 

parókusok voltak, Magyarországon azonban segédlelkészi beosztásban 

szolgálnak, kapjanak a nyugdíjintézettől, illetve az egyetemes 

egyháztól olyan támogatást, hogy őket szolgálatban tartó gyülekezetek, 

e lelkészek segédlelkészi beosztása ellenére is, köteleztessenek a 

nyugdíjintézeti fenntartói járulékok fizetésére. – E javaslatokat a 

nyugdíjintézeti bizottság 1951. nov. 8-i ülésén tárgyalta. 

Az egyetemes presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés a 

következőképpen határoz: 

1) Kimondja, hogy Magyarországra való átkerülésük időpontjáig 

Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia egyházi nyugdíjintézetek 

kötelekébe tartozott lelkészek nyugdíjintézeti tagságának a kezdetéül 

a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézetébe való 

belépésük időpontja tekintessék.  

2) Alapítási járulékot ezek a lelkészek 10 évi részletben tartoznak 

fizetni. 

3) Utasítja a nyugdíjintézeti bizottságot, hogy ezeknek a lelkészeknek 

a korábbi szolgálati idejük beszámítására vonatkozó kérelmét – 

nyugdíjazásuk időpontjában – személyenként bírálja el s velük szemben 

a méltányosság szempontjait akkor igyekezzék érvényesítetni. 

4) A Csehszlovákiából, Romániából és Jugoszláviából átjött azon rendes 

lelkészek fenntartói járulékának a kérdését illetően, akik 

Magyarországon csak segédlelkészi állásban tudtak, illetve tudnak 

elhelyezkedni, felkéri az egyházkerületek püspökeit, konkrét esetekben 

hassanak oda, hogy az érdekelt egyházközségek a fenntartói járulékok 

fizetését vállalják. 

 

40. (L. L.) Az egyetemes presbitérium az egyetemes nyugdíjintézeti 

bizottság 1951. nov. 8-i ülése jgyk.-nek 18. pontjába foglalt 

javaslata nyomán a nyugdíjintézeti szabályrendelet VI.18.§.-a  c. 

pontjának kiegészítésére a következő javaslatot terjeszti jóváhagyás 

végett az egyetemes közgyűlés elé: „az egyházi közérdek halasztást nem 

tűrő megvédelmezésének szüksége esetén felmerült nyugdíjazásnál a 

bizottság az E.T. 8. tc. 154. §-ának 4. bekezdésében foglaltak 

figyelembevételével az egyházkerületi elnökség előterjesztésének a 

meghallgatása után a lelkészt ideiglenesen nyugdíjazza akkor is, ha az 

illető nyugdíjazása iránti kérelmét nem nyújtaná be. Egyébként az 

egyházi közérdek halasztás nem tűrő megvédelmezésének szüksége esetén 

felmerült nyugdíjazásnál a bizottság a nyugdíjat igénylő tag 

nyugdíjazás iránti kérelme alapján és a püspök előterjesztésének a 

meghallgatása után határoz. 

Az egyetemes közgyűlés a javaslatban foglaltakat jogerőre emeli s a 

nyugdíjintézeti szabályrendelet VI. 18. §.-a c. pontjában foglaltakat 

olyképpen módosítja, hogy az egyházi közérdek halasztást nem tűrő 

megvédelmezése esetén felmerült nyugdíjazásnál a bizottság az E. T. 

VIII. t.c. 154. §-ának 4. bekezdésében foglaltak 





 

figyelembevételével az egyházkerületi elnökség előterjesztésének a 

meghallgatása után a lelkészt ideiglenesen nyugdíjazza akkor is, ha az 

illető a nyugdíjazása iránti kérelmét nem nyújtaná be. Egyébként az 

egyházi közérdek halasztást nem tűrő megvédelmezésének szüksége esetén 

felmerült nyugdíjazásnál a bizottság a nyugdíjat igénylő tag nyugdíjazás 

iránti kérvénye alapján és a püspök előterjesztése után határoz. 

 

41. (G. D.) Az egyetemes sajtóosztály beterjeszti 1950. évi működéséről 

szóló jelentését. 

Az Egyetemes Sajtóosztály szabályzatát az 1950. évi őszi közgyűlésen 

hagyták jóvá s ilyen módon a jelentés a Sajtóosztály töredék évére 

vonatkozik. Ez a megállapítás azonban csak a Sajtóosztály egészére 

értendő, mert ennek kebelében az Evangélikus Élet c. hetilapunkról teljes 

évi jelentést adunk. 

Az Evangélikus Sajtóosztály tevékenysége az Evangélikus Élet kiadására, 

könyvkiadásra és az egyetemes egyház Luther könyvesboltjának a 

fenntartására vonatkozik. 

1) Az Evangélikus Élet 1950-ben elérte a 12 ezres előfizetői létszámot. 

Ebből az Orsz. Luther Szöv. megbízásából 50 személy részére, külföldi 

kapcsolatok ápolására 123 személyre, belföldi lapok számára 

cserepéldányként 14 címre, hazai politikai és egyházi vezetők részére 48 

címre küldtük tiszteletpéldányként a lapot. A lap előállítási költsége az 

egy példányra eső bekerülési érték az átlag 0,78 Ft volt, szemben az 

1949-ben kimutatható 0,81 Ft bekerülési értékkel. A lap bevétele 

285.096,06 Ft volt, szemben 275.664 Ft-tal, pénzmaradvány 1950 végén 

9.432,06 Ft. A lapot két, 1949-ből való tartozás terheli, egyik a közben 

megszűnt Független Nyomdával szemben, a másik az egyetemes egyházzal 

szemben, mely tartozás felvett kölcsönből származik. 

2) A sajtóosztály 1950-ben kiadta az Útmutatót a Biblia rendszeres 

olvasásához 18 ezer példányban, valamint kiadta az Evangélikus Családi 

Naptárt 1951-re 30 ezer példányban. E könyvkiadásokból a Sajtóosztály 

1950-ben mutatkozó ideiglenes vagyonaként 12.336,21 Ft mutatható ki. 

3) A sajtóosztály Luther könyvesboltja az 1950. évben megszűnt Luther 

Társaság boltja, amit a sajtóosztály átvett és tevékenységét tovább 

folytatja. A Luther könyvesbolt 1950. évi üzleteredménye 3.493,38 Ft. 

Az egyetemes sajtóosztály az Evangélikus Élet fent említett két nagy 

tartozása miatt 1950. évben nehéz küzdelmet folytatott gazdasági 

stabilizálódásáért. Az 1950. év közepétől megindult erős fejlődés azonban 

már 1950-ben mutatta, hogy a sajtóosztály és azon belül az Evangélikus 

Élet működése is eredményessé válik. Az 1950-ben mutatkozó nehézségeknek 

az 1949-ben felszaporodott terhek következtében állottak elő s ezek 

megérthetők abból, hogy az 1949. esztendő volt az első teljes megjelenési 

esztendeje ennek a lapnak a felszabadulás óta s az a markáns egyházi 

program, ami egyházunk egész átalakulását is sokban elősegítette, az 

előfizetők hosszabb időben lefolytatható nevelésével volt csak közölhető. 

Ma már mondhatjuk, hogy a Sajtóosztály egyházunknak erős, országos 

szerve, mely egészséges központosításban tudja szolgálni egész egyházunk 

sajtójának ügyét. 

1) Az egyetemes közgyűlés az egyeteme sajtóbizottság javaslatára, mely 

foglalkozott egyházunk sajtójának az ügyével, meghallgatta a sajtóosztály 

jelentéseit, – elrendeli, hogy az evangélikus egyház minden 

gyülekezetében évenként sajtóhónap tartassék az evangélikus sajtó 

népszerűsítésére. Megbízza az egyetemes közgyűlés a sajtóosztály 

elnökségét e sajtóhónap előkészítésével s az elkészült terveket az 

elnökség a püspökök értekezlete elé terjeszti, hogy az minden kerületben 

végrehajtathassék. 

2) Elhatározza az egyetemes közgyűlés, hogy egyházmegyénként sajtóelőadói 

tisztséget létesítenek s ezekre a tisztségekre a püspökök adjanak 

megbízatást olyan lelkészeknek, akiket az 





 

Egyetemes Sajtóosztály egyházunk sajtójáért kifejtett működésük alapján 

javaslatba hoz. 

 

42. (Gy. D.) Dr. Gyalog Dezső jelenti, hogy az egyetemes közgyűlés 

elnöksége 1951. márc. 8-án szerződést kötött özv. D. Kovács Sándornéval, 

mely szerint az elnökség az egyetemes levéltárban való megőrzés végett 

átveszi letétként néhai D. Kovács Sándor evangélikus püspök 

gyűjteményéből való, 1574-ben kiadott Huszár–Gál-féle énekeskönyvet. A 

könyv az egyetemes levéltárban a hivatalos órák alatt megtekinthető. 

Jóváhagyóan tudomásul szolgál. 

 

43. (Gy. D.) dr. Gyalog Dezső jelenti, hogy a Bethesda kórház 1951. 

március óta, mint protestáns egyházi alkalmazottak kórháza, folytatja 

működését. Az igazgatótanácsban az evangélikus egyház is képviseletet 

kapott. A kórház fenntartásához fedezet hiányában hozzájárulni nem 

tudunk. Ez idő szerint az ott ápolt betegek 65%-a evangélikus vallású. A 

kórház vezetősége kéri a közgyűlés tagjait, hívják fel az egyházi 

alkalmazottak figyelmét arra, hogy a Szakszervezeti Társadalombiztosítási 

Központ illetékes helyi szerve az ország egész területéről beutalja ide 

az arra rászorulókat, sőt a beutalással kapcsolatban felmerült 

útiköltséget is megtéríti. 

Tudomásul szolgál. 

 

44. (J. O.) Az előadó beterjeszti az énekügyi bizottság munkájáról szóló 

jelentést. 

Az énekügyi bizottság által kiküldött háromtagú szerkesztőbizottság ez év 

februárjában 3.000 példányban megjelentette a tervezett egyetemes 

énekeskönyv első próbafüzetét Cantate címen. Ez a füzet 101 ének kottáját 

tartalmazza némi hozzávaló szöveggel. A füzet célja a legklasszikusabb 

dallamanyagnak ritmikus formában való közzététele avégből, hogy egyfelől 

a ritmikus dallamok ismertté váljanak, másfelől szélesebb körök 

tanulhassák, mert különben az új énekeskönyv teljesen előkészítetlen 

talajra találna. Célja volt az egyházi közízlés nevelő befolyásolása, 

valamint annak a lehetőségnek a megadása, hogy énekszerzőink 

fordításaikat, vagy új énekeiket ezekhez a dallamokhoz és ritmusokhoz 

szabhassák. 

A nyár elején a bizottság megkezdte a kiadvánnyal kapcsolatos 

tapasztalatok kiértékelését és ezt folytatni is akarja. 

Az új éneklés népszerűsítése érdekében a bizottság nyáron Győrött és 

Gyenesdiásdon énekes konferenciákat rendezett. A győri konferencia 

nevezetessége volt a matutinum laudes és vespera. Liturgikus keretét 

Ittzés Mihály győri lelkész állította össze, aki néhány héttel a 

konferencia előtt az ének és liturgia ügyének is nagy veszteségére 

váratlanul elhunyt. 

Az énekügyi bizottság kiküldte megbízottait a liturgiai bizottságba. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Szükségesnek tartja, hogy a 

nagyobb szabású énekes konferenciák mellett minél több gyülekezetben 

legyenek ünnepélyek és egyéb alkalmak, amelyek módot adnak a megjelent 

próbafüzet énekeinek és azok éneklési módjának népszerűsítésére és 

gyakorlására. 

Fájdalommal és kegyelettel emlékezik meg Ittzés Mihály győri lelkészről 

és hymnológiai és liturgiai munkásságát megörökíti. 

 

45. (J. O.) Az előadó jelentést tesz a liturgiai bizottságról. A 

liturgiai bizottság elnöke Turóczy Zoltán elnöki  tisztéről lemondott, új 

elnök Szabó József. A bizottság nem tartott ülést. 

Tudomásul szolgál. 

 

46. (V. I.) Tárgyaltatott az egyetemes és kötelező offertóriumok 

megállapítása. A sajtóoffertórium Húsvét utáni második vasárnap, – 

nyugdíjas lelkészek, lelkész özvegyek és árvák segélyezésére szolgáló 





 

offertórium Szentháromság ünnepe után harmadik vasárnap, – biblia 

offertórium a reformáció ünnepe előtt második vasárnap, – az egyházi 

iskolák javára szóló offertórium reformáció ünnepén, vagy a legközelebbi 

vasárnap, – a misszió javára szolgáló offertórium vízkereszt ünnepén, 

vagy vízkereszt után első vasárnap tartandó. A presbitérium intézkedett 

az offertórium felosztási módjáról is. 

Jóváhagyólag tudomásul szolgál. 

 

47. (B. S.) A tiszai egyházkerületnek a missziói offertórium időpontja 

tárgyában tett felterjesztése az előző pontban nyert elintézést. 

Tudomásul szolgál. 

 

48. (Gy. D.) dr. Gyalog Dezső bejelenti, hogy dr. Reök Iván egyetemes 

felügyelő és Dezséry László püspök f. évi július hónapban tárgyaltak 

Kossa Istvánnal, az Állami Egyházügyi Hivatal elnökével és vele a 

földfelajánlási egyezmény egyes pontjainak módosítása érdekében 

megállapodást kötöttek. A megállapodás értelmében a püspökök szorgalmazni 

fogják, hogy az összes egyházi közületek földjeiket az államnak 1951. 

szeptember 1-ig ajánlják fel megvételre, az állam viszont minden, a 

megállapodás alapján felajánlott egyházi földet át fog venni. Vállalja 

továbbá az állam, hogy az egyházi földeket terhelő köztartozások miatt a 

lelkészek ellen indított eljárásokat a felajánlás időpontjával 

megszünteti. 

A közgyűlés a földfelajánlási egyezmény egyes pontjainak módosítása 

érdekében történt megállapodást jóváhagyóan tudomásul veszi és felhívja 

az egyházkerületi elnökségeket, ellenőrizzék vajon a gyülekezetek 

megfelelő módon érvényesítik és átszámítják-e a lelkészek díjleveleit. 

 

49. (N. K.) Az alapítványi bizottság ülést nem tartott. – A dunántúli 

egyházkerület bejelenti, hogy Nagysimonyiban 1916-ban néhai Hajnal 

Sámuelné, született Zongor Zsuzsanna végrendelete alapján Zongor 

Zsuzsanna alapítvány keletkezett, mely két hold, 1999 négyszögöl 

földingatlanból áll. Az ingatlan jövedelmét, míg az iskola felekezeti 

jellegű volt, az iskola két tanulója élvezte; az iskola államosítása 

esetén a végrendelet szerint az ingatlan feletti szabad rendelkezési jog 

a nagysimonyi gyülekezetre száll vissza. A nagysimonyi gyülekezet az 

ingatlan jövedelmét az iskola államosítása után mind ezideig élvezte, 

most az alapítvány államosíttatott. 

Tudomásul szolgál. 

 

50. (Gy. D.) dr. Gyalog Dezső jelenti, hogy a református egyetemes 

konvent javaslatára az érdekelt evangélikus egyházkerületek elnökségei 

hozzájárultak a Baldácsy alapítvány megszüntetéséhez és a vonatkozó 

intézkedések megtételére a református konvent elnökségét kérték fel. A 

Baldácsy alapítvány nevén még megmaradt ingatlanokat a református konvent 

elnöksége az egyházi földek felajánlása során az államnak megvételre 

felajánlotta, miután azoknak jövedelme már nem volt és gyakorlatban úgyis 

az állami gazdaság, illetőleg TSzCs kezelésében és használatában voltak. 

A közgyűlés a megtett intézkedéseket jóváhagyóan tudomásul veszi. 

 

51. (J. O.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a lelkészi kongruák 

rendszeréről szóló jelentését. – Az egyetemes presbitérium jelenti a 

közgyűlésnek, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal a lelkészek kongruáját 

rendezte oly módon, hogy a helyi javadalomtól függetlenül minden rendes 

lelkésznek f. évi május hó 1-től kezdve fizetéskiegészítő államsegélyt 

utalt ki. A lelkészi állásokat három kategóriába osztotta és eszerint 

utal ki havi 700, 600, illetve 500 forintot. Ezek az összegek 10%-os 

levonással kerülnek kifizetésre. A levont összegek a megszüntetett 10%-os 

államsegély pótlására az egyetemes egyház és az egyházkerületek között 

kerülnek szétosztásra. 

A közgyűlés a jelentést örömmel és hálával tudomásul veszi, felhívja a 

gyülekezetek figyelmét arra, hogy a 





 

kormány a kongruát a helyi javadalmakra való tekintet nélkül és az állam 

és az egyház közötti egyezmény alapján utalta ki. Ezzel arra akart módot 

adni, hogy az egyház az egyezményben megjelölt idő alatt a teljes 

önfenntartásra felkészülhessen. Felhívja a közgyűlés a gyülekezeteket, 

hogy erre való tekintettel kövessenek el minden annak érdekében, hogy a 

lelkészi állásokat a most felemelt kongrua elmaradása után is fenn tudják 

tartani. Szükséges tehát, hogy minden egyházközség az érvényes lelkészi 

díjlevelekben vállalat kötelezettségének hiánytalanul eleget tegyen. 

 

52. (J. O.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a lelkészi kongruák számának 

csökkenéséről szóló jelentést. – Az egyetemes presbitérium jelenti a 

közgyűlésnek, hogy mivel egyházunkban az egyház lélekszámához képest 

viszonylag nagy számú lelkészi állás van az Állami Egyházügyi Hivatal 

közölte, hogy a most meglévő kongruás állások 25%-nál az állami kongruát 

meg kell szüntetni. Ennek a folyamatnak 5 év alatt ütemezve kell 

megtörténnie az egyházi vezetőség javaslata alapján. A püspökök 

értekezlete erre nézve tervezetet készített s ezt az Állami Egyházügyi 

Hivatal elfogadta. 

Tudomásul szolgál. 

 

53. (P.) 1. A számvevőszék jelenti, hogy megvizsgálta, rendben találta és 

jóváhagyta a bányai, dunáninneni, dunántúli és tiszai egyházkerület 1950. 

évi számadásait; a szükséges észrevételeit írásban közölte az érdekelt 

egyházkerületekkel. – A dunántúli egyházkerület háztartás vezetését és 

számadását a mai körülmények között mintaszerűnek találta. 

2. A számvevőszék jelenti, hogy a múlt évi közgyűlés megbízta a 

számvevőszéket, hogy készítsen egy egyetemes jellegű egyházi háztartási 

szabályrendelet-tervezetet, amely szabályozza minden számadásra 

kötelezett egyházi testület és intézmény háztartás vezetését, kezelését, 

ellenőrzését, felügyeletét és az ezzel kapcsolatos ügyködéseket. Mivel az 

összehívott új zsinat új háztartási törvényeket is fog alkotni, azért a 

számvevőszék a háztartási-szabályrendelet tervezetet, illetve annak 

elkészítését függőben tartja az új háztartási törvények életbeléptéig és 

azok alapján fogja elkészíteni. Egyben az ügy érdekében célszerűnek 

tartja, hogy a közgyűlés keresse meg a zsinat elnökségét, hogy az új 

háztartási törvények alkotásánál hallgassa meg a számvevőszéket is. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, a számvevőszék javaslatát pedig 

pártolással átteszi a zsinat elnökségéhez. 

 

54. (P.) A számvizsgáló bizottság a közgyűlés előtt való napon tartott 

ülésében megvizsgálta, rendben találta és elfogadásra ajánlja a 

közgyűlésnek a következő számadásokat: 

1. A FÉBÉ diakonissza intézet 1950. évi számadását, 

2. az egyházegyetem Nyugdíjintézetének 1950. évi számadását, 

3. az Evangélikus Misszió számadásait az 1950. évről, 

4. az Evang. Papnék Otthonának 1950. évi számadásait, 

5. az egyházegyetem Luther Márton intézetének 1950. évi számadásait, 

6. az egyházegyetem Teológiai Akadémiájának 1950. év III. harmadáról 

készített számadásait, valamint 1951–52. évi költségvetését, 

7. az egyházegyetem Üllői u. 24. sz. székházának 1950. évi házgondnoki 

számadásait. 

8. Mivel az egyházegyetem sajtóosztálya nem terjesztette be 1950. évi 

számadásait, a számvizsgáló bizottság javasolja, hogy a közgyűlés hívja 

fel a sajtóosztályt, hogy az 1950. évi számadását 8 napon belül terjessze 

be a számvizsgáló bizottsághoz és a közgyűlés hatalmazza meg az 

egyházegyetem presbitériumát, hogy a számadások jóváhagyása ügyében 

döntsön a közgyűlés helyett. 

9. A számvizsgáló bizottság megvizsgálta és elfogadásra ajánlja az 

egyházegyetem 1950. évi számadását a következő javaslatokkal: 





 

a) az egyházegyetem háztartási szabályzatának a 17. §. b. pontjában foglalt 

rendelkezés szerint az egyházegyetem számadásait a pénztáros minden évben az 

évi zárlatot követő április 15-ig bocsássa a számvizsgáló bizottság 

rendelkezésére; 

b)rendelje el a közgyűlés, hogy a jövőben az egyházegyetem minden számadással 

tartozó alintézménye köteles az előző évi számadását az évi záraltot követő 

március 31-ig az egyházegyetem pénztárának beküldeni és az egyházegyetem 

pénztára az egyházegyetem, valamint minden alintézmény számadását külön–külön 

feltüntető közös egyetemes számadást készíteni április 15-ig, 

c) a jövőben a szabad rendelkezésre álló bevételek és a nem szabad 

rendelkezésre álló alapok, elszámolások és átmeneti tételek a számadásban 

külön-külön csoportban számolandók el, világos áttekintés végett, 

d) a pénztáros a jövőben a háztart. szab. rend. 17. §. i. pontjában foglalt 

rendelkezés szerint ellenőrizze minden évben a kinnlevőségeket és félévet 

meghaladó késedelem esetén tegyen jelentés az egyetemes felügyelőnek, 

e) az egyházegyetem háztart. szab. rend. 17. §. c. pontjában foglalt 

rendelkezéséhez híven az egyházegyetem pénztára minden évben június hó 1-ig 

terjessze az egyházegyetem pénzügyi bizottsága elé az egyházegyetem következő 

évi költségvetési tervezetét. Ezért az egyházegyetem alintézményei is kellő 

időben terjesszék be költségvetéseiket az egyházegyetem pénztárába, hogy azok 

beilleszthetők legyenek az egyházegyetem közös áttekintő költségvetésébe. 

A közgyűlés a számvizsgáló bizottság javaslatát változatlanul elfogadta és 

egyhangúlag határozattá emelte. 

 

55.) (P. L.) Beterjesztetik az államsegélyek várható alakulásáról szóló 

jelentés. – Az állam és az egyház között 1948. december 8-án létrejött 

megegyezés alapján járó államsegélyek rendszere 1951. július, illetve 1951. 

szeptember 1-től kezdve megváltozott. 

A dolog államsegélyt havi 20.000 Ft-ról havi 12.500 Ft-ra csökkentették, 

amely a következőképpen oszlik meg: 

 

Egyetemes egyház F. 

5.300 

Dunántúli egyházker. F. 

2.300 

Bányakerület F. 

2.100 

Tiszakerület F. 

1.050 

Dunáninneni egyházker. F. 

1.050 

A 10%-os rendkívüli államsegély havi 19.566 Ft-ja helyett kapunk ezután havi 

26.700 Ft-ot. Ez úgy oszlik meg, hogy az egyetemes egyház, a ványai és a 

dunántúli egyházker. egyenként 25–25%-ot kapnak, a két kis kerület pedig 

egyenként 1,25–12,5%-ot. 

Az építési államsegély teljesen megszűnik, a globális személyi államsegély 

helyett pedig a be nem töltött állások megtakarított államsegélyét fogja az 

Állami Egyházügyi Hivatal az egyes egyházkerületeknek kiadni. 

Egybevetve a régi és az új államsegélyek összegét, a következő a kép: 

 

 régi államsegély új államsegély 

Dologi 20.000 12.500 

10 %-os 19.566 26.700 

Újjáépítési 10.000 – 

Globális szem. 10.634 – 

 60.200 39.200 

Tehát a közigazgatási vonalnak jutott államsegély havi 21.000 Ft-tal csökken. 

– Ugyanakkor a lelkészeknek juttatott kongrua kiegészítés kb. 1.200.000 Ft-

tal kerül többe az államnak. 

Ha szembeállítjuk a csökkenéseket és az új kongrua kiegészítések összegét, 

akkor azt látjuk, hogy az állam kb. évi 8–900.000 Ft-os új terhet vett 

magára, amelynek természetesen az egész ereje a lelkészi kar javát szolgálja. 

Tudomásul szolgál. 





 

56. (P. L.) A pénzügyi bizottság beterjeszti az egyházegyetem 1953. évi 

költségvetés előirányzatát. 

Az egyetemes közgyűlés a beterjesztett költségvetés előirányzatot elfogadja, 

megállapítja és a függelékben leendő közzétételét elrendeli. 

 

57. (V. I.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a közalapi járulékok kivetését. 

Az egyházkerületektől beérkezett lélekszám kimutatás a következő: bányai 

egyházkerült 238.824, dunáninneni 28.812, dunántúli 132.452, tiszai 36.302, 

összesen: 436.390. 

Az egyetemes közgyűlés a közalapi járulékot fejenként 12 fillérben állapítja 

meg az 1952. évre. Ennek alapján az egyházkerületekre az 1952. évre a 

következő járulékösszegeket veti ki: bányai egyházkerület 28.658 Ft 88 

fillér, dunáninneni 3.457 Ft 44 fillér, dunántúli 15. 894 Ft 24 fillér, 

tiszai 4.356 Ft 24 fillér, összesen: 52.366 Ft 80 fillér. Ezt az összeget az 

egyházkerületek 1952. október 15-ig szolgáltassák be az egyházegyetem 

pénztárába. 

 

58. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bemutatja az egyházkerületektől 

beérkezett közalapi elszámolásokat és a közalapi segélykérvényeket. Az 1950. 

évi elszámolásra vonatkozó kerületi közgyűlési jegyzőkönyvi kivonatot a 

bányai egyházkerület kivételével az egyházkerületek beküldték. 

Az egyetemes közgyűlés a kerületek elszámolását tudomásul veszi, a bányai 

egyházkerület elszámolását megsürgeti. Felhívja a hátralékosokat a közalapi 

járulékok haladéktalan befizetésére. Az 1951. évi kivetett közalapi járulék 

elosztását az egyetemes presbitériumra bízza. 

 

59. (P. L.) Beterjesztik az Ökumenikus Kölcsönsegély Alapról szóló jelentés, 

az 1950. december 31-i állapotnak megfelelően. 

 Adósok: törlesztett Ft fennálló 

tartozás Ft 

1. Csepel – 4.141,61 

2. Pesti ev. egyház – 26.601,-- 

3. Esztergom 1.666 5.002,-- 

4. Óbuda – 7.500,-- 

5. Kiskunhalas – 14.334,-- 

6. Gyula – 6.000,-- 

7. Enying-Siófok – 12.000,-- 

8. Öcskörnyéki misszió – 5.000,-- 

9. Magyarbánhegyes – 1.000,-- 

10. Pusztaföldvár – 4.167,0-- 

11. Rákosszentmihály 250 750,0-- 

12. Répcelak 1.660 3.342,-- 

13. Szécsény – 4.000,-- 

14. Szolnok – 3.900,-- 

összes kinnlevőség: 97.737,61 

Az egyetemes közgyűlés nyomatékosan felhívja az adós egyházközségeket arra, 

hogy tartozásuk törlesztését haladéktalanul kezdjék meg, hogy a 

kölcsönsegélyben mások is részesülhessenek. Azonkívül az egyes 

egyházkerületek püspökei értesíttessenek arról, hogy kerületükben mely 

egyházközség, milyen összeggel tartozik. 

 

60. (M. K.) A presbitérium jelenti, hogy Gádor András lemondott az Üllői út 

24. sz. és a Krúdy utca 4. sz. egyetemes, illetve nyugdíjintézeti bérházak 

gondnoki tisztéről. A házgondnoki teendők ellátására 1951. május 1-től 

kezdődőleg Benczúr László Luther Márton intézeti igazgató kapott ideiglenes 

megbízatást. 

A közgyűlés a jelentés tudomásul veszi. Benczúr László megbízatását 

jóváhagyja és megerősíti. 

 

61. (dr. G. E.) Az egyetemes presbitérium az 1951. nov. 8-án tartott ülésén 

hozzájárult a volt Ev. Tanáregyesület bagolyirtási maradvány telkének, 





 

amely 785 négyszögöl, eladásához 6.280 Ft vételárért, mely vételárat a vevők 

teljes egészében kifizették. A presbitérium kéri, hogy a közgyűlés vegye ezt 

tudomásul. 

Az egyetemes közgyűlés a volt Tanáregyesült bagolyirtási maradvány telkének 

6.280 Ft-ért történt eladását tudomásul veszi. Ez az összeg diákjóléti 

célokra használható fel. 

 

62. (dr. G. E.) Az egyetemes presbitérium az 1951. március 8-án megtartott 

ülésén hozzájárult a FÉBÉ kiskőrösi ingatlanának, egy udvarrészből álló 

terület eladásához. A presbitérium kéri, hogy a közgyűlés ezt a hozzájárulást 

vegye tudomásul (49 négyszögöl, vételár 7.000 Ft, vevő Gárdonyi Endre és 

neje). 

Ugyanezen a presbiteri ülésen hozzájárult az egyetemes presbitérium, hogy a 

Fébé Szilágyi Erzsébet fasor 10. sz. ún. Belvedere ingatlan felső telekrészét 

a rajta levő villával együtt eladja 60.000 Ft vételáron, miután az eladott 

részt külön felhasználni nem tudta és ennek karbantartása minden esztendőben 

ezrekbe került. A presbitérium kéri, hogy a közgyűlés ezt a hozzájárulást 

vegye tudomásul. 

Az egyetemes közgyűlés a Fébé kiskőrösi ingatlanrész eladását és a Szilágyi 

Erzsébet fasor 10. sz. ingatlan egy részének eladását tudomásul veszi. 

 

63. (dr. G. E.) A Közületeket Elhelyező Bizottság 3000/732/1951. sz. ez év 

szeptember 22-én kelt határozata alapján a Dorogi Szénbányák Vállalat részére 

munkásszálló céljára igénybe vette a piliscsabai volt Fébé-telep Gileád, 

Sion, Béthel épületeit, a Béthel melléképületét, a mosókonyhát és a 

raktárépületeket és már használatba is vette. Ezen határozat végrehajtása 

során a bérleti megállapodás megkötése az igénybevevő vállalattal folyamatban 

van és a megállapodás tervezetét az egyetemes presbitérium október 16-án 

tartott ülésén jóvá is hagyta. A presbitérium felhatalmazást kér a 

közgyűléstől, hogy a végleges megállapodást az igénylő bányavállalattal 

megköthesse. 

A közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Közületeket elhelyező Bizottság a volt 

Fébé piliscsabai telepéből három épületet mellékhelyiségekkel és a 

barakkokkal munkásszálló létesítése céljából igénybe vett és a Dorogi 

Szénbányák V.-nak kiutalt. Felhatalmazza a presbitériumot, hogy a 

bányavállalattal a megállapodást megköthesse. 

 

64. (P.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a tiszai egyházkerület 

felterjesztését, melyben arra kéri az egyházegyetem közgyűlését, hogy 

számadásait küldje meg az egyházkerületnek betekintés végett. 

A számvizsgáló bizottság és a presbitérium javasolja, hogy a közgyűlés, 

miként a múltban tette, ezentúl is csatoltassa közgyűlési jegyzőkönyvéhez, az 

illetékes szervei által megvizsgált és a közgyűlés által jóváhagyott 

számadásait, valamint a költségvetését és küldje le az egyházkerületnek 

tájékoztatás végett. 

A közgyűlés a javaslatot elfogadja és határozattá emeli. 

 

65. (P. J.) Az Evangélikus Egyetemes Egyház Meliorációs Bizottságának 1950. 

évi munkájáról a következő jelentős számol be: 

A bizottság munkájának vezetését Ocskay Frigyes felügyelőtől 1950. I. 2-án 

vettük át ideiglenes megbízással Péter Lajos pénztáros, mint számvevő és 

Sztehló Gábor lelkész, mint ügyvivő. 

A bizottsági tagságáról lemondott Zászkaliczky Pál és Blatniczky Jenő 

lelkészek helyett az Egyetemes Felügyelő javaslatára az egyetemes közgyűlés a 

következő meliorációs bizottságot küldte ki: Groó Gyula e. főtitkár, Göttche 

Ervin ügyész, Gyimesi Károly lelkész és Váradi Lajos alesperes lelkészt. A 

bizottság elnöke hivatalból az egyetemes felügyelő. 

A bizottság öt rendes gyűlést tartott az év folyamán, melyekről jegyzőkönyvet 

vett fel. A kölcsönkihelyezés feltételei az 1950. évben az állam által való 

ellenőrzésnek a megszűntével megváltoztak, úgyhogy az 1950. évben nemcsak 

mezőgazdaság fejlesztésre, hanem az egyetemes felügyelővel történt 

megbeszélés alapján családi felsegélyezésre is folyósított. Ez a kérdés 

felvetette egy szabálytervezet elkészítésének a tervét is. 





 

A bizottság ezen a szabályzaton az 1950. évben dolgozott és annak az 

elkészítése az egyetemes ügyész lemondása miatt késett csupán. 

A bizottság az 1950. évben a következő lelkészeknek szavazott meg 

segélykölcsönt: 

Dedinszky Gyula 2.000 Mina János 3.000 

Komjáthy Gyula 2.700 Sztehló Gábor 2.000 

Csaba Antal 2.000 Várady Lajos 1.000 

Sikter László 2.000 Csaba József 300 

Komjáthy Béla 2.000 Huszák József 600 

Krón Ferenc 2.000 Békés József 2.000 

Lágler Béla 1.000 Smidéliusz Ernő 4.000 

Liska Endre 1.000 Gáncs Aladár 1.500 

Muncz Frigyes 3.000 Rőder Pál 2.000 

Bárány Lajos 1.000 Plahy Lajos 3.000 

Pályi Dénes 1.500 Németh Zoltán 1.000 

Liszkay Zoltán 1.000 Orsó Gyula 2.500 

Mészáros Sándor 2.000 Jakab Miklós 2.500 

Solymár András 200 Roszik Mihály 1.000 

Solymár János 615 Asbóth Károly 1.500 

Turcsán Károly 500 Koren Emil 2.000 

Boros Lajos 1.500 Gyimessy Károly 1.000 

Sárkány András 3.000 Fogarasi Árpád 1.000 

Kaposvári Vilmos 1.000   

Összesen tehát 61.915 Ft értékben adtunk ki segélykölcsönt. 

A visszafizetések a nehézségek ellenére is történtek. A felszólítások nem 

maradtak válasz nélkül. Különösen amikor már a kölcsönt élvező 

lelkésztestvérek látták, hogy szegény sorsú társaikon segítenek, igyekeztek 

törleszteni. Így is megtörtént azonban, hogy több olyan lelkésztől, akitől 

mint jó fizetésű lelkésztől elvárnánk a törlesztést, semmi válasz sem 

érkezett. A törlesztések olyan mértékben történtek meg, hogy az 1951-re 

átvitt összegből 10 lelkészcsaládot tudtunk segíteni 20.000 Ft értékben. 

Sajnos a behajtást nem tudjuk szorgalmazni, mert nincs szabályzat arról, mely 

a törlesztéseknek a módját szabályozza. 

1950. XII. 31-én a bevétel és a kiadás a következő volt: 

Bevétel: (kölcsöntörlesztés és kezelési költség) 78.541,72 Ft 

Kiadás: (kölcsönkihelyezések) 61.915.–  

             (költségek) 13.876.–  

 75.791.– 75.791,00 Ft       

maradvány: 2.750,72 Ft 

1950. XII. 31-gyel az összes kihelyezett kölcsön összege: 507.021,57 Ft 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul vesz és a nem fizető lelkészeket 

fizetési kötelezettségük teljesítésére a püspök útján felhívja. 

66. (B. S.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés az egyetemes levéltár és 

könyvtár állapotáról szóló jelentést. 

Múlt évi jelentésemet annak a reménynek a kifejezésével kezdtem, hogy a külön 

könyvtári dolgozó szoba meg fogja könnyíteni kézikönyvtárunk használatát, 

mivel a nyugdíjintézet tisztviselőnője délelőttönként elláthatja annak 

felügyeletét. Sajnálattal kell jelentenem, hogy 1950 őszén a nyugdíjintézet 

váratlanul új helyiségbe költözött, s mert 1951. márciusában anyagi okokból 

Falvay Jenő vallástanító lelkész foglalkoztatása is megszűnt, a könyvtár 

ismét csak hivatalos óráim alatt lett hozzáférhető. A bajon úgy segítettünk, 

hogy a kézikönyvtárból a legmodernebb hittudományi könyveket, továbbá Luther 

műveinek a weimari kiadását a felügyelői irodának kezelése végett egy 

szekrénnyel, elismerés ellenében gondozásra átadtam. Így elértük, hogy a 

legkeresettebb művekhez egész nap hozzáférhetnek az érdeklődők. Egyébként a 

könyvtári olvasó szoba, amely a könyvtáros dolgozószobája is, 1951. 

szeptemberében új, az eddiginél nagyobb, világosabb és melegebb, két ablakos 

utcai helyiségbe költözött, amiért őszinte köszönet illeti Groó Gyula 

főtitkár és Benczúr László igazgató urakat. 

Tavaly jelentettem, hogy a Luther könyvtár és Múzeum átadta a Sontagh és 

Szlávik könyvtárat, amelyek közül az előbbi egyötödét elhelyeztem, míg 

négyötöde a felügyelői iroda melletti raktárhelyiségbe került, onnan a 

széképület I. emeleti udvari szobájába, itt azonban csak pár hétig volt, 





 

majd az említett raktárhelyiségbe. Itt legalább nagyjában több heti munka 

árán elrendeztem a könyveket, külön a folyóiratokat s szakok szerint a 

többit. Tavalyi jelentésem után ezt a helyiséget, mivel az iroda szénraktára 

lett, ki kellett üríteni. A folytonos költözködés, ami tulajdonképpen gyors 

dobálást jelent, a könyvek pusztulásával járt. Mily mértékű az, arról a 

szétszakadt, hiányossá vált, összetaposódott, sáros könyvek tucatjai 

tanúskodnak. 

Nagyobb, s főleg állandó raktárhelyiségre, annál inkább szükség volna, mivel 

a Luther Társaság megszűnésével most már ún. Luther könyvtár és Múzeum kb. 6–

8.000 kötetnyi anyagának elhelyezéséről is gondoskodni kell. (Mivel ennek 

évtizedes könyvtárszobáiból szeptember végén, szabadságom alatt bekövetkezett 

kihordásáért és a Szentkirályi utcai raktárhelyiségbe való szállításáért a 

felelősséget semmiképpen sem vállalhattam, s aggodalmaimnak okt. 8-án a 

Felügyelő úr előtt írásban is kifejezést adtam, s mert ez csak elvileg került 

a könyvtáros hatáskörébe, feleslegesnek vélem, hogy jelentésemben arra 

kiterjeszkedjem.) A könyvanyag kétharmadát tudtam legalább nagyjában átnézni; 

ebből kiválogattam a Szontagh–Szlávik könyvtárba tartozókat, a folyóiratokat, 

iskolai értesítőket, egyházmegyei jegyzőkönyveket, naptárakat, kéziratokat, 

hungaricumokat és a Luther Társaság irattárát. 

Levéltár. Eleget tettem a Levéltárak Országos Központja által elrendelt 

bejelentési kötelezettségnek, majd kidolgoztam egy körlevél-tervezetet, amely 

tájékoztatja az egyházi levéltárak vezetőit a bejelentési kötelezettségnek 

módjáról. Mivel a bejelentésre kötelezettek beszámolójuk egyik másolati 

példányát megküldötték a levéltárnak, ily módon valamelyes áttekintésünk van 

egyházi levéltárainkról. Átvette a levéltár, mint letétet a Tolna–Baranya–

Somogyi egyházmegye levéltárának régibb kb. 1870-ig terjedő anyagát. Nem 

súlyos anyagi akadályok miatt a levéltár újabb része Bonyhádon maradt. Mivel 

ily módon tarthatatlan helyzet alakult ki, kívánatos volna, az egész 

egyházmegyei levéltárat Budapestre hozni. Megszerezte a levéltár Zsilinszky 

Mihály teljes levelezését és irodalmi hagyatékát. Mint államtitkár a Luther 

társaság elnöke, a bányai kerület felügyelője, harcos közíró, tudós, 

egyháztörténet kutató egyaránt kiemelkedő szerepet játszott a XIX–XX. sz. 

fordulóján; Levelezése elsőrendű kortörténeti forrásanyag s benne a liberális 

protestantizmus korának minden eseménye visszatükröződik. Ugyancsak a 

levéltárba került a MELE irattára. Értékesnek látszanak a Luther könyvtár és 

Múzeumból legújabban bekerült kéziratok is. Nagyon becses Cházár Andrásnak, 

Gömör megye XVIII–XIX. sz. fordulóján élt főjegyzőjének két kötetbe kötött 

családi iratainak, kéziratainak collectioja. Adományozója Varga Sándor gimn. 

igazgató, aki azóta tragikus körülmények között elhunyt. Turóczy Zoltán 

püspök úr közbenjárására adta a kéziratokat levéltárunknak. Kovács Sándor 

püspök úr özvegye két kéziratos ill. kőnyomatos XIX. századi országgyűlési 

naplótöredék kéziratát adta a levéltárnak. Végül a levéltárba került a Luther 

Társaság irattára, amely iktatókönyvek hiányában, – ilyennek nyoma ugyanis 

1941/43-ból van –, áttekinthetetlen konglomeratum. Feldolgoztam a Luther 

Társaság tavaly átvett XVIII–XIX. sz.-i kéziratait, rendeztem a Tolna–

Baranya–Somogyi egyházmegye felkerült levéltárát, az egészről alapfokú 

leltárt is készítve, s megkezdtem a kemenesaljai esepresség levéltárának a 

rendezését. 

Könyvtár. A folyó munkálatokon, mint az újabb folyóirat anyag beosztásán 

kívül elkészült a Szlávik könyvtár anyagának címfelvétele. A könyvtárat 

értékes könyvekkel, főleg atyja munkáinak sorozatával Zsilinszky Mihály 

gyarapította. A könyvtárba került megőrzés végett, ideiglenes letét gyanánt 

Kovács Sándor püspök családjától Huszár Gál énekes könyvének unicum példánya. 

Az egyetemes közgyűlés a kimerítő jelentést tudomásul veszi és dr. Mályusz 

Elemérnek fáradságos munkájáért köszönetet mond. 

 

67. (J. O.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az egyházkerületek népmozgalmi 

jelentését. 

Az egyetemes közgyűlés elrendeli a jelentések összefoglalását és a 

jegyzőkönyv függelékébe való felvételét. 





 

68. (N. K.) Az egyetemes presbitérium javaslata alapján tárgyalja az 

egyetemes közgyűlés a teológiai tanárok fizetésének az ügyét. 

Az egyetemes közgyűlés az akadémiai tanárok fizetését 1951. november 

hó 1-től kezdődőleg egyenlően havi 2.200, azaz Kettőezer-kettőszáz 

forintban állapítja meg. 

A dékán tiszteletdíját havi 600 Ft-ban. 

 

69. (N. K.) Tárgyaltatik az egyetemes főtitkár fizetésének rendezése. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes főtitkár fizetését a teológiai 

akadémiai tanárok fizetésével egyenlőnek állapítja meg f. évi november 

1-től kezdődően. 

 

70. (G. Gy.) Végül az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés 

tajgainak érdeklődésükért, Turóczy Zoltán püspök, az elnöklő egyetemes 

felügyelőnek, a tanácskozások vezetéséért, az egyetemes közgyűlés 

nevében köszönetet mond, mire a közgyűlést a világi elnök imája 

befejezi. 
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Függelék 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1950. évi zárszámadása 

 

Bevételek 

1950.I.1. Múlt évi maradvány:   

 Központi pénztárban 192.106,44  

Egyházegyetemi házipénztárban 2.000,00  

Orsz. Takp.-nál betéten 30.000,00 224.106,44 

XII.31. Államsegélyek   

 1. Rendkívüli 10%-os állams. 231.668,00  

2. Dologi és közig. állams. 204.000,00  

3. Missziói globális 89.950,00 525.618,00 

Rendelkezési államsegély   

4. Átmeneti jellegű tét. vissz. f. 3.260,00  

5. Betétre elh. össz. kamata 894,40 4.154,40 

6. Világtanács (ökumené) ad.  5.006,80 

Közalap   

7.  Tiszai egyhk. 8.576,64  

8. Dunáninneni egyhk. 4.728,56 13.305,20 

Alapok   

9. Tehetségmentő alap 1.440,00  

10. Tankönyvkiadási alap 2.294,20 3.734,20 

Szigethy-Brósz alapítv.   

11. Krisztina krt. 159. sz. h. bev. 1.688,34  

12. Zsámbéki u. 15. sz. ház. bev. 550,00  

összesen 2.238,34  

13. Levonva a fenntart. költ. 648,20 1.590,14 

14. Üllői ú. 24. sz. h. bev. 70.698,30  

 Levonva a fennt. költs. 64.285,02 6.413,28 

Térítések   

15. Jogi előadó tiszt.d. 900,00  

16. Farkas S. kegydíjához 4.588,00  

17. Vasúti kedv. jegy.-ért 794,00  

18. Nyomtatványokért 969,00 7.251,00 

19. Előleg és kölcsön vissz.f.  51.591,17 

20. Evang. Jó Pásztor szolg. ad.  2.506,43 

Vegyes bevételek   

21. Tanári Egy. telek elad. ára 6.688,00  

22. Kamatok 931,30 7.619,30 

Offertóriumok   

23. Áldozócsüt. (árva) off. 1.552,69  

24. Bibliavasárnapi 761,83  

25. Fogházmissziói 800,00  

26. Ifjúsági 2.244,26  

27. Külmissziói 720,64  

28. Papnék 3.919,26  

29. Sajtóvasárnapi 3.161,87 13.160,55 

Fébé Diakonissza Intézet   

1950. évi bev. az 1949. évi 

pénzmaradvánnyal együtt 

 1.217.364,01 

Összes bevétel:  2.083,420,92 

 

Kiadások: 

1950.XII.31. Rendkívüli 10% államsegély   

30. Bányai egyházkerületnek 56.361,00  

31. Dunántúli egyházkerületnek 56.361,00  

32. Dunáninneni egyházkerületnek 27.180,50  

33. Tiszai egyházkerületnek 27.180,50 167.083,00 

 





 

 

 Dologi és közigazg. áll. s.   

34. Bányai egyházkerület 34.560,00  

35. Dunántúli egyházkerület 38.160,00  

36. Dunáninneni egyházkerület 17.160,00  

37. Tiszai egyházkerület 17.160,00 107,040,00 

Missziói globális áll. seg.   

38. Bányai egyházkerületnek 29.844,20  

39. Dunántúli egyházkerületnek 19.121,72  

40. Dunáninneni egyházkerületnek 10.289,28  

41. Tiszai egyházkerületnek 14.374,80  

42. Teológiának 8.308,.60  

43. Egyházegyetem missz. kiad. 20.459,00 102.347,60 

Rendelkezési államsegély   

44. Lelkészkonf. ellátási, úti- és 

rend. költs. sajtó tám. segélyek 

 149.378,86 

Egyházi épületek helyreállítási á. s.   

45. Egyházközségeknek  7.250,00 

Közalap   

46. Tiszai egyh.kerületnek  8.576,64 

Tehetségmentő alap   

47.  Evang. Diákotthonnak  900,00 

Reformátusokkal közös szolgálat   

48. Egyházi Tud. hozzájárulás 8.400,00  

49. Ökum. Nagybiz. hozzájárulás 6.600,00 15.000,000 

Irodalom és egyházi sajtó támogatás   

50. Iratmisszió 1.000,00  

51. Sajtószolgálat 8.402,00 9.402,00 

Missziói vonatkozású ügyek   

52. Luther M. Missz. Int. 21.988,97  

53. Evang. Jó Pásztor szolg. 2.260,68  

54. Teológiai énekoktatás 450,00 24.699,65 

55. Rádiós istentiszteletek  1.774,10 

56. Könyvtár-levéltár  3.079,18 

57. Közgyűlési és ért. költs.  17.274,69 

58. Útiköltségek, napidíjak  25.174,75 

59. Segélyek  22.346,72 

Egyházegyetem közigazgatása   

60. Tanügyi előadó tiszt. díja 400,00  

61. Pénztár átalánya 4.800,00  

62. Főtitkár és alk. illetm. 22.204,00  

63. Illetmény adó és szoc. jár. 9.570,00 36.974,00 

Egyetemes iroda   

64. Irodai költségek 10.885,97  

65. Telefon, távirat 10.840,11  

66. Postaportó 3.876,23  

67. Fűtés, világítás, közüz. díjak 13.599,00  

68. Takarítás 1.296,72  

69. Nyomtatványok 2.649,58  

70. Lapok, előfizetések 411,00  

71. Fordítási költségek 794,00  

72. Ügyészi költségek 1.106,90  

73. Orsz. Takp. csekk és kez. díjak 795,50  

74. Vegyes költségek 5.727,10 51.982,11 

75. Nyugdíjjárulékok  3.402,06 

76. Farkas S. kegydíja  7.200,00 

77. Illetékegyenérték közép. ép. után  2.685,00 

Személyautó   

78. Fenntartás, adó, üzemanyag  2.723,50 

79. Előlegek és kölcsönök  58.795,68 

Offertórium   

80. Papnék off.-ból a Papnék O.-nak  2.000,00 

Fébé Diak. Int. 1950. évi kiadások 188.639,66  

1950. évi pénzmaradvány 28.724,35 1.217.364,01 

Összes kiadás  2.044.453,55 





 

Összesítés: 

Bevételek 2.083.420,92 

Kiadások 2.044.453,55 

Pénzmaradvány 38.967,37 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem költségvetése az 1952. évre 

I. Évi fizetések   

1. Alkalmazottak fizetése 27.496  

2. SZTK járulék 4.852  

3. Nyugdíjintézeti járulék 800 33.148 

II. Ügyvitel   

1. Telefon 10.000  

2. Fűtés, világítás 8.000  

3. Nyomtatványok 4.400  

4. Portóköltségek 4.532  

5. Előre nem látott 7.000 33.932 

III. Vegyesek   

1. Pénztár fenntartása 4.800  

2. Egyet. székház fenntartása 4.500  

3. Egyet. iroda költs. (körlevv. repr. k.) 2.700 12.000 

IV. Segélyek   

1. Luther M. Intézetnek 12.000  

2. Segélyek 3.600  

3. Nyugdíjintézetnek 3.600  

4. Kegydíj 3.600  

5. Missziói munka 13.320 36.120 

V. Útiköltségek   

1. Presbiteri ülések költségei 6.000  

2. Elnöki értekezletek költségei 6.000  

3. Közös prot.elnöki ülés költségei 4.000  

4. Közgyűléssel kapcsolatos költségei 14.000 30.000 

Összes szükséglet  145.200 

Fedezet   

1. Dologi államsegély 63.600  

2. 10%-os rendkívüli segély 78.000  

3. A négy egyházkerület hozzájárulása 3.600 145.200 

Összes fedezet  145.200 

Záhony János s.k., ellenőr; Péter Lajos s.k., pénztáros 

 

A magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Népmozgalmi Statisztikája 

 

sorsz. adat megnevezése bányai dunáninneni dunántúli tiszai össz. 

1. Lélekszám 238.584 28.812 132.452 36.302 436.150 

2. Anyegyh. k. sz. 97 41 156 21 315 

3. Leányegyházk. 

száma 

11 10 115 2 138 

4. Fiókegyházközs. 

száma 

44 9 108 25 186 

5. Szórványok száma 281 266 1.170 639 2356 

6. Rendes lelkészek 

száma 

121 42 151 28 342 

7. Vall. tanárok és 

vall. t.l. 

24 3 15 8 50 

8. Segédlelkészek 

száma 

35 8 15 4 62 

9. Kereszteltetett 4.124 520 2.346 637 7.627 

10. Eltemettetett 2.934 373 1.714 396 5.417 

 





 

 

11. Konfirmáltatott 3.532 440 2.128 540 6.640 

12. Úrvacsorával élt 137.096 21.247 83.808 27.292 269.443 

13. Házasságot kötött 1.992 248 1.276 320 3.836 

14.                 

ebből tiszta 

973 111 673 123 1.880 

15.                 

vegyes 

1.019 137 603 197 1.956 

16. Reverzalis javunkra 436 73 280 58 847 

17.                  

kárunkra  

140 56 100 50(?) 346 

18. Áttért hozzánk 116 9 69 10 204 

19. Kitért tőlünk 172(?) 19 88 16(?) 295 

20. Az egyházi 

szertartást 

mellőzték 

? 24 53 6  
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