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Jelentés 

a Lelkésznevelő Intézet 

személyi ügyeiről. 

a./ Létszám 

A Lelkésznevelő Intézetnek jelenleg 55 lakója van.: 

43 teológus, 5 nem teológus, 5 konyhai dolgozó, az 

igazgató és felesége. 

A 43 teológus közül 39 fiú és 4 leány. 

A nem teológus lakók: Szentirmay Miklós szigorló 

teológus, Ocsenás József volt teológus, aki 

egészségi állapota miatt más pályán helyezkedett el, 

Fürst Ervin, Fürst Ervin orosházi lelkész fia, 

Harmati Béla középiskolai tanuló, Harmati Béla 

ősagárdi lelkész fia és Bácsi Magdolna 

zeneakadémiai hallgató, Bácsi Sándor pápai lelkész 

leánya. 

A teológus létszámmal kapcsolatosan Isten iránti 

hálával emlékezem meg arról, hogy míg az elmúlt 

tanévben mindössze két elsőéves lakója volt az 

Intézetnek, ebben az esztendőben kilenc elsőéves 

teológus készül egyházunk szolgálatára. 

b./ Alkalmazottak 

Üzemi konyhánk dolgozóinak létszámában az alábbi 

változások történtek. 

Csite Mária konyhai segédmunkás és Glazewszky 

Ádámné konyhai segédmunkás munkaviszonyát a munka 

eredményessége érdekében megszüntettük. Helyükbe 

konyhai segédmunkásként felvettük Magassy Katalint 

és Jakab Jolánt. Ezzel a változtatással a konyha 

munkája egységesebbé vált. 

Üzemi Konyhánknak jelenleg 5 dolgozója van: 

1. Mózes Teréz háztartásvezető, 

2. Nagy Zsuzsanna segédmunkás, 

3. Pethő Rózsa segédmunkás, 

4. Magassy Katalin segédmunkás, 

5. Jakab Jolán 





1953. augusztus 30.-án Zólyómi Pál hivatalsegéd 

munkaviszonyát megszüntettük és munkáját a konyhai 

dolgozókra osztottuk ki. 

 

c./ Igazgató 

Veöreös Imre a Lelkésznevelő Intézet igazgatója 

1953. április 16.-án lemondott. Ugyanekkor az 

Egyetemes Közgyűlés Elnöksége a Lelkésznevelő 

Intézet vezetésével Friedrich Lajos, kecskeméti 

lelkészt bízta meg, aki az Intézetet dr. Pálfy 

Miklós Teológiai Akiadémia-i dékán és Benczur 

László püspöki titkár, Lelkésznevelő Intézet-i 

bizottsági tag jelenlétében 1953. május 26.-án 

átvette. Friedrich Lajos megbízott igazgató ettől 

az időtől kezdve a Lelkésznevelő Intézet ügyeit az 

Egyházi Vezetőség rendelkezése szerint, dr. Pálfy 

Miklós Teológiai Akadémia-i dékán irányítása 

mellett, a vele való összhangban vezeti. 





264/1953-54.D.sz. 

 

AZ EVANGÉLIKUS TEOLÓGIAI AKADÉMIA LELKÉSZNEVELŐ 

INTÉZETÉNEK SZABÁLYZATA 

1.§. Az Evangélikus Teológiai Akadémia Lelkésznevelő Intézete, /röviden. 

Evangélikus Lelkésznevelő Intézet/ mint az Evangélikus Teológiai Akadémia 

hallgatóinak Otthona /kollégiuma/ a Magyarországi Evangélikus Egyház 

intézménye. 

Feladata, hogy az Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatóit a lelkészi 

szolgálatra készülésükben segítse, nekik kollégiumi elhelyezést és 

ellátást biztosítson. 

2.§. Az Evangélikus Lelkésznevelő Intézet /ezentúl: Intézet/ székhelye az 

Evangélikus Teológiai Akadémia /ezentúl: Akadémia/ székhelye, jelenleg 

Budapest. 

3.§. Az Intézet fenntartó hatósága a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem, amely az Intézet fenntartását a saját háztartásában 

évenként biztosított költségelőirányzati fedezeten kívül 

/E.T.1953.VII.tc.21.§.d./ a tartásdíjakból, az egyházkerületek 

/E.T.1953.VII.tc.18.§.d./, az egyházmegyék és egyházközségek 

/E.T.1953.VII.tc.14.§.j./ állandó évi felajánlásából és a hívek közvetlen 

adakozásából /szuplikációk, mega ajánlások/ biztosítja. 

4.§. A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem  az Intézet irányítását és 

a felügyelet gyakorlását a következő szervek útján gyakorolja: 

/1/ az egyházegyetem tanácsa; 

/2/ az Akadémia Lelkésznevelő Intézetének tanácsa; 

/3/ az Akadémia tanári kara; 

/4/ az Akadémia dékánja; és 

/5/ az Intézet igazgatója. 

5.§. Az egyházegyetem tanácsa az Intézet kormányzatát és felügyeletét 

általában az Akadémia Lelkésznevelő Intézetének Tanácsán /ezentúl: 

Intézeti Tanács/ keresztül gyakorolja. De az Intézetre vonatkozóan az 

egyházegyetem tanácsa számára fenntartott hatáskör: 

/1/ megállapítja az Intézet Szervezeti és Működési Szabályzatát; 

/2/ megválasztja az Intézet igazgatóját és pénztárosát; 

/3/ megállapítja és kiadja az Intézet igazgatójának díjlevelét; 





/4/ jóváhagyja az Intézet költségelőirányzatát és zárszámadását. 

6.§. Az Intézeti Tanács gyakorolja az Intézet kormányzatát és 

felügyeletét. 

Elnöke: az egyházegyetem közgyűlésének elnöksége. Tagjai: a püspök, az 

egyetemes főtitkár, az Akadémia dékánja, az Intézet igazgatója és /……/ a 

behívott szakelőadók. A püspökök helyettesíthetik magukat a Tanácsban. 

A Tanács önállóan intézkedik az Intézet ügyeiben, hacsak azok intézése 

nincs az egyházegyetem tanácsának fenntartva, vagy ha nincsen más szerv 

hatáskörébe utalva. Különösképpen is: 

/1/ jóváhagyja az Intézet részletes költségelőirányzatát; 

/2/ a költségelőirányzaton belül intézkedik gazdasági ügyekben; 

/3/ megállapítja a tartásdíjat; 

/4/ tárgyalja az időközi pénztári jelentéseket, ellenőrzi a vagyon- és 

pénzkezelést, megvizsgálja és elfogadja az Intézet évi számadását és 

vagyonkimutatását, megállapítja és elfogadás végett az egyetemes 

egyháztanács elé terjeszti az intézet keret-költségelőirányzatát és 

zárszámadását. 

/5/ elfogadja a dékán, ill. igazgató jelentéseit; 

/6/ tanácsadó szerv nevelési ügyekben. 

7.§. Az Akadémia tanári kara: 

/1/ Felügyel arra, hogy az Intézetben az akadémiai oktatással teljes 

egyetértésben és egy irányban, 

/a/ az evangélikus egyházat meggyőződéssel és hitvallásos hűséggel 

szolgáló, 

/b/ missziói buzgóságú, az egyházi munkát szerető, abban áldozatra és 

szolgálatra kész, 

/c/ puritán és apostoli lelkületű, 

/d/ fegyelmezett, a felsőbbség iránt engedelmes, az egyházi rendet 

tiszteletben tartó és hazájukat szerető lelkészek nevelődjenek. 

/2/ Tárgyalja a dékán, ill. igazgató jelentéseit és előterjesztéseit. 

/3/ Felügyel az ifjúság életére és munkájára. 

/4/ Az Ifjúsági Tanácsnak a dékán útján előterjesztett javaslata alapján 

megállapítja a tartásdíj kedvezményeket. 





/5/ Jelentést tesz az Intézeti Tanácsnak az Intézettel kapcsolatos 

fontosabb ügyekről. 

/6/ Másodfokú fegyelmi hatóságként intézkedik a hallgatók fegyelmi 

ügyeiben. 

/7/ A szükség szerint tevőlegesen részt vesz az Intézet nevelési 

irányelveinek a megállapításában és végrehajtásában. 

/8/ Részt vesz az otthonórákon, bibliaórákon és szuplikációkban. 

8.§. Az Akadémia dékánja: 

/1/ tiszte szerint irányítja és ellenőrzi az Intézet életét és munkáját; 

/2/ irányítja az igazgató munkáját; 

/3/ ellenőrzi a hallgatók egyházi szolgálatait; 

/4/ az Intézet igazgatójával és szeniorával irányítja és ellenőrző az 

ifjúság életét és ezekkel együtt első fokon határos a hallgatók fegyelmi 

ügyeiben. 

9.§. Az Intézet igazgatója: 

/1/ Intézi az Intézet igazgatási ügyeit és az ügykezelést. 

/2/ Utalványozza a kifizetéseket a költségelőirányzat keretében. 

/3/ Intézkedik az Intézet könyvtárának őrzéséről és kezeléséről a 

dékánnal egyetértésben. 

/4/ Tagja az elsőfokú fegyelmi hatóságnak, az Akadémia kari ülésének és 

azon az Intézet állandó előadója. 

/5/ Felügyel az Intézetben arra, hogy az Akadémia hallgatói az Akadémia 

tanulmányi rendjében megállapított követelményeknek eleget tegyenek. 

/6/ Tagja az Akadémia felvételi bizottságának és mindazoknak a 

bizottságoknak, amelyeket a tanári kar az Intézetben rendszeresített 

gyakorlati munka irányítására és megvizsgálására kiküld. 

/7/ Tanácskozási és szavazati joggal részt vesz az Akadémia Tanulmányi 

Bizottságának a hallgatók tanulmányait, tandíját és segélyeit megállapító 

ülésein. 

/8/ A szükségekhez képest a tanári kar megbízhatja bizonyos tárgy vagy 

tárgyak előadásával. 

/9/ Első fokon felügyel a hallgatók magatartására és viselkedésére. 





/10/ Részt vesz az ifjúság, ill. Ifjúsági Tanács összejövetelein. 

/11/ A hallgatók lelkésze. 

10.§. Az Intézet igazgatóját a tanári kar javaslatára és az intézeti 

tanács jelölése alapján az egyházegyetem tanácsa választja a 

Magyarországi Evangélikus Egyházban működésre jogosított lelkészek közül. 

Díjlevelét az egyházegyetem tanácsa állapítja meg és adja ki. Az 

egyházegyetem közgyűlésének lelkészi elnöke iktatja be hivatalába. 

11.§. Az Akadémia hallgatói az Intézet kötelezett tagjai. Rendkívüli 

tagokul azok is felvehetők, akik az Intézet rendjébe beleilleszkednek. A 

rendkívüli tagokat a tanári kar veszi fel. Az Intézetbe való jelentkezés 

az akadémiai felvételre vonatkozó kérvény beküldésével egy időben 

történik a dékáni hivatalban, részletes önéletrajz melléklésével. 

12.§. Az Intézet tagjai bentlakásra kötelezettek. A tanári kar indokolt 

esetben, kivételesen engedélyt adhat az Intézete kívül lakásra, de ez az 

engedély csak az intézeti tanács jóváhagyásával válik hatályossá. Az 

Intézetnek a kint lakó tagjai is kötelesek részt venni az Intézet 

munkájában. 

13.§. Az Intézet tagjai – a kint lakók is – a dékán és igazgató 

irányításával a rendelkezése szerint jogosultak és kötelesek részt venni 

az Intézet javára az egyházközségekben végzett gyűjtésekben 

/szuplikációkban/. 

14.§. Az Intézet tagjai testvéri közösségben élnek és egymást a lelkészi 

szolgálatra készülésükben támogatják. Önmaguk kormányzására szeniort és 

két proszeniort választanak, az évfolyamok pedig 10-es létszámon felül 2-

2, 10-es létszámon alul 1-1 megbízottat választanak. Ezek együtt alkotják 

az Ifjúsági Tanácsot. 

15.§. Az Intézet belső rendjének fenntartásában a dékánnal és igazgatóval 

osztozik az Ifjúsági Tanács. 

16.§. A szenior az Ifjúsági Tanács elnöke. A két proszenior a szenior 

helyettese és segítőtársa. A szeniort az ifjúság teljes ülése általában a 

tanév közepén az Intézet következő évi legmagasabb évfolyambeli tagjai, a 

proszeniorokat azt alacsonyabb évfolyambeliek közül választja egy évre, 

mégpedig mindhármat a következőképen: Az Ifjúsági Tanács viszonylagos 

szótöbbséggel 3-3 személyt jelöl. A jelöltek közül az ifjúság teljes 

ülése viszonylagos 





szótöbbséggel választja meg a szeniort és a proszeniorokat. E 

választásnál az ifjúság teljes ülése akkor határozatképes, ha tagjainak 

legalább a fele jelen van. A választás eredményét a tanári kar az 

intézeti tanács elé terjeszti jóváhagyás végett. 

17.§. Az Ifjúsági Tanács a dékán tájékoztatása alapján javaslatot készít 

a tanári kar elé a tartásdíj-kedvezményekre. 

18.§. /1/ Az intézeti tartásdíjat az intézeti tanács állapítja meg. 

/2/ A díjkedvezményeket az Ifjúsági Tanács javaslatára a tanári kar 

állapítja meg és e határozatát megküldi az intézeti tanácsnak. 

/3/ A díjak befizetésének módját és határidejét a tanári kar állapítja 

meg. 

/4/ A díjkedvezményeknek a magatartás, a tanulmányi eredmény és a 

rászorultság mérlegelése alapján történő megállapítása egy tanévre szól. 

/5/ A díjkedvezményeket a kedvezményt indokló tényezők megváltozása 

esetén az Ifjúsági Tanács meghallgatása után, a tanári kar tanév közben 

is módosíthatja. 

19.§. Az Intézet pénztárát a pénztáros kezeli. A pénztárost az Intézeti 

Tanács javaslatára az egyházegyetem tanácsa alkalmazza. 

20.§. Az Intézet pénztárosa a kifizetéseket az Intézet igazgatójának a 

költségelőirányzaton belül való utalványozására eszközöl, a pénztár 

állapotáról időközi jelentést tesz az intézeti tanácsnak, évenként 

számadást és vagyonkimutatást készít és ezeket a dékán útján az Intézeti 

Tanács elé terjeszti. 

21.§. Az Intézet a Soproni Evangélikus Teológusok Otthonának, illetve az 

Evangélikus Lelkészképző Intézetnek, valamint az eddig önálló 

intézményként működött Evangélikus Lelkésznevelő Intézetnek a jogutódja.





1156/19 54, 

Kivonat 

Friedrich Lajos Lelkésznevelő Intézet igazgatónak az Evangélikus 

Egyházegyetem 1954. júius 29.-én tartott közgyűlése elé terjesztett 

jelentéséből. 

1./ Létszám - igazgató jelenti a Közgyűlésnek, hogy a Lelkésznevelő 

Intézetnek jelenleg 55 lakója van: 43 teologus, 5 nem teológus 5 konyhai 

dolgozó és az igazgató. 

A nem teológus lakók Szentirmay Miklós szig.teológus, Ocsenás József volt 

teológus, aki egészségi állapota miatt, más pályán helyezkedett el, Fürst 

Ervin, Harmathi Béla, Bácsi Magdolna evangélikus lelkészek Budapesten 

tanuló gyermekei. 

2./ Alkalmazottak - A Lelkésznevelő Intézet üzemi konyhájának jelenleg 5 

dolgozója van. Csite Mária konyhai segédmunkás, Glazeviszky Ádámné 

konyhai segédmunkás és Zólyomi Pál hivatalsegéd munkaviszonyát Intézeti 

Tanács 1953. aug.3o.-án megszüntette. 

3./ Igazgató - Veöreös Imre, a Lelkésznevelő Intézet igazgatója 1953. 

április 16.-án lemondott. Ugyanekkor az Egyetemes közgyűlés elnöksége a 

Lelkésznevelő Intézet vezetésével Friedrich Lajos kecskeméti lelkészt 

bizta meg, aki az Intézetet Dr. Pálfy Miklós Akadémiai Dékán és Benczúr 

László püspöki titkár, Lelkésznevelő Intézeti bizottsági tag jelenlétében 

1953. május 26.-án átvette. Friedrich Lajos megbízott igazgató ettől az 

időtől kezdve a Lelkésznevelő Intézet ügyeit az egyházi vezetőség 

rendelkezése szerint Dr. Pálfy Miklós Teológiai Akadémiai dékán 

irányítása mellett vele összhangban vezeti. 

Az Evangélikus Egyházegyetem Tanácsa 1954. március 12.-én tartott ülésén 

Friedrich Lajost az Evangélikus Teológiai Akadémia Lelkésznevelő Intézete 

igazgatójaként véglegesen alkalmazza és díjlevelét kiadta. 

Az Evangélikus Egyház egyetem Tanácsának ugyanez az ülése az Evangélikus 

Teológiai Akadémia Lelkésznevelő Intézetének szabályzatát megállapította 

és jóváhagyta. 

 

4./ A Lelkésznevelő Intézet munkája. - Friedrich Lajos igazgató mindennap 

d.u. 3-4-ig fogadó-órát tart, ahol a teológusokkal való személyes 

beszélgetésekben formálódik a teológusok élete. Igazgató minden kedden 

fél 8 órakor Nagykönyörgést tart Máté evangéliuma alapján. A 

Lelkésznevelő Intézet évfolyam bibliaórákat tart. Az I. és II. évfolyam 

Márk evangéliumát, a III. és IV. évfolyam a Prédikátor könyvét, az V.





évfolyam a Jelenések könyvét olvassa. - Igazgató Minden heten kedden este 

6 órakor Otthon-órát tart az egész Ifjúság részére. Az otthon-órákon az 

Ifjúság szabad beszélgetésben vitatja meg aktuális kérdéseit és 

problémáit. - Reformációkor és ádventben ünnepi otthon-órát tartottunk az 

Akadémia tanáraival és üzemi konyhánk dolgozóival. - Az Akadémia tanárai 

havonként egyszer beszámoltak az Ifjúságnak tudományágaik fejlődéséről és 

mai helyzetéről. December 4.-én és 5.-én csendesnapokat tartottunk a 

teológusok részére az Akadémia tanárainak és meghívott lelkészek 

szolgálatával: "Teológus bűnök" címen. A teológusok és tanáraik a tanév 

folyamán teológus-napokat ós supplikációkat tartottak az ország egész 

területén. A Lelkésznevelő Intézetben minden este áhítatot tartanak a 

teológusok. 

- A kántori szolgálatra való felkészülés céljából az Intézetben 

intézményes harmónium-tanulás folyt. - Teológusaink lelkészi és kántori 

kisegítéssel is szolgáltak a Gyülekezetekben. Az Intézetben komoly 

kulturális és sport-munka folyik. 1953-ban jelent meg először az Intézet 

Fali Újságja. Kiállításokon csoportosan, egyéb rendezvényeken egyénileg 

vettünk részt. Teológusaink látogatják a Fővárosi könyvtárakat és 

állandóan élnek azokkal a kulturális alkalmakkal, amiket a Főváros nyújt. 

Az Intézet házi sakk-versenyt rendezett. Teológusaink sportolása télen és 

nyáron is egyaránt folyt. Társadalmi munkában megkezdtük sportpályánk 

építését. 

 

5./ Igazgató munkájából. –Igehirdetési szolgálatot végzett: A 

Nagybudapesti ifjúsági csendesnapon, a Deák-téri gyülekezet 

szeretetvendégségén, a Budai Egyházmegye lelkészi munkaközösségében, a 

Budapest-Fasori templomban, a Rádióban, a pesthidegkúti és az Óbudai 

gyülekezetben, a Budapest-Kőbányai gyülekezetben, a Pestúlyhelyi 

templomban, a Pilisi gyülekezetben, a Zuglói gyülekezet 

szeretetvendégségén, a Rákospalotai teológus napon, a Budapest-Rákóczi 

úti gyülekezet szeretetvendégségén. Megkezdte a Deák-téri esték c. 

művész-esték rendezését. Állandó cikkírója az Evangélikus Életnek. 

 

6./ AZ Evangélikus Egyházegyetem 1953. március 11-12.-én tartott 

Tanácsülése elfogadta az Intézet 1953. évi számadását 400.180.31 Forint 

bevételi és 396.163.65 Forint kiadási összeggel, valamint az 1954. évi 

költségvetését 400.000.--Forint összegben 

Budapest, 1954. szeptember 13. 

igazgató 





3.sz. melléklet 

Jelentés 

az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 1952. évi működéséről. 

 

Az Evangélikus Egyházegyetem Sajtóosztályát javaslataink alapján 1950. 

június 27-én szervezte az egyházegyetem presbitériuma és akkor tartott 

ülésének 5. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozatával. A Sajtóosztály 

szervezését és a Sajtóosztály szabályzatát ezután az egyházegyetem 

elnöksége az egyetemes közgyűlés elé terjesztette, mely az 1950. 

szeptember 29-én tartott ülésén a 38. jegyzőkönyvi pontban foglalt 

határozatával elfogadta. Mégis tulajdonképpen 1952. volt az az esztendő, 

amelyben a Sajtóosztály egész jelenlegi formájában kibontakozott és 

működését kiterjesztette az országos egyház valamennyi sajtó, könyvkiadói 

és iratterjesztési területére. Ennek több előfeltétele volt. Az előző 

évben még fennállottak más egyházi kiadóvállalatok is, melyek fokozatos 

megszűnése után ezek tevékenysége a Sajtóosztály keretei közé 

szerveződött, másrészt a Sajtóosztály kezdeti formáinak az egyetemes 

egyház ügyvitelével és háztartásával összefonódott kérdései voltak, 

különösen abból kifolyólag, hogy az Evangélikus Élet, a mai Sajtóosztály 

alapvállalata kezdetben az Országos Luther Szövetségé volt, az Országos 

Luther Szövetség, pedig az egyetemes egyházba szerveződött át az 

egyházegyetem férfimunkája címén, s ezzel együtt összefüggések létesültek 

az Evangélikus Élet és az egyetemes egyház között. 1952-ben sikerült az 

egyházegyetem Sajtóosztályának teljes önállóságát kiépíteni és az 

egyetemes egyházzal és annak minden szervével az elszámolásokat megejteni. 

Ez természetesen csak úgy sikerülhetett, hogy az Egyetemes Sajtóosztály 

ebben az esztendőben igen nagyarányú virágzásnak indult, s ezzel igazolta 

azokat az elgondolásokat, melyeknek alapján 1950-ben megszerveztük azt. 

Ma elmondható, hogy az Egyetemes Sajtóosztály egyházunk egyik 

legbiztosabb alapokon álló szerve. 

A fenti fejlődés üteme a következő volt: 1952. január 22-én az Egyetemes 

Sajtóosztály letörlesztette az Egyházegyetem Nyugdíjintézetével szemben 

addig fennállt 10.000,- forintos tartozását. 

1952. január 24-én készített átadás és átvételi jegyzőkönyv szerint az 

Egyetemes Sajtóosztály átvette a Fébé Könyvkiadó Vállalat és 

Könyvkereskedés megmaradt anyagát úgy, hogy annak jó részét az 

Egyházegyetem Diakóniai Osztálya elődjének: a Szeretetszolgálatnak 

jövedelmeként a szeretetszolgálatnak adományozta. Ezzel kapcsolatban kb. 

30.000,- forintot juttatott az Egyetemes Sajtóosztály az egyetemes egyház 

szeretetszolgálatának. 

1952. június 30-ig az Egyetemes Sajtóosztály teljes egészében 

letörlesztette a Független Nyomdánál fennállott tartozását, mely az 

Evangélikus Élet megalapítása, illetve újra megindítása, tehát 1948. 

októbere óta általában 30-40.000,- forint körül mozgott. 

1952. április 16-án véglegesen lezárult az Egyetemes Sajtóosztály 

végelszámolása az egyetemes egyházzal, melynek keretében elszámolta 

azokat a költségeket, melyeket az egyetemes felügyelő az annak idején 

fennállott „X” rendelkezési alapból juttatott, melyek az egyetemes egyház, 

illetve a Luther Társaság különböző könyvkiadványaiból 





állottak fenn és elszámolta az egyetemes egyháztól átvett bizományi 

könyveket is. Mindezzel az Egyetemes Sajtóosztály anyagilag teljesen 

önállóvá és adósságmentessé lett. 

1952. év munkájáról adott jelentésem első Isten iránti hálára kötelező 

bejelentése tehát az, amit az Egyetemes Sajtóosztály adósságmentes 

működéséről tehetek. 

1952. március 24-én vette át az Egyetemes Sajtóosztály a lelkipásztor 

című lelkészi szakfolyóiratot a Dunántúli Egyházkerülettől, illetőleg 

Veöreös Imre szerkesztő és kiadótól, miután azt Veöreös Imre egyetemes 

egyházhoz intézett átiratában felajánlotta. Az akkor tartott püspöki 

gyűlés a Lelkipásztor című lelkészi szakfolyóiratot az Egyetemes 

Sajtóosztály kiadásába rendelte, a Sajtóosztály szabályzatának szelleme 

szerint. A március 24-én készített átadás-átvételi szerződés szerint a 

Lelkipásztort a Sajtóosztály 477.61 forint készpénz-maradvánnyal és 

10.382.84 forint csekkszámla betéttel vette át. 

A további fejlődés mozzanataihoz tartozik, hogy 1952. májusában a 

belkereskedelmi miniszter a Sajtóosztály kérésére átadta az azelőtt 

államosított Ungár Aladár könyvkiadó vállalat és könyvesbolt, valamint a 

Balázs László-féle könyvkiadó vállalat és könyvesbolt államosított 

raktárának egyik részét a Sajtóosztályunknak. 

1952. október 1.-ével az Egyetemes Sajtóosztály az Üllői út 24. szám 

alatti helyiségéből a Puskin utca 12. szám alatti Déli Egyházkerületi 

székház helyiségeibe költözött, ahol megfelelő irodahelyiségeket és 

raktárakat létesítettünk. A székház ilyen irányú átalakításához az 

Egyetemes Sajtóosztály 10.000,- forinttal járult hozzá. 

Ez az átköltözés tette lehetővé, vagy ezt az átköltözést az is sürgette, 

hogy az Egyetemes Egyház elsősorban könyvtárának és levéltárának 

megfelelő elhelyezéséről gondoskodjék. 

Részben az egyetemes könyvtár és levéltár érdekében, de másrészt az 

önálló fenntartás olyan nagymérvű regie okából, mely a jövedelmet szinte 

teljesen felemésztette, 1952. december 31-én beszüntettük a Luther 

Társaság volt Luther boltjának, mint nyílt árusító üzletnek fenntartását, 

s annak iparengedélyét megszüntettük. A Luther Társaság már 1951-ben 

megszűnt, a Sajtóosztály azonban mindeddig külön vagyonként és teljesen 

önállóan kezelte a megmaradt Luther boltot. A fenntartásnak ez a módja 

gazdaságilag teljesen lehetetlenült és veszélyeztette könyvkiadásunk 

fejlődését. Az egyházi iratterjesztésnek ezen nyílt árusítású üzlet 

formájában való fenntartása veszélyeztette az egyházi iratterjesztést is, 

mivel annak regie szinte teljesen felemésztette a meglévő és nem túl 

számottevő egyházi könyvraktárt. 1953-ban történt meg azután a Luther 

boltnak az Egyetemes Sajtóosztály egyik alvállalataként való 

megszervezése, ugyancsak a Puskin utcában. Ez hosszadalmas és igen 

nehézkes munkával járt, lévén a Luther boltnak igen elhanyagolt és 

szövevényesen kezelt nyilvántartási és leltár-rendszere. 

Mindezen változások, illetve a fejlődésnek mindezen mozzanatai alapján az 

Egyetemes Sajtóosztály felépítése jelenleg a következő: 

Az Egyetemes Sajtóosztály az egyetemes egyház gazdaságilag teljesen 

önálló lapkiadó, könyvkiadó és iratterjesztő vállalata, 





mint az egyetemes egyház egyik osztálya az egyetemes egyháznak tartozik 

számadási felelősséggel és jelentéstétellel. Elnöke Vető Lajos püspök, 

előadója Dezséry László püspök, ügyvivő lelkésze /……/ László. A 

Sajtóosztálynak jelenleg öt alkalmazottja van és két teológus, mint 

expedíció. 

Az Egyetemes Sajtóosztály az Állami Egyházügyi Hivatal által elismert 

egyetlen sajtószerve az egyháznak, s az Állami Egyházügyi Hivatal 

rendkívüli előzékenységgel segíti munkájában. 

Az Egyetemes Sajtóosztály a tulajdonosa valamennyi alvállalat 

eredményeinek, beleértve a ma már igen számottevő raktárt. A Sajtóosztály 

maga az alvállalatok szükségletei szerint diszponál az alvállalatok 

eredményei között. 

Az alvállalatok a következők: Az Evangélikus Élet című országos 

evangélikus hetilap, mely jelenleg 10.000 példányban jelenik meg, s 

melynek fenntartása 1952-ben rentábilisnak volt mondható, mert az a 

deficit, amely kiadásával kapcsolatban fennállott, abból állott elő, hogy 

a Sajtóosztály fenntartásának, vagyis személyi és dologi kiadásainak 

egészét az Evangélikus Élet elszámolásában könyveljük. Ez azért van így, 

mert a Sajtóosztály kialakulása óta az Evangélikus Élet volt az 

alapvállalata és az előző évekkel rendszeresen történő statisztikai 

összehasonlítás a fenntartási és ráfordítási költségek tekintetében nem 

volna tovább folytatható, ha ezt a rendszert megváltoztatnánk. 

A lelkipásztor című lelkészi szakfolyóirat, mely 1952-ben 750 példányban 

jelent meg, s melynek kiadása rentábilis volt, megjegyzendő azonban, hogy 

csak olyan formán, hogy bizonyos készpénz-tartaléka volt és a 

Lelkipásztorral szemben a nyereség-elszámolást az Egyetemes Sajtóosztály 

felé elvégeztük ugyan, de nem hajtottuk végre. 

Könyvkiadás, melynek bevétele 1952-ben igen tetemes volt, úgyhogy a 

Sajtóosztály más vállalatainál mutatkozó deficitet fedezte, s ugyanakkor 

könyvkiadói alap létesítését is megengedte és biztosította. 

Iratterjesztés, mely 1952. év végéig laza összefüggésben volt az 

Egyetemes Sajtóosztállyal, lévén még akkor az önállóan működő Luther bolt. 

Az 1952. évet azonban sikerült kisebb nyereséggel zárnia. Ez a nyereség 

jóval nagyobb lehetett volna, ha a Sajtóosztály az egyetemes egyház 

szeretetszolgálatát segíteni akarván, nem engedte volna át a Fébé 

könyvkereskedés átvételével kapcsolatos várható hasznait a 

Szeretetszolgálatnak. A Sajtóosztály szabályzata módot nyújtott volna 

ezen megszűnő könyvkiadó és könyverjesztő vállalat egész megmaradt 

anyagának átvételére, a Sajtóosztály azonban honorálta a 

Szeretetszolgálatnak a kérését, amely viszont arra hivatkozott, hogy a 

Fébé Könyvkereskedés bevételeire volt építve annakidején a volt Fébé 

szeretetszolgálatnak néhány ága. E bevételek kiesése tehát megrendítette 

volna az egyetemes egyház szeretetszolgálatát, amikor a Fébé 

intézményeket át kellett vennie. 

1952-ben tértünk át az egyházi szükségletet ellátandó, a gyertyaostya és 

bor, valamint a bibliaterjesztés vállalkozására. 

Kiemelem, hogy a bibliaterjesztés a Magyar Bibliatanács keretében a 

Református Egyházzal, mint kiadóval való szoros együttműködésben 





1952-ben egyházunk szükségleteit teljesen kielégítő módon folyhatott. 

1952. esztendőben az egyházi sajtó országos támogatására nemcsak az 

anyagi alapot igyekeztünk megszerezni, elsősorban az előfizetők szerzése 

és előfizetéseik stabilizálása útján, hanem gondoskodtunk egyházi sajtónk 

szellemi bázisáról és támogatásáról is két fontos intézkedés útján. Az 

1951. őszén tartott egyetemes közgyűlésen elfogadott javaslatunk szerint, 

1952. februárjáig megszerveztük az egyházmegyei sajtómegbízott lelkészek 

együttesét, még a négy egyházkerület rendszerében, majd 1952. október 3.-

áig újraszerveztük azt az 1952. évi I. törvénycikk új egyházi beosztása 

alapján. E sajtómegbízottak megfelelő instrukciókat és utasításokat 

kaptak munkájuk végzéséhez. A sajtómegbízott lelkészek egyházmegyei 

működése az egyházkormányzat szempontjából, különösen helyes egyházi 

magatartások kialakítása szempontjából szép eredményeket hozott. 

1952. októberében az Evangélikus Élet hírszolgálatának megszervezése 

érdekében az addig mindenütt rendszeresített esperesi segédlelkészeket is 

bevontuk az országos sajtómunkába. Ez az intézkedés jóval kevésbé vált be, 

mint az előbbi, melynek okát abban kell keresnünk, hogy az esperesek 

segédlelkészüknek ezt a kötelezettségét nem veszik egész komolyan és nem 

is támogatják őket abban. 

Egészében véve 1952. év munkáját az Egyetemes Sajtóosztály igen nagy 

eredményekkel fejezte be és ezt az esztendőt lehet tekinteni egyházi 

sajtóügyeink végleges és helyes rendezése esztendejének. 

Kérem jelentésem tudomásulvételét és vagyok 

 

Budapest, 1954. március 10. 

szolgatársi szíves üdvözlettel: 

 

 

püspök, 

a Sajtóosztály előadója. 





Jelentés 

az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 1953. évi működéséről. Az 

Egyházegyetem Tanácsának 1954. március 11-12-i ülésére. 

 

Az Egyetemes Sajtóosztály az 1953. esztendőben az 1952-ben kialakított és 

igen jól funkcionáló szervezetben további jelentős fejlődést mutatva 

működött. 

Ennek az esztendőnek az előbbihez képest és egyházunk sajtójának 

biztosítottsága szempontjából jelentős újabb eseményei a következők. 

1953-ban az Állami Egyházügyi Hivatal teljesen kialakította és 

részleteiben is biztosította az egyházak papírfelhasználási kontingenség 

és határozott vágányba került egyházunk könyvkiadói tevékenysége, mely 

mindig a következő esztendőre benyújtott könyvkiadási terv alapján 

bontakozik ki. Az 1953. évi könyvkiadási tervet azonban részben a 

kéziratok késedelmes elkészülte, részben elsősorban nyomdatechnikai okok 

miatt egészében nem tudtuk végrehajtani. Rendkívül súlyosan esett a latba 

az a nyomdai nehézség, melyet az 1953. év őszén fennállott 

áramkorlátozási zavarok jelentettek. Így több kiadványunk késedelmesen 

jelent meg, és így az 1954. évi papírfelhasználási tervünket zavarja, 

másrészt más kiadványok teljesen áttolódtak az 1954. esztendőre. 

Az elmúlt esztendőben a könyvkiadás szempontjából azt az elvet 

érvényesítettük, hogy – mivel néhány éven keresztül nem sikerült 

megfelelő arányban ellátni egyházunkat elsősorban az istentiszteleti és 

gyülekezeti életben szükségelt kiadványokkal –, igen jól átgondolt terv 

alapján a sajtóértekezletek közös munkája gyümölcseként elsősorban 

ezeknek a kiadványoknak megjelentetésére szorítkoztunk, illetve ezen 

kiadványok megjelentetését készítettük elő. Ezért adtuk ki Luther Márton: 

Kis Kátéjának új fordítását 30.000 példányban, újra kiadtuk az Útmutató a 

Szentírás olvasásához 1953. és 1954. című művet, az Istentiszteleti 

Rendet, mindhármat 10.000 példányban; valamint előkészítettük a 

Konfirmációs Káté kiadását 12.000 példányban, mely a napokban hagyja el a 

nyomdát és előkészítettük Botta István két bibliai történet tankönyvének 

kiadását 10-10.000 példányát, ez azonban szintén áttolódott az 1954. 

esztendőre. Megjegyzem, hogy még az előző esztendőről kb. 40.000 

példányban áll rendelkezésünkre a Passiós könyv, s így elmondható, hogy a 

legfontosabb kiadványaink ma rendelkezésre állanak, s a Keresztyén 

Énekeskönyv kiadásáról, valamint az egyházunk Hitvallási iratainak 

együttes kiadásáról kell elsősorban gondoskodnunk. Idetartozik az 

általános iskolák számára kiadandó, összesen négy tankönyvünk, melyek az 

előmunkálatok szempontjából 1953-ban nyertek tisztázást úgy, hogy az 

általános iskolák I-II. és III-IV. osztályára bibliai történeteket adunk 

ki, V-VI. osztályára egyetemes és magyar egyháztörténetet, VII-VIII. 

osztályára pedig hit- és erkölcstant bibliaismertetéssel együtt. 

1953. esztendőben erősen kiépítettük egyházi lapjaink külföldi 

terjesztését, elsősorban Csehszlovákia és Románia, magyarul tudó 

lelkészei felé, de a világ minden tájára is. 

Ez esztendőben erősen kiépítettük az Evangélikus Élet templomi 

példányonkénti 





eladását, mert a lelkészek azt jelentették, hogy sok olyan egyháztag van, 

aki szívesen megvásárolja rendszeresen a lapot, viszont arra előfizetni 

nem tud. Megjegyzem, hogy a gyülekezetek egész sorában igen becsületesen 

végzik ezt a munkát. 

Az elmúlt esztendőben erősen kiépítettük egyházi lapjaink bírálatát 

országszerte, elsősorban az egyházmegyei lelkészi munkaközösségekben s ez 

lapjaink erős tartalmi fejlődésére vezetett. 

Igen rendszeresen folytattuk a sajtóértekezleteket, melyeken rendkívül 

fontos határozatok születtek nemcsak a sajtómunkára, de általában egyházi 

életünkre vonatkozóan is. Jelentős volt az 1953. évi országos 

sajtóértekezlet is. 

Nagyarányú könyvterjesztő akciót végeztünk a lelkészek között, hogy a 

lelkészi könyvtárakat megerősítsük. Ezt az akciót, mely 20-70%-os 

árleszállításokat jelentett, lelkészeink igen szívesen fogadták. 

A nyugdíjas lelkészeknek küldött püspöki körlevélben, ezeket a 

lelkészeket felszólítottuk memoárírásra, melyből egyházunk 

történetírásának komoly hasznát reméljük. 

Jelentem, hogy 1953. február 19-e óta Szeberényi Tamás, a Sajtóosztály 

ügyvivő-lelkésze végzi a Hungarian Church Presshez szolgáló egyházi 

tudósításunk munkálatait is. 

Kelet-békés: Fecske Pál, Battonya 

Nyugat-békés: Boros Károly, Nagyszénás 
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Nógrádi: Garami Lajos, Egyházasdengeleg 

Fejér-Komáromi: Németh Géza, Csabdi 

Budai: Komjáthy Lajos, Budapest 

Győr-Soproni: Sághy Jenő, Bezi 

Vasi: Mátis István, Nádasd 

Veszprémi: Bácsi Sándor, Pápa 

Teológiai Akadémia 

ifjúsága között: 

Karner Ágoston 

 

Kérem jelentésem elfogadását és vagyok 

 

Budapest, 1954. március 10. 

 

 

szolgatársi szíves üdvözlettel: 

 

 

 

püspök, 

a Sajtóosztály előadója 

 





12.sz. melléklet 

 

Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály Szabályzata 

 

1.§. 

Az Evangélikus Egyházegyetem a saját kiadásában megjelenő sajtótermékek 

kiadásának és terjesztésének intézésére, és az egyházi sajtómunka 

tervszerű egybehangolása érdekében Egyetemes Sajtóosztályt létesít. 

Elnevezése: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály.- Az Evangélikus Egyetemes 

Sajtóosztály a Magyarországi Evangélikus Egyház lap – és könyvkiadója, 

központi ismeretterjesztője. 

2.§. 

Az Egyetemes Sajtóosztály munkaterületei: 

a/ Az Egyházi sajtóvállalatokkal az érintkezés fenntartása és munkájuk 

egybehangolása. 

b/ Újság és folyóiratok kiadása és ezek munkájának felügyelete. 

c/ Énekeskönyv, tankönyv, hitvallási iratok, agendák, stb. tehát 

közhasználatos hivatalos kiadványok kiadása és terjesztése. 

d/ Könyvkiadás /teológiai, építő, ébresztő-művek, traktátusok, egyházi 

szépirodalom, stb./ 

e/ Bibliaterjesztés. 

f/ Az iratterjesztés országos megszervezése, együttműködve a jelenleg 

meglévő iratterjesztő központokkal. 

g/ Egyházunk sajtójának és könyvkiadásának elvi irányítása a Sajtóosztály 

Tanácsa, határozatainak értelmében. 

3.§. 

Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály vezetője a Sajtóosztály elnöke. A 

Sajtóosztályt a Sajtóosztály előadója igazgatja. Ezt a két tisztséget a 

püspökök megegyezésük szerint töltik be. 

A Sajtóosztály hivatalának adminisztratív vezetője az ügyvivő lelkész. Az 

ügyvivő lelkészt a püspökök, mint a Sajtóosztály elnöke és előadója 

együtt alkalmazzák. Munkáját az ő rendelkezéseik szerint végzi, 

díjlevelét az Egyházegyetem Tanácsa állapítja meg és az Egyházegyetem 

elnöksége hagyja jóvá. Díjlevelét az Egyházegyetem Tanácsa adja ki. 

A Sajtóosztály alkalmazottait a Sajtóosztály elnöke és előadója együtt 

alkalmazzák a szükséges létszámban az állami munkatörvények figyelembe 

vételével. 

4.§. 

Az Egyetemes Sajtóosztály szervezeti felépítése: 

a/ Az Egyetemes Sajtóosztály elvi irányítását a Sajtóosztály Tanácsa 

végzi. A Sajtóosztály Tanácsának elnöke a Sajtóosztály elnöke, előadója a 

Sajtóosztály előadója. – Sajtóosztály Tanácsának tagjait az Egyházegyetem 

Közgyűlése hat évre választja. 

b/ Minden, az Egyetemes Sajtóosztállyal kapcsolatos még nem szabályozott 

kérdésben, mint pl. alosztályok létesítése, az Egyházegyetem Tanácsa, – 

sürgős esetekben az Egyházegyetem közgyűlésének elnöksége dönt, az 

Egyházegyetem Tanácsa utólagos jóváhagyása mellett. 





 

c/ Az Egyházegyetem Közgyűlésének évenként jelentésben számol be a 

Sajtóosztály működéséről. 

5.§. 

Az Egyházegyetem az Egyetemes Sajtóosztály munkájába vonja be azon 

sajtóvállalkozások munkáját, melyek idő közben bármily okból megszűnnének, 

minden esetben szerződésileg szabályozva az átveendő vagyon, vagy terhek 

kérdését, mely ügyekben szintén az Egyházegyetem Tanácsa jóváhagyása és 

az előző tulajdonos törvényes képviselőjének, mint szerződést kötő félnek, 

határozata szükséges. 

6.§. 

Az egész egyház használatában álló közhasznú könyvek, úgymint egyetemesen 

használt énekeskönyvek, hitvallási iratok, agendák, hittankönyvek és 

káték, kiadói munkáját az Egyetemes Sajtóosztály munkakörébe vonja a 

szerzett jogok épségben tartásával. 

7.§. 

A bibliaterjesztés országos egyházi feladat. Ezért a bibliaterjesztéssel 

ma foglalkozó iratterjesztések érdekeinek szem előtt tartásával úgy 

szervezendő meg, – az Egyetemes Sajtóosztály keretén belül –, hogy a 

bibliaterjesztéssel kapcsolatos háztartás, raktár, ügyvitel, könyvelés és 

számadás az egyéb ügyektől teljesen el legyen választva. Elv az, hogy a 

bibliával kapcsolatos minden bevétel kizárólag a bibliaterjesztés céljait 

szolgálhatja. A bibliaterjesztés tekintetében figyelembe kell venni és 

pontosan be kell tartani az evangélikus egyháznak a református egyházzal 

a biblia kiadására vonatkozó megállapodását. 

8.§. 

A Sajtóosztály, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház lap- és 

könyvkiadója, központi iratterjesztője, vagyoni, háztartási és gazdasági 

vonatkozásban teljesen önálló. A Sajtóosztály vagyonát csak egyházi 

sajtócélokra lehet felhasználni. A Sajtóosztály a bibliaterjesztés és 

egyéb kiadványok létrehozása érdekében adományokat is gyűjthet. Az 

egyházgyülekezetek évi egy sajtóoffertoriummal és évi egy 

bibliaterjesztési offertoriummal támogatják a Sajtóosztály tevékenységét. 

A bibliaterjesztési offertorium 25%-a az egyházkerületek kezelésében 

marad. 

9.§. 

A Sajtóosztály gazdasági irányításáért a Sajtóosztály előadója felelős. A 

Sajtóosztály pénzkezelése saját csekkszámláin történik. A házipénztárban 

1000.- forintnál nagyobb összeg nem tartható. A Sajtóosztály számadásait 

az Egyházegyetem Számvevőszéke ellenőrzi. A Sajtóosztály az Egyházegyetem 

Tanácsának évente bemutatja költségelőirányzatát és zárszámadását 

jóváhagyás céljából. 

10.§. 

Az Egyetemes Sajtóosztály lehetőleg összehangolja kiadói tervét és 

általában sajtópolitikáját a református egyház konventi sajtóosztályával. 





Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály Szabályzata 

1.§. 

Az Evangélikus Egyházegyetem a saját kiadásában megjelenő sajtótermékek 

kiadásának és terjesztésének intézésére és az egyházi sajtó 

munkatervszerű egybehangolása érdekében Egyetemes Sajtóosztályt létesít. 

Elnevezése: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály. Az Evangélikus Egyetemes 

Sajtóosztály a Magyarországi Evangélikus Egyházi lap – és könyvkiadója, 

központi iratterjesztője. 

 

2.§. 

Az Egyetemes Sajtóosztály munkaterületei: 

a/ Az Egyházi sajtóvállalatokkal az érintkezés fenntartása és munkájuk 

egybehangolása. 

b/ Újság és folyóiratok kiadása és ezek munkájának felügyelete. 

c/ Énekeskönyv, tankönyv, hitvallási iratok, agendák, stb., tehát 

közhasználatos hivatalos kiadványok kiadása és terjesztése. 

d/ Könyvkiadás /teológiai, építő, ébresztő-művek, traktásusok, egyházi 

szépirodalom, stb./. 

e/ Bibliaterjesztés. 

f/ Az iratterjesztés országos megszervezése, együttműködve a jelenleg 

meglévő iratterjesztő központokkal. 

g/ Egyházunk sajtójának és könyvkiadásának elvi irányítása a Sajtóosztály 

Tanács határozatainak értelmében. 

 

3.§. 

Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály vezetője a Sajtóosztály elnöke. A 

Sajtóosztályt a Sajtóosztály előadója igazgatja. Ezt a két tisztséget a 

püspökök megegyezésük szerint töltik be. 

A Sajtóosztály hivatalának adminisztratív vezetője az ügyvivő lelkész. Az 

ügyvivő-lelkészt a püspökök, mint a Sajtóosztály elnöke és előadója 

együtt alkalmazzák. Munkáját az ő rendelkezéseik szerint végzi, 

díjlevelét az Egyházegyetem Tanácsa állapítja meg és az Egyházegyetem 

elnöksége hagyja jóvá. Díjlevelét az Egyházegyetem Tanácsa adja ki. 

A Sajtóosztály alkalmazottait a Sajtóosztály elnöke és előadója együtt 

alkalmazzák szükséges létszámban az állami munkatörvények figyelembe 

vételével. 

 

4.§. 

Az Egyetemes Sajtóosztály szervezeti felépítése: 

a/ Az Egyetemes Sajtóosztály elvi irányítását a Sajtóosztály Tanácsa 

végzi. A Sajtóosztály Tanácsának elnöke a Sajtóosztály elnöke, előadója a 

Sajtóosztály előadója. A Sajtóosztály Tanácsának tagjait az Egyházegyetem 

Közgyűlése hat évre választja. 

b/ Minden, az Egyetemes Sajtóosztállyal kapcsolatos, még nem szabályozott 

kérdésben, mint pl. alosztályok létesítése. Egyházegyetem Tanácsa, – 

sürgős esetekben az Egyházegyetem közgyűlésének elnöksége dönt, az 

Egyházegyetem Tanácsa utólagos jóváhagyása mellett. 





 

c/ Az Egyházegyetem Közgyűlésének évenként jelentésben számol be a 

Sajtóosztály működéséről. 

 

5.§. 

Az Egyházegyetem az Egyetemes Sajtóosztály munkájába vonja be azon 

sajtóvállalkozások munkáját, melyek időközben bármely okból megszűnnének, 

minden esetben szerződésileg szabályozva az átveendő vagyon, vagy terhek 

kérdését, mely ügyekben szintén az Egyházegyetem Tanácsa jóváhagyása és 

az előző tulajdonos törvényes képviselőjének, mint szerződést kötő félnek, 

határozata szükséges. 

 

6.§. 

Az egész egyház használatában álló közhasznú könyvek, úgymint egyetemesen 

használt énekeskönyvek, hitvallási iratok, agendák, hittankönyvek és 

káték kiadói munkáját, az Egyetemes Sajtóosztály munkakörébe vonja a 

szerzett jogok épségben tartásával. 

 

7.§. 

A bibliaterjesztés országos egyházi feladat. Ezért a bibliaterjesztéssel 

ma foglalkozó iratterjesztések érdekeinek szem előtt tartásával úgy 

szervezendő meg, – az Egyetemes Sajtóosztály keretén belül –, hogy a 

bibliaterjesztéssel kapcsolatos háztartás, raktár, ügyvitel, könyvelés és 

számadás, az egyéb ügyektől teljesen el legyen választva. Elv az, hogy a 

bibliával kapcsolatos bevétel kizárólag a bibliaterjesztés céljait 

szolgálhatja. A bibliaterjesztés tekintetében figyelembe kell venni, és 

rendesen be kell tartani az evangélikus egyháznak a református egyházzal 

a biblia kiadására vonatkozó megállapodását. 

 

8.§. 

A Sajtóosztály, mint a Magyarországi Evangélikus Egyház lap- és 

könyvkiadója, központi iratterjesztője, vagyoni, háztartási és gazdasági 

vonatkozásban teljesen önálló. A Sajtóosztály vagyonát csak házi 

sajtócélokra lehet felhasználni. A Sajtóosztály a bibliaterjesztés és 

egyéb kiadványok létrehozása érdekében adományokat is gyűjthet. Az egyház 

gyülekezetet évi egy sajtó offertóriummal és évi egy bibliaterjesztési 

offertóriummal támogatják a Sajtóosztály tevékenykedését. A 

bibliaterjesztési offertórium 25%-a az egyházkerületek kezelésében marad. 

 

9.§. 

A Sajtóosztály gazdasági irányításáért a Sajtóosztály előadója felelős. A 

Sajtóosztály pénzkezelése saját csekkszámláin történik. A házi pénztárban 

1000.- forintnál nagyobb összeg nem tartható. A Sajtóosztály a 

számadásait az Egyházegyetem Számvevőszéke ellenőrzi. A Sajtóosztály az 

Egyházegyetem Tanácsának évente bemutatja költségelőirányzatát, és 

zárszámadását jóváhagyás céljából. 

 

10.§. 

Az Egyetemes Sajtóosztály lehetőleg összehangolja kiadói tervét és 

általában sajtópolitikáját a református egyház konventi sajtóosztályával. 





4. sz. melléklet 

Összevont jelentés 

a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Diakoniai Osztályának 1952. és 

1953. évi működéséről. 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Diakoniai Osztályának részletes 

jelentése alapján a következő összevont jelentést terjesztem a 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés elé. 

 

1./ Az 1952. esztendő 

 

Az egyház diakoniai munkája, mint a keresztyén élet cselekvő formájának a 

megnyilatkozása ebben az évben még csak kis mértékben volt ismeretes 

gyülekezeteink és híveink előtt, komoly kételyek merültek fel a 

tekintetben is, hogy egyáltalán vannak-e és működnek-e 

szeretetintézményeink. 

Szeretetszolgálatunk 10 intézményben, 210 ápolttal és 32 gondozóval 

működött. Egyházi bevételi forrásunkat az országos offertorium és egyéni 

adományok képezték. Az előbbinek összege 23.000, az utóbbié pedig 

18.505,65 Ft volt. 





2./ Az 1953. esztendőben 

A szeretetintézmények gondnoksága a VIII. T.c. alapján megszűnt és 1953. 

április 1.-ével megalakult a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

Diakoniai Osztályává. A Diakoniai Osztály ügyvivője az Egyházegyetem 

elnökségének megbízása alapján Sztehlo Gábor lelkész lett, akit az 

Egyházegyetem tanára 1954. III. 11-12.-i ülésén ügyvivői lelkésznek 

választott meg és díjlevelét kiadta. 

A Diakoniai Osztály 18 otthonban 383 ápolttal és 72 gondozóval kezdte meg 

munkáját. Az év végére az ápoltak száma 424-re növekedett, akiket 82 

gondozó látott el. 

 

Intézményeink: 

 

1. Kistarcsa 

Az otthon létszáma: 22 ápolt, 3 alkalmazott. Özvegy papnék otthona. Az 

intézményért felelős helyi gyülekezet a cinkotai egyházközség. 

 

2. Budapest Vöröshadsereg útjai és Modori úti otthonok. 

A létszám 26 öreg ápolt és 37 idióta gyermek, 18 alkalmazott. Felelős 

helyi gyülekezete a budahegyvidéki. 

 

3. Mátraszentimre-Bagolyirtás. 

Üdülő 12 személy számára. Az intézmény működéséért közvetlenül az 

Egyházmegye Diakoniai Osztálya felelős. 

 

4. Piliscsaba 

Az otthon létszáma: 12 öreg ápolt és 4 munkás. Az intézmény működéséért 

az Egyházmegye Diakoniai Osztálya felelős. 

 

5. Albertirsa 

Öreg nők otthona, 18 gondozottja van és 2 alkalmazottja. Az intézményért 

felelős a 2 albertirsai /……/ 

 

6. Bonyhád. 

32 idióta leánygyermek otthona, 12 alkalmazottja van. Az intézmény 

működéséért felelős Bonyhádi Egyházközség. 





 

7. Nyíregyháza. Elim. 

31 nyomorék leánygyermek ápoltja van, 5 munkással. Az intézményért 

felelős helyi gyülekezet, Nyíregyháza. 

 

8. Nyíregyháza. 

Öreg nők otthona. Ápoltjainak száma 10, alkalmazottaié 2. Az intézményért 

/……/ gyülekezete Nyíregyháza. 

 

9. Gyenesdiás 

Kapernaum, kettős hivatást tölt be. Egyrészt öreg lelkészek és 

lelkészházaspárok otthona, másrészt konferenciák, lelkészi munkaközösségi 

összejövetelek és tanfolyamok színhelye. Az intézmény működéséért felelős 

a Keszthelyi Egyházközség. 

 

10. Pécs. 

Öreg nők és férfiak otthona. Gondozottak létszáma 30, alkalmazottaké 3. 

Az intézményért felelős gyülekezete Pécs. 

 

11. Budapest-Zugló. 

Öreg nők otthona. Ápoltjainak száma 41, alkalmazottaié 4. Az intézményért 

felelős helyi gyülekezet a Budapest-Zuglói Egyházközség. 

 

12. Győr. 

A Gusztáv Adolf otthon öregek otthona. Gondozottainak száma 36, 

alkalmazottaié 6. Az intézményért felelős helyi gyülekezet Győr. 

 

13. Börcs. 

Gyógyíthatatlan öregek szeretetotthona. Ápoltjainak száma16, 

alkalmazottaié 2. Az intézményért felelős helyi gyülekezet Győr. 

 

14. Sopron. 

Öreg volt diakonisszák otthona. Ápoltjainak száma 8, alkalmazottaié 2. Az 

intézményért felelős helyi gyülekezet jelenleg Győr. 





15. Balassagyarmat. 

Öreg nők otthona. 11 ápoltja van és 1 alkalmazottja. Az intézményért 

felelős helyi gyülekezet Balassagyarmat. 

 

16. Szarvas. 

Leányárvaház. Gondozottainak száma 17, alkalmazottaié 3. Felelős 

gyülekezete Szarvas, ótemplomi gyülekezet. 

 

17. Békéscsaba. 

Árvaház. Gondozottainak száma 23. Alkalmazottja 1 van. Felelős 

gyülekezete Békéscsaba. 

 

18. Békéscsaba. 

Öregotthon. Gyógyíthatatlan öregeket ápol. Ápoltjainak száma 21, 

alkalmazottaié 5. Felelős gyülekezete Békéscsaba. 

 

A szeretetszolgálati offertorium 26.000 Ft-ot eredményezett. Az egyéni 

adományok végösszege 42.067,6 Ft-ot tett ki, tehát kerek 24.000 Ft-tal 

többet, mint az 1952. esztendőben. A gyülekezeti adományokkal ez a két 

összeg közel 400.000 Ft-ra emelkedett. Az 1953. évi számadásban a bevétel 

2,162.625,68, a kiadás 2,107.994,08, az egyenleg 55.631,50 Ft. Az 

esztendő tehát maradvánnyal zárult. A Diakoniai Osztály az egyes 

gyülekezeteket támogató gyülekezetekké szervezte. 

Ebben az évben elkészült a Diakoniai Osztály ügyrendje. Az 1953. évi 

VIII. t.c. 6. §-a az összes gyülekezetet felelőssé teszi a 

szeretetintézmények fenntartásáért, melyet az Egyházegyetem Tanácsa 1954. 

III. 11-12-i ülése ideiglenesen alkalmazni rendelt az Egyetemes 

Közgyűlésig /……/, az egyes otthonok házirendjével együtt. Általában 

azoknak az egyházmegyéknek a gyülekezetei, melyek területén 

szeretetintézmény működik, költségvetésileg biztosítják az ottani 

szeretetintézmény támogatását. 

Az Egyházegyetem székházában működik a Diakoniai Osztály irodája, melyben 

félnapos igénybevétellel Kuthy Dezsőné kapott alkalmazást havi 668 Ft 

javadalommal. A Diakoniai Osztály pénztárosa a budai otthon gondnoka 

Ruizicska László, adóügyeinek 





intézője pedig Lukovszky Anna, a budai otthonok beszerzője lett. 

Mindkettőnek javadalma havi 250 Ft készpénz, továbbá fűtés, lakás, 

világítás és teljes ellátás. 

Szeretetszolgálatunk az 1953. évben az 1952. évi állapottal szemben 

erősen kiterjeszkedett. A gondnokság súlyos létfenntartási küzdelme véget 

ért és a munka kettős fejlődési irányt vett: 

1. A 18 intézmény fenntartása, a támogató szervek felelősségének 

ébrentartása, havi körlevelek kibocsátása és országos offertorium tartása 

útján. 

2. A hívek egyéni felelősségérzetének felkeltése, az áldozatban is 

megmutatkozó keresztyén életre való nevelés, diakoniai napok és 

ünnepélyek, valamint igehirdetési szolgálat útján. 

Összevont jelentésem szíves tudomásulvételét kérve vagyok őszinte 

tisztelettel.





V. Kimutatás a Magy. Ev. Egyházegyetem Diak. Osztálya keretébe tartozó intézmények személyi és anyagi viszonyairól. 

Havi kimutatás. 

 I. Özv. 

papn. 

Kistarcsa 

II.Pihenő 

/…../ 

Budapest 

III. 

Ev. /…/ 

Mátra 

IV.Öreg 

diak.o. 

Piliscsaba 

V.Öreg 

o. 

Alberti 

VI./../ 

gyermek 

otthon 

Bonyhád 

VII. 

/…/ 

gyermek. 

o. 

Nyíregy- 

háza 

VIII. 

Öreg 

papn.o. 

Gyenes 

IX.  

Öreg o. 

Pécs 

X. 

Öreg o. 

Zugló 

XI.,XII. 

XIII. 

Győr 

XIV. 

öreg o. 

Balas- 

sagyar- 

mat 

XV. 

Öreg o. 

Nyíregy- 

háza 

XVI. 

Leány- 

árvaház 

Szarvas 

XVII- 

XVIII. 

Békés- 

csaba 

 

Alkal 

mazott  

a.száma 

b.java- 

sol. 

 

 

3 

900 

 

 

4 

800 

 

 

4 

800 

 

 

4 

– 

 

 

2 

500 

 

 

10 

2.720 

 

 

5 

1.400 

 

 

3 

900 

 

 

4 

1.050 

 

 

4 

1.100 

 

 

9 

2.200 

 

 

2 

509 

 

 

2 

500 

 

 

3 

800 

 

 

6 

1.240 

 

 

82 

Gondo- 

zott 

a.száma 

b./…/ 

c./…/ 

 

 

22 

– 

5.185 

 

 

27+33=60 

8 

7.460 

 

 

– 

 

 

12 

3 

1.444 

 

 

16 

3 

2.585 

 

 

32 

– 

– 

 

 

28 

2 

– 

 

 

22 

– 

2.660 

 

 

29 

5 

7.691 

 

 

41 

19 

5.170 

 

 

61 

13 

13.730 

 

 

11 

1 

2.125 

 

 

10 

10 

– 

 

 

16 

– 

1.900 

 

21+20= 

41 

11 

6.4277 

 

 

424 

74 

56.377 

Gyül. 

havi 

hozzá- 

járulása 

225 – – 1.000 200 40 80 – 225 – 1.114 650 2.012 1.800 1.160 8.506 

Egy- 

házme- 

gyei 

hozzá- 

járulása 

– 850 – 100 200 – – 1.043 460 4.740 963 1.000 – 200 – 9.556 

Diak.o.- 

tól 

hozzá- 

járulása 

728 1.100 – 864 300 – 90 200 100 100 150 50 – 400 150 4.232 

Felsőbb 

egyh. 

hatóság 

hozzá 

járulása 

– – – – – – – – – – – – 80 – 80, 160 

Egy. 

gondoz. 

/…/ 

havi el-

lát./…/ 

322 400 – 300 200 480 360 333 326 245 320 234 268 200 200 – 

Állami 

hozzá 

járulás 

– 15.360 – – 15.360 9.120 – – – – – – – – – 39.840 





I. Kimutatás a Magy. Ev. Egyházegyetem Diak. Osztálya keretébe tartozó otthonok 

gondozottainak számáról. 

 

Sz. Az otthon neve Működési  

helye 

Gondozottak száma Gond. száma  

   1952. I. 1953. I. 1954. I. növ. csökk.  

      várható  

1 Özv. papnék otthona Kistarcsa 14 18 22 1 –  

2 Pihenő-Fénysugár Bp.Hűvösvölgy 28 38 60 1 –  

3 Ev. Üdülő Mátra/…/ 12 12 12 – –  

4 Öreg. diak. otthona Piliscsaba 12 12 12 – –  

5 Öregotthon Albertirsa 8 14 16 1 –  

6 Dolgozó leányotthon Bp. Szabó u. 32 32 – – – 1953.XII.1. 

megszűnt 

7 Egészségügyi gyermek 

o. 

Bonyhád 15 32 32 – –  

8 Egészségügyi gyermek 

o. 

Nyíregyháza 22 24 28 1 –  

9 Öreg papok otthona Gyenesdiás – 8 22 1 –  

10 Öregotthon Pécs 22 25 29 1 –  

11 Öregotthon Bp. Zugló 40 40 40 – –  

12 Öregotthon Győr 25 28 37 1 –  

13 Gyógyíthatatlan 

otthon 

Börcs 14 14 16 – –  

14 Öreg diak. otthon Sopron 3 5 8 – –  

15 Öregotthon Balassagyarmat 10 11 11 – –  

16 Öregotthon Nyíregyháza 4 6 10 1 –  

17 Leányárvaház Szarvas 16 16 16 1 –  

18 Árvaház Békéscsaba 20 24 30 1 –  

19 Öregotthon Békéscsaba 20 20 21 – –  

  Összesen: 317 383 424    

 





II. Kimutatás a Magy. Ev. Egyházegyetem Diak. Osztálya keretébe tartozó otthonok 

alkalmazottairól. 1953.XII.31. 

Sz. Név Szolgálati 

/…./ 

/…../  Szolgálatba 

lépés ideje 

Jegyzet 

   forrása havi 

össz. 

  

 Diakóniai Osztály Budapest      

1 /…./ Gábor ügyvivő /…/ 560 1951.dec.1.  

2 Ruzicska László gondnok „  1953.jan.1.  

3 Kuthy Dezsőné irodás „ 668 1952.nov.1.  

4 Lukovszky Anna /…/ diak.o. 250 1952.ápr.1.  

 I. Özv. papnék otthona, 

Kistarcsa 

     

5 /…/ Erzsébet o.vez. otthon 300 1953.jan.1.  

6 Oláh Lenke takarító „ 300 1953.szept.1.  

7 Dani Antal mindenes „ 300 1953.dec.30.  

 II. Pihenő-Fényesség Budapest      

8 Schaller Kornélia o.vez. otthon 250 1951.dec.1.  

9 Bogár Erzsébet gondozó „ 250 „  

10 Bálint Julianna konyhás „ 250 „  

11 /…/ Anna gondozó „ 250 „  

12 Gál Piroska gondozó „ 250 „  

13 /…/ Andrásné konyhai s. „ 250 „  

14 Nagy Lajosné konyhai s. „ 250 1952.szept.1.  

15 Bertalan Etel kisegítő „ 250 1953.dec.20.  

16 Weiss Henrik gondozó „ 250 1952.jan.1.  

17 Varga Éva gondozó „ 250   

18 Radnóti Ilona gondozó „ 250   

19 Döményi Jolán gondozó „ 250   

20 Kovács Ilona gondozó „ 250   

21 Kis Zsófia varrónő „ 250   

22 Mészáros Lajos mindenes „ 250   

23 Németh Istvánné nevelőnő „ 250   

24 Horváth Ilona /…/ „ 250   

25 Radnóti Mária kisegítő „ 250   

26 Szabó Lajosné éjszakás „ 250   

27 Vachó Ida takarító „ 250   

 III. Ev. Üdülő. Mátraszentimre      

28 Milicsevics Erna o.vez. otthon 250 1951.dec.1.  

29 Hidasi Mária kisegítő „ 250 „  

30 Gál Juliska takarító „ 250 1953.dec.1.  

 IV. Öreg diak. o. Piliscsaba      

31 Bucsek Mária kisegítő – – 1951.dec.1.  

32 Gyene Márta konyhás – – „  

33 /…/ Klára kisegítő – – „  

34 /…/  takarító – – „  

 V. Öregotthon Albertirsa      

35 özv. Deák Imréné o.vez. otthon 300 1953.dec.20.  

36 /…/ Anna kisegítő – 200 1952.dec.30.  

 VI. Egészségügyi 

gyermekotthon. Bonyhád 

     

37 Bagdi Róza gondozó otthon 320 1951.dec.1.  

38 Hoff Vilma éjszakás – 320 „  

39 /…/ gondozó – 320 „  

40 Ruppert Mária o.vez. – 320 „  

41 /…/ Karolin kisegítő – 200 „  

42 Rosta Vilma kisegítő – 200 „  

43 Schneider Henrikné konyhás – 400 1953.aug.1.  

 





II. Kimutatás 

A Magy. Ev. Egyházegyetem Diak. o.-hoz befutott O.T.P. összegekről 

1953.XII.31. 

 

Hónap 1952 1953 

Január  2. 

2.071.99 

Február  2.380.50 

Március  3.530.81 

Április  3.339.77 

Május 1.392.69 3.349.87 

Június 2.584.44 2.712.60 

Július 1.484.10 2.768.70 

Augusztus 1.152,- 2.564,- 

Szeptember 1.665.96 3.894.52 

Október 2.435.38 4.713.64 

November 4.505.85 4.232.30 

December 3.285.23 6.488.56 

Összesen 18.505.65 42.067.06 
 





Jelentés 

a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Diakóniai Osztályának 1952.-

1953. évi munkájáról. 

 

1951. december 1.-ével kezdte meg működését az egyetemes presbiterius 

jóváhagyásával a Szeretetintézmények Gondnoksága. A Gondnokság a volt 

Fébé intézmények közül először az egyetemes egyház tulajdonában lévő 8, 

majd az 1952.-es év második felében 10 házat vett át és gondozott. Az 

1952. év első felében átvett otthonok: 

1./ Budapest, II. Vöröshadsereg útja 193. sz. öregotthon, 20 személy. 

2./ Budapest, II. Modori utca 6. első félévben öregotthon, második 

félévtől idióta fiúotthon, 18 személy. 

3./ Budapest, VI. Szobi utca 5. Dolgozó leányotthon, 32 szem. 

4./ Piliscsaba, Siló, öreg diakonisszák otthona, 16 személy. 

5./ Albertirsa öregotthon, 16 személy. 

6./ Bonyhád, idióta leányotthon, 32 személy. 

7./ Nyíregyháza, Élim, nyomorék leányotthon, 22 személy. 

8./ Mátraszentimre, Bagolyirtás munkásüdülő, 12 személy. 

Az 1952. év második felében átvett otthonok: 

1./ Kistarcsa, özvegy papnék otthona 16 személy, 

2./ Gyenesdiás öreg lelkészek és férfiak otthona, 8 személy. 

Ezek az otthonok az év I. felében teljesen magukra hagyva, az 

ellátmányokból próbálták fedezni fenntartásukat. Az év II. felében 

indítottuk meg a Gondnokság havi körlevelét, amely az országos támogatás 

felé tapogatódzott. 

A megmaradáshoz elsősorban is az járult hozzá, hogy az egyes 

munkahelyeken a régi vezetőség által beállított diakonisszák működtek, 

akik nagyrészt ma is vezetik az otthonokat. Az ő szolgálatuk és hűségük 

tette lehetővé, hogy az otthonok ezt a küzdelmes esztendőt átélték és az 

1953. esztendőt nagyobb létszámmal és több reménységgel indíthattuk meg. 

1952-ben a következő otthonvezetők működtek: A Vöröshadsereg úti 

otthonban Uzoni Edit, a Modori utcai otthonban Czibula Lívia, a Szobi 

utcai otthonban Molnár Erzsébet, a piliscsabai Silé otthonban Stricker 

Etel, az albertirsai otthonban Nagy Zsófia, a bonyhádi otthonban Schaller 

Kornélia, a nyíregyházi Élim otthonban Szokol Ilona, a mátraszentimrei 

otthonban Milicsevics Erna, a kistarcsai otthonban Szabó Marianna, a 

Gyenesdiás-i otthonban Laborczi Zoltán lelkész végezte a munkát. Ezek 

közül 1952-ben kiváltak Uzoni Edit és Czibula Lívia, helyüket egyrészt 

Szthelo Gábor és Keriszt Erzsébet töltötte be. A Gondnokság ezen kívül az 

év II. negyedében egy irodai alkalmazottat Lukovszky Annát állította be. 

Az egyházi főhatóság kívánságára és segítségével a budai otthonok 

gondokságával megbízta Ruzicska László nyugdíjas vallástanárt, aki a 

balatonszárszói lelkészüdülő gondnoksága mellett végzi ezt a munkáját. 

A Gondnokság 1952. évi zárszámadása 644.425,73 bevétellel és 619.697,33 

forint kiadással, tehát 24.728.40 Ft egyenleggel zárult. Az egyenleg az 

egyes otthonoknál lévő pénztármaradvány. Név szerint a nyíregyházi Élim 

otthonnál, valamint a bonyhádi idiótaotthonnál lévő, az állam által 

beutalt 55 gyermek december utolsó napján kapott tartásdíjat, amely már a 

januári költségeket volt hivatva fedezni. Egyébként két otthon zárta 





volna deficittel az esztendőt, a Vöröshadsereg úti és a piliscsabai. 

Mindegyiknél 3.3.000 forint adó, illetőleg Sztk tartozás állott fenn. Ezt a 

6.000,- forintot a két egyházkerület az 1953. évi szeretetintézmények 

offertóriuma terhére megelőlegezte. Az 1952-ben a szeretetintézmények 

offertóriuma 23.000,- Ft volt. 

A diakóniai munkának mint az egyház szerves tartozékának, valamint a 

keresztyén élet megnyilatkozásának cselekvő formája, igen kismértékben volt 

nyilvánvaló a gyülekezetekben és híveink előtt. Meg kellett még küzdeni 

azzal a kétellyel is, hogy egyáltalán vannak-e és működnek-e 

szeretetintézmények. Ez az esztendő a létfenntartási küzdelemnek és az 

általános elismertetésnek az esztendeje volt. A szeretetintézmények 

Gondnokságának az első esztendőben legfőbb feladata az volt, hogy megérjen, 

megmaradjon és megismerjék. 

Az 1953.-as esztendő áttekintése a VIII. t. c. alapján. 

Az 1953-as esztendő diakóniai munkája már a készülő zsinati törvény 

figyelemevételével indult meg. Az egyházi főhatóság már az év elején a 

Gondnokság alá rendelte az összes gyülekezeti otthonokat, viszont az 1952-

ben gondozott 10 otthonnak elkészített költségvetése is nyilvánvalóvá tette 

azt a tényt, hogy az egyes otthonok ellátmányai egedül nem bírja el a 

fenntartást. Ezért mindjárt az év elején felvetődött az a terv, hogy az 

összes otthonokat, mind az egyetemes egyház tulajdonában lévőket, mind a 

gyülekezetieket közös szervbe: a Diakóniai Osztályba csoportosítja. Minden 

otthon mögé támogató szervet létesít, valamint a Diakóniai Osztály 

kibővítésével a hívek egyéni adakozását is fokozzuk. Ez a terv a VIII. t.c.-

nek szellemében alakult ki, és így a diakóniai munka már nem egyesületek és 

kiválasztott egyének munkája, hanem elsősorban gyülekezeti munka és a 

gyülekezeti tagok keresztyén életének tartozéka. 

A VIII. t.c.-nek a figyelembevételével az ügyvivő végigjárta az összes 

egyházmegyét, illetőleg az egyházmegyék lelkészértekezleteit. Ezeken az 

összejöveteleken ismertette a készülő zsinati törvényt és felkérte az eges 

egyházmegyéket a területükön lévő szeretetintézmények támogatására. 

Ugyanekkor tovább folyt az 1952-ben megindított diakóniai körlevél. A 

diakóniai osztály legnagyobb részt egyéni adakozókat keresett fel ezzel a 

levéllel. Kihagyta azokat a gyülekezeteket, amelyek az egyházmegyéjük 

területén lévő intézményeknek a támogatását vállalták. Az egyházmegyei 

támogatásnak a megindulása 1953. április 1-t5ől számítódik. Ugyanettől az 

időponttól a diakóniai osztály a csekklapon hozzá nagyobb mértékben befutó 

adományokból havi rendszeres támogatásban részesítette, belső adomány címén, 

a következő otthonokat: a piliscsabai öregotthont, a hüvösvölgyi 

öregotthont, az albertirsai öregotthont, a gyenesi öregotthont és a szarvasi 

árvaházat. Összesen öt otthont. Az Osztály magára vállalta két 

életjáradéknak a havi megfizetését is, név szerint özv. Szüte Gábornéét és 

Walkovszky Kláráét.  Az otthonok támogatása és a két életjáradék havonta 

összesen 3.600,- Ft jelent. 

A zsinatig, tehát az év I. negyedében 13 egyházmegyei értekezletet 

látogatott meg az ügyvivő. Ezenkívül végiglátogatta az 1952-ben átvett 10 

otthont, valamint a törvény értelmében az Osztályhoz kapcsolt többi 

gyülekezeti otthont is. 

A látogatások és utazások kibővültek. 1953-ban szükségessé vált a 

gyülekezetek meglátogatása is a diakóniai szolgálat és az iránta való 

felelősség érdekében. Diakóniai napokat, estéket, igehirdetéssel 

egybekapcsolt ünnepélyeket tartott az Osztály munkásgárdája: Pécsett, 

Dombóváron, Szekszárdon, Tengelicen, Bonyhádon két ízben, Csepelen két 





ízben, Pesterzsébeten, Fasorban, a Várban két ízben, a Budahegyvidéken 

két ízben, Kelenföldön két ízben, Monoron, Gödöllőn, Nyíregyházán, 

Szarvason két ízben, a Deák-téren, a Józsefvárosban, Sopronban és 

Tordason. 20 gyülekezetben összesen 25 diakóniai napot, illetőleg 

igehirdetéssel egybekapcsolt diakóniai ünnepélyt tartottunk. Az Osztály 

ismeretterjesztő és felelősséget ébresztő szolgálata a nyáron három 

konferencián is folyt: Gyenesen két ízben a gyülekezeti munkásképző és a 

főiskolás konferencián, Fóton pedig az egyházi munkások konferenciáján. 

A VIII. t.c. értelmében az Osztálynak lépéseket kell tennie abban az 

irányban, hogy a Luther Márton Intézettel kapcsolatban, illetőleg annak 

vezetésével munkásokat képezzen. A Diakóniai Osztály az elmúlt esztendő 

mintegy előkészítésül, januárban háromnapos konferenciát tartott 

Budapesten, valamint a fóti munkások konferenciájával kapcsolatosan az 

otthonvezetőknek a találkozását és az azzal kapcsolatos baráti 

megbeszélést is megszervezte. 

Az országos támogatás megszervezése a VIII. t. c. értelmében. 

Az 1953. évi költségvetés alkalmával világosan kitűnt, hogy 

ellátmányokból sem a gyülekezeti, sem az egyetemes egyház intézménye nem 

tudnak megélni. A VIII. t.c. 6. §-a értelmében a fennálló és működő 

szeretetintézmények, tekintet nélkül arra, hogy hogyan keletkeztek, 

gyülekezeti szeretetintézményeknek tekintendők, amelyekért elsősorban a 

helyi gyülekezet a felelős. A törvény azonban felelőssé teszi a többi 

gyülekezetet is, a már működő és majd keletkező szeretetintézményekért 

úgy, hogy a helyi gyülekezetek az intézmények fenntartásához és 

működéséhez szervezetten hozzájáruljanak. A VIII. t.c. 7. §-a pedig 

kimondja, hogy minden gyülekezet részt vállal a fennálló és működő 

intézmények fenntartásában. Így egyházunk minden gyülekezete a 

szeretetintézmények támogató egyházközsége. Az 1953. évi 

lelkészértekezleteken tett látogatás alkalmával a lelkészek mindenütt 

egyhangúlag elfogadták a VIII. t.c. értelmében a fenntartó és támogató 

gyülekezetnek a munkáját. Az elvi elfogadás után következett a 

támogatásnak gyakorlati megszervezése. 

A tapasztalatok és a helyi adottságok szerint az egyes intézmények 

fenntartó és támogató szervei, illetőleg fenntartó és támogató 

gyülekezetei a következőképpen alakultak ki: 

1./ A győri szeretetintézmények /Győr, Börcs, Sopron/ fenntartó 

gyülekezet Győr. Támogató gyülekezetei a Győr-Sopron-i egyházmegye és a 

Vasi egyházmegye gyülekezetei. Ez a támogatás havonta 962.73 Ft, a 

költségvetés szerint 1.000,- Ft-ot kellett volna jelenteni, tehát 38.- 

Ft-tal kevesebb, viszont a gyülekezeti hozzájárulás havonta 1.113.53 Ft, 

113.53 Ft-tal több, mint amire számítottak. 

2./ Gyenesdiási szeretetotthon. Fenntartó gyülekezete Keszthely. Támogató 

gyülekezetei a veszprémi és a Somogy-Zalai egyházmegye gyülekezetei. 

Mindkét egyházmegye együttesen havi 1.045,- Ft-tal járul hozzá az otthon 

fenntartásához. Ez 43.- Ft-tal több, mint amennyire számítottak. 

3./ Pécsi szeretetotthon. Fenntartó gyülekezet: Pécs. Támogató gyülekezet 

a Tolna-Baranyai egyházmegye gyülekezetei. A havi hozzájárulás 460.- Ft, 

az egyházmegye gyülekezetei részéről. A gyülekezet részéről átlagosan 

havi 225.- Ft. 60.- Ft-tal több havonta, mint amennyi költségvetésileg 

elő volt irányozva. 





4./ Bonyhádi Egészségügyi Gyermekotthon. Fenntartó gyülekezet: Bonyhád. 

Támogató gyülekezetet a gyermekotthon köré nem szükséges szervezni, mert 

önmagában is meg tud élni. A bonyhádi gyülekezet évente átlag 500-550.- Ft-

tal járul hozzá az otthon fenntartásához. 

5./ Piliscsaba-Siló öregotthon. Fenntartója a Diakóniai Osztály. Támogató 

gyülekezetei a Fejér-Komáromi egyházmegyéből az egyes gyülekezetek. 

Átlagosan havonta 150.- Ft a hozzájárulás. A Diakóniai Osztály részéről 

havonta 864.- Ft-ot kap az otthon. 

6./ Budapest Vöröshadsereg úti és Modori utcai egyesített otthonok. 

Fenntartó gyülekezet a Budahegyvidéki gyülekezet. Támogató gyülekezetei a 

budai egyházmegye gyülekezetei. Havi hozzájárulás az egyházmegye részéről 

átlagosan 600.- Ft. 200.- Ft-tal több, mint amennyire számítottunk. 

7./ Zuglói szeretetotthon. Fenntartó gyülekezete a Zuglói egyházközség, 

támogatók a nagybudapesti egyházmegye gyülekezetei. Átlagosan havonta 

2.400.- Ft kap, 400.- Ft-tal több, mint amennyi költségvetésileg be volt 

állítva. 

8./ Kistarcsai szeretetotthon. Fenntartó gyülekezet a nagybudapesti cinkotai 

egyházközösség. Támogatók: a pestmegyei egyházmegye 10 gyülekezete, valamint 

a működő lelkészfeleségek munkaközössége. A támogatás együttes összege 

havonta 230.- Ft-ot tesz ki átlagosan. Az otthon fenntartásához éppen úgy, 

mint a gyenesdiási szeretetotthonhoz hozzájárul az országos offertórium 

megosztásánál reá eső résszel az egyetemes egyház Nyugdíjosztályának az 

offertóriuma. 

9./ Albertirsai szeretetotthon. Fenntartó gyülekezet Albertirsa. Támogatók: 

A Pestmegyei egyházmegye déli részének gyülekezetei. A helyi fenntartó és az 

egyházmegyei támogatók juttatásának havi átlagos összege 400.- Ft. Ezen 

felül van még a gyülekezetek természetbeni hozzájárulása. Ez már 

költségvetési többletet jelent. A Diakóniai Osztály havonta 300.- Ft-tal 

támogatja az otthont. 

10./ Balassagyarmati szeretetotthon. Fenntartója: a balassagyarmati 

egyházközség. Támogatók a nógrádi egyházmegye gyülekezetei. A gyülekezetek 

havi hozzájárulása 1.000.- Ft. 

11./ Mátraszentimre-Bagolyirtás. Fenntartója a Diakóniai Osztály. Önmagát 

tartja el. 

12./ Szarvas leányárvaház. Fenntartó a szarvasi evangélikus egyházközség 

ótemplom. Támogatók: a szolnok-csongrádi és a nyugat-békési egyházmegye 

gyülekezetei. A havi hozzájárulás 800.- Ft-ot tenne ki. Viszont összesen 

csak 400.- Ft folyik be a támogatók részéről. A többit a Diakóniai Osztály 

fedezi, melynek havi hozzájárulása az otthon fenntartásához havi 600.- Ft. 

13./ Békéscsabai árvaház és öregotthon. Fenntartó gyülekezet a békéscsabai 

evang. egyházközség. Támogatók a kelet-békési gyülekezetek. A gyülekezetek 

hozzájárulása és az egyházközség természetbeni hozzájárulása a két csabai 

otthon fenntartását biztosítja. 

14./ Nyíregyházi szeretetotthonok: Élim nyomorék gyermekotthon és 

gyülekezetei öregotthon. Fenntartó: a nyíregyházi egyházközség. Támogatók: 

Hajdú-bihari egyházmegye gyülekezetei. Havi hozzájárulás az Élim 

szeretetotthonnal átlagosan 500.- Ft, az egyházközségi szeretetotthonnal 

felértékelve a természetbenieket is havi 2.000.- Ft. 

A VIII. t.c. elvi rendelkezése, hogy minden gyülekezet egy intézményt 

támogasson és egyházmegyék számát tekintve gyakorlatilag majdnem teljes 

mértékben megvalósult. Az otthonok szűk költségvetési kereteit ezek a 

fenntartó és támogató gyülekezeti adományok egyensúlyban tartják, így az 

otthonok létfenntartása egyelőre biztosítva van. 





A beruházást és a továbbfejlesztést már nem tudjuk ebből fedezni. Az 

egyházmegyei támogató gyülekezeti elv gyakorlatilag tehát bevált. A 

Diakóniai Osztály nem teljesítené azonban feladatát, ha ennél a gyakorlati 

eredménynél megállna. A VIII. t.c. elvi megállapítása nemcsak a helyi 

gyülekezetnek a támogatásáról szól, hanem elvileg benne foglaltatik az egyes 

hívek egyéni támogatása és felelősség érzetének a felébresztése is. Ennek az 

elvnek gyakorlati megvalósítása sok nehézséget okoz. Egyes egyházmegyék 

szinte teljességükben, de külön egyes gyülekezetek is úgy vélik, hogy a havi 

20-30 forint megfizetésével a Diakóniai szolgálatnak eleget tettek. Sokszor 

így a Diakóniai Osztály ügyvivő lelkészének munkája elől az egyes 

egyházmegyék és gyülekezetek elzárkóznak. Több egyházmegyében azonban 

tapasztalhatjuk ennek az ellenkezőjét is, ahol örömmel adnak alkalmat a 

Diakóniai Osztálynak, hogy akár a szószéken, akár más alkalommal a 

gyülekezet egyes híveinek felelősségét is felébressze. Ha az Osztály ezt a 

gyülekezetek közötti, a diakóniai napok által végzendő felelősséget ébresztő 

szolgálatát folytathatja, úgy az Osztálynak az otthonoknak első adomány 

címén nyújtott támogatása is mindinkább nőhet. Ez a támogatás jelenthetné a 

Diakóniai Osztály részéről az egyes otthonok felé a felszerelésre és 

berendezésre szolgáló belső adományt. Kívánatos, hogy a Diakóniai Osztálynak 

ez a munkája az egyházi főhatóság támogatásával minél jobban kiépüljön. 

Az 1953. évi munkának az 1952. évi munkával szembeni kibővítése 

tapasztalható. Amíg 1952-ben csupán arra törekedett a Gondnokság, hogy az 

egyetemes egyház tulajdonában lévő 10 intézményt fenntartsa, 1953-ban ez az 

egyirányú munka három irányban fejlődött: a./ a 16 intézmény fenntartása, a 

támogató szervek felelősségének ébrentartásával, havi körlevelek kiadásával, 

országos offertórium megtartásával; b./ a gyülekezet hívei egyéni felelősség 

érzetének, a keresztyén élet gyakorlásának a munkálása igehirdetési 

szolgálat útján /Diakóniai Napok, ünnepélyek/; c./ a szeretetintézmények 

munkásainak toborzása és a Luther Márton Intézettel kapcsolatos nevelése. 

 

Személyi ügyek. 

A szeretetintézményekben többnyire volt diakonisszák végzik ma a munkát. 

Ezek nélkül a képzett és hűségre képes testvérek nélkül az egész diakóniai 

munka megakadt volna. Ma már vannak olyan testvéreink is, különösen az 1953-

as esztendőben, akik tanulni és szolgálni jöttek az intézményekbe. Van 

közöttük igen sok megfelelő is. De a tapasztalat azt mutatja, hogy az 

intézményes diakóniának a szolgálatába hosszú évek gyakorlata és igen gondos 

felelősségteljes előkészület, valamint nagyon aprólékos munka szükséges. Nem 

elég az, ha valakiben szeretet és egyháza iránti felelősség van. 

Karizmatikus adottságok is kellenek az öregek, gyógyíthatatlanok és csökkent 

szellemi képességű nyomorék gyermekek gondozására. Nemkülönben igen nagy 

hűség és felelősségteljes gondosság kell egy-egy háznak a vezetéséhez is. 

1953-ban fejlődés mutatkozott már ezen a téren és hiszem, hogy a Diakónjai 

Osztály az 1954. esztendőben akár helyileg, akár központilag, segítséggel 

természetesen, előbbre tudja vinni a munkások képzésének az ügyét. 

A központ alkalmazottjaként az 19521. esztendőben, az ügyvivőn kívül mint 

pénztáros és könyvelő Ocskay Frigyes működött. Igen nagy hozzáértéssel és 

gonddal vezette a könyveket, készítette el a költségvetéseket és a 

zárszámadást, valamint irányította az otthonok vezetőit a helyes könyvelés 

és pénztárkezelés tekintetében. 1953-ban más irányú elfoglaltsága miatt 

erről az állásáról le kellett mondania, azonban megmaradt, mint tanácsadó és 

ellenőr. 1953-ban Ruzicska László nyug. vallástanár vette át a pénztárosi és 

könyvelői teendőket. A Vöröshadsereg úti otthon gondnoksága mellett. Azóta 

Ruzicska László intézi a Diakóniai 





Osztály anyagi ügyeit is. Munkakörének megerősítése és alkalmazása a 

Diakóniai Osztály, mint tanács utólagos jóváhagyásával történt. A 

Gondnokság alkalmazásában van, mint irodai segítség Lukovszky Anna 1952. 

április 15. óta. A munka megnövekedésével azonban 1953. június 1. óta már 

nem tud segíteni a Diakóniai Osztály központi adminisztrációjában, hanem 

a pénztár és gondnoki teendők elvégzésében segít Ruzicska László 

gondnoknak. Adó, Sztk. tanácsi ügyek, beszerzések és hivatalokban való 

eljárások képezik feladatát és munkakörét. 1953-ban már szükségesnek 

mutatkozott egy irodai munkaerőnek a beállítása is. Az egyházegyetem és a 

kerületek megértéséből 1953. nov. 1.-ével munkába állította a Diakóniai 

Osztály fél napi munkaerővel Kuthy Dezsőnét, ki munkáját azóta teljes 

hozzáértéssel és hűséggel végzi. Fizetését az egyetemes egyház elnöksége 

állapította meg és segélyként adja a Diakóniai Osztálynak. Sztk-ját 

egyelőre teljes egészében az osztály fedezi. Kívánatos azonban még egy 

munkaerő beállítása, aki az irodában segítene. 

 

Az elmúlt két esztendőben az otthonokban a következő vezetők voltak: 

Kistarcsa: Szabó Marianna 1951. dec. 1.-től. 1953. június 1.-ig; Heriszt 

Erzsébet 1953. június 1.-től a mai napig. 

Vöröshadsereg útja: Uzoni Edit 1951. nov. 1.-től 1952. dec. 31.-ig. 

Modori utca 6.: Czibula Lívia 1951. nov. 1.-től 1952. okt. 1.-ig. Heriszt 

Erzsébet 1952. okt. 1.-től 1953. ápr. 1.-ig. Schaller Kornélia 1953. ápr. 

1.-től a mai napig, aki egyszersmind a Vöröshadsereg úti otthon vezetője 

is. 

Mátraszentimre: Milicsevics Erna 1951. nov. 1.-től a mai napig. 

Piliscsaba: Stricker Etel 1951. nov. 1.-től a mai napig. 

Szobi utca: Molnár Erzsébet 1951. nov. 1.-től 1953. dec. 1.-ig. 

Nyíregyháza-Élim: Szokol Ilona 1951. nov. 1.-től a mai napig. 

Bonyhád: Schaller Kornélia 1951. nov. 1.-től 1953. ápr. 1.-ig. Ruppert 

Mária 1953. ápr. 1.-től a mai napig. 

Gyenesdiás: Laborczy Zoltán 1952. aug. 1.-től 1953. máj. 1.-ig. Görög 

Ernő 1953. máj. 1.-től a mai napig. 

Albertirsa: Nagy Zsófia 1951. nov. 1.-től 1952. jún. 1.-ig. Heriszt 

Erzsébet 1952. jún. 1.-től 1952. aug. 31.-ig. Nagy Zsófia 1952. okt. 1.-

től 1952. dec. 31.-ig. László Zsuzsanna 1953. március 1-től 1953. dec. 

1.-ig. özv. Deák Imréné 1954. jan. 1.-től a mai napig. 

Győri otthonokban: 

Győr: Morocz Katalin 1951. dec. 1.-től a mai napig. 

Börcs: Fiedler Alice 1951. dec. 1.-től a mai napig. 

Sopron: Kusinszky Ilona 1951. dec. 1.-től 1953. aug. 31.-ig. Német Ilonka 

1953. aug. 31.-től a mai napig. 

Pécs: Unger Mária 1951. dec. 1.-től a mai napig. 

Szarvas: Kovács Erzsébet 1951. dec. 1.-től a mai napig. 

Balassagyarmat: Kincses Lajosné 1951. dec. 1.-től a mai napig. 

Budapest-Zugló: Babos Ottília 1951. dec. 1.-től a mai napig. 

Békéscsaba: Mekis Mária 1951. dec. 1.-től a mai napig. 

Nyíregyháza: Papp Ella 1951. dec. 1.-től a mai napig. 





Az egyes otthonokról szóló jelentés az 1953. december 31.-i állapotnak 

megfelelően. 

1./ Kistarcsa. Az otthon létszáma 1953. dec. 31.-én 22 ápolt, 3 alkalmazott. 

Az otthonban 1953-ban több átalakítás és építkezés folyt. Tető kút-motor, 

vízvezeték, kémények, konyha, takaréktűzhely rendbehozása. Az otthon 

fenntartó gyülekezete: Cinkota. Támogatói a lelkésznék munkaközössége. 

Minden nap áhitat, hetenként egy gyülekezeti bibliaóra és istentisztelet 

van. Közellátásban részesül és az orvosi ellátása igen jó. A 

továbbfejlesztésre mód van. 

2./ Vöröshadsereg útja és Modori utcai együttesen kezelt és vezetett 

otthonok. A létszám 28 öreg ápolt és 32 idióta gyermek, 18 alkalmazott. Az 

otthonban az idióta-részlegben igen nagy beszerzések folytak az ágynemű és 

gyermekruha, valamint házi ruhák vonalán. Ebben a viszonylatban azonban 

nagyon nehéz a helyzet még mindig. Fenntartó gyül.: a budahegyvidéki. A 

támogató gyülekezetek a budai egyházmegye gyülekezetei. Minden nap áhitat 

van az otthonban, valamint havonta egyszer a gyülekezetek látogatják és 

vallásos estet tartanak az otthonokban. Egyébként is a budai, valamint több 

pesti gyülekezettel igen élénk a kapcsolata a kettős otthonnak. Varró órákat 

tart, stb. Közellátásban részesül, orvosi ellátása kielégítő, külön 

gyermekorvosa van az idióta részlegnek. 

3./ Mátraszentimre-Bagolyirtás: a Diakóniai Osztály munkásainak az üdülője, 

12 személy befogadására elegendő. Nyáron át egyházi munkások rokonai 

számára, valamint egyházi munkások számára is nyitva áll. Ebben az 

esztendőben tovább fejlesztettük, pince építésével és az épületek 

farészeinek újra-festésével. Közellátásban részesül. Közvetlen a Diakóniai 

Osztály felügyelete alatt áll. 

4./ Piliscsaba. Az otthon létszáma 12 öreg ápolt, 4 munkás, akik a munkát 

1953. január 1. óta ingyen végzik az öregek között, valamint a kert 

megművelését is. Az otthonban több beszerzést és renoválást kellett az 

elmúlt esztendőben foganatosítani. Egyike azoknak az otthonoknak, melyeket a 

Diakóniai Osztálynak igen hathatósan kell segítenie. Az egyházi munkában 

kiérdemesült és megrokkant öreg testvérek valóban csak itt tudnak már 

megélni, viszont kicsiny kegydíjuk nem elég arra, hogy az otthont maguk 

tartsák fenn. A kert és az öregek egyéni munkája kézimunka stb., így is 

hozzájárul a fenntartáshoz. A csillaghegyi gyülekezet gondozásában van és a 

Fejér-Komáromi egyházmegye havi segélyben részesíti. Közellátás nincs. 

Orvosi ellátás van. 

5./ Albertirsa. Az otthon létszáma 16 öreg ápolt, 2 alkalmazott. 1953-ban az 

egyházkerületek és az egyetemes egyház megértő segítségéből nagy átalakítás 

folyt az otthonban. 7.000.- Ft segélyből az otthon belső részét teljesen 

újjáalakítottuk. Ma még további építkezésekre volna szükség, amennyiben erre 

mód volna. W.C. építése volna különösen kívánatos. De szükség van székekre, 

megfelelő asztalokra és házi-fehérneműre. Az otthon fenntartó gyülekezetei 

Alberti és Irsa. Igen nagymérvű természetbeni adományokkal támogatta az 

elmúlt esztendőben mindkét gyülekezet az otthont. Az egyházmegye fenntartó 

gyülekezetei azonban nem sietnek olyan megértéssel az otthon segítségére. Az 

otthonban minden nap áhitat van, amelyet a gyülekezeti lelkészek és munkások 

tartanak. Közellátás van, orvosi ellátása megfelelő. Továbbfejlesztésre 

érdemes, ha van rá mód, lehetőség. 

6./ Szobi utca. A dolgozó leányok otthonát az 1953. év december havában a 

főváros végrehajtó bizottságának átadtuk. A munka, mint nem egyházi munka, 

úgysem tartozott már két esztendeje hatáskörünkbe. 





7./ Bonyhád. Az otthon ápoltjainak a száma 32 idióta leánygyermek és 10 

alkalmazott. Az otthon az elmúlt esztendőben több beszerzést végzett. A 

házi-fehérnemű és gyermekruha pótlása elengedhetetlen ebben az esztendőben 

is. A kiégett és elavult takaréktűzhely helyett újat rendelt, amelynek 

felállítása közel 6.000.- Ft-ba került. A gondozási díjat az állam fizeti a 

beutalt gyermekek után, úgyhogy állandó és megállapított költségvetéssel 

dolgozhat az otthon. A fenntartó gyülekezete: Bonyhád. Támogató gyülekezete 

nincsen. A következő évben tisztiorvosi és gyermekvédelmi kívánságra az 

otthont új fürdőszobával, mosogatóval és külön étkező szobával kell ellátni. 

Bármennyire is maga tudja az otthon fenntartani magát, ebben a nagyobb 

arányú építkezésben minden segítséget meg kell adnia a Diakóniai Osztálynak. 

Az 1954. esztendőben éppen ezért tervbe vettünk egy egyházmegyei gyűjtést az 

otthon részére. Az otthon közellátásban részesül. Orvosi ellátása igen jó. 

Továbbfejlesztésre, ha van rá mód, az otthon igen megfelelő. 

8./ Nyíregyháza. Az otthonban 28 nyomorék leánygyermek ápolt van és 5 munkás 

dolgozik. A gyermekek közül 26 az állam által beutalt gyermek, 2 pedig 

ingyenes. Nyomorék és gyógypedagógiai oktatásra szoruló gyermekek. A 

fenntartó gyülekezet Nyíregyháza. Támogató gyülekezete nincsen. A helyi 

gyülekezet hetente egyszer tart bibliaórát és istentiszteletet az otthonban. 

Az offertórium ilyenkor az otthoné. Természetbeni adományokkal a gyülekezet 

tagjai szintén támogatják ezt a munkát. Az otthon továbbfejlesztése igen 

fontos a tisztiorvos és gyermekvédő kívánsága alapján. A meglévő fürdőszobát 

és vízvezetéket kell újra helyreállítani. Valamint még egy betegszobát kell 

kialakítani az otthonban. Ezt a segítséget a Diakóniai Osztálynak Élim felé 

meg kell adnia, és ezért tervbe veszi ennek az otthonnak a kiépítését is. 

Közellátást kap az otthon, orvosi ellátása igen jó, továbbfejlesztésre mód 

van. 

9./ Gyenesdiás. Az otthonban 23 öreg és nyugdíjas lelkészt, illetőleg annak 

feleségét ápoljuk. 3 alkalmazott van. Az otthonban nyáron hét konferenciát 

is tartottunk 436 össz. résztvevővel. Az otthon tulajdonképpen 1953-ban 

indult meg. A felszerelés és az épület meglehetősen hiányos volt. Így igen 

sok építkezést és beszerzést eszközölt ebben az esztendőben az otthon. 

Felépítették a melléképület kialakítását, helyrehozták a gazdasági épület 

tetejét. Az épülőfélben lévő új épületnek a konyha helyiségét és négy másik 

szobát bevakoltuk és a régi épületbe új székeket és asztalokat szereztek. 

Fenntartó gyülekezete: Keszthely, amely igen nagy szeretettel és 

gondossággal veszi körül Kapernaumot. Támogató gyülekezetei a somogy-zalai 

és veszprémi egyházmegye gyülekezetei. A kapcsolat az otthon és a 

gyülekezetek között igen jó. A somogy-zalai egyházmegye lelkészértekezleteit 

állandóan Kapernaumban tartja, ami ezt a kapcsolatot csak erősíti. Úgy a 

pénzbeli, mint a természetbeni adományok igen szépen folynak be a 

gyülekezetekből. A jövő évre az otthon továbbfejlesztése elengedhetetlen. 

Már az 1954. év elején megkezdték a vízvezeték építését az új épületben, 

valamint a konyhának a teljes üzembe helyezését ugyanott. Minden lehetőt el 

kell követni, hogy ez a nyugdíjas lelkészeket és öreg férfiakat befogadó 

otthon, amely egyben régi konferenciázó helyünk, minél jobban és 

megfelelőbben épüljön ki, hogy rendeltetésének megfelelhessen. Közellátása 

van, az orvosi és tisztiorvosi ellátása jó. Továbbfejlesztésre van mód. 

10./ Pécs. Az otthonban 29 öreg ápoltunk van. 4 munkás van alkalmazva a 

gondozásra. Ebben az esztendőben az otthon igen nagy javításokat és 

beruházásokat eszközölt abból a szűk lehetőségből, amely rendelkezésére 

állt. A központi fűtést rendbe hozta, két szobát helyrehozott és bővítette 

az ápoltak létszámát. Két alkalmazottal többet foglalkoztat, 





mint az elmúlt esztendőben. Mindez az otthon életképességéről beszél, 

valamint a fenntartó és támogató gyülekezetek áldozatkészségéről. A 

gyülekezet életében példamutatóan áll az otthon és gyújtópontja a 

diakóniának. A helyi lelkész az otthon igazgatójával és vezetőjével a 

legteljesebb mértékben együttmunkálkodva igen szép példamutató munkát 

végeznek. Az otthon közellátásban részesül és orvosi ellátása is van. 

Továbbfejlesztésre van mód. 

11./ Budapest-Zugló. Az otthonban 41 öregasszonyt ápolunk. 4 alkalmazott 

dolgozik az otthonban. Az otthon életében jelentős lépést jelentett 1953. 

egy villanytűzhelynek a beszerzése és beállítása, 4.000.- Ft költséggel. Az 

épület karbantartására éppen ezért nem tudtak annyit fordítani. Szükséglet 

van még, hiszen még háborús károk is vannak, melyek helyreállítása 

elengedhetetlen. Naponta reggeli és esti áhitatot tartanak, hetenként pedig 

egy bibliaórát. A fenntartó gyülekezet a zuglói egyházközség, a támogató 

egyházközségek pedig a nagybudapesti egyházmegye gyülekezetei. A viszony a 

fenntartó és támogató gyülekezetek között a lehető legjobb. Havonta kb. 

2.400.- Ft-tal támogatják az otthont. De ezenkívül is szoros lelki 

kapcsolatban állanak a gyülekezetekkel. Az igazgató Scholtz László lelkész a 

gyülekezetekben való látogatásokkal és igeszolgálattal mélyíti és tartja azt 

a kapcsolatot. A gyülekezetek az otthont magukénak tartják. Fejlődésre van 

mód. 

12./ Győri szeretetintézmények. Ez összefoglaló név alá három intézményünk 

tartozik: Győr, Börcs, Sopron. Győrben 37 öreget gondoznak a régi 

szeretetház és Gusztáv Adolf otthon keretében. 6 alkalmazott ápolja a ránk 

bízott öregeket. Az otthon a győri gyülekezetnek szerves munkája volt már 

több mint fél évszázada. Ez a szoros anyagi és lelki kapcsolat meglátszik az 

otthon életén. Minden munkát, amit az otthonban el kell végezni, az ápoláson 

kívül, az egyházközség alkalmazottai, vagy hivatalos szolgái teljesen ingyen 

és önként végzik. Így sok kiadástól szabadul meg az otthon. Egyébként ez 

jellemző a régi gyülekezeti szeretetintézményeinkre általában. Megint jele 

vannak, hogy a VIII. t.c. helyes alkalmazása volna, ha a gyülekezetek 

szervesebben és tevékenyebben kapcsolódnának az egyes otthonok életébe. – 

Börcs. 16 öreg gyógyíthatatlan beteget ápol Börzsön két munkásunk. A kis 

otthon, mint a győri gyülekezet istápoltja tud csak megélni. A két munkás 

minden erejét megfeszítve végzi önfeláldozó és hűséges munkáját. Egyike ez 

azoknak az otthonoknak, amelyeket munkánkban szaporítani kellene. A 

gyógyíthatatlan betegek számára u.i. ez az egyetlen otthonunk. – Sopron. Az 

öreg és egyházi munkában megrokkant diakonisszák otthona. 3 öreg testvér 

gondoznak 4 beteg kisgyermekkel és két más öreggel együtt ebben a kicsi 

otthonban. Nyáron az otthont üdülésre használják. Fejlesztése ebben az 

esztendőben igen szépen haladt előre. Ma minden nehézség nélkül halad a 

munka. – Mind a három győri otthon élvezi a győri gyülekezet 

áldozatkészségét, és hűséges munkáját, de igen nagymértékben járulnak hozzá 

fenntartásához a két esperesség gyülekezetei is. Az otthonok 

továbbfejlesztésére lehetőség van, ha megfelelő anyagi állana rendelkezésre. 

Ha ebben az esztendőben a sok sürgős munka miatt nem is tudtunk erre 

gondolni, igen fontos lenne a jövő évre a győri intézmények tervszerű 

kiépítése, különösen a gyógyíthatatlan betegek vonalán. Ez azonban 

természetesen elsősorban munkások nevelését jelentené. Az otthonok 

közellátásban részesülnek. 

13./ Balassagyarmat. 11 öreg ápoltat gondoz 1 munkás. Az otthon munkájában 

még egy kisegítő munkaerőt állítanak be néha, illetmény nélkül. Az otthon a 

balassagyarmati gyülekezet szerves része és így a munkában a gyülekezet 

minden nőtagja kiveszi a részét. Ebben az esztendőben nem tudtak semmiféle 

javítási munkákat elvégezni, annak ellenére, hogy a javítani való igen sok. 

Az otthon élete szegényesen folyik a sok ingyenes ellátott miatt. Valóban 

szeretetház, a gyülekezet és a támogató gyülekezetek szeretetéből élve adja 

tovább ingyen a szeretetet. Feladata volna azonban a diak.o.nak, 





hogy nagyobb segítséggel siessen ennek az otthonnak is segítségére. 

Közellátása van. 

14./ Nyíregyháza gyülekezeti szeretetotthon. Most fejlődő és kiépítésben 

lévő otthonunk. Régi múltra tekint vissza, de közben úgy anyagi, mint 

egyéb helyi nehézség miatt visszafejlődött. 1953. újból erős fejlődésnek 

indult. Ma már 10 ápoltja van 2 munkás gondozása alatt. Az egész otthont 

a helyi gyülekezet tartja fenn. Egy kivételével mind, mint teljesen 

elhagyott rászorulók, az egyházközség áldozatkészségéből élnek az 

otthonban. A gyülekezet havi készpénz és természetbeni hozzájárulása 

eléri a 2.000.- Ft-ot. A jövő éven nagyobb adománnyal segítségére 

siethetne ennek az otthonnak is. Minden lehetősége és adottsága megvan 

arra, hogy továbbfejleszthessük. 

15./ Szarvas. 16 evangélikus leányárvánk otthona. A régi szarvasi 

árvaháznak maradványaiból igen szép épületben, azonban jelenleg igen szűk 

és nehéz körülmények között végzi munkáját. A helyi gyülekezet, mint 

fenntartó, igen nagy segítséget nyújt az árvaháznak. Különösen az 1953. 

változott meg előnyére ez a helyzet. Ma már van gazdája az otthonnak, 

mégpedig olyan gazdája, aki igazán hűséggel és felelősséggel kívánja 

hordozni az otthon minden gondját. 3 munkásunk dolgozik a leánykák 

között, de a helyi segédlelkész is kiveszi a munkából a részét a 

gyermekek korrepetálásában. Az otthont a diak.o. is havonta 600 Ft 

segítséggel látja el havonta. Az összes támogatott otthonok között 

Szarvas kapja a legtöbbet. Az 1954. esztendőre éppen úgy, mint 

Gyenesdiásnak, Szarvasnak a továbbépítése és kifejlesztése is tervbe van 

véve, sőt a lehetőség is megvan arra, hogy 16 gyermekről 25-re emeljük a 

létszámot. Két egyházmegye gyülekezetei támogatnák az otthont, azonban ez 

a gyülekezeti támogatás még korántsem olyan, amilyen lehetne. Egyelőre 

hiányzik a felvilágosító gyülekezeti munka. Az otthonnak közellátása van. 

16./ Békéscsaba. A békéscsabai gyülekezet két otthont tart fenn: az öreg 

otthonát és egy 30 személyes árvaházat. 21 öreg ápoltat és 20 árvát 

gondoz. Ez utóbbi közül 16 állami beutalt. 6 munkás végzi a két otthonban 

a gondozást. A fenntartó gyülekezet havonta több mint 1.000.- Ft-tal 

járul hozzá a két otthon fenntartásához. Az elmúlt esztendőben az 

egyházmegye gyülekezetei még nem kapcsolódtak bele a munkába. Az otthonok 

és a gyülekezet között igen jó és kiépített kapcsolat van, amely a munka 

folyamatos végzését biztosítja. A gyülekezet hívei számára a 

szeretetotthonok az egyház életének szerves részeiként szerepelnek. 

Amennyiben lehetséges, a továbbfejlesztésre gondolni kell. Mindkét otthon 

közellátásban részesül. 





Tervek az 1954. esztendőre. 

 

1. Intézmények továbbfejlesztése. A jelentés rámutatott arra, hogy egyes 

otthonok szűk és rossz állapota a szükséges építkezések, vagy berendezések 

végrehajtását, illetőleg beszerzését teszi nélkülözhetetlenné. Így a 

diak.o.-nak elsőrendű feladata az 1954. esztendőben támogatni a gyenesdiáson 

megkezdett építkezést, hogy a már befektetett összeg és anyag kárba ne 

vesszen. A gyenesi építkezésekre a már juttatott 5.000.- Ft-on kívül ebben 

az esztendőben még 14-15.000 Ft-ra volna szükség, hogy a legszükségesebbet 

el lehessen végezni /vízvezeték és konyha, folyosó kőpadlózása/. Ezt az 

összeget a diak.o. részben az 1954. évi nyugdíjintézeti off-ból kéri 

fedeztetni, részben a Gyenes részére való külön gyűjtésből, valamint az 

egyetemes egyháztól és a kerületektől az 1954. évben várható segélyből. A 

másik legfontosabb feladata: a szarvasi árvaháznak a továbbfejlesztése. Erre 

az 1954. esztendőre 5.000.- Ft áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi, hogy 

az otthont egy szobával kibővítsük. Azonban szükségesnek látszik még 

ágyaknak és ágyneműknek beszerzése is, amelyre a megfelelő összeget egy 

egyházmegyei gyűjtés útján igyekszünk ebben az esztendőben előteremteni. 

A harmadik továbbfejlesztés, illetőleg kiépítés a bonyhádi otthon 

renoválása. A megyei és állami kiküldöttek által kifogásolt fürdőszoba, 

mosogató és étkező helyiségek hiányát kell pótolni. Az erre hiányzó összeget 

az otthon részben maga gazdálkodja ki az ellátmányból, részben pedig egy 

egyházmegyei gyűjtés útján igyekszünk azt fedezni. Az egész összeg 6500. 

A negyedik terv a nyíregyházi Élim otthon szintén kifogásolt vízvezetékének 

helyreállítása és betegszobájának építése. Ezt részben az otthon 

gazdálkodásából, részben pedig a Dik.o. segítségéből kellene fedezni. A 

teljes összeg 5.000.- Ft-ot tesz ki. A diak.o. 2.000.-, esetleg 2.500.- Ft 

kellene hozzájárulni. 

2. A gyülekezetek felé való munkának a továbbfejlesztése. A VIII. t.c. 

értelmében egyrészt minden fenntartó gyülekezetben a régi fenntartó 

gyülekezetek mintájára jobban ki kell építeni és felébreszteni a 

felelősséget a helyi otthonok ügyei iránt. Ezáltal az adminisztrációnak 

lehető csökkentését, sőt esetleg az erre fordított összegek teljes 

kikapcsolását lehetne elérni. Ezt a munkát a diak. napok szeretetvendégségek 

alkalmával tartott igehirdetések, de a havonta tartott diak. bizottsági 

ülések szélesebb körű ismertetésével kívánjuk elvégezni. A másik része ennek 

a munkának a gyülekezetenként rendezendő diak. napok tartása és ezáltal az 

egyéni adakozók számának növelése. A gyülekezeti lelkészeknek bibliaórai 

anyag adása, hogy minden hónapban diakoniai bibliaórát tartsanak. 

3. A szeretetintézmények munkásai továbbnevelésének, valamint új munkások 

beállításának és nevelésének a kérdése. 

A meglévő szeretetintézmények munkásait, elsősorban otthonvezetőit ebben az 

évben két ízben szeretnénk megbeszélésre és továbbképzés lehetőségének az 

előmozdítására összehívni. Az egyes otthonokban, pedig az otthonvezető 

segítségével az egyes munkásoknak a továbbképzést és tanítását lehetővé 

tenni. Itt különösen gondolnunk kell az egészségügyi szakmai képzésnek a 

pótlására, amit sokszor helyi szervek bevonásával könnyebben el tudunk 

végezni. 

A másik része ennek a munkának, hogy jelentkező szeretetszolgálati 

munkásokat egyes intézményekben ki kell képeztetni, vagy esetleg a VIII. 

t.c. értelmében központilag nevelni. Mind az utóbbi, mind az előző megoldás 

igen nagy anyagi nehézségekbe ütközik. A diak.o.-nak nincs arra fedezete, 

hogy akár az intézményekben kisegítő munkaerőként felvett nevelésre 

beállított munkásokat a legcsekélyebb mértékben is dotálja. Viszont a helyi 

munkahelyeknek sem áll módjukban, hogy a megadott és kiépített munkáskeretet 

emeljék. Fölös munkaerőt, pedig fizetni nem tudnak. Ha a központ tudna egy-

két munkahelyen, mint Börcsön, Budapest-Hűvösvölgyben, Nyíregyházán, 

Bonyhádon, Szarvason, egy-két sőt, három ilyen jelentkezőt, hacsak a 

legminimálisabb anyagival is dotálni, akkor a már jelentkező munkaerő 

szükségletet némiképpen csökkenteni tudnánk. Erre a célra 15.000.- Ft-ra 

volna szükség, havonta kb. 1.500.- Ft. 





Javaslatok az 1953. év diak.o. jelentéséhez. 

 

Javaslom az 1953. év zárszámadásának elfogadását, valamint az 1954. év 

költségelőirányzatnak jóváhagyását. 

Javaslom a diak.o.-nál szolgálatot teljesítő Ruzicska László nyug. 

vallástanár gondnokként való beállítását és havi 250.- Ft, valamint 

lakás, fűtés, világítás és egy személy koszt juttatásával való dotálását, 

valamint a negyedévi zárlatok és számadások elkészítéséért negyedévenként 

250.- Ft-tal való díjazását. Úgyszintén Lukovszky Anna havi 250.- Ft és 

teljes ellátás mellett beszerző és gondnoki hivatali munkásként való 

alkalmazását, valamint Kuthy Dezsőné alkalmazását havi egy áll. 

kongurának megfelelő összeg fizetése mellett, amely összeget havonta a 

diak.o. az egyházkerületektől kap meg segélyként. Felhatalmazás adását 

arra, hogy ha szüksége mutatkozik és lehetőség adódik egy másik irodai 

alkalmazott beállítás is a központi irodába havi 250.- Ft és teljes 

ellátás mellett. Javaslom az 1953.é évben otthonvezetők alkalmazásának a 

jóváhagyását. 

Javaslom az egyes intézmények továbbfejlesztésére a következő 

határozatot. Az egyházegyetem elnökségétől az egyes intézményekre kapott 

20.000.- Ft-ból Gyenesdiás 5.000.- Ft, Piliscsaba Siló 5.000.- Ft, 

Hűvösvölgy-pihenő 5.000.- Ft, Szarvas 5.000.- Ft-ot kapjon. 

Az 1954. évi nyugdíjintézeti off 90%-ának 50-50% kapja meg az előző 

esztendő elnökségi határozatai értelmében a két lelkészeket és 

lelkésznéket istápoló otthon: Gyenesdiás és Kistarcsa. 

A múlt évben az egyetemes elnökségtől kapott 13.000.- Ft építési és 

berendezési segélyből ebben az esztendőben részesüljön: a Nyíregyháza 

gyülekezeti otthon, a Nyíregyháza Élim otthon, Balassagyarmat és 

Gyenesdiás. 

Javaslom végül a munkások nevelése és új munkások képzéséhez szükséges 

kiadások fedezésére évi 15.000.- Ft-nak az egyetemes egyház elnökségétől 

való kérelmezését. 

Jelentésem szíves tudomásul vételét és javaslataim határozatra emelését 

kérem. 

 

Budapest, 1954. január 26. 

 

 

/……/ügyvivő lelkész. 





Diakóniai Osztály jelentése 

az 1952-53. évi munkáról 





13.sz. melléklet 

A Diakóniai Osztály ügyrendje 

/Az 1954. II. 25-i tanácsülés szövegezése/. 

 

1.§. A Diakóniai Osztály, mint Tanács és mint Intézőszerv működik /7.§. /2/. 

2.§. A Tanács minden negyedévben tart ülést. A Tanács ülését az elnökség 

hívja össze. Határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmad része jelen van. 

Az egyházegyetem elnökségének és az egyházkerületek elnökségének tagjai 

egymást a tanácsülésen való állandó helyettesítéssel is megbízhatják, az 

ügyvivő, a szakelőadók és az egyházkerületek kiküldöttei csak személyesen 

vehetnek részt az üléseken. /8.§./ 

3.§. A Tanács az ügyvivő előterjesztésére foglalkozik a hatáskörébe utalt 

ügyekkel. Az ügyvivő-lelkész köteles az ülés napirendjét összeállítani, 

előadásra előkészíteni és gondoskodni arról, hogy előzetesen kikérje az 

Intézőszerv véleményét és hozzájárulását /9.§. /a/–/g/. 

4.§. A helyi felelős egyházközségek minden jelentésüket közvetlenül az 

ügyvivőnek küldik. Amennyiben a területükön működő szeretetintézményt más 

célra óhajtanák használni, mint amire az rendeltetett, vagy a 

szeretetintézmény otthonát, ingó és ingatlan vagyonát elidegeníteni 

terveznék, úgyszintén új szeretetintézmény alapítása, vagy rendeltetésének 

megszabása esetén az erre vonatkozó indokolt jelentésüket az Intézőszerv 

útján terjesztik a Tanács elé jóváhagyás céljából /10.§./ 

5.§. A Tanács a Diakóniai Osztály összesített előző évi zárszámadását és 

rendes, folyó évi költségelőirányzatát minden évben legelső ülésén köteles 

megállapítani és ezzel biztosítani az intézmények anyagi feltételeit. 

Ugyanakkor dönt a szeretetintézmények támogatására szolgáló országos 

offertórium és a támogató egyházközségek adományok hovafordításáról is 

/11.§./ 

6.§. Az Intézőszerv üléseit havonta legalább egyszer köteles az ügyvivő 

összehívni. Az Intézőszerv állandó tagjai az egyetemes főtitkár, a két 

püspöki titkár, az egyházegyetem ügyésze és a diakóniai osztály pénztárosa, 

akik közül az egyetemes főtitkár helyettesítheti magát. A Tanács az 

Intézőszerv tagjait bármikor a szükséghez képest kiegészítheti mind 

lelkészek, mind szakértő evangélikus egyháztagok kiküldésével. 

A Tanács által elfogadott rendes évi költségelőirányzat keretein belül, az 

Intézőszerv jóváhagyásával, az ügyvivő utalványozhat /12.§./. 

7.§. Az ügyvivő-lelkész feladata: 

a./ /1/ előadó a Diakóniai Osztálynál, mint Tanácsnál. 

/2/ Vezeti a Diakóniai Osztály, mint Intézőszerv tanácskozásait. 

/3/ Végzi a Diakóniai Osztály adminisztrációját. 

/4/ Rendszeresen ad ki buzdító körleveleket. Ezeket a körleveleket az 

egyházegyetem lelkész-elnöke ellenőrzi. 

/5/ A csekklapok útján befolyt adományokat rendeltetési helyükre juttatja. 

/6/ Mint a Diakóniai Osztály képviselője és ügyvivője, igét hirdet és gyűjt 

a munkára. 

b./ /1/ Állandóan szorgalmazza, hogy valamennyi egyházközség támogató 

egyházközséggé váljék. A támogató egyházközségek besorolása az egyes 

intézmények mögé a Diakóniai Osztálynak, mint Tanácsnak javaslatot tesz. 

c./ /1/ Összekötő a szeretetintézmények és az egyházközségek, illetőleg az 

illetékes püspökök között. 

d./ /1/ Évi jelentést ad minden február végéig a lezárt esztendőre 

vonatkozóan a püspököknek, az egyházkerületekben működő intézmények évi 

munkájáról és gazdasági helyzetéről. 

/2/ /…/ jelentését összefoglaló összesítő kiegészítéssel egyidejűleg a 

Tanács elé terjeszti, és ezzel előkészíti az 5.§.-ban előírt 





tanácsülésnek azt a feladatát, hogy az évi zárszámadást és a folyó évi 

költségelőirányzatot megállapíthassa. 

/3/ Negyedévenként tájékoztató jelentést tesz a Tanácsnak, tehát minden 

tanácsi ülés előtt az Osztály munkájáról, pénzforgalmáról, az egyes otthonok 

életéről. Javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre. 

c./ Összesítő jelentést tesz az országos szeretetmunkáról –évenként –április 

15. napjáig az egyházegyetem elnökségéhez, melyben a szeretetintézmények 

gazdasági helyzetét az előző pontban megírt tanácsi ülés által elfogadott 

zárszámadás és költségelőirányzat bemutatása mellett ismerteti. 

f./ /1/ Szervezi a támogató egyházközségek adakozását és azok 

felhasználására, szétosztására javaslatot tesz az Intézőszerven keresztül a 

Tanácsnak. 

/2/ Az Osztály pénzkezelését a megbízott gondnok végzi és megbízott ellenőr 

vizsgálja felül. Ügyvivő minden intézőszervi ülésre kimutatást ad arról, 

hogy a pénzkezelés a Tanács által elfogadott költségelőirányzat kereteiben, 

s a költségelőirányzatnak megfelelően történt és beszámol az 5.§. alatti 

kiosztásokról. 

g./ Tanácsot ad a helyi vezetőségnek a költségelőirányzat összeállítására. 

h./ Előterjeszti az évi költségelőirányzatokat, és összhangba hozza az 

országos költségelőirányzattal a d/ 1/ alatt meghatározott módon és időben. 

i./ /1/ Felelős az országos költségelőirányzat beterjesztéséért helyi és 

országos vonatkozásban /f/ /2/. 

/2/ Szükség szerinti időben körlevéllel keresi fel az egyes otthonok 

igazgatóit és vezetőit. Havi jelentést és pénzforgalmi kimutatást kér. 

Ezeket szükség szerint az f. /2/ értelmében az Intézőszerv jóváhagyása 

végett az Intézőszerv ülésein bemutatja. 

/3/ A gondozottak felvétele és elbocsátása ügyében az ügyvivő-lelkész 

jogkörét a valamennyi intézményre érvényes Felvételi Szabályzat írja elő. 

/4/ Gondoskodik arról, hogy a helyi diakóniai bizottságokat mindenütt 

megválasszák és, hogy ezek működjenek. A diakóniai bizottságok 

jegyzőkönyveit kézhez kapja. 

/5/ Az egyes otthonok anyagi ügyvezetéséért elsősorban a helyi vezetőség, 

másodsorban az ügyvivő és végső sorban az Osztály felelős mind az egyházi, 

mind a világi hatóságok felé. 

A felelősség tehát az egyes otthonok fejlesztése, vagy leépítése 

szempontjából az Osztályé, s így minden ezirányú feladatot az ügyvivő 

mindenkor a helyi vezetőséggel való beható és körültekintő megbeszélések 

után az illetékes püspökkel köteles megtárgyalni, s ezután köteles az 

Intézőszerven keresztül az Osztály, mint Tanács döntése elé terjeszteni. 

/6/ A szeretetintézmények belső és külső rendje és tisztasága felett 

felügyeletet gyakorol és indokolt esetben utasítást adhat. 

/7/ Amennyiben az otthon munkáját és érdekeit a helyi igazgatóság, vagy 

bizottság mulasztásai miatt veszélyeztetve látja, először saját hatáskörében 

igyekszik a meggyőzés és testvéri megértés alapján intézkedni, szükség 

esetén azonban minden esetben, ha lelkészjellegű egyénről van szó, az 

illetékes püspöknek tesz jelentést. Az ügyvivő elleni panasz esetén a helyi 

igazgatóság az Intézőszervnek tesz közvetlenül nyomban jelentést. 

/8/ Az egyes otthonokat az egyházi hatóságok felé az ügyvivő képviseli, 

amennyiben erre szükség van, a világi hatóságok felé is. Az egyházi 

hatóságok közvetlenül az ügyvivő útján végzik a felügyeletet és őt teszik 

felelőssé az egyes otthonok munkájáért /13.§./1/ a-i/. 

8.§. A szeretetintézmények helyi vezetői fegyelmileg a helyi felelős 

egyházközségek felügyelete alá tartoznak. Az ügyvivő lelkész felügyelete 





nem fegyelmi felügyelet, viszont a fegyelmi eljárást a szükséghez képest 

ő is indítványozhatja /14.§./ 

9.§. Jelen ügyrendet a Diakóniai 

Osztály tanácsa 1954. II. 25-i ülésén 

állapította meg és érvénybe léptette 

az Egyetemes közgyűlés jóváhagyásáig.
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A Diakóniai Osztály ügyrendje 

/Az 1954. II. 25.-i tanácsülés szövegezése./ 

1.§. A Diakóniai Osztály, mint Tanács és mint Intézőszerv működik /7.§. /2/. 

2.§. A Tanács minden negyedévben tart ülést. A Tanács ülését az elnökség 

hívja össze. Határozatképes, ha az ülésen a tagok kétharmad része jelen van. 

Az egyházegyetem elnökségének és az egyházkerületek elnökségének tagjai 

egymást a tanácsülésen való állandó helyettesítéssel is megbízhatják, az 

ügyvivő, a szakelőadók és az egyházkerületek kiküldöttei csak személyesen 

vehetnek részt az üléseken. /8.§./ 

3.§. A Tanács az ügyvivő előterjesztésére foglalkozik a hatáskörébe utalt 

ügyekkel. Az ügyvivő-lelkész köteles az ülés napirendjét összeállítani, 

előadásra előkészíteni és gondoskodni arról, hogy előzetesen kikérje az 

Intézőszer véleményét és hozzájárulását /9.§. /a/–/g/. 

4.§. A helyi felelős egyházközségek minden jelentésüket közvetlenül az 

ügyvivőnek küldik. Amennyiben a területükön működő szeretetintézményt más 

célra óhajtanák használni, mint amire az rendeltetett, vagy a 

szeretetintézmény otthonát, ingó és ingatlan vagyonát elidegeníteni 

terveznék, úgyszintén új szeretetintézmény alapítása, vagy rendeltetésének 

megszabása esetén, az erre vonatkozó indokolt jelentésüket az Intézőszerv 

útján terjesztik a Tanács elé jóváhagyás céljából /10.§./. 

5.§. A Tanács a Diakóniai Osztály összesített előző évi zárszámadását és 

rendes, folyó évi költség-előirányzatát minden évben legelső ülésén köteles 

megállapítani és ezzel biztosítani az intézmények anyagi feltételeit. 

Ugyanakkor dönt a szeretetintézmények támogatására szolgáló országos 

offertórium és a támogató egyházközségek adományok hováfordításáról is 

/11.§./. 

6.§. Az Intézőszerv üléseit havonta legalább egyszer köteles az ügyvivő 

összehívni. Az Intézőszerv állandó tagjai az egyetemes főtitkár, a két 

püspöki titkár, az egyházegyetem ügyésze és a diakóniai osztály pénztárosa, 

akik közül az egyetemes főtitkár helyettesítheti magát. A Tanács az 

Intézőszerv tagjait bármikor a szükséghez képest kiegészítheti mind 

lelkésznek, mind szakértő evangélikus egyháztagok kiküldésével. 

A Tanács által elfogadott rendes évi költségelőirányzat keretein belül, az 

Intézőszerv jóváhagyásával, az ügyvivő utalványozhat (12.§./. 

7.§. Az ügyvivő-lelkész feladata: 

a./ /1/ előadó a Diakóniai Osztálynál, mint Tanácsnál; 

/2/ vezeti a Diakóniai Osztály, mint Intézőszerv tanácskozásait; 

/3/ végzi a Diakóniai Osztály adminisztrációját; 

/4/ rendszeresen ad ki buzdító körleveleket. Ezeket a körleveleket az 

egyházegyetem lelkész-elnöke ellenőrzi. 

/5/ A csekklapok útján befolyt adományokat rendeltetési helyükre juttatja. 

/6/ Mint a Diakóniai Osztály képviselője és ügyvivője, igét hirdet és gyűjt 

a munkára. 

b./ /1/ Állandóan szorgalmazza, hogy valamennyi egyházközség támogató 

egyházközséggé váljék. A támogató egyházközségek besorolása az egyes 

intézmények mögé a Diakóniai Osztálynak, mint Tanácsnak javaslatot tesz. 

c./ /1/ Összekötő a szeretetintézmények és az egyházközségek, illetőleg az 

illetékes püspökök között. 

d./ /1/ Évi jelentést ad minden február végéig a lezárt esztendőre 

vonatkozóan a püspököknek az egyházkerületekben működő intézmények 

munkájáról és gazdasági helyzetéről. 

/2/ A jelentését összefoglaló összesítő kiegészítéssel egyidejűleg a Tanács 

elé terjeszti és ezzel előkészíti az 5.§-ban előírt 





tanácsi ülésnek azt a feladatát, hogy az évi zárszámadást és a folyó évi 

költségelőirányzatot megállapíthassa. 

/3/ Negyedévenként tájékoztató jelentést tesz a Tanácsnak, tehát minden 

tanácsi ülés előtt, az Osztály munkájáról, pénzforgalmáról, az egyes 

otthonok életéről. Javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre. 

e./ Összesítő jelentést tesz az országos szeretetmunkáról –évenként –április 

15. napjáig az egyházegyetem elnökségéhez, melyben a szeretetintézmények 

gazdasági helyzetét az előző pontban megírt tanácsi ülés által elfogadott 

zárszámadás és költségelőirányzat bemutatása mellett ismerteti. 

f./ /1/ Szervezi a támogató egyházközségek adakozását és azok 

felhasználására, szétosztására javaslatot tesz az Intézőszerven keresztül a 

Tanácsnak. 

/2/ Az Osztály pénzkezelését a megbízott gondnok végzi és megbízott ellenőr 

vizsgálja felül. Ügyvivő minden intézőszervi ülésre kimutatást ad arról, 

hogy a pénzkezelés a Tanács által elfogadott költségelőirányzat kereteiben 

és a költségelőirányzatnak megfelelően történt és beszámol az 5.§. alatti 

kiosztásokról. 

g./ Tanácsot ad a helyi vezetőségnek a költségelőirányzat összeállítására. 

h./ Előterjeszti az évi költségelőirányzatokat és összhangba hozza az 

országos költségelőirányzattal a d/ 1/ alatt meghatározott módon és időben. 

i./ /1/ Felelős az országos költségelőirányzat beterjesztéséért helyi és 

országos vonatkozásban/f/ /2/. 

/2/ Szükség szerinti időben körlevéllel keresi fel az egyes otthonok 

igazgatóit és vezetőit. Havi jelentést és pénzforgalmi kimutatást kér. 

Ezeket szükség szerint az f. /2/ értelmében az Intézőszerv jóváhagyása 

végett az Intézőszerv ülésein bemutatja. 

/3/ A gondozottak felvétele és elbocsátása ügyében az ügyvivő lelkész 

jogkörét a valamennyi intézményre érvényes Felvételi Szabályzat írja elő. 

/4/ Gondoskodik arról, hogy a helyi diakóniai bizottságokat mindenütt 

megválasszák és, hogy ezek működjenek. A diakóniai bizottságok 

jegyzőkönyveit kézhez kapja. 

/5/ Az egyes otthonok anyagi ügyvezetéséért elsősorban a helyi vezetőség, 

másodsorban az ügyvivő és végső sorban az Osztály felelős mind az egyházi, 

mind a világi hatóságok felé. 

A felelősség tehát az egyes otthonok fejlesztése, vagy leépítése 

szempontjából az Osztályé, s így minden ezirányú feladatot az ügyvivő 

mindenkor a helyi vezetőséggel való beható és körültekintő megbeszélések 

után, az illetékes püspökkel köteles megtárgyalni, s ezután köteles az 

Intézőszerven keresztül az Osztály, mint Tanács döntése elé terjeszteni. 

/6/ A szeretetintézmények belső és külső rendje és tisztasága felett 

felügyeletet gyakorol és indokolt esetben utasítást adhat. 

/7/ Amennyiben az otthon munkáját és érdekeit a helyi igazgatóság, vagy 

bizottság mulasztásai miatt veszélyeztetve látja, először saját hatáskörében 

igyekszik a meggyőzés és testvéri megértés alapján intézkedni, szükség 

esetén azonban minden esetben, ha lelkész jellegű egyénről van szó, az 

illetékes püspöknek tesz jelentést. Az ügyvivő elleni panasz esetén a helyi 

igazgatóság az Intézőszervnek tesz közvetlenül nyomban jelentést. 

/8/ Az egyes otthonokat az egyházi hatóságok felé az ügyvivő képviseli, 

amennyiben erre szükség van, a világi hatóságok felé is. Az egyházi 

hatóságok közvetlenül az ügyvivő útján végzik a felügyeletet és őt teszik 

felelőssé az egyes otthonok munkájáért /13.§. /1/ a-i/. 

8.§. A szeretetintézmények helyi vezetői fegyelmileg a helyi felelős 

egyházközségek felügyelete alá tartoznak. Az ügyvivő-lelkész felügyelete 





nem fegyelmi felügyelet, viszont a fegyelmi eljárást a szükséghez képest 

ő is indítványozhatja /14.§./. 

9.§. Jelen ügyrendet a Diakóniai Osztály tanácsa 1954. II. 25.-i ülésén 

állapította meg és érvénybe léptette az Egyetemes közgyűlés jóváhagyásáig. 





5. melléklet 

A Nyugdíjintézet 1952. év 1953. évi működési jelentése. 

1./ Jelentés a Nyugdíjintézet 1952. évi működéséről. 

A./ 

Tevékenysége az Egyházügyi Hivatal felé, az Á.E.H. terhére és a saját 

pénztára terhére ellátottak, valamint az Sztk. felé. A Hivatal iratanyagának 

a teljes átrendezése. A nyugellátottaknak a III. békekölcsön-kötvény 

jegyzése. 

B./ 

A nyugdíjintézeti bizottság ülései. Az üléseken tárgyalt főbb kérdések. A 

Nyugdíjintézet 2 budapesti házingatlanával kapcsolatos ügyek. Egyházi 

közületeknek nyújtott kölcsönök. 

C./ 

A Nyugdíjintézet ügyvivője által készített munkaterv és költségvetés. 

D./ 

A Nyugdíjintézet 1952. évi statisztikai adatai: 

I.a./ A nyugdíjintézeti tagok és fenntartók állományában, illetőleg 

járulékaik tekintetében történt változások. 

b./ Az 1952. évi járulékok, az év folyamán befolyt járulékok és az év végén 

fennállott hátralék összege. 

II.a./ A Nyugdíjintézet ellátottjainak az állományában, illetőleg ellátmánya 

tekintetében történt változások. 

b./ Az Á.E.H. és a Nyugdíjintézet terhére ellátottak száma és ellátmányuk 

összege. 

c./ 1952. folyamán a Nyugdíjintézet által effektíve folyósított összegek a 

nyugellátottak javára. 

III. A Nyugdíjintézet 1952. évi, effektíve kifizetett adminisztrációs 

költségei. 

2./ Jelentés a Nyugdíjintézet 1953. évi működéséről. 

A./ 

Általános tevékenysége az Á.E.H. felé, az Á.E.H. terhére és a saját pénztára 

terhére ellátottak, valamint az Sztk. felé. A lelkészek és a nyugellátottak 

sajtó útján való tájékoztatása a Nyugdíjintézet feladatairól és helyzetéről. 

A nyugellátottak tájékoztatása kötelezettségeik felől. A nyugellátottak a IV. 

békekölcsön-kötvény jegyzése. 

B./ 

A zsinat által hozott 1953. évi VIII. t.c. előkészítő és végrehajtási 

munkálatai. A Nyugdíjintézet korszerű átszervezése. 

C./ 

Az 1953. évi nyugdíjazások. A nyugdíjazott 51 lelkész névsora /nyugdíjazásuk 

hatályának és nyugdíjuk havi összegének a feltüntetésével/.  

Az Á.E.H. által vállalt özvegyi nyugdíjak és árva-ellátások. 

D./ 

A nyugdíjintézeti bizottság ülései. Az üléseken tárgyalt főbb kérdések. A 

Nyugdíjintézet 2 házingatlanának az állami tulajdonba vétele. Az ingatlanok 

utáni kötelező biztosítási díj részben való visszatérítése. A Nyugdíjintézet 

varsádi mezőgazdasági ingatlanának a vételára. Egyházi közületeknek nyújtott 

kölcsönök. Nyug. lelkészek és lelkészözvegyek szeretetotthonainak a 

támogatása. 





E./ 

A Nyugdíjintézet 1953. évi statisztikai adatai: 

I.a./ A nyugdíjintézeti tagok és fenntartók állományában, illetőleg 

járulékaik tekintetében történt változások. 

b./ Az 1953. évi járulékok, az év folyamán befolyt járulékok és az év 

végén fennállott hátralék összege. 

II.a./ A Nyugdíjintézet ellátottjainak az állományában, illetőleg 

ellátmánya tekintetében történt változások. 

b./ Az Á.E.H. és a Nyugdíjintézet terhére ellátottak száma és ellátmányuk 

összege. 

c./ 1953. folyamán – nyugellátottak javára – a Nyugdíjintézet terhére 

effektíve folyósított összegek. 

III. A Nyugdíjintézet 1953. évi, effektíve kifizetett adminisztrációs 

költségei. 

IV. A Nyugdíjintézet összes kintlevősége /követelése/ 1953. december 31.-

én. 

 

Az Egyetemes Tanács a Nyugdíjintézet 

1952. és 1953. évi működési jelentését 

tudomásul veszi. 





A Nyugdíjintézet 1952. és 1953. évi működési jelentése. 

1./ Jelentés a Nyugdíjintézet 1952. évi működéséről. 

A./ 

A Nyugdíjintézetnek 1952. folyamán kifejtett tevékenysége messzemenően 

túlhaladta a Szabályrendelet által meghatározott kereteket. Mint az 

Egyházügyi Hivatal és az egyházi nyugdíjasok közötti összekötő 

adminisztratív szerv, az általa megállapított nyugdíjaknak, és 

árvaneveltetési díjaknak az Egyházügyi Hivatal részéről történő folyósítása 

érdekében előterjesztésekkel élt, az Egyházügyi Hivatal által hozott 

véghatározatokat az érdekelt személyekkel és egyházkerületekkel minden 

esetben haladéktalanul közölte, a nyugellátottakkal kapcsolatos személyi 

változásokat, valamint az ő vagyoni és kereseti viszonyaikban bekövetkezett 

változásokat késedelem nélkül bejelentette, azokról nyilvántartást vezetett, 

s a nyugdíjasokra vonatkozóan kimutatásokat készített és terjesztett fel. 

Másrészt pedig folyósította a saját pénztára terhére megállapított 

nyugellátmányokat és segélyeket. A nyugdíjas lelkészek és lelkészözvegyek 

javára tartott országos offertóriumból befolyt összeg terhére támogatásban 

részesítette az özvegy papnék otthonául szolgáló kistarcsai, s a nyug. 

lelkészek otthonául szolgáló gyenesdiási egyházi szeretetintézményeket is. 

Az ellátottak betegségi biztosítási ügyeivel kapcsolatban az Sztk.-nál a 

szükséghez mérten eljárt. Az előírt Sztk. járulékokat rendszeresen átutalta. 

A megnövekedett nyugdíjintézeti feladatok hiánytalan és gyors elintézését 

célozta a Nyugdíjintézet hivatalának és ügyvitelének az ésszerű átrendezése 

is. Ennek kapcsán a zsinati I. törvénycikknek a hatálybalépésével, illetőleg 

egyházunknak a 4 kerületi rendszerről a 2 kerületi rendszerre való 

áttérésével összefüggően a nyugdíjintézet tagok és fenntartó közületek 

törzslapjai átírattak és átcsoportosítattak, a járulékszámla-könyv 

megfelelően átdolgoztatott, a szolgálatban álló tagok és a nyugállományban 

levők dossziéi átrendeztettek, s az egész nyugdíjintézeti irattári anyag 

ésszerű elhelyezést nyert. Az ellátottakról és várományosokról /illetőleg 

fenntartókról/ kimutatások és mutatókönyv készültek. Ezenkívül az összes 

lelkészi végzettségű egyházi alkalmazottak név- és címjegyzéke is 

összeállítást nyert. A nyugellátás egységes eljárását szabályozó 1951. évi 

30. sz. tvr. /Nyt./, s annak a lelkészekre vonatkozó végrehajtási utasítása, 

illetőleg ezzel kapcsolatban az 1954. január 1. után nyugalomba vonuló 

lelkészek nyugellátásának a kérdése püspöki körlevelek útján, továbbá a 

Lelkipásztor című szaklap novemberi számában a lelkészekkel részletesen 

ismertettetett. 

A nyugellátottaknak az újabb nyugdíjügyi rendelkezések, illetőleg 

kötelezettségeik felől való tájékoztatása 2 körlevél útján történt meg. 

Részt vett a Nyugdíjintézet a III. Békekölcsön jegyzésével kapcsolatos 

munkában is. Az ellátottai által eszközölt jegyzés végösszege /az1951. évi 

24.200 forinttal szemben/ 37.900 Ft volt. 

B./ 

A nyugdíjintézeti bizottság 1952. folyamán 6 ülést tartott és /február 20.-

án, május 15.-én, július 10.-én, november 5.-én, november 6.-án és december 

22.-én/, összesen 303 kérdéssel foglalkozott. 

Ismételten foglalkozott a bizottság a Nyugdíjintézet két budapesti 

házingatlanának kérdésével. 

Közelebbről: tárgyalta a bizottság a Mártírok útja 62. szám alatti bérház 

adókedvezmény ügyét. Ez az ügy a Nyugdíjintézetre nézve kedvező 





elintézést nyert. Nevezetesen: a Budapest Városi Tanács V.B. – 1952. július 

23.-i határozatában – a Nyugdíjintézet e bérháza helyreállításának az 

adókedvezmény szempontjából figyelembe vehető együttes költségét – a 

helyreállítási munkákkal kapcsolatos, a házkezelő által korábban benyújtott 

számlák szerinti 252.236,- forint végösszeg szem előtt tartásával – 

218.006.- forintban, az adókedvezmény mértékét, pedig 163.505 forintban 

állapította meg azzal, hogy a kedvezményezett összeg a helyreállított ház 

után kivetett házadóból – 1950. január 1.-től 1955. december 31.-ig terjedő 

hat év alatt – egyenlő, évi 27.250.- forint részletekben fog levonatni. 

A határozat végrehajtása következtében a Mártírok u. 62. számú bérház 

házadója tekintetében 1952. végén a Nyugdíjintézetnek 20.488 forint 

túlfizetése volt. 

Másrészt foglalkozott a bizottság a két budapesti bérház biztosításának az 

ügyével is. Az állami biztosító – a kötelező állami tűzbiztosításról szóló 

67./1952. MT. számú rendeletre tekintettel – a Nyugdíjintézet Mártírok u. 62. 

számú lakóháza után 2932.- forint, a Krúdy u. 4. szám alatti lakóháza után, 

pedig 2753 forint tűzbiztosítási díjat állapított meg 1953-ra szólóan azzal, 

hogy az összeg 1952. november 1.-én fizetendő. Az összeg átutalása – a 

benyújtott felszólalás elutasítása után – megtörtént. 

Kölcsönkérelmek is foglalkoztatták a bizottságot: a benyújtott kérelmek 

alapján a bizottság a Theológiai Akadémia és a Lelkésznevelő Intézet 

Sopronból Budapestre való költözésével kapcsolatban, a Költöztető Bizottság 

részére 15.000 forint, a csengődi egyházközség részére – a csengődi szórvány 

gondozásának az elősegítése céljából – 2500 forint, s az aszódi egyházközség 

részére – a templomtető sürgős renoválására – 2000 forint kölcsönt 

engedélyezett. E kölcsön összegek visszafizetése megtörtént. A kölcsönök 

nyújtása által a Nyugdíjintézet közegyházi szempontból nézve is 

figyelemreméltó szolgálatot végzett. 

C./ 

A Nyugdíjintézet ügyvivője az 1953. évre szólóan munkatervet és 

költségvetést készített, s azt az Egyházegyetem elnökségének és a 

püspököknek benyújtotta. A munkatervben javaslatot terjesztett elő a 

járulékfizetési morál megjavítására, s az adományokból származó 

nyugdíjintézeti bevételek fokozására nézve is. 

D./ 

A Nyugdíjintézet 1952. évi statisztikai adatai: 

I. 

a./ A nyugdíjintézeti tagok és fenntartók állományában, illetőleg járulékaik 

tekintetében történt változásokat a következő számadatok jelzik: 

felvett tagok száma 13 

törölt tagok száma 5 

szolgálatban álló tagok sorából meghaltak száma 1 

nyugalomba vonult lelkészek száma 2 

felvett fenntartók száma 10 

törölt fenntartók száma 17 

tagok összlétszáma 389 

fenntartók összlétszáma 370 

b./ Az 1952. évben kivetett járulékok összege /előző évről áthozott 

hátralékokkal, felkamatolva/: 

tagoknál 347.351.55 Ft 

fenntartóknál 188.548.71 Ft 

összesen 535.900.26 Ft 





1952. év folyamán befolyt járulékok összege 124.343.70 Ft 

1952. december 31-én fennállott hátralékösszeg 411.556.56 Ft 

II. 

a./ A Nyugdíjintézet ellátottjainak az állományában, illetőleg ellátmánya 

tekintetében történt változásokat a következő adatok mutatják: 

nyugdíj élvezetébe lépett lelkészek száma 2 

özvegyi nyugdíj élvezetébe lépettek száma 6 

árvaellátás élvezetébe lépettek száma – 

kegydíj élvezetébe lépettek száma 6 

elhunyt nyugdíjas lelkészek száma 9 

elhunyt lelkészözvegyek száma 11 

elhunyt kegydíjasok száma 1 

nyug. lelkészek összlétszáma 83 

lelkészözvegyek összlétszáma 157 

árvajáradékosok és kegydíjasok összlétszáma 49 

nyugellátottak összlétszáma 2879 

b./ A 83 nyug. lelkész közül 74 az Egyházügyi Hivataltól, 9 a 

Nyugdíjintézettől, a 157 lelkészözvegy közül 148 az Egyházügyi Hivataltól, 

9 a Nyugdíjintézettől, a 49 árvajáradékos és kegydíjas közül 42 az 

Egyházügyi Hivataltól, 7 a Nyugdíjintézettől kapta ellátmányát. 

Az Egyházügyi Hivatal december 1.-én 264 nyugellátott részére összesen 

83.534 Ft. 60 fillért, a Nyugdíjintézet pedig 25 ellátott részére 

összesen 7.437 Ft. 20 fillért folyósított. 

Az összes ellátottak december 1.-i teljes ellátmányösszege tehát 90.971 

Ft. 80 fillért tesz ki. 

c./ 1952. folyamán a Nyugdíjintézet effektíve 

nyugellátmány címén 98.863.10 Ft-t 

nyugellátottaknak nyújtott temetési 

és rendkívüli segélyek címén 33.227.- Ft-t 

nyugellátottak szeretetotthonainak segélyezésére 6.272.19 Ft-t 

nyugellátottak utáni Sztk. járulék címén 2.532.62 Ft-t 

összesen tehát 140.894.91 Ft-t 

folyósított. 

A nyugellátottaknak nyújtott segélyösszegből 16.000 forint a 160 

lelkészözvegy részére folyósított tüzelőanyag beszerzési segély volt. 

III. 

A Nyugdíjintézet 1952. évi, effektíve kifizetett adminisztrációs 

költségei: 

Tisztviselők és bizottsági tagok járandósága 16.520.- Ft 

Pénzkezelési kiadások 7.441.26 Ft 

Irodai költségek 6.354.54 Ft 

Összesen 30.315.80 Ft 

2./ Jelentés a Nyugdíjintézet 1953. évi működéséről. 

A./ 

A Nyugdíjintézet 1953. folyamán kifejtett tevékenysége tekintetében 

mindenek előtt utalunk az 1952. évi működésről szóló jelentés A./ 





pontjának 1., 2. és 3. bekezdésében foglaltakra. Az ott körvonalazott munka 

azonban lényegesen szélesebb keretek között és erősebb ütemben folyt. 

Ezenkívül elkészült a nyugdíjintézeti tagok és állásfenntartó közületek 1953. 

évi – az új kerületi és egyházmegyei beosztás figyelembevételével 

szerkesztett – teljes névsora is. A lelkészeknek az újabb nyugdíjügyi, 

illetőleg családi pótlék folyósítására vonatkozó rendeletekről való 

tájékoztatása a Lelkipásztor és püspöki körlevelek útján történt meg. Az 

Evangélikus Életben megjelent tájékoztató közleményből, pedig úgy a 

lelkészek, mint a gyülekezetek tagjai értesülést szerezhettek a 

Nyugdíjintézet feladatairól és helyzetéről. A nyugellátottakat az újabb 

nyugdíjügyi rendelkezések, illetőleg kötelezettségeik felől a Nyugdíjintézet 

3 körlevél útján tájékoztatta. Az Állami Egyházügyi Hivatal által 

kibocsátott újrendszerű Sztk. igényjogosultsági igazolványokat a 

Nyugdíjintézet a nyugellátottak részére megfelelő tájékoztatóval együtt 

küldötte meg. 

De belekapcsolódott a Nyugdíjintézet a IV. Békekölcsön jegyzésével 

kapcsolatos munkába is. Ellátottjai közül 202 fő, összesen 19.100 forint 

névértékű békekölcsönt jegyzett. 

B./ 

Erre az évre esik a zsinat által hozott nyugdíjtörvény előkészítő és 

végrehajtási munkálatainak az elvégzése. 

Kifejezetten és kizárólagosan nyugdíjintézeti vonalon végzett 

törvényelőkészítő munkálat volt a január hó 31-én megjelent ad 101/1953. 

Ny.i. számú ügyvivői „tájékoztató”. Ez a tájékoztató – a Nyugdíjintézet 16 

évi mozgalmi /statisztikai/ adatai alapján – képet igyekezett adni az 1954. 

január 1.-e után /tehát a Nyugdíjosztály terhére/ ellátottak számának a 

várható alakulásáról, a Nyugdíjosztály ezzel kapcsolatos anyagi 

kötelezettségeiről, a várható terhek fedezetének és a fedezet biztosításának 

az érdekiében alkalmazandó járulékkivetési rendszernek a kérdéséről. Röviden: 

bepillantást adott az önálló Nyugdíjosztály működésébe. Törvényelőkészítő 

munka volt továbbá az ügyvivőnek a lelkészek nyugellátásáról szóló zsinati 

/1953. évi VIII./ t.c. tervezetével kapcsolatosan benyújtott többrendbeli 

módosító javaslata. 

Az 1953. évi VIII. t.c. végrehajtásával kapcsolatos munkálatokat a május hó 

26-án tartott bizottsági ülés 4 tagú végrehajtó bizottságra bízta, akiknek a 

munkáját –jogi tanácsadás szempontjából – az egyetemes ügyész támogatta. A 

végrehajtó bizottság azt a feladatot kapta, hogy –záros határidőn belül – az 

összes szolgálati viszonyban álló lelkészi képesítésű egyházi alkalmazottról 

– a nyugdíjigényre való jogosultság megállapítása és a járulékszámítások 

eszközlése szempontjából lényeges adatok feltüntetésével – új nyilvántartási 

törzskönyvet, illetőleg törzslapokat készítsen, állapítsa meg reájuk 

vonatkozóan a zsinati t.c. megfelelő rendelkezései alapján beszámítandó 

lelkészi szolgálati idő tartamát, számítsa ki az új kivetések összegét, 

állapítsa meg az ugyancsak az 1953. évi VIII. t.c. szerinti jóváírások 

összegét és készítse el az összes szolgálati viszonyban álló lelkész 

/fentiek értelmében helyesbített/ 1953. évi járulékszámláját. Az ülés 

felhatalmazta a végrehajtó bizottságot, hogy a munkája során felmerülő, 

azokban a kérdésekben, amelyekre nézve a zsinati nyugdíjtörvénycikk és az 

arra vonatkozólag az egyetemes közgyűlési és egyházkerületi elnökségek által 

kibocsátott végrehajtási utasítás rendelkezéseket nem tartalmaz, a 

nyugdíjintézeti elnökség hozzájárulásával, és a nyugdíjintézeti bizottság 

hozzájárulásának feltételezésével határozzon és határozatait gyakorlatilag 

alkalmazza. 

A végrehajtó bizottság működését 1953. június 2.-án kezdte meg és összesen 6 

ülést tartott. Nevezetesen: június 2.-án, 5.-én, 8.-án, 11.-én, 





július 21.-én és október 15.-én. Az első három ülésben még csak próbálkozás 

folyt: a feladatkör határainak megvonása, valamint az abban felvetődő 

problémák számbavétele és megoldása tekintetében. A két püspök részvételével 

lefolyt negyedik, június hó 11-én tartott végrehajtó bizottsági ülés – az 

addigi munkák kapcsán szerzett tapasztalatok alapján – azonban már biztos 

kézzel fektette le azokat a vágányokat, amelyeken a munka határozott 

irányban és ütemben haladhatott. Az ötödik, július 21.-én tartott ülés a 

felbukkant újabb kérdésekben ugyancsak pontos direktívákat adott és 

rögzítette a tagok részére szóló első számú körlevél szövegét. A 

kérdéskomplexum minden részletében határozott eligazodást biztosító és az 

érdekeltek beszámított szolgálatának terminusait lerögzítő körlevél – a 

kivetéssel kapcsolatos minden lényeges közölnivalót közérthetően feltüntető 

járulékszámlával együtt – 1953. augusztus 10.-én adatott postára. A 

reklamációk és a törlesztési terv előterjesztésének végső határideje 1953. 

szeptember 10.-én nyert megállapítást. Ennek ellenére az október hó 15.-i 

egyesített: nyugdíjintézeti bizottsági és végrehajtó bizottsági ülés 

időpontjáig, a törlesztési terv beadására vonatkozó felhívásnak csak a tagok 

kisebbik része tett eleget. A 418 tag közül október 15.-ig 230 küldött be 

törlesztési tervet és 121 terjesztett elő reklamációt. 188 tag törlesztési 

tervet egyáltalán nem küldött be. De nemcsak a tagok, hanem a fenntartók is 

kaptak a nekik már korábban megküldött járulékszámlával és fizetési 

felhívással kapcsolatban körlevelet, amely 1953. augusztus 15.-én küldetett 

szét, ugyancsak 30 napi terminus kitűzésével. A 364 fenntartó közül 

törlesztési tervet 89, reklamációt pedig 21 terjesztett elő. Viszont több 

fenntartó egyházi közület erre a felhívásra járuléktartozásának az azonnali 

teljes kiegyenlítésével, vagy részben való törlesztéssel reagált. 

Az október 15.-i egyesített bizottsági és végrehajtó bizottsági ülésnek a 

fenntartók részéről beérkezett törlesztési tervekkel és reklamációkkal, 

valamint a felhívásra nem reagálók járuléktartozásával kapcsolatos 

határozatai végrehajtattak. A V. B. ezirányú munkája a lelkészi állásokat 

fenntartó egyházi közületeknek szóló, október 29.-én kelt körlevél 

szétküldésével lényegileg befejeződött. E körlevélben értesítette az ügyvivő 

a fenntartó közületeket – a költségirányzatukba való beállítás céljából – az 

1954. évi nyugdíjjárulék összegéről is. 

A tagok által beküldött törlesztési tervekkel és reklamációkkal, valamint a 

vonatkozó felhívásra nem reagáló tagok hátralékával kapcsolatban az október 

15.-i bizottsági ülés által hozott határozatok – a Nyugdíjintézet 

működésének a lezárása előtt – ugyancsak végrehajtattak. E határozatokról a 

lelkészek az 1677/1953. Ny.i. számú tájékoztató körlevél megküldése útján 

értesültek. 

Ezeknek a munkálatoknak az elvégzésével a Nyugdíjintézet korszerű 

átszervezése lényegileg megtörtént. 

C./ 

A Nyugdíjintézet korszerű átszervezését és az Egyezmény értelmében történő 

önálló működésének a lehetővé tételét célozta az év folyamán történt 

nagyarányú nyugdíjazás is. A 60 éven felüli, nyugdíjazott lelkészek 

ellátmánya terhét az Állami Egyházügyi Hivatal vállalta. 

1953-ban az Állami Egyházügyi Hivatal terhére 49, az Egyházegyetem 

Nyugdíjintézete, illetőleg Nyugdíjosztálya terhére pedig 2, összesen tehát 

51 lelkész nyugdíjaztatott. 





E lelkészek névsora /nyugdíjazásának hatálya és havi nyugdíjának az 

összege/ a következő: 

1./ Abaffy Gyula, Békés 1953.okt.1.-i hat. Nyugd. 532.- Ft 

2./ Bachát István, Orimagyarósd 1953.nov.1.-i „ „ 517.- „ 

3./ Bakay Péter, Apostag 1953.márc.1.-i „ „ 484.- „ 

4./ Baráth József, Mérges 1953.máj. 1.-i „ „ 484.- „ 

5./ Bánszky György, Alberti 1953.jan.1.-i „ „ 517.- „ 

6./ Biszkup Ferenc, Mezőberény 1953.máj.1.-i „ „ 484.- „ 

7./ Böjtös László, Vadosfa 1953.ápr. 1.-i „ „ 622.- „ 

8./ Bujdosó György, Miskolc 1953.márc. 1.-i „ „ 544.- „ 

9./ Büki Jenő, Mekényers 1953.jan. 1.-i „ „ 517.- „ 

10./ Endreffy János, Mágócs 1953.jan. 1.-i „ „ 484.- „ 

11./ Fábián Imre, Sárszentlőrinc 1953.febr. 1.-i „ „ 572.- „ 

12./ Frank Károly, Csikóstöttös 1953.febr. 1.-i „ „ 517.- „ 

13./ Görög Ernő, Nagyveleg 1953.febr. 1.-i „ „ 517.- „ 

14./ Grosz János, Kistormás 1953.jan. 1.-i „ „ 517.- „ 

15./ Dr. Gyimesy Károly, Bpest. (Nyugdíjosztály 

terhére!/ 

1953.jul. 1.-i „ „ 478.30 „ 

16./ Dr. Halász Kálmán, Bpest 1953.jul. 1.-i „ „ 389.- „ 

17./ Hanzmann Károly, Sopron 1953.jan. 1.-i „ „ 552.- „ 

18./ Hering János, Veszprém 1953.márc. 1.-i „ „ 577.- „ 

19./ Honéczy Pál, Bakonycsernye febr. 1.-i „ „ 502.- „ 

20./ Horémusz Pál, Orosháza 1953.ápr. 1.-i „ „ 552.- „ 

21./ Horváth Lajos, Gyékényes 1953.jan. 1.-i „ „ 572.- „ 

22./ Ihász László, Kisbabot 1953.jan. 1.-i „ „ 517.- „ 

23./ Ihász Mihály, Kerta 1953.jan. 1.-i „ „ 517.- „ 

24./ Jeszenszky János, Tótkomlós 1953.márc. 1.-i „ „ 517.- „ 

25./ Kakas József, Dabrony 1953.jan. 1.-i „ „ 517.- „ 

26./ Kirchner Rezső, Sámsonháza 1953.febr. 1.-i „ „ 517.- „ 

27./ Kiss Samu, Nagybarát 1953.jan. 1.-i „ „ 484.- „ 

28./ Klenner Adolf, Bátaapáti 1953.jan. 1.-i „ „ 517.- „ 

29./ Kutas Kálmán, Szombathely 1953.febr. 1.-i „ „ 597.- „ 

30./ Maczák György, Nagybánhegyes 1953.ápr. 1.-i „ „ 517.- „ 

31./ Magyar Géza, Szák 1953.jan. 1.-i „ „ 562.- „ 

32./ Marcsek János, Ózd 1953.szept. 1.-i „ „ 544.- „ 

33./ Molitórisz János, Celldömölk 1953.jun. 1.-i „ „ 572.- „ 

34./ Molnár Gyula, Bakonyszombathely 1953.ápr. 1.-i „ „ 517.- „ 

35./ Nagy Gyula, Rábcakapi 1953.febr. 1.-i „ „ 517.- „ 

36./ Nagy István, Ossfyasszonyfa 1953.márc. 1.-i „ „ 517.- „ 

37./ Nagy Lajos, Gyuró 1953.márc. 1.-i „ „ 484.- „ 

38./ Németh Károly, Lébény 1953.jul. 1.-i „ „ 539.- „ 

39./ Novák Rezső, Ajka 1953.ápr. 1.-i „ „ 517.- „ 

40./ Ottmár Béla, Legénd 1953.jun. 1.-i „ „ 484.- „ 

41./ Saródy Gyula, Uriaujfalu (Nyugdíjosztály 

terhére!/ 

1953.dec. 1.-i „ „ 300.- „ 

42./ Schultz Aladár, Bánk 1953.márc. 1.-i „ „ 517.- „ 

43./ Sikos Gyula, Zalagalsa 1953.ápr. 1.-i „ „ 517.- „ 

44./ Sikos Kálmán, Kajárpéc (Meghalt, 1953.aug.21./ 1953.jul. 1.-i „ „ 476.- „ 

45./ Sokoray Bálint, Hánta 1953.febr. 1.-i „ „ 484.- „ 

46./ Somogyi Károly, Somlószöllös 1953.febr. 1.-i „ „ 517.- „ 

47./ Szalay Mihály, Lovászpatona 1953.máj. 1.-i „ „ 484.- „ 

48./ Szücs Sándor, Mosonmagyaróvár 1953.máj. 1.-i „ „ 519.- „ 

49./ Tavassy Zoltán, Ujcsanálos 1953.máj. 1.-i „ „ 484.- „ 

50./ Weigel Ádám, Mucsfa 1953.jan. 1.-i „ „ 517.- „ 

51./ Zemann Mihály, Tótkomlós 1953.febr. 1.-i „ „ 517.- „ 

 





A korszerű átszervezést és a zavartalan önálló működést nagymértékben 

elősegíti az Állami Egyházügyi Hivatalnak – a Nyugdíjintézet, illetőleg az 

Egyházegyetem elnöksége részéről előterjesztett, vonatkozó kérelem tárgyában 

hozott – november hó 14.-én a Nyugdíjintézet képviselőivel élőszóban közölt 

az a kedvező döntése is, hogy mindazok az özvegyi nyugdíjak és árvaellátások 

az Egyházügyi Hivatal terhét képezik majd, amelyek az 1953. december hó 31.-

ig nyugdíjazott /az Egyházügyi Hivatal által vállalt/ családos evangélikus 

lelkészeknek ez időpont után bekövetkező elhalálozása esetén /állapíttatnak 

majd meg az Egyházegyetem Nyugdíjintézete helyébe lépő Nyugdíjosztály által. 

D./ 

A Nyugdíjintézet az év folyamán /a B. pont alatt említett hat végrehajtó 

bizottsági ülésen kívül/ két bizottsági ülést tartott /május 26.-án és 

október 15.-én/ és azokban összesen 185 kérdéssel foglalkozott. 

Tárgyalta a bizottság a Nyugdíjintézet két budapesti lakóházának a kérdését 

is. 

A Nyugdíjintézet Mártírok útja 62. szám alatti és Krudy Gyula utca 4. szám 

alatti házingatlana – az 1952.-ik évi 4.-ik sz. tvr. 1. /§.1./ bekezdése A. 

pontja alapján – állami tulajdonba vétetett. A Nyugdíjintézet, törvényes 

jogával élve, mindkét bérházával kapcsolatban „Felszólalást” nyújtott be az 

illetékes Tanács végrehajtó bizottságánál, a házingatlan állami tulajdonba 

való vétel alóli mentesítését kérve. Úgy ez a felszólalás, mint a később 

benyújtott „felülvizsgálati kérelem”: elutasíttatott. – Az említett 

házingatlanok 1953. április 1.-e óta állami kezelésben vannak. 

A két bérház után az 1953.-ik évre szólóan kivetett és befizetett kötelező 

biztosítási díj ½ része – az egyetemes ügyész vonatkozó beadványa alapján – 

a nyugdíjintézeti pénztár javára visszatéríttetett. 

A Nyugdíjintézet által az államnak annakidején megvételre felajánlott és az 

utóbbi által 82.320 forintért megvásárolt 98 k.h. területű varsádi 

mezőgazdasági ingatlan ára abban az összegben foglaltatik, ami az 

Egyházegyete3m javára globálisan állapíttatott meg és utaltatott át, mint az 

evangélikus egyház kezelésében volt földingatlanok vételára. 

Kölcsönnyújtási ügyek is foglalkoztatták a nyugdíjintézeti bizottságot. Ide 

vonatkozólag benyújtott kérelmek alapján a szombathelyi egyházközségnek – a 

megrongált templomtemető helyreállítása céljából – 2000 Ft., az 

egyházkerületeknek pedig – a lelkészi képesítéssel nem bíró kerületi 

nyugdíjasok ellátmányának a zavartalan folyósítása érdekében – összesen 

5.817 forint kamatmentes kölcsönt nyújtott. E kölcsönök nyújtása által a 

Nyugdíjintézet mind közegyházi, mind szociális szempontból jelentős 

szolgálatot végzett. 

Ezen kívül a Diakóniai Osztálynak: a kistarcsai özv. papnék otthonával, 

illetőleg a gyenesdiási Kapernaum szeretetintézmény nyug. lelkészek 

otthonául szolgáló részlegével kapcsolatos beruházásokra – az offertórium 

terhére – 7000–7000, összesen tehát 14.000 forint, a szarvasi ev. árvaházban 

nevelt 7 éves Böröcz Edit ellátatlan lelkészgyermeknek az 1953.-ik évi 

tartásdíjára pedig 2000 Ft támogatást adott. 

Az 1953. évi VIII. t.c. végrehajtásával kapcsolatban a bizottság – lelkészek 

és lelkészi képesítéssel nem bíró tagok által forintban eszközölt 

járulékbefizetések visszatérítése címén – összesen 5.586.90 Ft folyósítását 

rendelte el az érdekeltek javára. 





E./ 

A Nyugdíjintézet 1953. évi statisztikai adatai: 

I. 

a./ A nyugdíjintézeti tagok és fenntartók állományában, illetőleg 

járulékaik tekintetében történt változásokat a következő számadatok 

jelzik: 

felvett tagok száma       87 

törölt tagok száma       2 

szolgálatban álló tagok sorából meghaltak száma  3 

nyugalomba vonult lelkészek száma    51 

felvett fenntartók száma      2 

törölt fenntartók száma      2 

tagok összlétszáma       420 

fenntartók összlétszáma      370 

b./ Az 1953. évben kivetett járulékok összege /az előző évről áthozott 

hátralékkal/: 

fenntartóknál 193.380.84 Ft 

tagoknál /hozzászámítva az 1953. évi VIII. t.c. rendelkezései folytán 

történt pótlólagos kivetést is/ 

699.001.87 Ft 

Összesen: 892.382.71 Ft 

Az 1953. év folyamán befolyt fenntartói és tagdíjjárulékok összege 200.663.53 Ft 

Az 1953. dec. 31.-én fennállott jár. hátralék 691.719.18 Ft 

 

II. 

a./ A Nyugdíjintézet ellátottjainak az állományában, illetőleg ellátmánya 

tekintetében történt változásokat a következő számadatok mutatják: 

nyugdíj élvezetébe lépett lelkészek száma 51 

özvegyi nyugdíj élvezetébe lépettek száma 8 

árvaellátás élvezetébe lépettek száma 1 

kegydíj élvezetébe lépettek száma 2 

elhunyt nyugdíjas lelkészek száma 5 

elhunyt lelkészözvegyek száma 5 

elhunyt kegydíjasok száma 2 

nyug. lelkészek összlétszáma 120 

lelkészözvegyek összlétszáma 164 

árvajáradékosok és kegydíjasok összlétszáma 40 

nyugellátottak száma 324 

b./ A nyugdíj élvezetébe lépett lelkészek közül 49 az Egyházügyi Hivatal, 

2 a Nyugdíjintézet, az özvegyi nyugdíj élvezetébe lépettek közül 6 az 

Egyházügyi Hivatal, 2 a Nyugdíjintézet terhére kapott ellátmányt. Az 

1953-ban árvaellátás és kegydíj élvezetébe lépettek mindegyike részére a 

Nyugdíjintézet Pénztára terhére állapíttatott meg ellátmány. 

Az összesen 120 nyug. lelkész közül 113 az Egyházügyi Hivataltól, 7 a 

Nyugdíjintézettől, az összesen 164 lelkészözvegy közül 151 az Egyházügyi 

Hivataltól, 13 a Nyugdíjintézettől, az összesen 40 lelkész árva és 

kegydíjas közül 32 az Egyházügyi Hivataltól, 8 a Nyugdíjintézettől kapta 

ellátmányát. 

Ezen kívül 4 lelkész nyugdíjkiegészítést kapott a Nyugdíjintézettől. 





Az Egyházügyi Hivatal december 1-én 296 nyugellátott részére összesen 

100.650 forintot folyósított. Csupán az 1953-ban nyugdíjazott, illetőleg 

az Egyházügyi Hivatal által vállalt 49 lelkész nyugellátmánya évente 

294.000 forint. 

A Nyugdíjintézet december 1-én 11 nyug. lelkész részére 4.709.50 forint, 

13 lelkészözvegy részére 3322.70 Ft., és 8 lelkész árva ill. kegydíjas 

részére 1521 Ft., összesen tehát 32 ellátott részére 9.553.20 Ft összegű 

ellátmányt folyósított. 

c./ 1953. folyamán a Nyugdíjintézet effektíve 

nyugellátmány címén    104.468.50 Ft.-ot 

temetési és rendkívüli segély címén  17.200.- Ft-ot 

offertóriumi segélyek címén   16.008.- Ft-ot 

nyugellátottak utáni Sztk. járulék címén 3.408.38 Ft.-ot 

a nyugdíjasok javára összesen tehát  141.084.88.- Ft-ot 

folyósított. 

 

III. 

A Nyugdíjintézet 1953. évi, effektíve kifizetett adminisztrációs 

költségei: 

Tisztviselők és biz. tagok járandósága 21.491.80 Ft 

Pénzkezelési kiadások 

 8.325.61 Ft 

Irodai költségek 9.011.78 Ft 

Ügyészi költségek 1.155.-- Ft 

 39.984.19 Ft 

Átszervezési munkálatok költségei 11.300.-- Ft 

Összes adminisztrációs költség 51.284.19 Ft 

 

IV. 

A Nyugdíjintézet összes kintlevősége 1953. december 31.-én: 

Fenntartó közületek járulékhátraléka 91.719.18 Ft 

Lelkészek személyi járulékhátraléka 600.000.-- Ft 

Gyülekezeteknek nyújtott kölcsön 3.200.-- Ft 

Kerületeknek nyújtott kölcsön 5.817.-- Ft 

Összesen 700.736.18 Ft 

 

Az Egyetemes Tanács a Nyugdíjintézet 1952. és 

1953. évi működéséről szóló jelentést tudomásul 

veszi. 





Jelentés a Nyugdíjosztály megalakulásáról 

Az 1953. évi VIII. t.c. 48. §-ában foglaltaknak megfelelően a 

Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézete működését 1953. 

december 31-vel befejezte. Helyébe, 1954. január 1-vel, az Evangélikus 

Egyházegyetem Nyugdíjosztálya lépett. A nevezett időponttal a 

Nyugdíjintézeti Bizottság működése is megszűnt. Hatáskörét a 

Nyugdíjosztály, mint Tanács vette át. 

A működését a zsinat által hozott nyugdíjtörvény hivatkozott rendelkezése 

értelmében befejezett Nyugdíjintézetet az 1927. évi egyetemes közgyűlés 

szervezte meg. Működését 1928. január 1.-én kezdte. Hatáskörét a háború 

után – a szükségnek megfelelően – a Szabályrendelet keretein túlra 

terjesztette ki. 1950-től kezdve egyre fokozódó mértékben vállalta 

szociális feladatok teljesítését: a reászoruló lelkészcsaládok felé. 

Az állam átvállalván az addigi nyugdíjterheket, lehetővé vált, hogy 

egyházunk saját erejéből önálló Nyugdíjosztályt teremtsen: a kor 

követelményeinek és a mindenkori szükségleteknek megfelelően. 

A Nyugdíjintézet, 1954. január 1.-vel, a következő állományt adta át a 

Nyugdíjosztálynak: 

a./ Az átadott tagok száma: 420 

b./ Az átadott ellátottak száma: 324 

Ezt az állományt a Nyugdíjosztály átvette. 

Átadta a Nyugdíjintézet a Nyugdíjosztálynak a Pénztárat is, készpénzével 

és összes kintlevőségével együtt. 

Az irodát is, teljes felszerelésével és iratanyagával, átadta a 

Nyugdíjosztálynak, amely azt átvette. 

 

Az Egyetemes Tanács a Nyugdíjosztály 

megalakulásáról szóló jelentést tudomásul 

veszi. 





14.sz. melléklet 

A Nyugdíjosztály ügyrendje 

/Az 1954. II. 25.-i tanácsülés szövegezése/ 

 

 

1.§. /1/ Az osztálynak, mint tanácsnak elnöksége az Egyházegyetem 

közgyűlésének elnöksége. Tagjai a püspökök, az egyetemes főtitkár, a 

püspöki titkárok, az osztály ügyvivő lelkésze, az egyetemen ügyész, 

pénztáros és a T. 54.§-a értelmében beküldött négy lelkész. 

/2/ Az osztály tanácsüléseit az elnökség a szükséghez mérten hívja össze, 

de minden év első és utolsó negyedében, tehát évenként, tavasszal és 

ősszel köteles összehívni. Az őszi tanácsülést október 10-ig meg kell 

tartani. 

Az elnökség tagjai egymást helyettesíthetik és az elnökléssel bármelyik 

püspök megbízható. A tagok csak személyesen vehetnek részt a tanácsülésen. 

Szakértőkkel, – tanácskozási joggal – a tanács kiegészítheti magát. 

A tanácsülés határozatképes, ha ezen a tagok 2/3-ad részben megjelentek. 

A tanácsülésre szóló meghívó 8 nappal előbb kiküldendő. 

A tanácsülés határozatait szótöbbséggel hozza. Szervezetegyenlőség esetén 

az elnöki szavazat dönt. A szavazásról külön jegyzőkönyvet nem kell 

felvenni, de amennyiben a tagok egyharmad része kívánja, az elnöki 

köteles elrendelni a titkos szavazást. 

/3/ A tanácsülések jegyzőkönyveit az elnök, az ügyvivő lelkész, mint 

jegyző és két hitelesítő tag írja alá. A tanácsülések jegyzőkönyvét 4 

példányban kell elkészíteni: 1. az osztály, 1 az Egyetemes Egyház és 1-1 

az egyházkerületek számára. 

A tanácsülés tagjai a Nyugdíjosztály pénztárából útiköltséget és 

napidíjat kapnak. 

 

2.§. Az osztálynak, mint tanácsnak hatáskörébe tartozik: a törvény által 

megszabott feladatok elvégzése, az egyházegyetem közgyűlési 

határozatainak végrehajtása, az egyházegyetem presbitériumának vagy a 

zsinati törvények végrehajtására kiküldött bizottságnak irányítása 

alapján. 

Az osztály, mint tanács hatáskörének egy részét az osztály intézőszerve 

és az ügyvivő lelkészre ruházhatja, de kizárólag tanácsülésen dönthet a 

következő ügyekben: 

1./ A lelkészeknek a Nyugdíjosztály állományába való felvétele. 

2./ A nyugdíjjogosultság elvesztése folytán az állományból való törlés. 

3./ A nyugdíjazások iránti kérelmek elbírálása. 

4./ A nyugdíjösszegek, ellátási díjak, neveltetési díjak végleges 

megállapítása. 

5./ A korhatárt elért lelkészek nyugdíjazásának elbírálása. 

6./ A szolgálati évek beszámítása. 

7./ A magasabb egyházi tisztséget viselő lelkészek utáni magasabb 

járulékok kivetése és a nyugdíj-megállapítási javaslatnak az 

Egyházegyetem presbitériumához történő felterjesztése. 





 

8./ A különleges méltánylást érdemlő kivételes esetekben az Egyházegyetem 

presbitériumához történő felterjesztése. 

9./ A fenntartó egyházi közület nyugdíjjárulékának és nyugdíj-

pótjárulékának megállapítása. 

10./ A részletfizetés iránti kérelmek elbírálása. 

11./ Az osztály alkalmazottainak felvétele és elbocsátása, azok, valamint 

a szakelőadók díjazása. 

12./ Az elvi kérdésekben hozott határozatoknak, valamint a Nyugdíjosztály 

határozatai ellen beadott fellebbezéseknek az Egyetemes presbitérium elé 

terjesztése. 

13./ Az ügyvivő lelkész és az Intézőszerv intézkedéseire való felügyelet. 

14./ Szakmatematikus munkájának felügyelete és az általa készített 

matematikai mérleg elfogadása. 

15./ Az osztály, évi költségelőirányzatának és zárszámadásának 

megállapítása. 

 

3.§. A Nyugdíjosztály Intéző szervének feladata: 

/1/ Hogy, mint szakelőadókból álló, állandóan és rendszeresen 

együttműködő szerv szakszerűen készítse elő a tanács üléseire kitűzött 

ügyeket, szövegezze meg a határozati javaslatokat. Az Egyetemes 

Presbitérium elé terjesztendő fellebbezésekhez szerkesszen véleményes 

jelentést. Ezt a véleményes jelentést küldje meg a fellebbezőnek is. 

Hajtassa végre azokat az adminisztratív intézkedéseket, amelyek az 

ügymenet állandóságának folyamányai és nem tartoznak kizárólag a 

tanácsülés hatáskörébe. /T. 34.§., 41.§., 42.§., 43.§., 44.§./ és azokat, 

amelyek végrehajtásával a tanácsülés esetenként megbízza. 

/2/ A törvény 50§-a alá eső esetekben az Intéző szerv határozata alapján 

az ügyvivő lelkész közvetlenül fordul az illetékes espereshez. 

/3/ Az Intéző szerv vezetője az ügyvivő lelkész. Tagjai az ügyész és a 

pénztáros. Szükséghez képest, tanácsülési határozattal, más 

szakelőadókkal is kiegészíthető. 

/4/ Az Intéző szerv a szükséghez képest tartja üléseit, de havonta 

legalább egyszer, és amennyiben bármelyik tagja kéri, többször is 

összehívható. Az Intéző szerv minden üléséről jegyzőkönyvet vezet, amit 

az Intéző szerv tagjai aláírnak, és amit az ügyvivő lelkész a 

legközelebbi tanácsülés elé kötelező terjeszteni. 

Az Intéző szerv intézkedéseinek végrehajtása ellen minden tag jogosult 

óvást emelni és amennyiben ez megtörténik, úgy az intézkedés végrehajtása 

a legközelebbi tanácsülés döntéséig függőben marad. 

 

4.§. A Nyugdíjosztály ügyvivő lelkésze: 

/1/ Előadó a tanácsüléseken, megszerkeszti a tanácsülések jegyzőkönyveit 

és azokat az üléstől számított 15 napon belül az 1.§. /3/ pontja 

értelmében kézbesítve; 





/2/ Az Intéző szerv vezetője, – gondoskodik annak összehívásáról és 

állandó működéséről; 

/3/ Vezeti a lelkészek, a lelkészi állást fenntartó egyházközségek és 

egyházi közületek, valamint a nyugellátmányban részesülők nyilvántartását 

és törzslapját; 

/4/ A Nyugdíjosztály adataira, helyzetére vonatkozó kimutatásokat, a 

Nyugdíjosztály működésére vonatkozó rendes évi és rendkívüli jelentéseket 

és a munkaterveket elkészíti és gondoskodik arról, hogy azokat az Intéző 

szerv, a Tanács és az illetékes tényezők kellő időben megkaphassák. 

/5/ Elkészíti az évi költségelőirányzatot. 

/6/ Állandó összekötő szolgálatot teljesít az Állami Egyházügyi 

Hivatallal, azoknak a nyugellátásoknak, családi és lakbérpótlékoknak 

zökkenésmentes folyósítása érdekében, amelyek 1953. december 31.-e előtt, 

az Állami Egyházügyi Hivatal terhére nyertek megállapítást. 

Ezt az állományt érintő mi8nden személyi és anyagi változást 

haladéktalanul tartozik az Állami Egyházügyi Hivatalnak bejelenteni. 

/7/ Tájékoztatja a szükséges teendőkről a nyugellátottakat és közli velük 

a rendelkezéseket. 

/8/ Tájékoztatja az érdekelteket és a lelkészi közvéleményt – az egyházi 

sajtóban is – a nyugdíjügyi kérdésekről, valamint a Nyugdíjosztály 

helyzetéről. 

/9/ Előkészíti és az Intéző szervvel kellő időben letárgyaltatja azokat 

az ügyeket, amelyek tanácsülési döntést igényelnek és bemutatja az Intéző 

szervnek azokat a végrehajtási intézkedéseit, amelyekkel a tanács 

határozatait végrehajtotta. 

/10/ Elkészíti a járulékszámlákat és megküldi az érdekelteknek. 

/11/ Ellenőrzi a részletfizetési kedvezmények pontos betartását és az 

állásfenntartó közületek járulékfizetésének határidős betartását /VIII. 

t.c. 47.§. /2/3/. 

/12/ Kiszámítja az állományába vett lelkészek utáni járulékterhek 

összegét és évente a püspöki hivatalok által a Nyugdíjosztályhoz áttett 

kimutatások alapján állományba veszi a lelkészeket, szolgálati éveik, 

járulékhátralékaik szempontjából. 

/13/ Évente legkésőbb május 31.-ig jelentést szerkeszt az Egyházegyetem 

közgyűlése számára és jelentését az Intéző szervvel megtárgyaltatja. 

/14/ A Tanács által költségvetésileg előre megszabott keretben az ezt 

tartalmazó tanácsi határozat jegyzőkönyvi kivonatának előzetes 

becsatolása után a hivatali kiadások fedezésére a pénztárból 

utalványozhat. A keret kimerülte esetén a pótlásra tanácsi határozatot 

kér. 

/15/ Összekötő szolgálatot teljesít az Sztk. Központnál az egyházi 

jellegű nyugdíjasok érdekében. 

 

5.§. A Nyugdíjosztály pénztárosa: 

/1/ A Nyugdíjosztály pénzét az Egyházegyetem Pénztárában – elkülönítve – 

külön takarékbetétben, illetőleg csekkszámlán kezeli. 

/2/ Fizetéseket a Nyugdíjosztály, mint Tanács határozatai alapján 

eszközölhet, jegyzőkönyvi kivonatok bemutatása ellenében. 





A 4.§. /13/ alatt szabályozott módon kifizetheti az irodai kiadásokat az 

ügyvivő lelkész utalványozása alapján; /3/ minden hó 1.-én folyósítja a 

megállapított és esedékes nyugellátmányokat és díjakat; 

/4/ szükséghez képest technikailag segít az ügyvivő lelkésznek az 

állományba vett lelkészek utáni járulékterhek kiszámításánál és a 

járulékszámlák elkészítésénél. 

/5/ Vezeti a pénztárkönyvet. 

/6/ Folyósítja a tanácsülésen és intéző szervi ülésen megjelentek részére 

az útiköltségek és napidíjak összegét, amelyeket a tanácsülés előzetesen 

állapít meg. 

/7/ Rendszeresen lefizeti a nyugellátottak utáni Sztk. járulékokat, 

valamint a Nyugdíjosztály tisztviselői, alkalmazottai utáni közterheket 

és Sztk. járulékot. 

 

6.§. A Nyugdíjosztályhoz intézett és annak hatáskörébe tartozó minden 

beadvány, megkeresés, átirat, jelentés és kérvény az ügyvivő lelkészhez 

küldendő. 

 

7.§. A Nyugdíjosztály határozatai ellen – birtokon kívül – a határozat 

kézhezvétele után 30 napon belül az Egyházegyetem Tanácsához lehet 

fellebbezni. Az Egyházegyetem Tanácsa a fellebbezések tárgyában 

végérvényesen dönt. 

A fellebbezés joga a Nyugdíjosztály ügyvivő lelkészét is megilleti oly 

határozatokkal szemben, amelyeket ő a Nyugdíjosztály érdekei 

szempontjából aggályosoknak, vagy károsoknak ítél. 

 

8.§. Jelen ügyrendet a Nyugdíjosztály tanácsa 1954. II. 25.-i ülésén 

állapítja meg és érvénybe léptette az Egyetemes közgyűlés jóváhagyásáig. 





6.sz. melléklet 

Könyvtári jelentés 1952-ről 

Bevezetés. 

Amikor Lukács evangélista Jézusról szóló könyvének megírásához egész 

könyvtárra menő forrásmunkát tanulmányozott át, s amikor szorgalmasan 

utánajárt a Megváltóra vonatkozó összes irodalomnak, ezzel utat jelölt 

mindenkorra az Evangélium minden munkása, de kiváltkép azok számára, akik 

a „ministerium Verbi Divini” nagyszerű munkáját végzik. 

Amikor a Mindenség Ura úgy határozott, hogy legszentebb törvényét és 

atyai szeretetének örömhírét könyvek köntösében örökítse át reánk, ezzel 

a könyvnek a lehetséges legmagasabb értékelést és legszentebb feladatot 

adta meg. 

Az Evangélium hirdetése Máté és János, Péter és Márk, Pál és Lukács 

korától mind a mai napig elképzelhetetlen könyvek és könyvtár nélkül. 

Dr. Luther Márton kinyomtatott műveinek a jegyzéke több mint 650 tételt 

sorolt fel, a tiszta Evangélium egész könyvtárát. 

A nagy reformátor magyar tanítványai közül sokan nyomdafelszereléssel 

tértek haza, hogy az Evangéliumot a könyvek erejével is hirdethessék. Az 

ő kezeik között született meg a magyar könyv. A reformáció korának magyar 

evangélikus lelkészei nem elégedtek meg az ünnepi igehirdetéssel. 

Hétköznaponként összegyűjtötték gyülekezetük gyermekeit, hogy az írás-

olvasás mesterségére és az alapismeretekre oktassák őket. A kultúrát 

Magyarországon az evangélikus lelkészek tették a nép kincsévé. Ezt pedig 

azért cselekedték, hogy az általános műveltségen felül a lélek 

kultúrájának magasságára, az Istenhez Jézus Krisztus által eljutott 

embernek hitére és szeretetére vezessék el a magyar embert. 

Nem véletlen tehát az, hogy eleink az evangélikus egyházban a hit és 

szeretet közössége mellett erkölcsi és tudományos testületet láttak, s 

erre a közösségre örökítették át szellemi kincseik tárait, könyvtáraikat. 

Így egyházunknak Istentől kapott és a történelem folyamán kialakult 

feladata, hogy könyvtárát a hit, a szeretet és tudomány szolgálatára 

fenntartsa. 

Állami utasítás könyvtárunk rendezésére. 

1952. márciusában az Országos Könyvtári Központ bizottsága szemlét 

tartott az Evangélikus Egyetemes Egyház könyvállománya fölött. A szemle 

végén javasolták az Egyetemes Egyháznak, hogy mielőbb helyeztesse polcra 

a Luther Könyvtár és Múzeum anyagát. Ekkor kapott megbízást dr. Gyimesy 

Károly egyetemes egyházi missziói lelkész az alagsorban heverő könyvek 

válogatására, rendezésére és felszállíttatására. Az Egyetemes Egyház 

főtitkárhelyettese az egyetemes egyházi irodának a lépcsőházból nyíló 

első emeleti helyiségét körülpolcoztatta a volt Luther Könyvtár és volt 

Prot. Árvaház szekrényeinek faanyagából és megtöltette a pincéből 

felhordatott könyvekkel. 





Könyvtáros kinevezése. 

Ennek érdekében az Egyetemes Egyház presbitériuma a megszűnőben lévő 

Deák-téri evangélikus leánygimnázium vallástanárát, Virág Jenőt 1952. 

július 17.-én megbízta az Evangélikus Egyetemes Egyház könyvtárosi 

teendőinek ellátásával. 

Az eddigi könyvtári munka. 

Eddig Egyetemes Egyházunknak levéltári és könyvtári munkával megbízott 

egyetlen munkása dr. Mályusz Elemér professzor úr volt, aki heti 15 órai 

munkálkodásra kapott megbízást. A mienkhez hasonló méretű levéltárnak 

országos viszonylatban több munkása szokott lenni. A könyvtárat illetően 

pedig, a könyvtárakban a világ minden részén átlagosan ötezer kötetenként 

alkalmaznak egy-egy dolgozót. Ennyivel is csak akkor érik be, ha a 

könyvtár állománya már fel van dolgozva és a forgalmat elbírják látni. 

Nálunk mintegy 36.000 kötet van feldolgozva /a Podmaniczky-Degenfeld 

könyvtár./, s ezt felülmúló mennyiség t.i. a sajókazai könyvtár és a 

Luther Könyvtár és Múzeum anyaga teljesen jegyzéketlenül még polcokra sem 

volt helyezve. 

1952. előtt az Evangélikus Egyetemes Egyház hosszú időn át úgyszólván 

semmit sem áldozott könyvtárára és levéltárára. A fejlesztéshez szükséges 

helyiségek és a gyarapításra fordítható költségvetési fedezet híján 

Mályusz Elemér professzor úr kezei teljesen meg voltak kötve. Pedig az 

évek folyamán mind a levéltár, mind a könyvtár tetemes új anyaggal 

gyarapodott, úgyannyira, hogy a túlzsúfolt levéltári helyiségekbe csak 

testgyakorlásszerű búvó mozdulatokkal, akaratlanul is port törölve 

lehetett bejutni. 

A könyvel elhelyezkedése. 

Könyvek voltak felhalmozva mindenfelé, amerre csak kiterjedt a 

levéltáros-könyvtáros hatásköre. 

A Luther könyvesbolt raktárában nagy halom könyv hevert teljes 

rendetlenségben, ahogyan a Luther Könyvtár és Múzeumból néhai Kovács 

Sándor gyűjteményét ledobálták. Emellett a kövezeten a Gyimesi Károly 

által már téglarakásszerűen rendbeszedett könyvek hevertek. Ugyancsak a 

pincében még Gyimesy Károly, a volt Prot. Árvaháznak ott felállított 

szekrényeibe helyezett 35-40 folyóméternyi könyvet. – A levéltár első 

helyiségében mind a négy falon könyvszekrény, főképen Kovács Sándor és 

Szigethy Lajos könyveivel. A levéltári második szoba mintegy 2 méter 

magasságig volt könyvekkel teleépítve. A levéltár egyik udvari 

helyiségében három falat a Saxlehner könyvtár, a negyediket Kovács Sándor 

könyvtára foglalta el. A levéltár úgynevezett páncélszobájában pedig 

úgyszólván minden talpalatnyi helyet könyvek töltöttek meg. Az asztalok 

alja, a szoba sarkai, a szekrények teteje, a beállítható polcok, az 

ablakmélyedés, a páncélszekrényt körülvevő hatalmas fali üreg, mind-mind 

zsúfolva könyvekkel. 

A levéltárnak ezt a lemondó magatartását csak tudós levéltárosunknak a 

könyvtár iránti nagy felelősségérzetével és szeretetével tudjuk 

magyarázni. – A most munkába lépő könyvtáros elé azonban feltornyosultak 

a kérdések: Ember, ki itt belépsz – lehetnek-e reményeid? Az eddigiek 

alapján számíthatsz-e az Evangélikus 





Egyetemes Egyház segítségére? Lesz-e valaha a könyvhalmazból lelkeket 

meggazdagító, használható könyvtár? Szolgálhatod-e itt valaha Uradat, a 

Krisztust a lelkészi kar tudományos továbbképzésének szolgálatával? 

Egyetlen megnyugtató hely volt, ahol valóban könyvtárat találtunk: a 

Podmaniczky-Dégenfeld könyvtár. Bár régen elavult a szakrendszere és 

idejétmúlt a katalógus rendszere, de valahogyan legalább fel van dolgozva. 

 

A könyvtáros munkája. 

A munkanapló tanúsága szerint a könyvtáros 1952. július 17.-i 

megbízatásának átvétele után legközvetlenebb kötelességének tartotta, 

hogy eddigi kenyéradóinak a Pesti Evangélikus Egyháznak és a Bányai 

Egyházkerületnek tulajdontárgyait megőrizze. Idejét meg kellett osztania 

a Deák-tér, Fasor és Üllői út között. A könyvtáros hivatalából folyó 

munkákat végzett 1952. második felében a Deák-téren 76, a Fasorban 18, az 

Üllői úton pedig 81 alkalommal. 

A Deák-téren a leánygimnázium megszűnte után az egyháznak visszahagyott 

berendezési tárgyakat megvédte az illetéktelenek mohósága ellen, a 

szükségessé vált átalakító munkálatokat ellenőrizte, a Pesti Evangélikus 

Német és Magyar Egyház levéltárának megmaradt, s már enyészetnek induló 

részét biztonságba helyezte, a második emeleti helyiségek takarítási 

munkálataiban részt vett és az időnként szükséges költöztetési munkákat 

sajátkezűleg végezte el. Az egyházi tulajdonban maradt tárgyak megőrzése 

végett még nyári szabadság idejét sem vette igénybe. 

Mivel 1952. őszén még azt reméltük, hogy a Deák-téri volt leánygimnáziumi 

épület második emeleti helyiségeit könyvtári és levéltári célra 

használhatjuk, a könyvtáros kérésére az illetékes egyházi hatóságok 

hivatalos eljárást indítottak az említett helyiségeknek könyvtári és 

levéltári célra való engedélyezése érdekiében, majd a könyvtáros a 

helyiségeket beköltözhető állapotba helyezte. 

A Fasori gimnázium megszűnte után az egyháznak visszamaradó anyag 

levéltári részét a könyvtáros vette át és szállította el részben a Deák-

térre, részben az Üllői útra. A fiúgimnázium  hozzáférhető helyiségeiben 

lévő lomot, port és szemetet átkutatva felfedezte az Evangélikus 

Tanáregyesület levéltárát, a gimnáziumnak az 1830-as években vezetett 

gazdasági naplóit, az Irodalmi Kör aranykönyvét, az intézet önsegélyező 

egyesületének iratait, egy nagy csomagra menő okiratgyűjteményt, melyben 

az Árpádkorig visszamenő darabok is vannak. Fabó András teológiai tanár 

jegyzeteit, Haberern Jonathán levelezésének egy részét és több értékes 

levéltári anyagot. Ezeket az értékeket az Üllői úti levéltárba 

sajátkezűleg be is hordta. 

 

A könyvtár és levéltár különválásának elindítása. 

Az Üllői úton Mályusz Elemér levéltáros Úrral kölcsönös egyetértésben 

megindult a levéltári és könyvtári munka szétválasztása. A könyvtári 

állomány felmérése után az Egyetemes Egyház irodájában polcra helyezett 

könyvekből könyvtáros kiválogatta a nem egyházi vonatkozású anyagot, a 

megmaradót pedig csoportosította teológiai szakok szerint. 

Emellett számos alkalommal kellett könyvtárosnak 





eljárnia a püspöki hivatalokban, a Központi Tanácsházban, az Országos 

Könyvtári Központban, a levéltárak Országos Központjában és egyéb 

hivatalos helyeken. 

 

Pénzügyek. 

1952-ben nem volt az Egyetemes Egyháznak könyvtári és levéltári 

költségvetése. Erre akkor még nem volt lehetőség. A szállításokkal és 

takarításokkal kapcsolatos kiadásokat az Egyetemes Egyház elnöksége 

esetről-esetre utalta ki. Ezeknek összege 6.387,- Ft. és 74 fillér volt. 

 

Befejezés. 

Összefoglalóan szólva 1952. második felének könyvtári szempontból 

legfontosabb eseménye az volt, hogy az illetékes állami szervek 

kívánságára az egyház önálló könyvtárost állított munkába és 

megindulhatott a könyvtárnak a levéltártól való elválása. – Ez a fél 

esztendő megmutatta, hogy a magyar evangélikus egyháznak még sok 

áldozatot kell hoznia ahhoz, hogy a birtokában lévő felhalmozott 

könyvanyagot rendszerezve felállítsa, könyvtárilag feldolgozza és a 

kutatók számára hozzáférhetővé tegye. 

A munkához a bíztatást maga Jézus Krisztus adta: „Tudakozzátok az 

írásokat... ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam.” /Ján. 5:39./ S 

ezt nemcsak indikatíve, hanem imperatíve is magunkra vonatkoztattuk. 

Könyvtárunknak ebben a kezdeti helyzetében sem hagytam veszni azt a 

reménységet, hogy Evangélikus Egyetemes Egyházunk könyvtárát be tudom 

építeni egyházunk szellemi életébe, a tudomány, hit és szeretet 

szolgálatára. 

 

 

 

Budapest, 1954. március 8. 

 

 

 

/Virág Jenő./ 

egyetemes egyházi könyvtáros.





Évi jelentés az Evangélikus Egyetemes Egyház könyvtáráról. 1953. 

Bevezetés. 

Ha az 1952. esztendőre azt mondjuk, hogy akkor tette meg könyvtárunk első 

tipegő lépéseit, úgy 1953-at az első komoly nekifutás évének nevezhetjük. 

1952-ben hiányt szenvedtünk három könyvtárilag igen fontos dologban: 

pénzben, helyiségekben és személyzetben. Mindhárom tekintetben egy 

haladást hozott 1953. 

 

A könyvek elhelyezése 

1953. elején így festett: 

1./ Az Egyetemes Egyháznak első emeleti, polcokkal körülépített 

irodájában egyházi vonatkozású könyvek vannak. Ez az iroda egyszersmind a 

könyvtár egy részlege is. 

2./ A kápolnában lévő három szekrény is főképp teológiai tartalmú 

könyvekkel van megtöltve. 

3./ Az alagsori raktárban van még a Luther könyvtár és Múzeum anyagának 

jó fele. 

4./ A levéltár valamennyi helyisége zsúfolásig tömve van könyvekkel. 

5./ A második emeleti folyosón három szekrény van tele könyvvel. 

6./ A kápolna lépcsőházában egy nagy zárt könyvszekrény áll tele 

könyvtári anyaggal. 

7./ A kápolnaépület első emeletén van a Podmaniczky-Dégenfeld könyvtár s 

ez könyvtárunk egyetlen saját helyisége. 

 

A helyiségek ügye. 

1953. márciusában könyvtárosnak tudomására jutott, hogy az Egyetemes 

Egyház Üllői úti székházának üresen álló helyiségei után kiigénylési 

szándékkal többen érdeklődnek. Ezt közölte az egyetemes főtitkárh. úrral 

és ajánlotta, hogy még az igénylők komoly jelentkezése előtt telepítsünk 

be minden alkalmas helyiséget könyvtári és levéltári anyaggal. Így majd 

az állami levéltári és könyvtári szervek állanak mögöttünk az igénylőkkel 

szemben. Ekkor már számítani lehetett arra, hogy a Deák-téri iskolaépület 

helyiségeit nem fogják engedélyezni könyvtári és levéltári célra statikai 

és tűzrendészeti szempontból. A könyvtár minden elhelyezési tervével az 

Üllői úti épületre utaltatott, bár itt az egységes központi raktár 

megvalósítására nem sok kilátás volt. – 1953. április 14-én az egyetemes 

főtitkárh. úr megbízott azzal, hogy a volt Luther otthoni nagy 

ebédlőhelyiség könyvtári berendezésére tervet készítsek. Az ebédlő 

bebútorozása és könyvekkel való betelepítése gyorsan haladt a volt Prot. 

Árvaház szekrényeinek és a Luther Márton Intézet szekrényeinek a 

felhasználásával. Ebben a munkában komoly segítséget nyújtott Herczegh 

Árpád hivatalsegédünk. 

Mindenekelőtt felhordtuk az alagsori raktárban lévő könyvek legnagyobb 

részét. Ezután a levéltári helyiségben lévő könyvtári szekrényeket is és 

azok tartalmát költöztettük át az első emeleti ebédlőbe. 





Bár az év elején az Egyetemes Egyház Elnöksége ideiglenesen mintegy 

12.000 forintot irányzott elő könyvtári és levéltári célokra, az 

egyetemes főtitkárh. úr közbenjárására sikerült ezt a keretet 

tekintélyesen kibővíteni. Megkezdtük a földszinti üres üzlethelyiségeknek 

levéltári és könyvtári célra való átalakítását. A földszinti 

dohányüzletet áttelepítettük a szomszédos helyiségbe, s így nyertünk a 

volt Luther könyvesbolt üzlethelyisége mellett egy levéltári feldolgozó 

szobát és egy könyvtári raktárszobát. 

1953. októberében az egyetemes főtitkárh. úr megszerezte a fasori volt 

gimnázium tanári szobájában álló könyvtári vasszekrényt. Ezt a 

vasszekrényt a könyvtáros és Herczegh Árpád hivatalsegéd sokszor 

életveszélyek közepette szétszerelték. Az Üllői útra szállítás után ez a 

polc a földszinti olvasóteremben nyert felállítást. A hivatalsegéd a 

vasszekrény mögé még két polcot állított fel, a volt Prot. Árvaház 

szekrényeinek faanyagából, ezzel mintegy 200 folyóméternyi könyv számára 

nyertünk helyet. Ide teológiai kézikönyvtárat és a levéltári 

feldolgozáshoz szükséges történelmi segédkönyvet szándékozunk elhelyezni. 

Május 8.-án az egyetemes főtitkárh. úr az Egyetemes Egyház Elnöksége 

nevében átadta a volt „Jó Pásztor” misszió első emeleti 33-as számú 

szobáját a könyvtárnak feldolgozó helyiségül. Ezt is azonnal megtöltöttük 

szekrényekkel és könyvekkel. 

1953. december 31.-én könyvtári célokat szolgálnak a következő helyiségek: 

1./ A Podmaniczky-Dégenfeld könyvtár, 2./ a volt Luther Otthon ebédlője, 

3./ a volt „Jó Pásztor” misszió szobája, 4./ a földszinten egy kis 

üzlethelyiség, valamint 5./ a levéltárral közös földszinti olvasóterem, a 

volt Luther könyvesbolt helyisége. 6./ Az Egyetemes Egyház lépcsőházból 

nyíló irodája is tulajdonképpen könyvraktár. Az első négy helyiség 

kizárólag könyvtári célokat szolgál. 

 

Pénzügyek. 

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a könyvtárat és a levéltárat 1953-ban 

is pénzügyi egységként kezelte az Egyetemes Egyház. Ennek az a 

magyarázata, hogy a két intézmény több mint két évtizeden át personális 

unióban élt. És a tényleges teljes különválás még nem történt meg. Ami az 

egyik javára történt, szolgálta a másikat is. Például: új helyiségek 

könyvtárrá való berendezése tette lehetővé, hogy a levéltár helyiségei 

megszabaduljanak a könyvektől. 

A könyvtár és levéltár pénzügyeit teljes mértékben az egyetemes főtitkárh. 

úr kezelte. Az eredetileg tervbe vett 12.000 forint helyett a könyvtárra 

és levéltárra fordított teljes összeg 39.721.26 Ft.-ot tett ki. Ebből az 

építész 29.000 forintot kapott. A többi a lakatos, költöztetés, 

biztosítás, mázolás, stb. költségeit fedezte. – Részletesen az Egyetemes 

Egyház pénztári jelentése foglalkozik a tételekkel. 

Mivel a könyvtári anyagnak a levéltár helyiségeiből való kihordása már 

előrehaladott állapotban 





van, s remélhető, hogy rövid időn belül a könyvtár és levéltár egymástól 

függetlenül fognak működni, kívánatosnak látszik, hogy a két intézmény a 

folyó évben már pénzügyi tekintetben is elkülöníttessék egymástól. 

 

Személyi jelentés. 

Az esztendő első felében Virág Jenő könyvtáros egyedül végezte a 

könyvtári munkát, havonkénti és hetenkénti tervek alapján. A következő 

feladatok állottak előtte: 1./ A pincében ömlesztett állapotban lévő 

Luther könyvtár és múzeumi anyagnak felhordása és polcokra helyezése. 2./ 

A levéltári helyiségek megszabadítása az ott felhalmozott könyvektől. 3./ 

Könyvtárosi szakképzettség elsajátítása, amit az Egyetemes Egyház 

Elnöksége kívánt meg. 4./ A Deák-téri helyiségek engedélyeztetése. 5./ A 

teológiai és egyházi vonatkozású könyvanyag külön válogatása, majd 

csoportosítása. 6./ Könyvtári kölcsönzés. Ezek végzése mellett el kellett 

látni az esetenként felmerülő feladatokat, mint például a levelezést, más 

könyvtárakkal való kapcsolatok ápolását, más egyházi könyvtáraknak való 

útmutatást, a volt egyházi iskolák anyakönyveiből bizonyítvány-másolatok 

kiállítását, levéltári költöztetéseknél segítségnyújtást, a 

könyvtárunkban megforduló lelkészeknek tudományos irodalmi kérdésekben 

való útbaigazítását és kiszolgálását, az idegen nyelvekből való 

fordításokat, stb. 

 

Új könyvtári munkaerő. 

Július 1.-ével a könyvtári munka nagy segítséget kapott. Ekkor nyert 

könyvtári munkára megbízatást dr. H. Gaudy László nyug. vallástanító 

igazgató. Az ő komoly teológiai képzettségének, olvasottságának és 

tapasztalatainak a könyvtár nagy hasznát látja az annotációk készítésénél. 

Igen nehéz három-négy rövid mondatban összefoglalni egy könyv különleges 

értékeit és időszerű vonatkozásait. Ezt pedig dr. H. Gaudy László a régi 

teológus tudásával, s az újságíró éles szemével figyelve, igen jól végzi. 

– Nagy segítség ő a könyvtárban azért is, mert az antik, latin, görög, 

héber nyelvű könyvek mellett a német és angol nyelvű modern könyveket is 

annotálja. – Amikor pedig súlyos testi munkát kell végezni, szekrényeket 

és könyveket költöztetni, rugalmasan és frissen dolgozik a könyvtáros 

mellett. – A költöztetési munkákon kívüli idejében több mint 500 könyvhöz 

készített címfelvételt és annotációkat. 

1953. őszén az Egyetemes Egyház elnöksége a munkaidő nagy részére 

beosztotta a könyvtárba Vető Béla egyetemes egyházi lelkészt, aki a 

költöztetési munkákban nagy buzgósággal vett részt. 

 

Az elvégzett munka. 

1./ A fennebb megjelölt feladatkörök egyes tételeire rátérve első helyen 

a pincében, ömlesztett állapotban lévő Luther könyvtár és múzeumi 

anyagnak felállításáról – kell szólnunk. Ezt az illetékes állami szervek 

még 1952. elején óhajtották. Az anyagnak mintegy a felét tudta befogadni 

az Egyetemes Egyház Irodájába felszerelt állványzat. Az anyag másik felét 

1953. áprilisában és májusában felhordtuk az első emeleti ebédlőben 

felállított szekrényekbe. Az alagsori raktárban jelenleg, mintegy 55 

folyóméternyi 





könyv van mindössze, legnagyobbrészt szekrényekben. Ebben az anyagban már 

nincsen teológiai jellegű könyv. 

2./ A levéltárban felhalmozott könyveknek az elhordása és felállítása 

volt az elmúlt év legnehezebb feladata. Eredetileg a levéltárban 

helyezték el a Saxlehner könyvtárt, Kovács Sándor könyveit, valamint 

Szigethy Lajos hagyatékát. Mindezeken felül ide került 1949-ben a 

sajókazai Radvánszky könyvtár 24 ezer kötetet kitevő hatalmas anyaga, 

téglarakásszerű állapotban. Amint az Egyetemes Egyház átadta 

könyvraktárul az első emeleti ebédlő helyiséget, ide szállítottuk Kovács 

Sándor és Szigethy Lajos könyvtára után a sajókazai könyvek nagy részét 

is. Ezeket az Egyetemes Egyház által rendelkezésre bocsátott szekrények 

polcain helyeztük el. Október folyamán további, mintegy 2100 

folyóméternyi sajókazai könyvet vittünk fel az ebédlőbe, ahol azt polc 

híján téglarakásszerűen helyeztük el. – A Saxlehner könyvtárat november 

folyamán költöztettük át a levéltárból az időközben elkészült földszinti 

helyiségek egyikébe. – Jelenleg a levéltárban már csak a páncélszekrény 

körüli üregben van sajókazai könyv, körülbelül 150 folyóméter 

mennyiségben. Ezt 1954. tavaszán az időjárás megenyhülése után 

szándékozunk felszállítani az első emeleti ebédlő helyiségbe. A 

költöztetésnél megmozgatott szekrényeket és könyveket a könyvtárnokok 

sajátkezüleg költöztették, sokszor megerőltető testi munkával. 

3./ Könyvtártudományi szakképzettség szükséges ekkora könyvtár 

vezetéséhez és rendbetartásához. Ezt az egyetemes felügyelő Úron kívül a 

nálunk járt állami ellenőrző bizottság is kívánta. Segítségünkre volt az 

Országos Széchenyi Könyvtár, melynek hivatalos célkitűzéséhez tartozik, 

hogy mint az ország első könyvtára szakmai segítséget nyújtson az ország 

többi könyvtárának. – Egyetemes Egyházunk kérésére az Országos Széchenyi 

Könyvtár vezetősége megengedte, hogy a könyvtár egyes osztályainak 

munkájában könyvtárosunk részt vegyen, s a helyes munkamódszereket 

elsajátítsa. Az ország legkiválóbb könyvtártudósai mellé osztották be 

tanulásra. Itt a katalógus készítés és az egyetemes tizedes osztályozás 

során könyvtárosunk széleskörű tudományismeretét komolyan értékelték. 

Nyelvtudásának is nagy hasznát vették. Latin és görög könyvek mellett 

héber nyelvűeket is kellett feldolgozni. Nem lesz érdektelen itt 

megemlíteni, hogy manapság Palesztinában szorgalmasan fordítják héberre a 

magyar irodalom remekműveit. Emellett magyar nyelvű könyvek is jelennek 

meg a Szentföldön, melyeken a könyvészeti adatok az ország nyelvén, 

héberül szerepelnek. Ezeknek a könyveknek a feldolgozásánál könyvtárosunk 

komoly szolgálatokat teljesített a Széchenyi Könyvtárnak. Az antik latin-

görög és héber nyelvnek ismeretén felül pedig angol, német és francia 

nyelvtudásával megbecsülést szerzett az evangélikus egyháznak. – Értékes 

újítással járult hozzá a nagy könyvtár munkájának javításához, az 

osztályozást pedig egy helyen tanácsai szerint reformálták meg. – Ezekre 

való tekintettel az Országos Széchenyi Könyvtár felvette könyvtárosunkat 

az 1953. 





év első felén át tartott házi tanfolyamára, melyen általános 

könyvtártudományi és katalogizálási képesítést nyert. Könyvtárosunk 

jelenleg az Országos Széchenyi Könyvtár bibliográfiai tanfolyamán vesz 

részt hetenként egy délutánon. 

4./ A Deák-téri iskolaépület második emeleti helyiségeinek könyvtári és 

levéltári engedélyezését még 1952-ben kértük. Eredetileg az állam evégből 

hagyta meg az egyház birtokában ezeket a helyiségeket. Többszöri sürgetés 

és utánjárás végén, tűzrendészeti okokra hivatkozva elutasították 

kérelmünket 1953. májusában. 

Ezután csak egyetlen egyházi épület volt, amelyben könyvanyagunk 

felállítása és elhelyezése egyáltalán lehetséges, az Egyetemes Egyház 

Üllői úti székháza. 

5./ A könyvkölcsönzés 1953-ban zavartalanul folyt tovább. Összesen 453 

könyvet kölcsönöztünk ki olvasásra lelkészeknek, tudományos kutatóknak, s 

egyházunk alkalmazottai családtagjainak. 

Az Országos Széchenyi Könyvtár vezetőségének kérésére 1953. november és 

december havára a „Rákóczi korabeli irodalom” kiállítás céljára 

kölcsönadtuk az 1710.-i Mercurius Veridicus három unicum példányát. Ez az 

első magyarországi hírlap, mely a bécsi keletű híradásokkal szemben 

Rákócziék oldaláról, a valóságnak megfelelően tájékoztatta Európát a 

magyarországi események felől. Unicumjaink előkelő helyet kaptak a 

kiállításon. 

6./ A levéltárat könyvtárosunk, mint testvérintézményt kezeli, és ahol 

tud segítséget nyújt neki. Ilyen értelemben dolgozott könyvtárosunk a 

levéltárossal karöltve, amikor február 5.-én felmérték a két budapesti 

gimnázium levéltári anyagát, február 26.-án, amikor szemlét tartottak a 

Deák-téri helyiségek és a levéltárilag hasznosítható bútorok felett, 

március 3., 4., 12. és 31.-én, amikor a bányakerületi levéltár Puskin 

utcai anyagának az Üllői útra való szállítását készítették elő, majd 

május 6., 7. és 16-án, amikor a szállítást segített lebonyolítani, július 

25-én és augusztus 4.-én, amikor a Deák-téri iskolaépületben felhalmozott 

fiúgimnáziumi, leánygimnáziumi, valamint Pesti Evangélikus Egyházi 

levéltári anyagot átköltöztettük a parochiális épületbe. 

A könyvtár és levéltár teljes kettéválasztásán a levéltáros és könyvtáros 

egymást kölcsönösen segítő szeretettel dolgoznak együtt. 

7./ Tapasztalatcserén volt könyvtárosunk több ízben az Országos Széchenyi 

Könyvtárban, a Ráday Könyvtárban, és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. 

Ezeken a helyeken sok értékesíthető tapasztalatot gyűjtött. 

8./ Kiállításra készült könyvtárosunk 1953. január és február havában. A 

március elején megtartott zsinat résztvevői előtt akarta bemutatni az 

összes magyarországi zsinatok írásos emlékeit, valamint a zsinatra érkező 

szlovák evangélikus püspökök számára óhajtotta kiállítani közös 

történelmünk legfontosabb nyomtatott dokumentumait. A kiállítás a kápolna 

helyiségben lévő három nagy könyvszekrényben szándékozott elhelyezni, 

mintegy 50 folyóméternyi polcon. A szekrények a kápolna magas ablakai 

alatt a falhoz támaszkodtak háttal a fénynek. A kiállított anyagot 

villanylámpával kellett volna megvilágítani. A villanylámpák 





felszerelésének költségeit Egyetemes Egyházunk nem tudta fedezni, s a 

szép terv nem valósulhatott meg. 

9./ A fényképezés ugyan nem elsőrendű könyvtári munka, de minden nagy 

könyvtárnak van saját fényképészete is. Mi e tekintetben csak addig 

jutottunk el, hogy a könyvtáros tud fényképezni is. Hivatalos egyházi 

megbízás alapján egyházunk életének több nevezetes eseményét rögzítette 

meg. Legfontosabb fényképezési munkái a következők voltak: diapozitív 

sorozatot készített a Luther Márton Intézetnek, konfirmációi ünnepélyeket, 

egyházi jubileumokat, papszentelést, templomokat és külföldi látogatókat 

örökített meg fényképein. 

 

Nevezetes látogatóink. 

1953. február 27.-én Chabada és Katyina szlovákiai evangélikus püspököket 

üdvözöltük a Podmaniczky könyvtárban. A hideg ellenére hosszasan 

elidőztek nálunk, és figyelmesen megtekintették kimagasló értékeinket. 

Komoly hatást tett rájuk levéltárunk egyik legnagyobb kincse, dr. Luther 

Márton végrendelete. 

Júniusban a Béke Világtanács budapesti ülésével kapcsolatban Hugo von 

Dalen holland lelkész szemlélte meg a Podmaniczky könyvtárat. Ő is látta 

Luther végrendeletét. Bennünket is meghatott az a tisztelet és szeretet, 

mellyel reformátorunknak végakaratáról szóló írását kezébe vette. 

1953. novemberében pedig Martin Niemöllert a Hessen-nassaui evangélikus 

egyház elnökét és feleségét üdvözöltük látogatóink sorában. 

Az ősz folyamán felkeresett bennünket Dr. Enyvvári Jenő a Fővárosi Szabó 

Ervin könyvtár nyug. főigazgatója, aki a könyvanyag mennyisége és 

minősége felett elismerését nyilvánította. A könyvtár dolgozóival 

folytatott hosszas beszélgetés közben sok értékes tanácsot adott. 

Könyvtárosunk minden kínálkozó alkalommal igyekezett a könyvtárat, annak 

munkáját és céljait ismertetni, mind a lelkésztestvérekkel, mind az 

egyházi munkában résztvevő világi férfiakkal. A könyvtárossal személyes 

barátságban álló kutatók és tudósok is felkeresték és használták 

könyvtárunkat. A zsinat és más egyházi gyűlések alkalmával több mint 100 

érdeklődő tekintette meg könyvtárunkat. Ezek főképpen exegetikai, cura 

pastoralis és liturgika körébe vágó modern könyveket kerestek. 

 

Könyvtári gyarapodás. 

A Luther könyvesbolt felszámolásakor 1953. január havában könyvtárosunk a 

könyvanyagból kiválogatta azokat a példányokat, melyek könyvtárunkból 

hiányzottak. Ezt a 3000 forinton felüli értékű gyűjteményt püspökeink, 

mint az Egyetemes Sajtóosztály vezetői könyvtárunknak ajándékozták. Ezért 

a könyvtáros ehelyütt külön köszönetét fejezi ki. 

Ugyancsak 1953. januárjában D. Vető Lajos püspök egyik diákkori barátja 

Mocskonyi Miklós mérnök erre 





a barátságra való hivatkozással felajánlotta könyvtárunknak nagybátyja, 

néhai Keviczky László kenderesi lelkész könyvtárának nála lévő részét. A 

könyveket 1953. január 26-án könyvtárosunk be is szállította és az 

Egyetemes Egyházi Irodába lévő egyik szekrénybe elhelyezte. A gyűjtemény 

95 darabból áll. 

 

A polcanyag gyarapítása. 

A polcanyag gyarapítása végett tervbe vettük a Sajókazán élő Radvánszky 

Kálmán Sopronban lévő szekrényeinek megvásárlását. Amikor már 

könyvtárosunk útra készen volt, hogy a vásárlást és a szállítást 

lebonyolítsa az utolsó pillanatban táviratban értesítettek arról, hogy a 

szekrényeket eladták. 

A felszámolt békéscsabai evangélikus könyvkereskedés polcanyagából is 

vásárolni akartunk. Az egyházközség és Békéscsaba Tanácsa között azonban 

olyan egyezség jött létre, amely ezt a tervünket meghiúsította. 

A polcanyag gyarapítására egyetlen lehetőségnek látszik jelenleg a volt 

Deák-téri leánygimnázium tanári könyvtára polcanyagának megvásárlása. 

Ebben az irányban már hónapok óta folynak a tárgyalások és értesülésünk 

szerint, a Deák-téri pénztár várja az Egyetemes Egyház kezdeményező 

lépéseit. 

 

Befejezés. 

Ma még csak a kezdet kezdetén vagyunk. Könyveink szerte hevernek az Üllői 

úti két épület különböző részeiben: 1./ a kápolnában, 2./ a Podmaniczky 

könyvtárban, 3./ a levéltárban, 4./ a levéltár előtti lépcsőházban, 5./ a 

pincében, 6./ az Üllői úti épület második emeleti folyosóján, 7./ az 

Egyetemes Irodában, 8./ az ebédlőben, 9./ az első emeleti feldolgozó 

helyiségben, 10./ a földszinti raktárban és olvasóteremben. 

Az 1953-mas év a következő pozitív eredményeket hozta könyvtárosunknak: 

1./ A levéltári helyiségekből a könyvek legnagyobb részét eltávolítottuk. 

2./ A pincében ömlesztett állapotban lévő Luther könyvtár és múzeumi 

anyagot polcokra állítottuk. 3./ Nyertünk három új helyiséget. 4./ 

Olvasótermet rendeztünk be. 5./ Második könyvtári munkaerőt kaptunk. 

Ezzel megtettük az első nagy nekilendüléseket, végső célunk, a könyvtár 

használhatóvá tétele felé. 

Az 1952. utolsó hónapjaiban végzett könyvtári munka során könyvtárosunk 

megismerte a hiányokat s kitűzte maga elé a célokat. 1953-ban már minden 

erőt megfeszítve dolgoztunk úgy, hogy reménységeinket meghaladó 

eredményeket értünk el. 

Arra törekedtünk, hogy napi 24 óra alatt 40 órának megfelelő 

teljesítményt érjünk el. S visszatekintve boldogok vagyunk, hogy ha 

negyvennek megfelelőt nem is, de harminchatnak megfelelő teljesítményt 

elértünk. 

 

Budapest, 1954. március 8. 

/Virág Jenő/ 

egyetemes egyházi könyvtáros. 





1954-ben elvégzendő munkák. 

Az olvasóterem polcainak megtöltése könyvekkel. 

A teológiai könyvanyag különválogatása. 

Az olvasótermi könyvek feldolgozása. 

Az első emeleti ebédlő telepítése polcokkal és ezeknek 

könyvekkel való betelepítése. 

Új teológiai könyvek beszerzése. 

A Tranoscius-gyűjtemény megvásárlása a Szeberényi családtól. 

Az épületben több felé elhelyezett könyvtárrészlegek 

központosítása. 





Közgyűlési jegyzőkönyv 5/9. pontja. Jelentés az Egyetemes Levéltár 

működéséről. 

Az 1952. és 1953. év rendkívül nagy jelentőségű fordulatot hozott a levéltár 

életében. A levéltár jellege teljesen megváltozott. Az egyetemes levéltáros 

a múltban eredeti hivatásának megfelelően csak az egyetemes egyház 

őrizetében lévő iratanyag gondozója volt, valamennyi más egyházi levéltár 

pedig, mivel eleinte elmulasztották az intézményesen ellenőrző szervezetet 

kiépíteni, szinte csak a mindenkori lelkész belátásának köszönhette 

megmaradását. A levéltárunk országos fejlődése során tudományos életünk, 

népünk és államunk egyre fokozódó figyelemmel fordulván az egyházi 

levéltárak felé, mint amelyek becses, igen sok vonatkozásban egyedülálló 

történeti forrásanyagot őriznek, az egyetemes levéltárnak is vállalnia 

kellett a megnövekedő felelősségből reá háruló terheket. Feladatának, 

mindenkor maga mögött érezvén egyházunk vezetőségének hathatós támogatását, 

igyekezett eleget tenni. 

Legelső teendőjének az evangélikus levéltárak kataszterének az 

összeállítását tekintette. Ehhez az alkalmat népköztársaságunk 1950. 29. sz. 

törvényerejű rendelete adta meg, amely a levéltárak birtokosait bejelentés 

megtételére hívta fel. Egyetemes Egyházunkra mindössze az a kötelezettség 

hárult, hogy saját gyűjteményét lajstromba vétesse. A református konvent, a 

katolikus püspökök így is jártak el: nem kívántak beleszólni, hogy az 

egyházak, plébániák eleget tesznek-e kötelességüknek. Egyetemes Egyházunk 

azonban körlevélben hívta fel minden lelkész figyelmét a rendeletre, tanács 

gyanánt bizonyos kérdések megválaszolását ajánlotta, hogy ily módon a 

felekezetekből képet lehessen alkotni az illető levéltárról, s végül a 

jelentés egy másolati példányát az egyetemes levéltárhoz, illetve 

levéltároshoz való eljuttatását is elrendelte. Így végre módunk volt először 

egyházunk életében áttekintést szerveznünk valamennyi levéltárunk 

állapotáról és állagáról. A jelentésekből kibontakozó kép alapján 

észrevehetőkké váltak a hiányosságok is, a bajok felismerése pedig javításra 

kellett, hogy ösztönözzön mi8ndenkit, aki felelősséget érez egyházunk iránt. 

A legmegfelelőbb út keresése közben kitűnt, hogy három lehetőség között 

választhatunk: 1./ Maradjon minden levéltár mostani helyén, azonban 

történjék hatékony ellenőrzés formájában gondoskodás, hogy az őrizet 

megfelelő legyen, a kutatók pedig hozzáférhessenek az anyaghoz. 2./ 

Szervezzünk több-kevesebb központi levéltárat vidéken. 3./ Egyesítsük a 

levéltári anyagot egyetlen budapesti levéltárba. Döntésünk kialakításánál 

nagy hasznunkra volt a Levéltárak Országos Központjának megértése és 

vezetőjének, Borsa Istvánnak, valamint referensének, első sorban Baraczka 

Istvánnak tanácsadása. Borsa István javaslatára vettük számba valamennyi 

levéltárunk terjedelmét. Ebből a célból 1952. nov. 26. az Északi Kerület 

(432–2/IV./1952./, s egyidejűleg a Déli Kerület körlevelet bocsátott ki, 

amelyben lelkészeinket utasították, hogy lehetőleg pontosan írják le, mily 

köbtartalmú lehet a levéltári anyag egy tömbben elképzelve, vagy a polcokon, 

szekrényekben, milyen rétegekben fekszik. A bejelentések adatait feldolgozva 

kiderült, hogy az anyakönyvek nélkül kereken ezer levéltári szabvány 

folyóméterre tehető az egész országban szétszórva őrzött anyag 1944. 

december 31-ig bezárólag. Ugyanezt az alkalmat felhasználtuk, hogy 

beszervezzük a bejelentést annak idején elmulasztott lelkészekből a rég 

esedékes felvilágosításokat. Mindezeknek az adatoknak a birtokában egyetemes 

egyházunk vezetősége 1953. február 2. a levéltárügy rendezése céljából 

ankétot tartott a Teológiai Akadémián a történész tanárok, a kerületi 

levéltárosok és azon evangélikus állami levéltárnokok bevonásával, akik a 

levéltári és könyvtári bizottság tagjai. Az ankét a központosítást találta a 

legcélravezetőbb megoldásnak. A levéltári probléma ily megoldásának döntő 

szerve volt D. Dezséri László püspöknek, aki a volt bányai kerületi levél 





7.sz. melléklet 

Másolat 

361/1953.M. 

Állami Biztosító 

Budapest 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem képviseletében alulírottak az 

Északi és a Déli Evangélikus Egyházkerület elnökségével egyetértésben az 

egyházi épületek tűzbiztosítása ügyében folytatott eddigi tárgyalásokra, 

valamint az 1953. június 30.-i feljegyzésre, illetve tervezetre 

hivatkozással, azok eredményét az alábbiakban foglaljuk össze és kiérjük, 

hogy azt visszaigazolni szíveskedjék: 

1./ Az evangélikus egyházkerületek éspedig a Déli Evangélikus Egyházkerület 

jogelődje, a Bányai Evangélikus Egyházkerület, a volt Kelet-Európai 

Általános Biztosító Rt-gal 1947. január 1-én 10 esztendőre, – az Északi 

Evangélikus Egyházkerület jogelődjei: a Tiszai Evangélikus Egyházkerület, a 

volt Gazdák Biztosító Szövetkezetével 1948. december 1-én 10 esztendőre és a 

Dunán-inneni Evangélikus Egyházkerület, a volt Első Magyar Általános 

Biztosító Társasággal 19498. január 1-én 10 esztendőre biztosítási 

keretszerződést kötöttek. A keretszerződések alapján nyertek az egyes 

biztosítások feladást. A keretszerződések és az azok alapján kötött egyes 

biztosítási szerződések az EMABIT felszámolása folytán az Állami 

Biztosítóhoz kerültek. 

A fent említett biztosítási keretszerződéseket 1952. december 31.-vel 

megszűntnek tekintjük, a keretszerződések alapján létrejött egyedi 

biztosítási szerződések azonban az azokban meghatározott eredeti időtartam 

lejártáig változatlanul érvényben maradnak. 

2./ Mivel az Állami Biztosító ügyviteli rendje szerint a biztosításokat a 

területileg illetékes fiókok kezelik, szükséges, hogy a jövőben az egyházi 

vagyontárgyakra kötött önkéntes biztosítási szerződéseket is az Állami 

Biztosító területileg illetékes fiókjai intézzék, amit a Magyarországi 

Evangélikus Egyetemes Egyház ezennel tudomásul vesz. 

A biztosítási díjat a szerződést kötő fél maga viseli és ezért az Egyetemes 

Egyházat, egyházkerületeket, egyházmegyéket – ha nem ők a szerződők – 

egyetemleges felelősség, vagy kezesség nem terheli. 

A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház az állam és az egyházak között 

fennálló egyezmény szellemében támogatja az Állami Biztosítónak az egyházi 

épületek és egyéb vagyontárgyak /melyek nem esnek a kötelező biztosítás 

hatálya alá/ önkéntes biztosításra irányuló tevékenységét. 

Az általános biztosítási feltételek – ellenkező miniszteri utasítás 

hiányában – csak a szerződő felek közös beleegyezésével változtathatók meg. 

Ellenkező esetben a biztosítási szerződések a következő évfordulóra 

felmondhatók. 

3./ Az Állami Biztosító a kormányhatóságilag jóváhagyott általános 

biztosítási feltételek, illetőleg az alanti díjtételek mellett biztosítja az 

evangélikus egyházi épületeket. Az egyházi épületek teljes építményi 

értékiben történő tűzbiztosítása esetén 1.000.- forint biztosítási 

összegként a díj: 

a/ szilárd alapépítményű épületeknél: 

1./ keménytetős épületnél 0,28 Ft 

2./ fazsindelytetős épületnél 0.84 Ft 

3./ nádtetős épületnél 2.24 Ft 





b./ puha alapépítményű épületeknél: 

1./ keménytetős épületnél 0.40 Ft 

2./ fazsindelytetős épületnél 1.20 Ft 

3./ nádtetős épületnél 3.20 Ft 

A díjtételekben az összes eredmények és mellékilletékek bennfoglaltatnak. 

4./ A különböző díjtételek alkalmazása szempontjából a réz-, bádog-, pala- 

és eternitfedés a cseréptetővel, a deszka- és papírlemez-fedés a zsindellyel, 

végül a gyékény- és szalmafedés a náddal esik egy tekintet alá. 

5./ Az egyes biztosítási kötvények legkisebb díja 20.- Ft /Húsz forint/. 

6./ A megállapított díjtételek megváltoztatása esetére a 152/1951./VIII.11./ 

M.T. számú rendelet 5.§-ának /3/-/4/ bekezdése irányadó. 

7./ A kár bejelentésére nézve az általános biztosítási feltételek irányadók. 

8./ Az e megállapodásban foglaltak nem érintik a 67/1952. M.T. sz. rendelet 

értelmében a kötelező biztosítás hatálya alá eső vagyontárgyakra vonatkozó 

jogviszonyt. 

9./ Az Állami Biztosító tudomására szolgál a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem azon közlése, hogy egyes egyházközségek anyagi helyzete a 

teljes biztosítási díj megfizetését nem teszi lehetővé. Ezért az Állami 

Biztosító és a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem szervei által 

befizetett évi biztosítási díjak 10%-ának megfelelő alapot nyit, melyből 

ezen egyházközségek aránylagos biztosítási díjait kiegyenlíti. 

Ezen szociális célú alap rendeltetésszerű működése és a rászoruló 

egyházközségek bejelentésének módozatai tekintetében köszönettel tudomásul 

vettük az Állami Biztosító azon közlését, hogy ennek részletei további 

megbeszélés tárgyát képezik. 

Köszönettel tudomásul vettük továbbá, hogy az Állami Biztosító az e 

megállapodás hatálya alá tartozó biztosítások tekintetében megadja egyébként 

is mindazt a kedvezményt, amit a más vallásfelekezetekkel kötött 

megállapodás, vagy azok biztosításai tekintetében folytatott gyakorlat 

értelmében más vallásfelekezetek megkapnak. 

Ezzel szemben kijelentjük, hogy amennyiben a biztosítási jogviszonyok 

egységesítése és rendezése érdekében az Állami Biztosító kívánatosnak látja, 

készséggel hajlandók vagyunk az e megállapodásban foglalt feltételek 

módosításáról tárgyalni. 

10./ Ezen megállapodás 1953. január 1-től kezdődő hatállyal lép érvénybe és 

bármelyik fél részéről a folyó évet kivéve, bármely naptári év végére szólók, 

azt legalább fél évvel megelőző felmondással megszüntethető. 

Budapest, 1953. július hó 17. 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

/Dr. Vető Lajos s.k./ 

püspök, egyházi elnök 

/Mihályfi Ernő/ 

egyetemes felügyelő, világi elnök 

 

Fentieket – a mellékelt válaszlevélben foglalt módosítással – magunkra nézve 

kötelezőnek elfogadjuk. 

Budapest, 1953. augusztus 4. 

ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ 

Juhász s.k. 

olvashatatlan aláírás s.k. 
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Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

Budapest 

Levelük jele: Levelünk jele: Ügyintéző: 

Budapest, 1953. augusztus 5. 

Tárgy: 1953. július 17-én kelt megállapodásunk. 

 

Az 1953. július 17-én hozzánk intézett levelük /megállapodás/ 

másodpéldányát aláírásunkkal ellátva mellékelten visszaküldjük azzal, 

hogy annak 9. pontját – előzetes megállapodásunk, valamint dr. Göttche 

Ervin ügyészükkel ez ügyben lefolytatott telefoni megbeszélésünk alapján 

– az alábbi eltéréssel fogadjuk el: 

„Az Állami Biztosító a megállapodás hatálya alá tartozó biztosítások 

tekintetében megadja mindazt a kedvezményt, amit más vallásfelekezetekkel 

kötött megállapodás, vagy azok biztosításai tekintetében folytatott 

gyakorlat értelmében más vallásfelekezetek megkapnak.” 

A módosítást szükségessé tette egyrészt az, hogy a kedvezmény 

meghatározott összegben való megállapítása, valamint annak kikötések, 

hogy ugyanazon kedvezményekre van az Egyházegyetemnek joga, amelyet más 

felekezetek élveznek, értelemszerűen ellentétben állnak egymással; 

másrészt az egyenlő elbírálás elve is azt kívánja, hogy a 

vallásfelekezetek biztosítási feltételei egyforma elbírálásban 

részesüljenek. 

Mellékelten megküldjük a hozzánk juttatott és általunk átjavított 

körlevél-tervezetet. 

 

melléklet. 

 

dr. V/GH 

 

Állami Biztosító 

Czaparik s.k. Juhász s.k. Várdy s.k. 

A másolat hiteléül: 





Jelentés 

az egyházi épületek tűzbiztosításáról 

I. 

Az Egyházi Alkotmány 230.§-a kötelezte az egyházközségeket arra, hogy a 

kezelésük alatt álló épületeket és azok felszerelését tűzkár ellen 

biztosítsák. Az E.A 245.§ b/ pontja pedig előírta, hogy 

költségelőirányzatukba a biztosítási díjakat a rendes évi szükségletek közé 

vegyék fel. Ezeket a rendelkezéseket az 1953. évi VII. t.c. 10.§-a, és a 

14.§ /1/ e. pontja átvette, s így ez a kötelezettség ma is fennáll. 

A megszűnt egyházkerületek külön kötöttek keretszerződéseket az egyes 

biztosító társaságokkal, és a biztosítóktól általánosságban 40%-os 

díjvisszatérítéseket kaptak, amelyet segélyként osztottak szét az 

egyházközségek között. 

Ennek a rendszernek az volt a hibája, hogy nem arra helyezte a súlyt, ami a 

biztosítás lényege, hogy t.i. az épületek és a felszerelés teljes értékben 

képezze a biztosítás tárgyát, hanem megelégedett a biztosítási díjak 

befizetésének ellenőrzésével. A biztosítást ügynöki hálózat segítségével 

kötötték a biztosítók, az ügynöki hadnak fő célja a saját kereseti 

lehetőségének növelése volt, tehát arra törekedett, hogy minél magasabbak 

legyenek a díjak, mert ez után kapta a jutalékot. A különböző fogások között 

így sikkadt el legtöbbször a lényeg, maga a valódi érték, úgyhogy voltak 

templomaink, amelyek építési értéke milliókra rúgott, s biztosítási értékük 

csak tízezrekre volt felvéve. Az illető egyházközség mégis minden más 

járulékos biztosítások révén olyan magas biztosítási díjakat fizetett, 

aminek ellenében valódi értékre biztosíthatta volna templomát. 

II. 

Köztudomású, hogy állami rendelkezések felszámolták a magánkézben volt 

összes biztosító társaságokat. Biztosítási állományunkat, különböző 

jogutódlások során végeredményben az Állami Biztosító vette át. A régi 

egyházkerületeket is megszüntette az 1952. évi I. t.c., s így mind a két 

szerződő fél személyében változás történt. 

Állami rendelkezések időközben bevezették a kötelező biztosítás intézményét 

a magántulajdonban lévő ingatlanok felé, s így elsősorban azt a kérdést 

kellett tisztázni, hogy az egyházi biztosítási állomány mennyiben tartozik a 

kötelező biztosítás hatálya alá, s mennyiben az u.n. önkéntes biztosítások 

keretébe. Ezt a kérdést tisztázta a Magyar Pénzügyminisztérium 3591-76/1952. 

nov. hó 24-i határozata, az egyetemes egyház pedig mindazokat az 

egyházközségeket tájékoztatta, amelyek ez irányban felvilágosítást kértek. 

Legnehezebb volt azt a félreértést eloszlatni, hogy az önkéntes biztosítás 

csak az állami vonatkozásban jelent önkéntességet, mert az egyház felé a 

régi alkotmány szerint is, meg az új zsinati törvény szerint is minden 

egyházi kezelésben lévő épület és annak felszerelése kötelezően biztosítandó. 

Végül el kellett dönteni azt is, hogy érvényben maradtak-e azok a 

keretszerződések, amelyeket a volt egyházkerületek kötöttek a volt biztosító 

társaságokkal és, hogy az Állami Biztosító milyen módon és mértékben veszi 

át, s milyen feltételeik mellett a biztosításokat. 

Mindezen kérdések tisztázása alkalmával nagy segítségünkre volt az Állami 

Egyházügyi Hivatal, mert az összes felekezetekre vonatkozó elvi kérdéseket 

az Állami Biztosítóval az egyes felekezetek jelentései alapján 

végeredményben az Állami Egyházügyi Hivatalnak sikerült tisztáznia. 

III. 

Ilyen előzmények után kötött 1953. július 17-én az Egyházegyetem 





elnöksége a két kerület elnökségével egyetértésben az Állami Biztosítóval új 

keretmegállapodást, amely megszüntette azokat a keretszerződéseket, melyeket 

a régi egyházkerületek a volt biztosító társaságokkal kötöttek, újra 

szabályozta az egyházi épületek önkéntes biztosításának feltételeit és 

megállapította a díjtételeket. A díjtételek azonosak azokkal a díjtételekkel, 

amelyekben a református egyház az Állami Biztosítóval megállapodott és a 

templomépületekre, tehát a legjelentősebb tételre vonatkozólag jóval 

alacsonyabbak, mint amilyen díjtételekkel a megszűnt biztosító társaságok 

számoltak. 

Ez a keretszerződés megszüntette a régi rendszer hibáit. Az Állami Biztosító 

célja és elve a teljes értékű biztosítás, s ezért a templomépületek valódi 

értékre történő biztosítása érdekében olyan alacsony díjtételt állapított 

meg, amelyet a legszegényebb egyházközség is megfizethet, mert évi 28 forint 

díj lefizetése ellenében 100.000 forintra biztosíthatja templomát. A 

felszerelés biztosításánál pedig a rendes állami díjtételekből 30% 

kedvezményt adott. 

A díjtételek kedvező megállapításán felül ez a keretszerződés lehetővé teszi 

a két egyházkerületnek, hogy azokat az egyházközségeket, amelyek önerejükből 

nem képesek épületeiket a teljes építményi értékre biztosítani, biztosítási 

szempontból megsegíthesse, mert erre a célra 10%-os szociális alapot írt elő 

a befizetett díjak után, melyből az egyházközségek aránylagos biztosítási 

díjai kipótolhatók. Azt, hogy melyik egyházközség és milyen mértékben van 

rászorulva biztosítási segélyre, az egyházkerületek elnöksége fogja 

megállapítani. 

Végül az Állami Biztosító arra is kötelezte magát, hogy mindazt a 

kedvezményt megadja egyházunknak, amit más felekezetekkel kötött 

megállapodás vagy az azok biztosításai tekintetében folytatott gyakorlat 

értelmében más felekezetek megkapnak. 

IV. 

Az Állami Biztosítóval kötött megállapodás lényegét az egyházegyetem 1953. 

aug. 5.-én minden lelkésszel körlevélben közölte. A körlevél felhívta a 

lelkészek figyelmét a korszerű biztosítás megkötésére és a központi 

ellenőrzés érdekében be kívánta tőlük a biztosítási adatokat. Az adatgyűjtés 

nemcsak az áttekintés és ellenőrzés céljából nélkülözhetetlen, hanem azért 

is, szükséges, mert az Állami Biztosító nem vezet külön könyvelést az 

evangélikus biztosítási állományról, és arra a kérdésre, hogy melyik 

egyházközség kötött esetleg túlbiztosítást, vagy melyik szorul biztosítási 

szempontból segítségre, csak a mi központi statisztikai adatgyűjtésünk 

alapján végzett könyvelésünk adhat feleletet. 

A mi könyvelésünk egyházmegyénként és egyházkerületenként minden 

egyházközség és minden leányegyházközség biztosítási adatait tartalmazza. Az 

adatokat ellenőrizzük abból a szempontból is, hogy a díjtételek megfelelnek-

e az Állami Biztosítóval kötött megállapodás díjtételeinek. A díjak 

ellenőrzése, s a lelkészek tájékoztatásának szakszerűsége érdekében a 

biztosítási ügyek vitelével az egyházegyetem elnöksége által megbízott 

előadó állandó összekötő szolgálatot tart az Állami Biztosítóval, s az ott 

nyert előzékeny útbaigazítások és szakszerű felvilágosítások nagyban 

elősegítették azt, hogy eddig minden vitás biztosítást lelkészeink 

megelégedésére tudtunk elintézni. 

V. 

Tájékoztatásul közlöm az 1954. II. 20.-ig beérkezett jelentések alapján 

kiszámított adatokat. 

Templomaink és felszerelésüket a következő értékre biztosították: 

Északi kerület: 50.358.000 Ft 

Déli kerület: 61.214.906 Ft 

Egyházegyetem 1.150.000 Ft 

Összesen: 112.722.906 Ft 





 

Az 1953. év folyamán befizetett biztosítási díjak: 

Északi kerület: 23.180.40 Ft 

Déli kerület: 24.998.64 Ft 

Egyházegyetem: 1.327.-- Ft 

Összesen:  49.506.04 Ft 

 

Összefoglaló jelentést adtam 1953. okt. 31-én az egyetemes felügyelőnek, 

november 11.-én az Északi Kerületnek, nov. 21.-én a Déli kerületnek és 

nov. 23.-áőn az egyetemes felügyelőnek. Az évzárás alkalmával újra 

értesítettem a kerületeket az állományról, és a hátralékos lelkészekről, 

akik még nem adtak jelentést, vagy hiányos jelentést adtak. Mind a két 

püspök az év elején körlevélben szólította fel a lelkészeket a hiányok 

pótlására, s ezekinek a felszólításoknak meg is van az eredménye, ha nem 

is teljes mértékben. 

 

VI. 

A pótjelentések feldolgozása után az egész állomány díjtételeinek 

felülvizsgálata és kartoték rendszerbe való feldolgozása következik. 

Eddig ugyanis csak azoknál történt meg a felülvizsgálat, ahol panasz 

érkezett, vagy nyilvánvaló volt a túlbiztosítás. A kartotékolással 

április első felében készen kell lenni, mert az Á.B. akkorra tervezi az 

állomány összeállításának bekérését. A két statisztikának egybehangzónak 

kell lenni. Még az év első felében tervezzük a segélyre szoruló 

egyházközségek névjegyzékének összeállítására vonatkozó javaslatnak a 

kerületek elé terjesztését, de ha az Állami Biztosítóval folytatott 

ezirányú megbeszélések eredménye közelebbi időpontot követel meg, annak 

is meg tudunk felelni, mert a két munkálatot párhuzamosan is el lehet 

végezni. 

Kérem jelentésem tudomásul vételét és kérem, hogy az egyetemes 

presbitérium vegye tudomásul azt, hogy az egyházegyetem elnöksége az 

Állami Biztosítóval 1953. július 17-én keretszerződést kötött és a 

biztosítási ügyek vitelével és az Állami Biztosító felé történő állandó 

összekötő szolgálat elvégzésével dr. Göttche Ervin jogügyi előadót bízta 

meg. 

 

 

Budapest, 1953. III. 11. 

 

 

/dr. Göttche Ervin s.k./ 

jogügyi előadó 





16.sz. melléklet 

A Meliorációs Segélykölcsön-alap kezelési ügyrendje. 

 

1.§. Az 1953. évi VIII. t.c. 29. §-a létesítette a segélykölcsön-alapot, 

mint az egyház szeretetszolgálatának egyik módját, a rászoruló 

evangélikus lelkészek kölcsön útján való megsegítésére. 

2.§. Az alap rendeltetése: evangélikus lelkészek számára rendkívüli 

esetekben kamatmentes kölcsönsegély nyújtása. 

3.§. Az alap vagyonértéke: a volt Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 

1948. évi segélyösszegének azon maradványa, mely a jelenlegi adósok 

fizetőképességének felülvizsgálata után megmarad. Ahol a fizetési 

kötelezettségben levő intézmény azóta megszűnt, vagy az eredeti adós 

elhalálozott és mindazon esetekben, ahol a visszafizetés az adós hibáján 

kívül lehetetlenült, a tartozás leírandó. 

4.§. Kölcsönsegélyben a lelkészek tényleges és igazolt évi 

összbevételüknek legfeljebb 20%-a erejéig részesülhetnek, és azt 

legfeljebb 3 évre vehetik igénybe. 

5.§. A kölcsönben részesülő lelkészek kötelesek a kölcsöntőkét a 

kölcsönfelvételekor aláírt adólevél rendelkezései értelmében, valamint a 

mindenkori tartozás után számított évi 2%-os kezelési költséget az 

„Evangélikus Egyházegyetem Segélykölcsön” elnevezésű folyószámlára 

befizetni. 

A fennálló tartozást tőkében úgy kell kimutatni, hogy a kezelési 

költségek címén csak 2% számítható fel évente. Ilyen kiszámítás után új 

adóslevelet kell kiállítani. 

Az adóslevelet minden lelkész fegyelmi felelősségének tudatában és arra 

hivatkozással írja alá. 

6.§. Amennyiben a kölcsönt felvevő lelkész az adóslevél feltételeinek 

pontosan eleget nem tett és különösen, ha az abban foglalt fizetési 

kötelezettségét írásbeli felszólítás ellenére be nem tartja, a kölcsön 30 

napos határidőre felmondhatóvá válik. Felmondás esetén az adós a 

tényleges hátralékösszege erejéig köteles 15 nap alatt készfizető kezest 

állítani, ellenesetben semmiféle határidő-meghosszabbításban nem 

részesülhet. Eredménytelen felmondás esetén az illetékes püspök a 

kölcsönsegély-alap védelme és fenntartása érdekében 15 nap alatt az adós 

elleni fegyelmi eljárás megindításáról és a hátralék egyházigazgatási 

úton történő behajtásáról gondoskodik. 

7.§. A kölcsönsegély-alapot egy, az Egyházegyetem közgyűlése által 5 évi 

időtartamra választott 5-15 főből álló bizottság kezeli, melynek 

hivatalból tagjai az egyetemes főtitkár és az egyetemes ügyész. A 

bizottság tagja lehet minden evangélikus egyháztag, de a bizottságot úgy 

kell összeállítani, hogy abban lelkészek legyenek számbeli többségben. 

A bizottság tagjai ebbeni működésükért díjazásban nem részesülhetnek, 

ülésenként az Egyházegyetem által előírt napidíjat és letétköltségük 

megtérítését kapják a kezelési költség terhére. 





 

8.§. A bizottság véglegesen intézi az alap megállapítását, az eddigi 

adósok fizetőképességének felülvizsgálatát és az alap kezelését. 

A segélykérések elbírálása alkalmával köteles bekérni a segélyt kérők 

illetékes esperesének véleményét. A kölcsönsegélyek kihelyezése és a 

kölcsönök felmondása tekintetében végérvényesen határoz. Eredménytelen 

felmondás esetén a 6.§ értelmében az illetékes püspöknek jelentést tesz. 

9.§. Az Egyházegyetem közgyűlésének elnöksége a segélykölcsön-alap 

igazgatásával és kezelésével állandó előadót és az egyházegyetemi 

pénztárost bíz meg. Díjazásukat az Egyházegyetem Tanácsa állapítja meg, 

az előző naptári évben kezelési költség címén az alap pénztárába befolyt 

összeg terhére. 

10.§. A bizottságot az állandó előadó évenként legalább négy esetben 

rendes gyűlésre hívja össze és részletesen tájékoztatja. A beérkezett 

kérvényeket nyomban iktatja, és sorrendben terjeszti a bizottsági ülés 

elé. A kérvényben előadott tényállást a szükséghez képest esetleg a 

helyszínen kivizsgálja, különösen a fedezet szempontjából és javaslattal 

terjeszti a bizottság elé. Gondoskodik a megszavazott kölcsönök 

kiutalásáról és a szabályszerű adóslevél kiállításáról és aláíratásáról. 

Nyilvántartja a kihelyezett kölcsönök törlesztési lejáratait, a 

hátralékosokat fizetésre szólítja fel. Kellő időben tesz javaslatot a 

bizottságnak, hogy éljen a felmondás jogával. 

Az Egyházegyetem Tanácsa elé beszámoló jelentést terjeszt, melyben ez az 

elmúlt esztendő ügykezelésére vonatkozó felmentésnek elbírálását is kéri. 

11.§. A pénztáros az előadó ügyintézési teendőihez szükséges pénzügyi 

számításokat és könyvelési műveleteket végzi. Kiszámítja a tartozások 

összegét, nyilvántartja az esedékességek időpontjait és az alap pénztári 

helyzetéről évenként mérlegszerű kimutatást készít. Együttműködik az 

előadóval és vele a felelősségben osztozik. Felelősségének elbírálása az 

Egyházegyetem tanácsülése alkalmával történik, amikor a beterjesztett 

elszámolásokra vonatkozólag felmentését kéri. 

12.§. A bizottság egyszerű szótöbbséggel határoz. A bizottság 

határozatképes, ha az előadón kívül a határozat meghozatalánál legalább 

öt tagja jelen van. A bizottság az /…../ és a pénztáros működését 

ellenőrzi. Szabálytalanság, vagy annak gyanúja esetében nyomban jelentést 

tesz az egyetemes felügyelőnek. 

13.§. A bizottság székhelye: Budapest, VIII. Üllői út 24. sz. /az 

Egyházegyetem Székházában/. 

14.§. A lelkészek és egyházi hatóságok kötelesek a bizottságot munkájában 

segíteni és számára a tájékoztatást, valamint az adatszolgáltatást 

késedelem nélkül megadni. 

15.§. Jelen ügyrendet a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

Budapesten, 1954. június 29-én tartott közgyűlése jóváhagyta és nyomban 

hatályba léptette. 

 

A Meliorációs Segélykölcsön-alap 

kezelési ügyrendje 





Meliorációs Bizottság forgalmi kimutatása 

az 1955. évről. 

 

Adósok 1953 évi befizetése 29.811.55 Ft 

 

1953.évben kihelyezett kölcsönök 14.000.-- Ft 

 

Kezelési költségterhelés 24.410.75 Ft 

 

Személyi és adminisztrációs költségek 13.078.17 Ft 

 

Tőkeszaporulat az 1953.évben 11.332.58 Ft 

 

Adósok tartozása 1953 december 31.-én 498.127.50 Ft 

 

 

Budapest,1953 december 51. 

Péter Lajos sk. 





661/1954. V. 16. sz. 

 

8. melléklet 

 

Magyarorsz. Ökum. Egyházi 

Kölcsönsegélyalap 

 

kimutatás 

 

az egyháznak adott Eclof 

kölcsönsegélyről 

 

 

A kimutatás egy péld. 861/1952. sz. az iktatóba 

 





Kimutatás 

a Magy. Evangélikus Egyháznak adott Eclof kölcsönsegélyről 

 

Egyházközségek Mikor vett fel 

kölcsönt 

Mennyit 

vett 

fel 

Mikor jár le Mennyit 

törlesztett 

Mennyi a 

tőketartoz. 

Mennyi a 

kamattart. 

Összes 

tartozás 

1. Csepel 1947.dec.31. 5.000.- 1950.dec.31. 1.358.39 3.641.61 357.75 3.999.36 

2. Deák-tér „ 40.000.- „ 13.399.- 26.601.- 2.394.03 28.995.03 

3. Esztergom 1949.júl.22. 

1949.aug.29. 

1949.szept.19. 

3.000.- 

3.000.- 

4.000.- 

 

 

1952.dec.31. 

 

 

8.330.- 

 

 

1.670.- 

 

 

150.10 

 

 

1.820.10 

4. Óbuda 1948.júl.20. 15.000.- 1951.dec.31. 7.500.- 7.500.- 681.60 8.181.60 

5. Kiskunhalas 1948.júl.20. 

1949.máj.11. 

1949.jún.15. 

1949.júl.4. 

5.000.- 

8.000.- 

5.000.- 

2.000.- 

 

 

 

1951.dec.31. 

 

 

 

5.666.- 

 

 

 

14.344.- 

 

 

 

2.150.02 

 

 

 

16.484.02 

6. Gyula 1948.nov.18. 6.000.- „ -- 6.000.- 900.- 6.900.- 

7. Enying-Siófok 1949.jún.8. 

1949.júl.4. 

7.000.- 

5.000.- 

 

1952.dec.31. 

 

-- 

 

12.000.- 

2.160.- 14.160.- 

8. Ócsa 1949.okt.2. 

1949.dec.21. 

4.000.- 

1.000.- 

 

„ 

 

-- 

 

5.000.- 

600.- 5.600.- 

9. Magyarbánhegyes 1949.okt.4. 1.000.- 1951.dec.31. -- 1.000.- 150.- 1.150.- 

10. Pusztaföldvár 1948.nov.18. 5.000.- „ 833.- 4.167.- 375.01 4.542.01 

11. Rákosszentmihály 1948.júl.20. 1.500.- „ 1.000.- 500.- 30.- 530.- 

12. Répcelak 1948.júl.20. 10.000.- „ 8.318.- 1.6823.- 318.26 2.000.26 

13. Szécsény 1949.okt.12. 6.000.- 1952.dec.31. 2.000.- 4.000.- 346.60 4.346.60 

14. Szolnok 1948.júl.20. 

1948.dec.27. 

6.000.- 

15.000.- 

 

1951.dec.31. 

 

17.100.- 

 

3.900.- 

 

351.- 

 

4.251.- 

15. Mátraszentistván 1951.nov.14. 4.000.- -- -- 4.000.- 151.35 4.151.35 

Összegzés     95.995.61 11.116.72 107.111.35 

Budapest, 1952. szept. 11. 

NB. Kamattartozás 1952. aug. 31.-ig van számfejtve 





9.sz. melléklet 

 

Jelentés az evangélikus gyermekmunka 1951–1953. évéről. 

/Rövidített forma/ 

 

Az evangélikus gyermekmunka, mint gyülekezeti munka a lelkészek 

irányítása mellett a gyülekezetben folyik, mint országos munka az 

országos vezető irányítása alatt áll, akit szolgálatának végzésére 

a püspökök bíztak meg. 

A gyermekmunka mindhárom évben a gyülekezetek számára kidolgozta a 

gyermek-bibliaórák vázlatait. A vázlatokat munkaközösség 

készítette el. 

1953-ban Cederberg Dániel svéd lelkész nagyobb számú perforált 

bibliai képecskét ajándékozott a Sajtóosztály számára. A képecskék 

szétosztását a gyermekmunka végezte. A gyülekezetek a vázlatokkal 

együtt kapták meg a kedves ajándékot. 

Mivel az 1953. év folyamán a gyermekmunka utazó munkásának a 

gyülekezetek által történő meghívása mindinkább gyérült, az 

országos vezető javaslatára az egyetemes egyház a megbízatást 

visszavonta. Ilyen módon az egyetemes közgyűlés egyházi elnökének 

hozzájárulásával Sátory Tilda három és fél éven át szép 

eredménnyel végzett szolgálata 1953. május 31.-vel megszűnt. 

1953. őszén a két egyházkerület püspökei körlevélben tették 

kötelezővé a gyermek-bibliaköri órákon a Mi Atyánk, az Apostoli 

Hitvallás és a Tízparancsolat szövegének elmondását, valamint a 

gyülekezeti Énekeskönyv énekeinek gyakorlását. 

Az 1953. év végén egyházunk egész katechetikai tevékenységének 

elvi és gyakorlati felmérése látszik szükségesnek, s ennek 

keretében a gyermekmunka eddigi eredményeinek megvizsgálása. 

 

Budapest, 1954. március 11. 

 

/Benczur László/ 

országos vezető. 





Jelentés az evangélikus gyermekmunka 1951–53. évéről 

Az Evangélikus Gyermekmunka, mint gyülekezeti munka, a lelkészek irányítása 

mellett a gyülekezetekben folyik, mint országos munka, az országos vezető 

irányítása alatt áll, akit szolgálatának végzésére a püspökök bíztak meg. 

A gyülekezetben folyó gyermekmunka a bibliaórákon, vagy gyermek-

bibliakörökben történik. A munka lényegében abból áll, hogy az óra vezetője 

a gyermekek számára igehirdetés-szerűen, de a legegyszerűbb módon elmondja 

valamelyik biblia történetet és a történet üzenetét alkalmazza a gyermekek 

életére. Mivel ez a munka régtől fogva vasárnapon folyik, kezdetben 

vasárnapi iskolának is nevezték. Ez az elnevezés azért változott meg később, 

mert ez a munka nem iskolai jellegű, sőt még a hitoktatáshoz sem hasonlít. 

Nincs lecke és nincs feleltetés. Inkább az istentisztelethez hasonló. A 

gyermek-bibliaórákat a lelkészek, vagy az irányításuk és állandó 

ellenőrzésük alá tartozó laikus gyülekezeti munkások tartják. A gyermekmunka 

ilyen formája csaknem az ország valamennyi evangélikus gyülekezetében 

megtalálható. 

Az országos munkának az a feladata, hogy a gyülekezetekben végzett munkát 

irányítsa, megfelelő anyaggal lássa el, segítse elő a vezetők képzését, 

illetve továbbképzését, valamint segédeszközöket bocsásson a gyülekezetek 

rendelkezésére. Ennek a munkakörnek az ellátására a püspökök a gyermekmunka 

országos vezetőjét bízták meg. Az 1950-ben tartott egyetemes közgyűlés az 

országos gyermekmunkát az egyetemes missziói bizottság keretei közé 

illesztette. Az országos munka azonban ezután is lényegében a püspököknek az 

országos vezetővel folytatott tanácskozásainak iránymutatása szerint folyt. 

Az országos munka tevékenységéből az elmúlt három esztendőre vonatkozóan az 

alábbiakat kell kiemelni: 

1./ A gyermekmunka országos vezetőjének szerkesztésében mindhárom évben 

munkaközösség dolgozta ki 30 vasárnap gyermek-bibliaóráinak vázlatát. A 

vázlatok sokszorosításban jelentek meg. 1951-ben közel 400 vázlatot kértek a 

gyülekezetek. 1952-ben 180, 1953-ban 240 példányt. Négy éves tervezet 

készült az Ó- és Újszövetség legfontosabb történeti anyagának feldolgozására. 

1952-ben a negyedik év anyaga került már feldolgozásra. 1953-ban az egyházi 

esztendő menete szerint összeválogatott textusok alapján indult meg a munka 

ádvent első vasárnapjával kezdődően. 1953-ban Cederberg Dániel svéd lelkész 

nagyobb számú perforált bibliai képecskét ajándékozott a Sajtóosztály 

számára. A Sajtóosztály a képecskék szétosztását a gyermekmunkára bízta. 

Valamennyi vázlatot rendelő gyülekezet részesült a jól alkalmazható kedves 

ajándékból. 

2./ A gyermekmunka országos vezetőjének irányítása és felügyelete mellett 

végezte el szolgálatát Sátory Tilda a gyermekmunka utazómunkása. Sátory 

Tilda 1950. januárjában lépett a gyermekmunka szolgálatába. 1951. február 

23.-án a bányai Egyházkerület lelkészképesítő bizottsága előtt kitüntetéssel 

tette le az országos vonatkozásban belmissziói munkát végző laikius egyházi 

munkások számára kötelezően előírt vizsgát. Az egyetemes közgyűlés 

lelkészelnöke részéről visszavonásig érvényes megbízást kapott arra, hogy 

gyülekezeteket látogathasson meg és ott flanellképek alkalmazásával 2-3 

napos bibliai tárgyú előadásokat tartson a kicsinyeknek. Sátory Tilda évente 

átlag 90 gyülekezetet látogatott meg. Szolgálatának első évében 110 helyen 

fordult meg. Munkáját a gyermekek és a gyülekezetek mindenütt megszerették 

és nagyra értékelték. Munkája fejébe n a Luther Márton Intézetben lakást 

kapott, az Egyetemes Pénztártól havi 400 forint tiszteletdíjat, valamint 52 

Ft. SZTK járulék megfizetését. 





A gyülekezetekben kapott offertóriumokból a gyermekmunka viszont havonta 452 

Ft-ot fizetett be az Egyetemes Pénztárba, Sátory Tildának pedig havonta 100 

Ft. útiköltség-térítést adott. Ilyen módon az utazómunkás szolgálata 

önfenntartónak bizonyult mindvégig. Mivel az 1953. év folyamán az 

utazómunkás gyülekezeti meghívása mindinkább gyérül, a gyermekmunka országos 

vezetője javaslatot tett a munka megszüntetésére és Sátory Tilda 

megbízatásának visszavonására. Ezt a javaslatot továbbá azért terjesztette 

elő, mert Sátory Tilda megszakított tanulmányainak a folytatása és életének 

további kialakítása szempontja is ezt kívánta meg. Ilyen módon az egyetemes 

közgyűlés egyházi elnökének hozzájárulásával Sátory Tilda három és fél éven 

át szép eredménnyel végzett szolgálata 1953. május 31.-vel megszűnt. 

3./ A gyermekmunka országos vezetőjének feladatkörébe tartozik a vezetőképző 

tanfolyamok és vezetői konferenciák rendezése. E tekintetben fordulatot 

jelentett az 1951-es év. A vezetőképző tanfolyamok és vezetői konferenciák 

iránt nem mutatkozott az előző évekhez hasonló nagy érdeklődés. Míg az előző 

évben, 1950-ben 12 ilyen jellegű konferencia és tanfolyam volt. 1951-ben és 

1952-ben Fóton és Gyenesdiáson volt vezetői konferencia meglehetősen kis 

létszámú résztvevővel. Nagyobb érdeklődés mutatkozott az u.n. családi 

konferenciák iránt, melyekben szülők gyermekeikkel vettek részt. Ilyen 

konferenciákat rendeztek már 1951-ben Gyenesdiáson, 1952-től pedig Fóton is. 

A vezetőképzést, ahol ez szükségesnek mutatkozott, helyileg oldották meg. 

4./ 1951. október 9–10.-én a gyermekmunka országos vezetőjének javaslatára, 

az akkori négy egyházkerület püspöke minden egyházmegyében egy-egy lelkészt 

bízott meg a gyermekmunka egyházmegyei irányításával és ellenőrzésével. Az 

említett két októberi napon az egyházmegyei vezetők Budapesten a Luther 

Márton Intézetben konferenciára hívattak egybe. Ennek a konferenciának 

folytatása képen, 1952. nyarán Gyenesdiáson öt napos katechetikai 

konferenciára kaptak az egyházmegyei megbízottak meghívást. Ezen a 

konferencián sajnos nem vettek valamennyien részt. A zsinatnak az 

egyházkerületek és egyházmegyék új területi beosztásával kapcsolatban hozott 

törvényei szükségessé tették volna az egyházmegyei megbízottak új beosztását. 

Erre nem került sor, és ennek következtében a megbízottak tevékenysége 

megszűnt, mielőtt a gyakorlatban kialakulhatott volna. 

5./ A gyermekmunka országos vezetője kezeli és adja ki a gyülekezeteknek 

kölcsönbe a bibliai történetek szemléltetésére jól használható 

segédeszközöket, az u.n. flanellográfokat. Ezeknek a színes flanellképeknek 

a száma évről-évre gyarapodott és a gyülekezetek mindig szívesen 

kölcsönöztek a készletből. 1953. végéig 50 ilyen flanellkép készült el kézi 

munkával. 

6./ 1953. őszén a két egyházkerület püspökei körlevélben tették kötelezővé a 

gyermek-bibliaórákon a Mi Atyánk, az Apostoli Hitvallás és a Tízparancsolat 

szövegének elmondását, valamint a gyülekezeti énekeskönyv énekeinek 

gyakorlását. 

7./ Az 1953. év végén a gyermekmunka kérdései a következőképpen foglalhatók 

össze: a/ egyházunk egész katechetikai tevékenységének elvi és gyakorlati 

felmérése, ennek keretében a gyermekmunka eddigi eredményeinek megvizsgálása. 

b/ vezetők képzése és továbbképzése. c./ a sokhelyt sematikussá vált 

elbeszélő módszer megfrissítése és korrigálása. 

 

Budapest, 1954. március 11. 

 

Benczur László s.k. 

az Evangélikus Gyermekmunka országos vezetője 





10.sz. melléklet 

Jelentés 

a Protestáns Egyházak Üzemi Konyhájának 1952. és 1953. évi működéséről. 

 

A IX. kerület Ráday utca 28. szám alatti Református Teológiai Akadémia 

épületének alagsori helyiségében működik a református, evangélikus és 

unitárius egyház közös tulajdona, a Protestáns Egyházak Üzemi Konyhája. 

1946. szeptember 10.-től 1952. február 27.-ig Protestáns Diákmenza néven 

működött. Ez időpontig a Menza ügyeit és munkáját hét diákbizottsági tag 

intézte. 

A Menza az átalakulás után a két protestáns egyház által delegált 

lelkészek vezetése alatt működik. A konyha vezetője Rédey Pál 

egyházkerületi lelkész, adminisztrátora pedig Tamás Sándor református 

segédlelkész. A menzának is, de az üzemi konyhának is az ott étkezők 

számának megfelelően 5-6 alkalmazottja volt. Két gondnoknő, három 

konyhalány és egy kifutó. 

Az Állami Egyházügyi Hivatal a Protestáns Diákmenzájának is, majd a 

Protestáns Egyházak Üzemi Konyhájának is évi 14.400.- forint dologi 

segélyt nyújt. Ezt havi 1.200.- forintos részletekben folyósítja. 

Ezenkívül az Á.E.H. a konyha két vezetője és alkalmazottja részére 700.- 

forint személyre szóló konfurát folyósít havonta. 

1952-ben az Üzemi Konyhán étkezők létszáma 160–180 volt. 1953-ban, pedig 

havi átlagban 80 fő. 

A Konyhán étkező egyetemi hallgatók igen kedvezményes áron jutottak 

ellátáshoz. Három kategóriában heti átlag 23.- forintért kaptak ebédet. 

Az átalakulás után a heti étkezési díjak általánosan heti 30.- forintban 

állapítottuk meg. Az Üzemi Konyhán étkezik többek között a két 

evangélikus püspöki hivatal, az egyetemes egyház és az egyetemes 

sajtóosztály legtöbb dolgozója is. 

Az Üzemi Konyhának beszerzési lehetőségei az állami nagykereskedelmi 

vállalatoknál vannak. Az 1953-as év ellátása jobb és bőségesebb olt az 

1952. évinél. 1953. év második felében a régebbi havi átlag 15.000 

forintot bevétellel szemben 10–11.000.- forint volt a bevétel, amely 

fényt vet a létszám csökkenésére is. 

1952–1953-ban mégis sikerült nagyobb beruházásokat eszközölnünk. 

Beszereztünk két gázzsámolyt, egy jégszekrényt, egy kézi és egy hordár 

kocsit, egy kerékpárt. Az ebédlőhelyiséget minden év nyarán kifestettük, 

felszerelési tárgyakat megjavíttattuk. 

A nyári hónapokban az Üzemi Konyha működése szünetelt, ezen kívül 

szünetelt karácsony, húsvét és pünkösd ünnepein is, 3–5 napig. Ilyenkor a 

dolgozók fizetett szabadságon vannak, amely némiképpen pótolja a 

fizetéshez képest egyébkénti kihasználtságukat. Az Üzemi Konyha minden 

megbecsülést megérdemelnek, mert csekély bérezés mellett hűségesen 

helytállnak, hogy az Üzemi Konyhán étkező dolgozók és családtagjaik 

megelégedését elnyerjék. 

Kérem jelentésem tudomásulvételét és vagyok szolgatársi szíves 

üdvözlettel: 

Rédey Pál 

egyházkerületi lelkész, a Protestáns 

Egyházak Üzemi Konyhájának vezetője. 





Jelentés 

a Protestáns Egyházak Üzemi Konyhájának 1952. évi és 1953. évi 

működéséről. 

Az Evangélikus Egyházegyetem Tanácsának 1954. március 11–12.-i ülésére. 

 

A MENZA, a református, evangélikus és unitárius egyház közös tulajdona, mely 

a IX. Ráday utca 28. szám alatti Református Teológiai Akadémia épületének 

alagsori helyiségében működik. 1946. szeptember 10.-től 1952. február 27.-ig 

Protestáns Diákmenza néven működött. Ez időtől kezdve nevét megváltoztatta 

Protestáns Egyházak Üzemi Konyhája névre. Dezséry László püspök, az akkori 

Diákmenza igazgatója javaslatot tett a három egyház vezetőségének arra 

vonatkozólag, hogy mivel a Menza diákjellege megszűnt, lévén az egyetemi 

diákság állami intézményekben e tekintetben is ellátva, és mivel a 

diákmenzán főképpen egyházi alkalmazottak és családtagjaik étkeznek, a három 

egyház vezetősége változtassa meg a diákmenza nevét a fenti névre. Később a 

püspök a névváltoztatás ügyében felhívta a Protestáns Diákmenza 

diákbizottságát is, és egyben közölte velük, hogy az intézmény diákjellegét 

megszüntetni kívánják. A Protestáns Diákmenza diákbizottsága ismervén a 

helyzetet, ehhez hozzájárult, önmagát feloszlatta és ettől kezdve a Menza új 

rendeltetése szerint új nevében működött. A püspök bejelentést tett az 

Állami Egyházügyi Hivatalnál, mely ezt tudomásul vette és ettől kezdve ilyen 

címen folyósítja az alkalmazottak kongruáit, valamint a dologi segélyeket. 

Bejelentést tett a belkereskedelmi miniszternél is, aki a bejelentést 

ugyancsak tudomásul vette. Hálával emlékezem meg a diákbizottságról, mely 

különböző összetételben csaknem hat éven keresztül hűségesen, és a Menza 

mindvégig zavartalan munkáját biztosítva működött, bizonyítván a protestáns 

egyházak ifjúságának tettrekészségét, demokratikus szellemét és képességeit. 

Az utolsó diákbizottság Rédey Pál evangélikus lelkész, beszerző és Tamás 

Sándor református segédlelkész, adminisztrátor vezetése mellett a következők 

voltak: Fejes István, Nagy Sándor és Sebestyén István orvostanhallgatók, 

Maróti Ferenc képzőművész hallgató és Bogár Pál vegyészmérnök hallgató. 

A Menza az átalakulás után a két protestáns egyház által delegált lelkészek 

vezetése alatt működik. A Menza vezetője Rédey Pál egyházkerületi lelkész, 

adminisztrátora pedig Tamás Sándor református segédlelkész. A Menzának öt–

hat alkalmazottja volt; két gondnoknő, három konyhalány és egy kifutó. 1953. 

augusztus 15.-től, mivel a konyhán étkezők száma kevesebb lett, egy 

alkalmazottal kevesebbet foglalkoztatunk. 

Az Állami Egyházügyi Hivatal a Protestáns Diákmenzának is, majd a Protestáns 

Egyházak Üzemi Konyhájának is évi 14.400.- forint dologi segélyt nyújt. Ezt 

havi 1.200.- forintos részletekben folyósítja. Ezenkívül az Állami 

Egyházügyi Hivatal a konyha két vezetője és alkalmazottai részére hét 

személyre szóló kongruát folyósít: Vek jelzéssel. Ez az állami segítség 

pótolhatatlan volna a konyha fenntartása szempontjából. A kongruák összege 

316.- forinttól 400.- forintig terjed, mely aránylag kevés fizetés, ugyanis 

a konyha nem tudja ezeket az állami kongruákat kipótolni. Az alkalmazottak 

viszont napi háromszori étkezést kapnak a konyháról. Az alacsony fizetés 

nehézzé teszi igazán megfelelő alkalmazottak felvételét. 

1952-ben az Üzemi Konyhán étkezők létszáma 160–180 létszám volt. 1953-ban 

pedig havi átlagban 80., 1952. szeptemberéig az Üzemi 





Konyhán étkező egyetemi hallgatók három díjfizetési kategóriában átlag 

23.- forintot fizettek egész heti ebédért. Az átalakulás után a heti 

étkezési díjat általánosan heti 30.- forintban szabtuk meg. Az Üzemi 

Konyhán étkezik többek között a két evangélikus püspöki hivatal, az 

egyetemes egyház és az Egyetemes Sajtóosztály legtöbb alkalmazottja is. A 

Menza a hivatalokba szállítja az ételt. 

Az Üzemi Konyha beszerzési lehetőségei azoknál az állami nagykereskedelmi 

vállalatoknál vannak, ahová az üzemi konyhát a belkereskedelmi 

minisztérium vásárlásra beosztotta. Ezekre nézve az Üzemi Konyhának 

keretszerződései vannak. Az 1953-as év ellátása jóval bőségesebb volt az 

1952. évinél, az igények teljes kielégítése azonban mégsem sikerült, mert 

igen alacsony a Menza bevétele az alacsony étkezési díjak miatt, melyek 

főként akkor éreztetik kedvezőtlen hatásukat, amikor a létszám kicsiny. 

1953. második felében a régebbi havi 15.000.- forintot átlag-bevétellel 

szemben csak 10–11.000.- forint volt a bevétel. 

1952-ben és 1953-ban nagyobb beruházásokat eszközöltünk. Két darab gáz-

zsámolyt szereztünk be, egy jégszekrényt, egy házi kocsit, egy hordár 

kocsit, egy kerékpárt, melyek az anyag és az ebédek kiszállítása során 

jelentenek nagy segítséget. Kiegészítettük az edénykészletet is. Az 

ebédlőhelyiséget minden év nyarán kifestettjük és a felszerelési 

tárgyakat megjavíttatjuk. 

A nyári hónapokban az Üzemi Konyha működése szünetel és szünetel 

karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor 3–5 napot. Ilyenkor a dolgozók 

fizetett szabadságon vannak, mely némileg pótolja a fizetéshez képest 

egyébkénti kihasználtságukat. Az Üzemi Konyha dolgozói minden 

megbecsülést megérdemelnek, mert a csekély bérezés mellett hűségesen 

helytállnak, hogy az Üzemi Konyhán étkező egyházi dolgozók és 

családtagjaiknak megelégedését elnyerjék. 

 

Kérem jelentésem tudomásulvételét és vagyok 

 

Budapest, 1954. március 10. 

 

szolgatársi szíves üdvözlettel: 

 

 

/Rédey Pál/ 

egyházkerületi lelkész, a 

Protestáns Egyházak Üzemi 

Konyhájának vezetője. 





11. sz. melléklet 

Az Egyetemes Egyházi Iroda Ügyrendje 

1.§. Az Egyetemes Egyházi Iroda intézi mindazokat az ügyeket, amelyeket 

az egyházi törvények, szabályrendeletek, szabályzatok, egyetemes és 

országos bizottságok vagy osztályok ügyrendjei az Egyházegyetem 

közgyűlésének vagy tanácsülésének határozatai az egyetemes felügyelő 

intézési körébe utalnak, – valamint azokat az ügyeket, amelyek a két 

egyházkerület működésének az országos jellegű közegyházi feladatok 

egyetemes vonalon történendő elősegítéséhez szükségesek. 

2.§. Az Egyetemes Egyházi Iroda vezetője az egyetemes főtitkár, akit az 

Egyházegyetem közgyűlése, az egyetemes felügyelő előterjesztésére, az 

evangélikus lelkészek sorából választ. Díjlevelét az Egyházegyetem 

Tanácsa állapítja meg és a közgyűlés elnöksége adja ki. 

3.§. Az egyetemes főtitkár, mint az egyetemes felügyelő és a püspökök 

közvetlen munkatársa, az Egyházegyetem intézményeinek és osztályainak 

felelős irányítója. Az 1953. évi VIII. t.c. 38.§. /2/ és /3/ pontja 

alapján jogosult a magasabb egyházi tisztséget viselő lelkészi nyugdíjra. 

4.§. Az egyetemes főtitkár fontosabb teendői: 

a/ előkészíti az Egyházegyetem közgyűlése, az Egyházegyetem tanácsülése, 

az Egyetemes Törvényszék, az egyetemes bizottságok és a kerületi 

egyesített tanácsülések hatáskörébe tartozó ügyeket. A hozott határozatok 

végrehajtását nyilvántartja és az illetékesekkel közli. 

b/ Hivatalból tagja az Egyházegyetem Tanácsának, a Nyugdíj Osztálynak 

/1953.VII.t.c. 54.§. 2. pont/, a Diakóniai Osztálynak /1953. VII. t.c. 

8.§./ és az összes egyetemes és országos jellegű bizottságoknak. 

c/ Felügyel az Egyházegyetem székházára, ellenőrzi a házkezelő működését 

és ügyel az Egyetemes Iroda felszerelésére. 

d/ Az Egyházegyetem háztartását az egyetemes felügyelő egyetértésével 

irányítja és ellenőrzi, a házipénztár kezeléséért felelős. 

5.§. Az Egyetemes Egyházi Iroda alkalmazottjai és beosztottjai 

segédkeznek az egyetemes főtitkárnak hivatali teendői ellátásában. 

Alkalmaztatásukra az egyetemes főtitkár tesz előterjesztést. Munkakörüket 

és munkaidejüket az egyetemes főtitkár javaslatára, az állami 

munkatörvények figyelembevétele mellett, az egyetemes felügyelő állapítja 

meg. 

6.§. Az Egyetemes Egyházi Irodának állandó alkalmazottja az Egyetemes 

Egyházi Iroda ügyvivő-lelkésze, aki az egyetemes irodai igazgatási 

ügyköre mellett egyúttal a Luther Márton Intézet lelkésze is. Az 

Egyházegyetem elnöksége alkalmazza. Díjlevelét az Egyházegyetem Tanácsa 

állapítja meg. Az egyetemes főtitkár közvetlen irányítása mellett végzi 

munkáját. 

7.§. Az Egyetemes Egyházi Irodának állandó személyzetéhez tartoznak még a 

mindenkori szükséglethez igazodó létszámban alkalmazott vagy beosztott 

irodai segéderők, akiket az Egyházegyetem elnöksége alkalmaz. Állásukat 

az Egyházegyetem közgyűlése rendszeresítheti. 

8.§. Az Egyetemes Egyházi Irodához főként különleges szakképzettséget 

igénylő munkálatok elkészítésére más munkavállalókat is alkalmazhat az 

Egyházegyetem elnöksége. 

9.§. Az Egyetemes Egyházi Iroda személyi és dologi szükségleteinek 





fedezetéről az Egyházegyetem évi rendes költségvetése keretében az 

Egyházegyetem tanácsülése határoz. 

10.§. Az ügyrend intézkedései az egyetemes felügyelő és az egyházkerületi 

elnökségek törvényileg biztosított jogállását, illetve diszkrecionális 

joghatóságát, valamint az Egyházegyetem közgyűlése által választott 

tisztviselők és kiküldött bizottságok jog- és hatáskörét nem érintik. 

11.§. Jelen ügyrend az Egyházegyetem közgyűlésének jóváhagyása napján lép 

hatályba és ugyanakkor hatályát veszti az Egyházegyetem 1939. évi 

november hó 10.-i közgyűlése 10. jegyzőkönyvi pontjában foglalt 

„Szabályrendelet az Egyetemes Egyházi Iroda szervezetéről és a főtitkár 

hatásköréről.” 









11.sz. Közgyűlési jkv. melléklete 

Az Egyetemes Egyházi Iroda ügyrendje 

 

1.§. Az Egyetemes Egyházi Iroda intézi mindazokat az ügyeket, amelyeket az 

egyházi törvények, szabályrendeletek, szabályzatok, egyetemes és országos 

bizottságok, vagy osztályok ügyrendjei az Egyházegyetem közgyűlésének vagy 

tanácsülésének határozatai az egyetemes felügyelő intézési körébe utalnak, 

valamint azokat az ügyeket, amelyek a két egyházkerület működésének az 

országos jellegű közegyházi feladatok egyetemes vonalon történendő 

elősegítéséhez szükségesek. 

2.§. Az Egyetemes Egyházi Iroda vezetője az egyetemes főtitkár, akit az 

Egyházegyetem közgyűlése, az egyetemes felügyelő előterjesztésére, az 

evangélikus lelkészek sorából választ. Díjlevelét az Egyházegyetem Tanácsa 

állapítja meg és a közgyűlés elnöksége adja ki. 

3.§. Az egyetemes főtitkár, mint az egyetemes felügyelő és a püspökök 

közvetlen munkatársa, az Egyházegyetem intézményeinek és osztályainak 

felelős irányítója. Az 1953. évi VIII. t.c. 38.§. /2/ és /3/ pontja alapján 

jogosult a magasabb egyházi tisztséget viselő lelkészi nyugdíjra. 

4.§. Az egyetemes főtitkár fontosabb teendői: 

a/ előkészíti az Egyházegyetem közgyűlése, az Egyházegyetem tanácsülése, az 

Egyetemes Törvényszék, az egyetemes bizottságok és a kerületi egyesített 

tanácsülések hatáskörébe tartozó ügyeket. A hozott határozatok végrehajtását 

nyilvántartja és az illetékesekkel közli. 

b/ Hivatalból tagja az Egyházegyetem Tanácsának, a Nyugdíjosztálynak (1953. 

VII. t.c. 54. §. 2. pont/, a Diakóniai Osztálynak /1953. VII. t.c. 8.§./ és 

az összes egyetemes és országos jellegű bizottságoknak. 

c/ Felügyel az Egyházegyetem székházára, ellenőrzi a házkezelő működését és 

ügyel az Egyetemes Iroda felszerelésére. 

d/ Az Egyházegyetem háztartását az egyetemes felügyelő egyetértésével 

irányítja és ellenőrzi, a házipénztár kezeléséért felelős. 

5.§. Az Egyetemes Egyházi Iroda alkalmazottjai és beosztottjai segédkeznek 

az egyetemes főtitkárnak hivatali teendői ellátásában. Alkalmaztatásukra az 

egyetemes főtitkár tesz előterjesztést. Munkakörüket és munkaidejüket az 

egyetemes főtitkár javaslatára, az állami munkatörvények figyelembevétele 

mellett, az egyetemes felügyelő állapítja meg. 

6.§. Az Egyetemes Egyházi Irodának állandó alkalmazottja az Egyetemes 

Egyházi Iroda ügyvivő-lelkésze, aki az egyetemes irodai igazgatási ügyköre 

mellett egyúttal a Luther Márton Intézet lelkésze is. Az Egyházegyetem 

elnöksége alkalmazza. Díjlevelét az Egyházegyetem Tanácsa állapítja meg. Az 

egyetemes főtitkár közvetlen irányítása mellett végzi munkáját. 

7.§. Az Egyetemes Egyházi Irodának állandó személyzetéhez tartoznak még a 

mindenkori szükséglethez igazodó létszámban alkalmazott vagy beosztott 

irodai segéderők, akiket az Egyházegyetem elnöksége alkalmaz. Állásukat az 

Egyházegyetem közgyűlése rendszeresítheti. 

8.§. Az Egyetemes Egyházi Irodához főként különösen szakképzettséget igénylő 

munkálatok elkészítésére más munkavállalókat is alkalmazhat az Egyházegyetem 

elnöksége. 

9.§. Az Egyetemes Egyházi Iroda személyi és dologi szükségleteinek 

fedezetéről az Egyházegyetem évi rendes költségvetése keretében az 

Egyházegyetem tanácsülése határoz. 





10.§. Az ügyrend intézkedései az egyetemes felügyelő és az egyházkerületi 

elnökségek törvényileg biztosított jogállását, illetve diszkrecionális 

joghatóságát, valamint az Egyházegyetem közgyűlése által választott 

tisztviselők és kiküldött bizottságok jog- és hatáskörét nem érintik. 

 

11.§. Jelen ügyrend az Egyházegyetem közgyűlésének jóváhagyása napján lép 

hatályba és ugyanakkor hatályát veszti az Egyházegyetem 1939. évi 

november hó 10.-i közgyűlése 10. jegyzőkönyvi pontjában foglalt 

„Szabályrendelet az Egyetemes Egyházi Iroda szervezetéről és a főtitkár 

hatásköréről.” 





15.sz. melléklet 

A Luther Márton Intézet ügyrendje. 

1.§. Az intézet neve: Luther Márton Intézet. 

2.§. Székhelye: Budapest, VIII. Üllői út 24. II. emelet. 

3.§. Helyiségei: a volt Luther Otthon megmaradt helyiségei. 

4.§ Feladata: 

a/ Egyházi munkások nevelése és kiképzése /1953. évi V. t.c. 59.§./. 

b/ Az evangélikus szeretetintézmények vezetőinek kiképzése /1953. évi 

VIII. t.c. 9.§. e./. 

c/ Az evangélikus zenekultúra ápolása. 

d/ Kántorképző, illetve továbbképző tanfolyamok tartása. 

e/ Az evangélikus egyházban folyó lelkészi továbbképzés munkájában való 

részvétel. 

f/ Az országos egyházi könyvtári és levéltári kutatómunka és egyházunk 

teológiai könyvtárainak a lelkészi továbbképzés szolgálatába állítása. 

5.§. Fenntartója: a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem. 

6.§. Felügyeleti hatósága: az Egyházegyetem közgyűlésének elnöksége, 

amely az intézet működésértől, az Egyházegyetem Tanács útján, az 

Egyházegyetem rendes évi közgyűlése elé jelentést terjeszt elő. Ez az évi 

jelentés a munkatervet, a költségelőirányzatot és a zárszámadást is 

tartalmazza. 

7.§. Az intézet szellemi vezetését az Egyházegyetem közgyűlése által 

választott Luther Márton Intézet Bizottsága végzi. Az évi munkatervet az 

egyetemes főtitkár és a Luther Márton Intézet lelkészének előterjesztése 

alapján a Luther Márton Intézet Bizottsága állapítja meg. 

8.§. A tanfolyamvezetőknek, tanároknak megbízást a Luther Márton Intézet 

Bizottsága utasítása alapján a Luther Márton Intézet lelkésze ad. 

9.§. A vizsgáztató bizottság elnöke a Luther Márton Intézet Bizottságának, 

a Bizottság által kijelölt tagja. Tagjai: hivatalból: az egyetemes 

főtitkár, a Luther Márton Intézet lelkésze, valamint a tanfolyamot tartó 

tanárok, előadók és a szükséghez képest behívott szakelőadók. 

10.§. A vizsgáztató bizottság a képesítést – osztályozással, vagy anélkül 

– megadja, vagy megtagadja. Utóbbi esetben a vizsga legkorábban két hónap 

elteltével ismételhető. A képesítő oklevelet a vizsgáztató bizottság 

elnöke, a Luther Márton Intézet lelkésze, a tanfolyam vezetője és az 

előadók írják alá. 

11.§. Az intézetet a Luther Márton Intézet lelkésze, az egyetemes 

főtitkár irányítása mellett igazgatja. 

12.§. A szükséges személyzetről az intézet költségvetésének keretén belül 

a Luther Márton Intézet lelkésze gondoskodik. 

13.§. A felvétel az ellátási szolgáltatások, kedvezmények, a házi- és 

fegyelmi rend, a szállásbiztosítás országos egyházi gyűlések, vagy 

lelkészi konferenciák alkalmával a Luther Márton Intézet lelkészének 

hatáskörébe tartozik. Panasz esetén az egyetemes főtitkár dönt. 

14.§. Az intézet költségvetését és zárszámadását a Luther Márton Intézet 

lelkésze állítja össze. Az intézet gazdasági alapjairól az Egyházegyetem 

gondoskodik és az intézet költségvetése keretében az egyetemes főtitkár 

utalványoz. 









 





Jelentés a Luther Márton Intézetről. 

Intézeti bentlakók. 

1./ A Luther Márton Intézetben az 1953. évben és az 1953. év első felében 

nagy számban laktak a kántorképzősökön kívül diákok, főleg egyetemi 

hallgatók, részben középiskolások, javarészt azonban egyházi 

alkalmazottak gyermekei. Ez részben annak a következménye volt, hogy a 

Luther Márton Intézet a Luther Otthonból alakult át, s a diákok 

kiköltöztetése azonnal nem volt végrehajtható. Ezenkívül közrejátszott az 

is, hogy a Teológiai Akadémia Budapestre került, s a teológuslányok 

elhelyezése időlegesen a Luther Márton Intézetben történhetett meg. A nem 

kántorképzősök kiköltöztetése azonban fokozatosan haladt, s 1953. 

júliusában fejeződött be. 

Luther Márton Intézetben jelenleg csak a kántorképző tanfolyamok 

hallgatói és a szolgálatot teljesítő egyházi alkalmazottak laknak, 

valamint a vendégszobákban ideiglenesen a vidékről Budapestre jövő 

lelkészek, ill. egyházi tisztviselők és egyháztagok. 

 

2./ Kántorképző tanfolyamok. A Luther Márton Intézetben egyházi 

törvényeinkben, az V. t.c. 59.§-ában meghatározott nem lelkészi egyházi 

munkások képzése folyik. Az 1952. és 1953. évben a következő tanfolyamok 

voltak: 

Az 1951. szept. 25-én kezdődő, s 1952. dec. 1.-én tartott vizsgával 

befejeződött kántorképző tanfolyam. 

Részt vett: 4 személy 

Az 1951. nov. 1.-én kezdődő és 1953. márc. 23.-i vizsgával befejeződő 

kántorképző tanfolyam. Ezen a tanfolyamon részt vett, ill. vizsgát tett 6 

teol. hallg. 

Az 1952. szept. 22-én kezdődő és 1953. júl. 13.-án és 14.-én tartott 

vizsgával befejeződő kántorképző tanfolyam. Ezen oklevelet nyert 11 

jelölt. 

Jelenleg az 1953. szept. 15.-én elkezdett kántorképző tanfolyamon 6 

hallgató vesz részt. 

Megemlítem a Fóton 1952. nov. 8.-án kezdett és 1953. febr. 19.-én 

vizsgával befejezett kántorképző tanfolyamot is, melyen 6 jelölt 

vizsgázott eredménnyel, valamint 

a Fóton 1953. nov. 16.-tól 1954. febr. 19.-ig megtartott kántorképző 

tanfolyamot, melyen 9 jelölt kapott bizonyítványt. 

A vizsgát a fóti kántorképző tanfolyam hallgatói is a L.M. Intézetben 

tették le. 

3./ Az Intézetnek az új zsinati törvénynek /V. t.c. 59.§. VIII. t.c. 9.§-

a/ megfelelő átszervezése folyamatban van. Kérem az Egyházegyetem 

Tanácsát, hogy hatalmazza fel az Egyházegyetem elnökségét az átszervezés 

folytán szükséges ügyrendnek a legközelebbi egyetemes egyháztanácsi ülés 

elé való terjesztésére. 

4./ Személyi rész. 

A Luther Márton Intézet igazgatását 1952. évben és az 1953. év első 

felében Benczur László igazgató látta el, akinek itten kifejtett 

működéséért az egyházegyetem köszönettel gondolhat vissza. 

Végül a megtett intézkedések és jelentésem tudomásulvételét, valamint a 

felhatalmazás megadását kérem. 





15.§. Jelen ügyrend az Egyházegyetem közgyűlésének jóváhagyása alapján, 

1954. június 29-én lép hatályba és ugyanekkor hatályát veszti a 

Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1942. november 20.-án tartott 

közgyűlése 4/a. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozata, a Luther 

Otthon szervezeti szabályzatáról és a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem 1950. évi március hó 3.-án tartott közgyűlése 9. 

jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozata a Luther Márton Intézet 

szervezeti szabályzatáról. 

 

Indokolás. 

A Luther Márton Intézet Szervezeti Szabályzatát az Egyházegyetem 1950. 

március 2.-i közgyűlésén léptette hatályba. 

Az azóta hozott 1953. évi V. t.c. és 1953. évi VIII: t.c. új feladatok 

elé állította az intézetet és kötelességévé tette az ú.n. laikus egyházi 

munkások nevelését és kiképzését, amely munka ezelőtt nem volt 

központosítva, hanem szétszórtan végezték az azóta megszűnt egyesületek. 

Külön törvényes intézkedés utalta ezen általános feladatkörön belül az 

Intézet munkakörébe az evangélikus szeretetintézmények vezetőinek 

kiképzését, mely intézkedés természetes következménye volt a Diakóniai 

Osztály megalakításának és működésének. Utánpótlásra ugyanis szükség van, 

s így a központi kiképzést célszerűségi szempontok indokolják. 

Bővült az Intézet feladata az időközben megnövekedett országos érdekű 

egyházi munkák következtében is. A lelkészi továbbképzés egyike a 

legfontosabb közegyházi feladatainknak. Az evangélikus országos levéltár 

és könyvtár korszerűsítése csak úgy tud segítségére lenni kutatóinknak és 

továbbtanulni vágyó lelkészeinknek, ha lehetővé tesszük, hogy Budapesten 

tartózkodva, zavartalanul használhassák ezeket a kitűnő és országos 

viszonylatban is színvonalon álló intézményeinket. Ezért kellett a Luther 

Márton Intézetet is a lelkészi továbbképzés szolgálatába állítani. 

Még egy speciális feladatot is bíz ez az ügyrend az Intézetre, éspedig az 

evangélikus egyházi zenekultúra ápolását. A kántorképzés eddig is az 

Intézet keretében történt, most ezt a keretet az ügyrend hatalmas 

perspektívával kitágította és az egész zenekultúra ápolását és 

fejlesztését bízta az Intézetre. Így létesült egy központi hely, ahol 

ennek az igen fontos egyházi munkának tere és lehetősége van. 

Az otthon jellegét is megtartotta az Intézet, mert az országos jellegű 

megbeszélésekre, tanfolyamokra és ülésekre a Budapestre utazó lelkészek 

továbbra is megszállhatnak a vendégszobákban. 

Az Intézet szellemi vezetését továbbra is az Egyházegyetem közgyűlése 

által választott Bizottság irányítja. Az adminisztrációért az Intézet 

lelkésze felel, akit közvetlenül az egyetemes főtitkár irányít. Az 

Intézet gazdasági alapjairól az Egyházegyetem gondoskodik. 

Ezzel a szabályozással feleslegessé vált a volt Luther Otthon szervezeti 

szabályzata is, s így azt is hatályon kívül kellett helyezni. 





A Luther Márton Intézet Ügyrendje 

1.§. Az intézet neve: Luther Márton Intézet. 

 

2.§. Székhelye, Budapest, VIII. Üllői út 24. II. emelet. 

 

3.§. Feladata: 

a/ Egyházi munkások nevelése és kiképzése /1953. évi V. t.c. 59.§./. 

b/ Az evangélikus szeretetintézmények vezetőinek kiképzése /1953. 

évi VIII. t.c. 9.§. e./. 

c/ Az evangélikus zenekultúra ápolása. 

d/ Kántorképző, illetve továbbképző tanfolyamok tartása, illetőleg 

kántorok képesítése. 

e/ Az evangélikus egyházban folyó lelkészi továbbképzés munkájában 

való részvétel, továbbá könyvtári és levéltári kutatómunka 

elősegítése. 

 

4.§. Fenntartója: a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem. 

 

5.§. Felügyeleti hatósága: az Egyházegyetem közgyűlésének elnöksége, mely 

az intézet működéséről, az Egyházegyetem Tanácsa útján, az Egyházegyetem 

rendes évi közgyűlése elé jelentést terjeszt elő. Az évi jelentéssel 

együtt a munkatervet, a költségelőirányzatot és a zárszámadást is 

bemutatja. 

 

6.§. Az intézet szellemi vezetését az Egyházegyetem közgyűlése által 

választott Luther Márton Intézet Bizottsága végzi. Az évi munkatervet az 

egyetemes főtitkár és a Luther Márton Intézet lelkészének előterjesztése 

alapján, a Luther Márton Intézet Bizottsága állapítja meg. 

 

7.§. A tanfolyamvezetőknek, tanároknak megbízást a Luther Márton Intézet 

Bizottsága utasítása alapján, a Luther Márton Intézet lelkésze ad. 

 

8.§. A vizsgáztató bizottság elnöke a Luther Márton Intézet Bizottságának 

s Bizottság által kijelölt tagja. Tagjai: hivatalból: az egyetemes 

főtitkár, a Luther Márton Intézet lelkésze, valamint a tanfolyamot tartó 

tanárok, előadók és a szükséghez képest behívott szakelőadók. 

 

9.§. A vizsgáztató bizottság a képesítést, – osztályozással, vagy anélkül 

–, megadja, vagy megtagadja. Utóbbi esetben a vizsga legkorábban két 

hónap elteltével ismételhető. A képesítő oklevelet a vizsgáztató 

bizottság elnöke, a Luther Márton Intézet lelkésze, a tanfolyam vezetője 

és az előadók írják alá. 

 

10.§. Az intézetet a Luther Márton Intézet lelkésze az egyetemes főtitkár 

irányítása mellett igazgatja. 

 

11.§. A szükséges személyzetről az intézet költségvetésének keretén belül 

a Luther Márton Intézet lelkésze gondoskodik. 





12.§. A felvétel az ellátási szolgáltatások, kedvezmények, a házi- és 

fegyelmi rend, a szállásbiztosítás országos egyházi gyűlések, vagy 

lelkészi konferenciák alkalmával a Luther Márton Intézet lelkészének 

hatáskörébe tartozik. Panasz esetén az egyetemes főtitkár dönt. 

 

13.§. Az intézet költségvetését és zárszámadását a Luther Márton Intézet 

lelkésze állítja össze. Az intézet gazdasági alapjairól az Egyházegyetem 

gondoskodik és az intézet költségvetése keretében az egyetemes főtitkár 

utalványoz. 

 

14.§. Jelen ügyrend az Egyházegyetem közgyűlésének jóváhagyása alapján, 

1954. június 29-én lép hatályba és ugyanekkor hatályát veszti a 

Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1942. november 20.-án tartott 

közgyűlése 6/a jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozata a Luther Otthon 

szervezeti szabályzatáról, és a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

1950. évi március hó 3.-án tartott közgyűlése 9. jegyzőkönyvi pontjában 

foglalt határozata a Luther Márton Intézet szervezeti szabályzatáról. 





Javaslatok 

az egyházegyetem 1954. jún. 29-i közgyűlésének jegyzőkönyvével 

kapcsolatosan. 

1. Az Egyházegyetem lelkész-elnökének jelentése azonos a március 11.-i 

egyháztanácsi ülésen elfogadott jelentéssel és annak mellékletét képezi. 

Mégis azt javaslom, hogy a jegyzőkönyv tartalmazza ezt a jelentést teljes 

terjedelemmel, mert ez régi tradíció és, mert a jegyzőkönyvet presbiteri 

határozat értelmében ki fogjuk nyomtatni úgy, hogy aki azt kézhez kapja, 

ebből a lelkész-elnöki jelentésből szerezze meg az első tájékoztatást. 

2. A többi jelentések, nézetem szerint, minthogy már egész terjedelmükben 

az előző presbiteri ülés jegyzőkönyvéhez csatoltattak, és minthogy igen 

nagy terjedelműek, sőt majdnem minden jelentés számos mellékletet, 

kiszámítási táblázatot, grafikont tartalmaz, – csak kivonatosan 

kerüljenek a jegyzőkönyvbe olyformán, hogy az előadó a következőkben 

ismertesse az 1952., 1953. évi jelentését, amely egész terjedelmében, 

mellékleteivel együtt, az Egyházegyetem Tanácsának 1954. március 11.-i 

ülésén felvett jegyzőkönyv x-ik mellékletét képezi. Ebben a kivonatos 

ismertetésben azonban áttekinthető, lényeges kivonatot kell adni úgy, 

hogy aki0 a jegyzőkönyvet elolvasta, összképet kapjon az egész 

jelentésről. Célszerűnek találom, hogy ha ezt a kivonatot azoknál a 

jelentéseknél, ahol ez még meg nem történt, a jelentést tevő állítja 

össze és a jegyzőkönyv szerkesztői bírálják el. 

3. A jóváhagyott és hatályba lépett ügyrendek tekintetében javasolom, 

hogy egy pontosan ellenőrzött ú.n. hiteles példányt csatolni kell mind a 

presbiteri, mind a közgyűlési jegyzőkönyvhöz és alá kell íratni 

ugyanazokkal, akik a jegyzőkönyvet aláírják. A közgyűlési jegyzőkönyvben 

minden egyes ügyrend előterjesztése alkalmával célszerűnek látom, hogy 

legalább egy-két mondat is legyen, amely megindokolja, hogy miért volt 

szükség az ügyrend megszerkesztésére és képet adjon a tekintetben, hogy 

mi a lényege az ügyrendi szabályozásnak. Ezt az indokolásszerű előadói 

szöveget minden ügyrend elé vállalom tervezetben elkészíteni, és a 

jegyzőkönyv-szerkesztő bizottsággal együtt megszövegezni. 

4. A zsinati törvények végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

tekintetében szükségesnek tartom, hogy részletesen szerepeljenek a 

jegyzőkönyvben a megtett intézkedések, a határozatban pedig legyen benne 

a felhatalmazás a végrehajtó bizottság számára a következő szükséges 

végrehajtási intézkedések megtétele szempontjából, addig is, amíg a 

hozandó zsinati törvény a végrehajtásáról és általában a zsinati 

törvények végrehajtásáról külön nem intézkedik. 

5. Az egyetemes bizottságok átszervezésével kapcsolatban a határozati 

részben fel kell tüntetni azokat a megszűnt intézményeket /Jó Pásztor, 

Iszákosmentő/, amelyeknek postatakarékpénztári csekkszámlájuk volt, hogy 

ezek megszűnését be lehessen jelenteni. 

Mindezek megbeszélése végett legegyszerűbb lenne, ha közös megbeszélést 

tartanánk, Gyöngyösi bevonása mellett. 

 

Budapest, 1954. augusztus 21. 





Kivonat 

a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1954. június 29-én Budapesten 

tartott 1952–53. évi rendes közgyűlésének jegyzőkönyvéből. 

 

IX. Választások. 

 

6./ Gyöngyösi Vilmos egyetemes lelkész-főjegyző előterjeszti az 

Egyházegyetem Tanácsának javaslatát, hogy az egyetemes közgyűlés 

egyetemes főtitkárrá válassza meg Grünvalszky Károly budapest-

józsefvárosi lelkészt. 

Az Egyházegyetem közgyűlése Grünvalszky Károlyt egyetemes 

főtitkárnak egyhangúlag megválasztja. 

 

Joób Olivér egyházi aljegyző eskütételre szólítja fel a megválasztottakat. 

Esküt tettek: 

a jelenlevő megválasztott presbiterek: 

Mühl Nándor, Boros Károly, Aranyi József és Uzon László megválasztott 

törvényszéki bírák; 

Kalavszky Kálmán és Dr. Mihály Dezső megválasztott aljegyzők; 

Dr. Göttche Ervin megválasztott egyetemes ügyész és 

Grünvalszky Károly megválasztott egyetemes főtitkár. 

 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

 

Dr. Göttche Ervin sk. 

egyetemes főtitkár h. 





A Magyarorsz. Evang. Egyházegyetem 1954. június 29-én 

tartott 1952–53. évi közgyűlésének jegyzőkönyvéből 

a következő kivonatok küldettek ki: 

 

 

1954. dec. 30. X. Az Egyházegyet. biz.-nak újjászervezése c. pontból az 

1–14. alpontokban felsorolt összes megválasztott biz. tagnak. 

– A IX. Választások c. pont 1. és 2. alpontjában 

felsoroltaknak, Mályusz E.-nek – IX.–1. p-ig összes esp.-nek. 

19855. febr. 25. Egyet. Sajtóoszt.-nak a következőket: 

VII. Szabályzatok és ügyrendek: 1/a és 2/b. 

X. Az Egyházegyet. biz.-nak újjászervezése: 10, 11. 

1955. febr. 24. Békefi Benőnek a Magyarorsz. Ökum. Biz. főtitk.-nak az 

Eclof-kölcsönre vonatk. 16. p. 

1957. máj. 2. Az egyet. egyh. iroda ügyrendjéből 1 péld. leírva és átadva 

Dr. Sólyom Jenőnek VII. 2. p.





 

Jegyzék 

 

az 1954. jún. 29-i 1952-53. évi rendes 

egyet. közgy. jkv.-i kivonatainak 

szétküldéséről 





Budapest, 1955. január 6. 

 

Mélyen Tisztelt Egyetemes Főtitkár Úr! 

Nagytiszteletű Uram! 

 

Köszönettel igazolom múlt hó 30-án kelt, 661/1954. jelzésű nb. levelének, 

valamint mellékleteinek vételét. Köszönöm továbbá a szívesen kifejezett 

újévi jókívánságokat, amelyeket a magam részéről szeretettel viszonzok, 

Nagytiszteletűséged közvetlen munkatársaira is kiterjedőleg. 

 

Mint a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem világi aljegyzője, 

igyekezni fogok szolgálatomat mindenkor ugyanolyan buzgalommal és 

egyházszeretettel végezni, amint azt egyéb egyházi tisztségeimben 

mindenkor legjobb tudásom szerint végezni törekszem. 

 

Maradok szívélyes köszöntéssel, Isten áldását kérve Egyházunkra az 1955. 

naptári évben is, igaz híve: 

 

 

/dr. Jármay Zsigmond/ 

 

 

Nagytiszteletű 

 

Grünvalszky Károly evangélikus lelkész úrnak, a 

Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem egyetemes főtitkára, 

stb. 

Budapest. 

VIII. Üllői út 24. 





Jármay Zsigmond 

 

az egyet. vil. aljegyzői tisztséget 

elfogadja a VI. 29-i egyet. közgy. 

választása alapján 





Kivonat 

X. Az Egyházegyetem bizottságainak újjászervezése. 

Joób Olivér egyházi aljegyző előterjeszti az Egyházegyetem Tanácsának 

javaslatát, hogy az Egyházegyetem közgyűlése a következő bizottságokat 

szervezze meg és az egyes bizottságokba válassza meg tagokul a 

következőket: 

1. A Lutheránus Világszövetség Magyarországi Bizottsága: Benczur László, 

D. Dezséry László, Grünvalszky Károly, Gyöngyösi Vilmos, Mihályfi Ernő, 

Dr. Nagy Gyula, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Tessényi Kornél, D. Dr. 

Vető Lajos. 

2. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Végrehajtó Bizottsága: 

D.Dezséry László, Grünvalszky Károly, Dr. Pálfy Miklós, D.Dr. Vető Lajos. 

3. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tanulmányi Bizottsága: 

Benczur László, D.Dezséry László, Grünvalszky Károly, Gyöngyösi Vilmos, 

Dr. Karner Károly, Dr. Nagy Gyula, Dr. Pálfy Miklós, Prőhle Károly, D.Dr. 

Vető Lajos. 

4. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Nemzetközi ügyek 

Bizottsága: D.Dezséry László, Grünvalszky Károly, Mekis Ádám, Mihályfi 

Ernő, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Tessényi Kornél, D.Dr. Vető 

Lajos. 

5. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Egyházközi 

Segélybizottsága: D.Dezséry László, Grünvalszky Károly, Majer Béla, Dr. 

Pálfy Miklós, Péter Lajos, Várady Lajos, D.Dr. Vető Lajos. 

6. Egyetemes Lelkészképző Bizottság: Az Északi Egyházkerületből: Molnár 

Gyula, Várady Lajos, Weltler Rezső. /Póttagok: az Északi Egyházból: 

Komjáthy Lajos, Tarjáni Gyula, Virágh Gyula. Póttagok a Déli 

Egyházkerületből: Ponicsán Imre, Sikter András, Dr. Lehel László/. A Déli 

Egyházkerületből: Linder László, Mekis Ádám, Grünvalszky Károly. 

7. Alkotmány- és Jogügyi Bizottság: Hivatalból tagok: az egyetemes 

felügyelő, a püspökök, az egyházkerületi felügyelők, az egyetemes jegyzői 

kar és az egyetemes ügyész. Választott tagok: Csekey Zoltán, Grünvalszky 

Károly, Dr. Horváth Károly, Mekis Ádám, Dr. Sólyom Jenő, Prőhle Károly. 

8. Magyar Bibliatanács: D.Dezséry László, Grünvalszky Károly, Gyöngyösi 

Vilmos, Dr. Ottlyk Ernő, Mihályfi Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Tessényi Kornél, 

D.Der. Vető Lajos. 

9. Magyar Bibliatanács Bibliafordító Szakbizottsága: Dr. Deák János, Dr. 

Karner Károly, Dr. Kiss Jenő, Dr. Pálfy Miklós. 

10. A Sajtóosztály Ének- és Liturgiai Alosztálya: Benczur László, Bókay 

János, Botta István, Görög Tibor, Gyöngyösi Vilmos, Koren Emil, Linder 

László, Dr. Mályusz Elemér, Pásztor Pál, Peskó Zoltán, Prőhle Károly, Dr. 

Sólyom Jenő, Scholz László, Sulyok Imre, Szalatnay Rezső, Weltler Jenő. 

11. A Sajtóosztály Vallástankönyvi Alosztálya: Benczur László, Botta 

István. Dr. H. Gaudy László, Grünvalszky Károly, Dr. Gyapay Gábor, 

Gyöngyösi Vilmos, Dr. Komjáthy Miklós, Kossányi Béla, Dr. Mályusz Elemér, 

Mihályfi Ernő, Dr. Ottlyk Ernő, Prőhle Károly, Dr. Pálfy Miklós, 

Szalatnay Rezső, Tessényi Kornél.





 

12. Meliorációs Bizottság: Hivatalból tagok: Az egyetemes főtitkár, az 

egyetemes ügyész, a melioráció előadója, a melioráció pénztárosa. 

Választott tagok: Bácsi Sándor, Benczur László, Kutas Elek, Mekis Ádám, 

Tátrai Károly, Tessényi Kornél, Várady Lajos. 

13. Levéltári és Könyvtári Bizottság: Elnök: Szemonidesz Lajos, Tagok: Dr. 

Ferdinánd István, Dr. H. Gaudy László, Dr. Komjáthy Miklós, Kossányi Béla, 

Linder László, Dr. Mályusz Elemér, Paulinyi Oszkár, Dr. Sólyom Jenő, Dr. 

Szilády Jenő, Vető Béla, Dr. Wellmann Imre, Dr. Wiczián Dezső, Virág Jenő, 

Dr. Nádor Jenő. 

14. A Luther Márton Intézet Bizottsága: Benczur László, D. Dezséry László, 

Friedrich Lajos, Grünvalszky Károloy, Gyöngyösi Vilmos, Hafenscher Károly, 

Kiss János, Mihályfi Ernő, Dr. Ottlyk Ernő, Peskó Zoltán, Dr. Pálfy 

Miklós, Vető Béla, Weltler Jenő, Tessényi Kornél. 

 

Az Egyházegyetem Közgyűlése a felsorolt 

bizottságok szervezését elhatározza, 

azokba a bizottsági felsorolás rendjében a 

javasolt bizottsági tagokat egyhangúlag 

megválasztja. 

 

 

Kivonat 

az Egyházegyetem 

1954. június 29.-én megtartott 

rendes közgyűléséről. /A Bizottságok 

újjászervezése./ 
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