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1. (J.) Az egyetemes egyház székháza már a kora reggeli órákban mozgalmas 

képet mutat. Nagyszámban érkeznek lelkészek és világiak az ország minden 

részéből. Csoportokba verődve komoly arccal, halk szóval tárgyalnak. Már 

magában ez a kép is sejteti, hogy sorsdöntő kérdés gyűjtötte ma egybe az 

ország szívében a magyar evangélikusság képviselőit. 

Reggel 8 órakor áhítatos csendben veszi kezdetét a rendkívüli egyetemes 

közgyűlés megnyitó istentisztelete a székház imatermében. Felcsendül a 

„Maradj velünk, mi Krisztusunk” kezdetű ének, majd Szabó József 

dunáninneni püspök hirdeti az igét Máté evangéliuma 28. részének 18–20. 

versei alapján. A hívősereg megtölti az egész termet, mintha mindenki 

megértette volna a közgyűlés meghívójának intelmét: „Kívánatos, hogy a 

megnyitó istentiszteleten a sorsdöntő szolgálat végzésére hívatott 

egyetemes közgyűlés minden tagja s egyházunk mögötte álló imádkozó népe 

is minél nagyobb számban részt vegyen.” 

Közvetlenül az istentisztelet után, annak színhelyén a Magyarországi 

Evangélikus Lelkészek Egyesülete tart közgyűlést, – újjáalakul és 

megállapítja új alapszabályait, azt követőleg pedig értekezlet keretében 

megbeszéli a rendkívüli közgyűlés fő tárgyának egész anyagát. 

Déli 12 órakor, miközben tovább folyik a lelkészegyesület értekezlete, az 

egyetemes presbitérium ül össze az egyetemes egyházi iroda tanácstermében 

a rendkívüli közgyűlés előkészítésére. 

16 órakor újból zsúfolásig megtelik az imaterem a közgyűlés tagjaival, 

valamint az érdeklődők sokaságával és lepereg a közgyűlési előértekezlet, 

amelyen Dr. Vladár Gábor bányai egyházkerületi felügyelő ismerteti nagy 

vonásokban, de minden fontosabb részletre kiterjeszkedve a terjedelmes 

anyagot. 

A közgyűlés megkezdésének időpontjában, 17 órakor rövid csend támad, 

amelyben felbúg az orgona és felharsan a „Jövel Szentlélek Úristen” 

kezdetű ének első versszaka. Ezt követőleg Turóczy Zoltán tiszakerületi 

püspök, mint az egyetemes közgyűlés egyházi elnökének helyettese, 

felolvassa Mark evangéliuma 2. részének 13–17. verseit és imát mond. 

–.–.–.– 

Az ima elhangzása után D. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő mondja el 

következő megnyitó beszédét. 

 

Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Történelmi időket élünk. Roppant átalakulások korát. Olyan mélyreható 

nagyméretű és szerteágazó reformok, aminőknek létrejöttéhez evolúciós 

időkben lassú, csendes évtizedekre, sőt talán évszázadokra van szükség, 

robbanásszerű hirtelenséggel következnek be. A magyar állam életében is 

egymást követik az ilyen reformok, amelyek az ország eddigi arculatát 

tökéletesen megváltoztatják. 





  

Az egymást követő reformok sorozatában a kormány kulturális téren most 

érkezett el ahhoz a reformhoz, amely, tekintettel az egyház évszázados 

kulturális szolgálatára, mélyen érinti az egyház eddigi teljes 

szolgálatának körét, az egyház anyagi, erkölcsi és jogi birtokállományát 

s ezáltal a legsürgősebben megoldandó problémák homlokterébe sodorja az 

egyház és állam viszonya újjárendezésének kérdését. 

Az állam és egyház viszonyának újjárendezésére vonatkozó tárgyalásokban 

való részvételt illetőleg bejelentett készségünk kinyilatkoztatása után a 

kormány tervezetet bocsátott rendelkezésünkre, amely az arra illetékes 

kormánybizottság és az egyetemes presbitérium határozata alapján 

kiküldött egyházi bizottság között ismételt megbeszélések anyagát 

képezte. 

Ennek a tervezetnek három kardinális pontja van: 

az egyházi iskolák, 

az 1848. évi XX. t. cikken alapuló államsegély és 

a kötelező iskolai vallásoktatás kérdése. 

Mivel itt egyházunknak évszázados küzdelmek vívmányaképpen birtokolt s 

azokat befejező békekötéseken alapuló, illetve az ezen békekötéseket 

becikkelyező alaptörvényekben gyökerező jogairól van szó, s ezenfelül 

egyházunknak roppan értékű vagyonáról is, amelynek, mint iskolai 

célvagyonnak, kisajátítása is beletartozik az államosítási tervbe, 

egyházunk vezetősége természetesen csak addig mehetett el, hogy a 

kérdéskomplexumot olyképpen tisztázta, hogy a presbitérium előkészítő 

munkája után az egyetemes közgyűlés a zsinat összehívása tárgyában 

határozhasson és az összehívandó zsinat a kérdéseket megtárgyalhassa és 

azokban dönthessen. 

Ezek azok a körülmények, amelyek feltétlenül szükségessé és az elnökség 

elodázhatatlan kötelességévé tették a rendkívüli egyetemes közgyűlés 

összehívását. 

Sajnálom, hogy D. Kapi Béla püspök úr, igen tisztel elnöktársam, 

egészségi állapota miatt betegszabadságot kényszerült igénybe venni s így 

bölcsességét a nagyhorderejű probléma megoldásánál nélkülöznünk kell. 

Annak a reményünknek adok kifejezést, hogy egészsége mielőbb helyreáll. 

Az egyetemes presbitérium határozatából helyettesítését Turóczy Zoltán 

püspök úr látja el, akit az egyházi elnöki székben bizalommal és 

munkatársi készségem felajánlásával köszöntök. 

Mindkettőnket egyházunk egész vezetőségével együtt az a szándék tölt el 

és a törekvés vezérel, hogy egyházunknak ez a sorsdöntő kérdése az állam 

és egyház közötti békesség jegyében, közmegnyugvásra oldódjék meg úgy, 

hogy a megoldás drága egyházunk és forrón szeretett hazánk és nemzetünk 

javát egyaránt szolgálja. 

Azzal a kívánsággal, amely lelkemből, mint hő ima száll fel az egek 

Urához, szeretettel köszöntöm a megjelenteket ezt a mai napra egybehívott 

rendkívüli egyetemes közgyűlés Isten nevében megnyitottnak nyilvánítom. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő megnyitó beszédét 

helyesléssel fogadja s – az egyházi elnök javaslatára – jegyzőkönyvébe 

egész terjedelmét felveszi. 

 

2. (J.) Az egyetemes felügyelő – a jegyzői kar jelentése alapján, amely 

szerint az egyházkerületek kiküldöttei kellő számú megbízólevelet 

mutattak be s a megjelentek jegyzéke elkészült – a közgyűlés 

határozatképességét megállapítja s a közgyűlést megalakultnak jelenti ki. 

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Joób Olivér egyházi aljegyzőt és 

javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő bizottság kiküldésére. 

 

Az egyetemes közgyűlés az elnökség elnöklete alatt a jegyző karon, a 

főügyészen és a főtitkáron kívül a jegyzőkönyv-hitelesítő bizottságba 

Kuthy Dezső, Kemény Lajos, Dr. Komjáthy Jenő és Koritsánszky Ottó 

közgyűlési tagokat küldi ki. 





  

3. (J.) Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy 1948. április 22-én 

tartott ülésen hozott határozatával – az abban felhozott indokokból – D. 

Kapi Béla püspök egészségi állapota miatt történt ideiglenes 

visszavonulásának a megszűntéig – a hivatalban legidősebb püspököt 

egyházi törvényeink értelmében megillető hatáskör és az azzal kapcsolatos 

teendők ellátásával D. Ordass Lajos bányakerületi püspököt bízta meg, aki 

ezt a megbízatást elvállalta s a mi napig el is látta. Az egyetemes 

presbitérium mai napon tartott ülésén azonban D. Ordass Lajos püspök az 

egyetemes felügyelő útján azt a kérést terjesztette be az egyetemes 

presbitérium elé, hogy a mai naptól kezdődő hatállyal mentse őt fel ez 

alól a megbízatás alól, mert mint a Lutheránus Világszövetség alelnöke, 

ennek a szövetségnek Amsterdamban tartandó ülésére, ezenkívül, mint az 

Ökumenikus Tanács tagja, ennek Genfben tartandó ülésére a legközelebbi 

időben huzamosabb időtartamra külföldre kell utaznia s így szükséges, 

hogy az általa eddig ideiglenesen ellátott, fent említett teendők 

folyamatos elláthatásának érdekéből, s mert elutazását megelőzően 

előreláthatóan egyetemes presbitériumi ülés már nem lesz, ezeknek a 

teendőknek az ellátása már mostantól kezdődőleg arra a püspökre bízassék, 

aki azokat D. Kapi Béla püspök akadályoztatásának egész további tartama 

alatt elláthatja. 

Az egyetemes presbitérium méltányolva a most felhozott indokokat – D. 

Ordass Lajos püspököt a neki az 1948. évi április 22-én adott, fenti 

ismertetett megbízatás további ellátása alól felmentette, a megbízatása 

körében végzett odaadó, önfeláldozó és értékes működéséért hálás 

köszönetet és elismerését fejezte ki s egyben őt egyházunk teljes és 

feltétlen bizalmáról biztosította. Egyidejűleg pedig a hivatalban 

legidősebb püspököt egyházi törvényeink értelmében megillető hatáskör és 

az azzal kapcsolatos teendők ellátásával D. Kapi Béla püspök 

akadályoztatásának tartamár megbízta Turóczy Zoltán tiszai egyházkerületi 

püspököt. 

Kéri az egyetemes presbitérium az egyetemes közgyűlést, hogy a most 

előadott intézkedéseket jóváhagyólag vegye tudomásul. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitériumnak az előterjesztésben 

foglalt intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi s egyben D. Ordass 

Lajos püspöknek buzgóságos, odaadó, értékes munkálkodásáért a maga 

részéről is hálás köszönetét és elismerését fejezi ki, biztosítva őt 

egyházunk teljes és feltétlen bizalmáról. 

4. (J.) Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy D. Kapi Béla püspök 

egészségi állapotára való hivatkozással – az egyetemes felügyelőnek 

bejelentette a tanügyi bizottság elnökségéről való lemondását és kérte, 

hogy ezt a tisztséget a legközelebbi egyetemes közgyűlés töltse be s hogy 

ennek megtörténtéig is bízza meg az egyetemes felügyelő Kuthy Dezső ny. 

püspököt ezen tisztség teendőinek ideiglenes ellátásával. Az egyetemes 

felügyelő ezt a megbízást a saját hatáskörében Kuthy Dezső ny. püspöknek 

megadta, aki ennek folytán a teendőket mindeddig ismert buzgóságával és 

egyházszeretetével közmegelégedésre el is látta. 

Az egyetemes presbitérium D. Kapi Béla püspöknek a tanügyi bizottság 

elnökségéről történt lemondását – méltányolva annak indokait – nagy 

sajnálattal vette tudomásul, neki ebben a hatáskörben való értékes 

munkálkodásáért hálás köszönetét fejezte ki, jóváhagyólag tudomásul 

vette, hogy a tanügyi bizottság elnöki teendőinek ellátásával az 

egyetemes felügyelő a közgyűlés elhatározásáig Kuthy Dezső ny. püspököt 

bízza meg, egyben pedig javasolja a közgyűlésnek, hogy ugyanily 

értelemben hozzon határozatot és hogy a tanügyi bizottság elnökévé 

válassza meg Kuthy Dezső ny. püspököt. 

Az egyetemes közgyűlés a maga részéről is sajnálattal veszi tudomásul D. 

Kapi Béla püspöknek a tanügyi bizottság elnökségéről történt lemondását 

és neki ebben a tisztségben végzett odaadó, igen értékes és buzgó 

munkálkodásáért hálás köszönetét fejezi ki. Egyben pedig az egyetemes 

tanügyi bizottság elnökévé megválasztja Kuthy Dezső ny. püspököt. 





  

5. (J.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy Szimonidesz Lajos nyug. 

lelkész az 1948. évi május 16-án kelt, az egyetemes felügyelőhöz intézett 

beadványában bejelentette, hogy a honvédelmi miniszter 1948. évi április 

14-én kelt rendeletével 1948. évi május hó 1-ével beosztotta őt a 

határőrség főparancsnokságának állományába a szervezet szerinti 

protestáns lelkészi helyre s egyidejűleg a hivatásos állományba átvette, 

továbbá hogy ezt megelőzőleg a honvédelmi miniszter őt 1948. február 1-

étől számított ranggal tartalékos ezredessé a VII/a. csoportba kinevezte. 

Szimonidesz Lajos kérte az egyetemes felügyelőt, hogy ezt a kinevezést és 

berendelést az egyetemes egyház nevében vegye tudomásul. 

Ennek a beadványnak érdemleges elintézése előtt az egyetemes felügyelő 

felkérte Szabó József püspököt, mint Szimonidesz Lajos ny. lelkész 

illetése püspökét, az előterjesztésre vonatkozó nyilatkozattételre. 

Szabó József püspök írásbeli közlésében azt a nyilatkozatot közölte az 

egyetemes felügyelővel, hogy – miután Szimonidesz Lajos „Jézus élete” 

című munkájával kapcsolatban előtte azt az élőszóbeli kijelentést tette, 

hogy az e munkájában foglalt, hitelvi szempontból kifogás alá eshető 

tényállításait nem tartja fenn és hogy az Ágostai Hitvallás alapján áll, 

s miután Szimonidesz Lajos ny. lelkész ellen egyébként fegyelmi eljárás 

nincs folyamatban – a maga részéről, mint illetékes püspök, Szimonidesz 

Lajosnak tényleges tábori lelkészi szolgálatba lépése ellen nem emel 

kifogást. 

Ezek után az egyetemes felügyelő 1948. évi május hó 31-én mind a 

honvédelmi miniszterrel, mind Szimonidesz Lajos lelkésszel közölte, hogy 

Szimonidesz Lajosnak fent ismertetett kineveztetését – annak kiemelése 

mellett, hogy a fennálló egyházi és katonai szabályzatok szerint tábori 

lelkészek kinevezésénél az egyházi főhatóság előzetes véleményezése 

szükséges s hogy sajnálattal nélkülözte ennél a kinevezésnél az előzetes 

eljárás bizonyára nem szándékosan történt figyelmen kívül hagyását – 

tudomásul veszi, de annak az elvi álláspontnak teljes fenntartása 

mellett, hogy ez a jövőre precedensül nem szolgálhat. 

Az egyetemes presbitérium az egyetemes felügyelő bejelentését 

jóváhagyólag tudomásul vette és javasolja az egyetemes közgyűlésnek, hogy 

az egyetemes felügyelőnek a fent ismertetett ügyben való eljárását a maga 

részéről is hagyja jóvá. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő eljárását jóváhagyólag 

tudomásul veszi. 

 

6. (J.) Az egyetemes felügyelő megállapítván, hogy az egyetemes közgyűlés 

elérkezett összehívó levelében megjelölt főtárgyának tárgyalásához, 

felhívására Joób Olivér egyházi aljegyző a következőben bemutatja azt a 

részletes jelentést, amelyet az egyház és állam viszonya újjárendezésének 

a kormány által kezdeményezett kérdésében az egyháznak erre a feladatra 

delegált bizottsága az illetékes kormánybizottsággal folytatott 

megbeszélésekről az egyetemes presbitérium mai ülésén tett és amelynek az 

egyetemes közgyűlés elé terjesztését az egyetemes presbitérium 

elrendelte. Bemutatja továbbá azt a nyilatkozatot, amely az 

Egyházegyetemnek a budapesti Deák téri templomban tartott, 1848 emlékének 

szentel centenáris ünnepségsorozat 1948. évi március hó 20-i 

záróünnepélyén D. Kapi Béla püspök ajkáról elhangzott s amelyet az 

egyetemes presbitérium 1948. évi április hó 22-i ülésén az egyház 

hivatalos nyilatkozatának elfogadott s ma hasonló célból az egyetemes 

közgyűlés elé terjeszt. 

 

A bizottság jelentése a következő. 

 

Főtisztelendő Egyetemes Presbitérium! 

 

Mint a Főtisztelendő Presbitérium előtt ismeretes, D. Kapi Béla püspök 





  

az 1848. évi március 20. napján a Deák téri templomban nyilatkozatot 

olvasott fel, amelyben többek között kifejezésre juttatta az egyház 

készségét a kormányunk arra a kívánságára vonatkozólag, hogy az egyház és 

állam közötti viszony békés rendezése végett bocsátkozzék tárgyalásokba a 

kormánnyal. Amint ismeretes, presbitériumunk az 1948. évi április hó 22. 

napján tartott ülésében ezt a nyilatkozatot az egyház hivatalos 

nyilatkozatának elfogadta, egyúttal ugyancsak az 1948. év április hó 22. 

napján tartott ülésében felhatalmazta az egyetemes egyház elnökségét, 

hogy az egyház és az állam közötti viszony újjárendezése végett a 

kormánnyal tárgyaló bizottságot megalakítsa. Az elnökség a bizottság 

tagjaiul D. Radvánszky Albert egyetemes felügyelőt, D. Ordass Lajos 

püspököt, mint az egyházi elnöki tiszt ellátására a presbítérium említett 

ülésében D. Kapi Béla betegszabadságra távozása következtében kijelölt 

püspököt, Turóczy Zoltán és Szabó József püspököket, Németh Károly 

esperest, mint a dunántúli egyházkerület püspök helyettesét és Dr. Rásó 

Lajos egyetemes főügyészt kérte fel. Az így megalakult bizottság 

többízben tárgyalt azzal a bizottsággal, amelyet a minisztertanács a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter elnöklésével a tárgyalásokra 

kiküldött. A kormánybizottságban Dr. Ortutay Gyula vallás- és 

közoktatásügyi miniszter elnökletével Darvas József építésügyi miniszter, 

Kiss Roland, Alexits György, Bóka László államtitkárok és Bognár József 

Budapest Székesfőváros polgármestere vettek részt. A kormánybizottsággal 

folytatott tárgyalásokkal egyidejűen, ezekbe a tárgyalásokba 

beleszövődve, kormányzati tényezők kezdeményezésére tárgyalások folytak 

Mihályfi Ernő miniszterrel is, a köztársasági elnök elnöki irodájának 

főnökével. 

A tárgyalások során a kormánybizottság álláspontját az 1948. évi május hó 

22. napján, az 1948. évi május hó 25. napján és az 1948. évi június hó 3. 

napján átadott három iratában, pontokba foglalva, ismertette egyházi 

bizottságunkkal. 

Az egyházi bizottság – az egyetemes egyház elnökségi értekezletének a 

tagjait is belevonva a tanácskozásba – megtárgyalta a kormánybizottság 

említett három iratában foglalt pontozatokat s azokra két iratban közölte 

észrevételeit a kormánybizottsággal. 

A kormánybizottságnak mind a két irata, formája és tartalma szerint is, a 

kormány és az egyház között kötendő egyezségi tervezet. Úgy látszik, hogy 

lényegében ugyanezek a tervezetek szolgáltak a kormánybizottság és a 

református egyház között folyt tárgyalások alapjául is, ami abból 

állapítható meg, hogy az első két tervezetben egyedül a református 

egyházról van szó és a harmadik tervezetben is vannak olyan tartalmi 

vonatkozások, amelyek a református egyház tekintetében helytállók. 

A következőkben a kormánytervezetek pontozatait és az egyházi bizottság 

észrevételeit összefoglalva ismertetjük. 

I. Általánosságban 

A kormánytervezetek – amint fentebb már említettük – egyezségi 

tervezetek. 

Bizottságunk arra az elvi álláspontra helyezkedett, hogy a presbitérium 

által kiküldött bizottságnak a kormánybizottság tervezeteinek megfelelő 

egyezség megkötésére, vagy a tervezetekben foglalt pontozatok érdemét 

illető bármiféle kötelezettség vállalására, vagy érdemi állásfoglalásra 

nincs hatásköre, illetőleg megbízatása. Ennek az elvi álláspontnak 

megfelelően bizottságunk a kormánybizottsággal a következőket közölte: 

A Magyarországi Evangélikus Egyház alkotmánya értelmében a kormány és az 

egyház között felmerült kérdések tárgyalása és ezekben a kérdésekben a 

határozathozatal a zsinat hatáskörébe tartozik. A zsinat összehívása 

egyházi törvényeink értelmében az egyetemes közgyűlés hatáskörébe 

tartozik. Az evangélikus egyház elnöksége vállalja a kötelezettséget, 

hogy az egyetemes közgyűlést a most említett célból haladéktalanul 

összehívja. Az egyetemes egyház elnöksége meg is tette az intézkedést, 

hogy az egyetemes közgyűlés a folyó évi június 14. napjára összehívassék. 





  

A zsinathoz teendő előterjesztések tárgyában egyházi törvényeink 

értelmében a zsinati előkészítő bizottság határoz. 

Egyház bizottságunk ennek az elvi álláspontnak megfelelően megbízatásának 

és az ebből folyó feladatának a kereteit úgy határozta meg, hogy azok 

körébe csakis a kormánybizottság közléseinek, tervezeteinek átvétele, a 

felvetett kérdések tisztázása és egyházunk hitbéli és a fennálló 

jogállapotnak megfelelő tárgyi álláspontjának a kormánybizottság elé 

tárása tartozik. 

Ezeknek szem előtt tartásával bizottságunk a kormánytervezetek 

pontozataira a következő észrevételeket tette: 

II. A részletekben 

Három fő kérdés emelkedik ki a kormánnyal folytatott tárgyalások és a 

kormánybizottság által átnyújtott tervezetek anyagából, úgymint: 

1) az egyházi iskolák, 

2) az államsegély, 

3) a vallástanítás kérdése. 

Ezen a három fő kérdésen felül a tárgyalások és a kormánybizottsági 

tervezetek érintik egyházunk más nagyjelentőségű, sőt jelentőségben 

minden mást felülhaladó hitéleti kérdéseit is, de ezek tárgyalásának 

jelentősége a kiemelt három főkérdés mögött elmarad, mert azoknak a 

körébe a ma fennálló helyzettel szemben sorsdöntő jelentőségű változások 

nem kerültek szóba. Ezekről a három kiemelt főkérdéstől elkülönítve 

teszünk jelentést. 

1) Egyházi iskolák 

Egyházi iskoláinkra vonatkozólag a kormánybizottság tervezetei a 

következő kívánalmat állítják fel: 

Az evangélikus egyház vegye tudomásul a Magyar Köztársaság kormányának 

azt az elhatározását, hogy a nem állami jellegű iskolákat és a velük 

szervesen összefüggő internátusokat törvényhozás útján államosítja. 

A kormánybizottság tervezetére egyházi bizottságunk a következő 

észrevételeket tette: 

Az evangélikus egyház theológiai felfogása szerint az iskola szorosan 

hozzákapcsolódik az Igének ahhoz a tanításához, amelyre Krisztus parancsa 

kötelez; kétségtelen az is, hogy az egyház iskola fenntartási joga 

hozzátartozik egyházunk a bécsi békében, a linzi békében, az 1790/91. évi 

XXVI. tc.-ban, az 1848. évi XX. tc.-ben és az 1946. évi I. tc.-ben 

biztosított alapjogaihoz és kétségtelen végül az is, hogy a párisi béke 

II. cikkében biztosított teljes vallásszabadság körébe a vallási alapon 

nyugvó, tehát egyházi iskolák fenntartásának a joga is beletartozik. 

Mindezeket tekintve, egyházunk theológiai álláspontjának is megfelelően a 

fennálló törvényekben és az állam által vállalt nemzetközi 

kötelezettségekben is biztosított minden fokú iskolafenntartási jogát 

továbbra is érvényben kívánja tartani. Ez az állapot nem zárja ki azt, 

hogy egyházunk egyes iskoláinak megszüntetése, átalakítása, iskoláink a 

kormány közoktatásügyi politikájába beleilleszkedő és az állami 

felügyelet gyakorlása tekintetében tárgyalásokat ne folytasson. Egyébként 

ebben a vonatkozásban is utalunk arra az elvi álláspontunkra, hogy a 

döntés joga egyházi vonatkozásban a zsinat hatáskörébe tartozik. 

Még abban az esetben is, hogyha a kormány az egyház és az állam közötti 

viszony rendezésében az egyházunk által egyébként sem vallott „szabad 

egyház a szabad államban” elvet fogadná el és kívánná érvényesíteni, ez 

az elv szükségképpen nem kívánna az egyház iskolafenntartási jogának 

elvonását, mert, egyes kivételeket nem tekintve, az említett elvet minden 

államban úgy magyarázzák, hogy ennek az elvnek érvényesülése nem zárja ki 

az egyház iskolafenntartási jogát, mert úgy, amint magánosoknak, 

egyesületeknek és más közületeknek, az egyháznak is joga van, amennyiben 

kívánatosnak és szükségesnek tartja, iskolákat fenntartani, a „szabad 

egyházi a szabad államban” oly érvényesítése tehát nem jelentheti azt, 

hogy az egyházat az iskolafenntartás tekintetében kevesebb jog illeti 

meg, mint az orvosokat, magánosokat, vagy az egyházi jellegű közületeket. 





  

A tanuló fiatalságot összegyűjtő és nevelő internátusok, még akkor is, ha 

iskolákkal kapcsolatosak, nem szorosan vett iskolai intézetek. Azt a célt 

szolgálják, hogy az iskoláztatás ideje alatt a családi körből kikerülő 

fiatalság számára a családi otthont, a családi otthonnak nevelő hivatását 

és melegét pótolják. Az evangélikus egyháznak az iskolafenntartási 

jogával kapcsolatban kifejtett elvi álláspontja szerint az internátusok 

fenntartásához való jog olyan joga az egyháznak, amelyről nem mondhat le 

még abban az esetben sem, ha az iskolák államosítására kerülne a sor, sőt 

ebben az esetben még fokozottabban jelentkeznek az egyháznak ez az 

igénye, mert az iskolák államosítása esetében a vallásos nevelés 

kötelessége fokozottabb mértékben hárulna az internátusokra. 

Az internátusokra vonatkozó ez az álláspont természetesen kiterjed a 

Teológus Otthonra is, mint lelkészképző intézetre, annál is inkább, mert 

az eddig tudomásunkra jutott tervek szerint az államosítás a 

teológusképzésre egyébképpen sem kíván kiterjedni. 

Az internátusokra vonatkozó fentebb ismertetett észrevételeit egyházi 

bizottságunk a kormánybizottság III. Tervezetére adott észrevételeiben 

még azzal is kiegészítette, hogy abban az esetben, ha az államosítás 

mégis kiterjedne az internátusokra is, az államosítás legfeljebb azokra 

az internátusokra vonatkozhatnék, amelyek úgy vannak összeépítve 

iskolával, hogy attól elkülönítve, önálló használatuk nem lehetséges. 

Egyházi bizottságunkat az internátusokra vonatkozó, most ismertetett 

álláspontjának elfogadására az a megfontolás is késztette, hogy az 

internátusok államosítása ellentétben állana a kormánybizottságnak a 

tervezetekben is kifejezésre juttatott azzal a határozott 

nyilatkozatával, hogy az egyház szeretetmunkája és szociális tevékenysége 

továbbra is épségben marad, már pedig az internátusok szervezése és 

fenntartása kétségtelenül az egyház szeretetmunkája és szociális 

tevékenysége körébe tartozik, minthogy az internátus: éppen a szűkös 

anyagi viszonyok között élő szülők gyermeknevelési terhein kíván 

enyhíteni és a tanulóifjúság számára a szülői otthon szeretetét kívánja 

biztosítani. 

Ami az egyházi iskolák államosításával összefüggő részletkérdéseket 

illeti, a kormánytervezetek idevágó pontjaira – az elvi álláspont 

fenntartásának hangsúlyozásával – egyházi bizottságunk a következő 

észrevételeket tette: 

a) Azzal kapcsolatban, hogy a kormánytervezet kilátásba helyezi, hogy az 

állam által átvett iskolák mindenikénél szolgáló tanítói, tanári és egyéb 

személyzet valamennyi tagját az eddigi szolgálati ideje és előlépési 

jogosultsága alapján a fennálló rendelkezéseknek megfelelő fizetési 

fokozatba állami szolgálatba nevezik ki az 1948. évi július hó 1. 

napjával kezdődő hatállyal, egyházi bizottságunk azt kérte, hogy az 

egyházunktól átvett iskolák tanári és tanítói személyzete legalább tíz 

évig abban az iskolában működhessék, amelyikben eddig is működött és hogy 

a tanítók és tanárok kinevezése, illetőleg beosztása során a tanulók 

felekezeti megoszlása figyelembe vetessék. Azt is kérte egyházi 

bizottságunk, hogy abban az esetben, ha az államosítás jogakadémiánkra is 

kiterjedne, az észrevételeinkben közölt kívánságok a jogakadémia 

személyzete tekintetében is figyelembe vétessenek. 

A kormánybizottság legutóbbi IV. Tervezete az előbbi észrevételeink 

alapján hajlandónak mutatkozik arra, hogy a tanárok és tanítók legalább 

tíz évig maradjanak meg ugyanabban az iskolában, amelyben eddig is 

működtek. Kijelenti ez a kormánybizottsági tervezet azt is, hogy az 

egyház jogakadémiájának államosítása során a jogakadémia személyzetére is 

vonatkoztatták a most tárgyalás alatt álló pontban foglalt elveket. 

b) Az egyházi iskoláink céljaira szolgáló vagyontárgyak tekintetében a 

kormánybizottság tervezetei azon az állásponton vannak, hogy az állam 

által átvett iskola épülete, a vele kapcsolatos tanítói lakás, a vele 

szervesen összefüggő internátus és az illetményföld az állam tulajdonába 

megy 





  

át az 1948. évi május hó 15. napjáig keletkezett bekebelezett, vagy 

kétségtelenül bizonyított terheivel együtt. 

A kormánybizottság IV. Tervezete ezt a pontot azzal egészítette ki, hogy 

az egyházi iskolai vagyon átvétele körül felmerülő vitás kérdések 

rendezése a vallásügyi törvénynek előkészítésében közreműködő bizottság 

hatáskörébe utaltassék. Az egyházi bizottságnak erre vonatkozó 

álláspontja a presbitérium elé terjesztett jelentés III. részében van 

kifejtve. 

Egyházi bizottságunk erre vonatkozólag a következő észrevételeket közölte 

a kormánybizottsággal: egyházunk szegényes anyagi helyzeténél fogva igen 

sok helyen áll fenn az az állapot, hogy épületek, épületrészek, egész 

helyiségek nem csupán iskolai célokat, hanem egyéb egyházi célokat is 

szolgálnak. Ugyanaz a helyiség sokszor gyülekezeti terem, tanácsterem, 

belmissziói és egyéb egyházi munkát is szolgáló helyiség. Természetes, 

hogy az iskolák államosítása esetében a kisajátítás legfeljebb azokra az 

épületekre, épületrészekre, vagy helyiségekre terjedhet ki, amelyek 

tisztán és kizárólag csak iskolai célokat szolgálnak és az egyház egyéb 

tevékenységének a céljaira igénybe nem vétetnek. Kisajátításnak tehát 

csak olyan épületek, épületrészek, vagy helyiségek tekintetében lehet 

helye, amelyeknek kisajátítása az egyház egyébirányú tevékenyégét semmi 

irányban hátrányosan nem befolyásolhatja. Ugyanezek az elvek 

természetszerűen állanak az egyház tulajdonában lévő egyéb ingatlanokra 

is, különösen azokra a földekre, amelyek nemcsak iskolai, hanem egyházi 

célok szolgálatára is vannak rendelve, az illetményföldek tekintetében 

pedig, tekintve azt, hogy az újabb földbirtok politikai intézkedések 

következtében úgyis csak csekélyebb területű ingatlanok maradtak az 

egyház tulajdonában. Egyházi bizottságunk azt kérte, hogy ne csak az 

illetményföldeknek a kántori javadalomra eső aránylagos része, hanem az 

egész illetményföld hagyassék meg az egyháznak. 

A most ismertetett elvek természetszerűen az ingó vagyontárgyak 

tekintetében megfelelően alkalmazandók. 

Egyházi bizottságunk a most tárgyalt kérdéssel kapcsolatban 

észrevételeiben közölte azt a kívánságát, hogy a kizárólag iskolai 

célokat szolgáló épületek, épületrészek és helyiségek kisajátítása 

esetében is biztosíttassék, hogy az ilyen épületeket, épületrészeket, 

vagy helyiségeket – amennyiben erre szüksége van – istentiszteleti és 

egyéb egyházi célokra használassa. 

Fájó pontja a kormánybizottság tervezeteinek, hogy az államosítás folytán 

kisajátítás alá eső vagyontárgyakért a kormánybizottság tervezetei nem 

helyeznek kilátásba kártalanítást. Egyházi bizottságunk észrevételeiben 

kifejtette azt az álláspontját, hogy ámbár a magyar jogrendszerben benne 

van az az elv, hogy az állam közérdekből vagyontárgyakat kisajátíthat, de 

ehhez szorosan kapcsolódik az az elv is, hogy a közérdekéből kisajátított 

vagyontárgyakért a kisajátítást szenvedőknek teljes kártalanítás jár. A 

magyar jogrendszernek ebből az alapvető elvéből következik, hogy az 

iskolák államosításával kapcsolatos kisajátításnak is csak teljes 

kártalanítás ellenében van helye. 

c) A kántori szolgálat további ellátása érdekében a kormánybizottság 

tervezete lehetőséget kíván adni arra, hogy a tanítói személyzetnek 

kántori funkcióit ellátó tagjai további két évig, az eddigi feltételek 

mellett, kántori munkakörüket továbbra is elláthassák. A kántortanítói 

javadalomnak a kántori feladatokért járó földilletménye továbbra is az 

egyház tulajdonában maradna. 

Ugyanez áll a javadalmi jegyzőkönyv szerint a kántori javadalmazáshoz 

tartozó lakásokra, és egyéb vagyontárgyakra is. 

Egyházi bizottságunk észrevételeiben azt a kívánságát közölte, hogy a 

tanítói személyzetnek kántori tennivalókat ez idő szerint ellátó tagjai 

nemcsak két évig legyenek kötelesek ezt a tisztüket továbbra is ellátni, 

hanem mindaddig, amíg a mostani tanítói tisztségükben megmaradnak. A 

kántori tennivalók zavartalan ellátása végett szükségesnek tartotta 

egyházi bizottságunk 





  

azt is, hogy a kormány vállalja azt a kötelezettséget, hogy ott, ahol 

evangélikus gyülekezet, akár csak missziói gyülekezet is áll fenn, 

legalább egy olyan tanítót, vagy tanárt alkalmazzon, aki a kántori 

tennivalók ellátására képesítve van. Már az alábbi ponttal kapcsolatban 

közölte egyházi bizottságunk azt a kívánságát is, hogy az 

illetményföldeknek ne csak a kántori javadalmazásra eső aránylagos része, 

hanem az egész illetményföld hagyassék meg az egyház tulajdonában. 

Ezt a pontot a kormánybizottság IV. Tervezete azzal egészítette ki, hogy 

vegyes bizottsági döntésre kerül, hogy ahol a kántortanítói javadalomból 

a tisztán kántori illetmény 10 kat. holdra kiegészíti. Ahol pedig nincs 

elkülönített kántori javadalmi föld, ott erről gondoskodás történik. 

d) A kormánytervezet kijelenti, hogy az államosítás nem érinti a 

kizárólag egyházi jellegű, vagyis nem közoktatási jellegű tanintézeteket 

és ezek internátusait, így pl. a theológiai főiskolákat. Az egyházi 

bizottságnak a kormánybizottság korábbi tervezeteire tett észrevételei 

következtében a későbbi kormánytervezet az államosítás által nem érintett 

intézetek közé felvette a diakónus- és diakonissza-képző intézeteket is. 

A kormánybizottság IV. Tervezete a kizárólag egyházi célú tanintézetekre 

vonatkozó pontba felvette a következő kijelentést: 

A theológiai főiskoláknak a vallás- és közoktatásügyi minisztériummal 

való eddigi jogviszonya változatlan marad. 

Egyházi bizottságunk erre vonatkozólag a kormánybizottsághoz intézett 

észrevételeiben kifejezésre juttatta, hogy ennek a kijelentésnek az 

értelme teljesen homályos, mert egyházunknak ez idő szerint theológiai 

főiskolája nincs és egyházi bizottságunk a korábbi észrevételeiben nem is 

a theológiai főiskoláknak a kormánnyal való viszonyát kívánta 

megállapíttatni, hanem annak a jogviszonynak a további fenntartására 

kívánt biztosítékot, amely az egyház és a pécsi tudományegyetem 

hittudományi kara tekintetében áll fenn. 

Ezzel a ponttal kapcsolatban egyházi bizottságunk kifejezésre juttatta 

azt az álláspontját, hogy az egyházi iskolák államosítása nem érintheti 

az egyháznak a theológiai főiskola létesítésére és fenntartására 

vonatkozó jogát és nem érintheti a pécsi tudományegyetem evangélikus 

hittudományi karának a 33.364/1923. számú vallás- és közoktatásügyi 

miniszteri rendeletben foglalt alapítólevéllel meghatározott szervezetét 

és működését. Kifejtette egyházunknak azt az igényét is, hogy abban a nem 

várt esetben, ha a pécsi tudományegyetem keretében működő evangélikus 

hittudományi kar bármely okból megszűnnék az evangélikus lelkészképzés 

szolgálatában állani, az állam egyházunknak megfelelő támogatást ad arra, 

hogy önálló theológiai főiskolát állathasson fel és tarthasson fenn. Ezt 

az igényt egyházi tárgyaló bizottságunk azzal indokolta, hogy az 

államosítás következtében az iskolai célokra alkalmas épületek 

kisajátítása folytán egyházunk nem lenne abban a helyzetben, hogy 

felállítandó theológiai főiskolának megfelelő épülettel rendelkezzék. 

Kifejezte végül egyházi bizottságunk azt a kívánságát is, hogy az 

államosítás által nem érintett intézetek közé a népfőiskolák, a 

diákkollégiumok és egyéb hasonló intézetek is felvétessenek. 

e) A kormánybizottság egyrészt az evangélikus egyháznak a magyar 

közoktatás terén szerzett érdemei megbecsüléseként, másrészt az újabb 

lelkésznemzedékek előképzésének biztosítására kilátásba helyezte, hogy 

egy középfokú iskola és egy ennek megfelelő leánytagozat az esetleg 

hozzájuk tartozó internátussal együtt továbbra is egyházi iskolaként 

működhessék. Ennek a két iskolának a fenntartásáról az 1968. évi december 

hó 31. napjáig az állam gondoskodjék, azoknak az elveknek megfelelően, 

amelyeket a kormányjavaslat a következő 2. pontban tárgyalás alá kerülő 

államsegély rendezésében állapítana meg, az 1969. évi január hó 1. 

napjától kezdve pedig ezeknek az iskoláknak fenntartása az egyházat 

terheli. 





  

Egyházi bizottságunk örömmel vette tudomásul, hogy a kormánybizottság 

egyes kollégiumok egyházi iskolaként való további fennmaradását az 1848. 

XX. tc.-ben elismert iskolafenntartási jog alapján kívánja megvalósítani. 

Ebből önként következnék az a további elrendezés is, hogy az egyháznak 

meghagyandó iskolák fenntartásának anyagi terhe az 1848. XX. tc. 

értelmében az állami költségvetést terhelje. 

Egyházi bizottságunk észrevételeiben kifejtette, hogy iskoláink 

történelmi múltját, pedagógiai értékét, anyagi megalapozottságát, a 

theológusképzés szempontját, a nagy tömbökben élő evangélikus tömegeket, 

azt a tényt, hogy egyházunknak nagy iskolai múltjánál fogva aránytalanul 

nagyobb számú iskolái vannak, mint a többi egyházaknak, végül 

egyházunknak kerületi szervezetét, különösen azt a szempontot tekintve, 

hogy minden egyházkerületnek maradjon megfelelő számú iskolája, a 

következő kollégiumok meghagyását tartja indokoltnak: 

1) A tiszai egyházkerületben az eperjesi kollégium jogutódját, a miskolci 

jogakadémiát és az eperjesi kollégium kebelében Nyíregyházáról annak 

idején bekebelezett intézetek helyett a nyíregyházi kollégiumok fiú- és 

leánytagozatával együtt; 

2) a dunántúli egyházkerületben a soproni kollégiumot, azon a címen, hogy 

ez az intézet a pécsi tudományegyetem soproni hittudományi karával 

kapcsolatos, úgyszintén a bonyhádi kollégiumot, ezen a címen, mert ez az 

intézet nagy részben önfenntartó intézet; 

3) a bányai egyházkerületben a kiváló hírű és nagy történelmi múlttal 

rendelkező budapesti kollégiumot, leánytagozatával együtt, a békéscsabai 

és szarvasi kollégiumot, szintén leánytagozatával együtt, az utóbbi 

kettőt különösen azon a címen, mert túlnyomó részben evangélikus nagy, 

népi tömegek iskolai, a szarvasi kollégium pedig eredetét tekintve, 

visszanyúlik a Tessedik-féle nagyértékű hagyományokra; 

4) az ezelőtt több középiskolával rendelkezett dunáninneni 

egyházkerületnek hazánk területének megfogyatkozása következtében 

középiskolája ez idő szerint nincsen, ezért indokolt az aránytalanul nagy 

területű és nagy népességű bányai egyházkerületben több egyházi iskolának 

a megtartása. 

Óvást emelt észrevételeiben egyházi bizottságunk az ellen a felmerült 

kívánság ellen, hogy az iskolák leánytagozatainak a továbbfejlesztése 

meggátoltassék azzal, hogy a leányiskolák tanulólétszámának az emelkedése 

a jövőre korlátoztassék. 

A kormánybizottság IV. Tervezete nyilvánvalóan a most ismertetett óvás 

következtében a következőket vette fel: 

Természetesen az elkövetkező évek folyamán az eddigi keret eseti 

bővítéséről az első pont szerint alakítandó állandó bizottság hívatott a 

kormánynak javaslatot tenni. 

Egyházi bizottságunk a kormánybizottságnak erre a javaslatára azt az 

észrevételt közölte, hogy korábbi álláspontjához képest helyesebbnek 

tartja a leányiskola továbbfejlesztésére való jogot az egyháznak minden 

korlátozás nélkül fenntartani. 

f) A kormánytervezet az iskolák államosítását tárgyaló pontozatok között 

utolsó pontként azt a kijelentést tette, hogy a Magyar Köztársaság 

kormánya gondoskodik arról, hogy az állami jellegű iskolákban a 

vallástanítás továbbra is kötelezően történik. Kiemelkedő jelentőségénél 

fogva ezt a kérdést alább a 3. pont alatt külön vesszük tárgyalás alá. 

2) Az államsegély 

A kormánybizottság tervezete kinyilvánítja az állam készségét arra, hogy 

egyházunkat államsegélyben részesítse az alábbiak szerint: 

a) A személyi és dologi államsegély eddigi mértékét a Magyar Köztársaság 

1948. július 1-től 1953. december 31-ig biztosítja. 1954. január 1-től 

1958. december 31-ig a fent említett összeg 75%-át, 1959. január 1-től 

1963. december 31-ig 50%-át,  1964. január 1-től 1968. december 31-ig 

pedig 25%-át folyósítja, 1969. január 1-ével minden államsegély 

megszűnik. 





  

b) A Magyar Köztársaság Kormánya rendkívüli kiadásokra szolgáló 

segélyként a személyi jellegű államsegély mindenkori évenkénti összegének 

évenként 10%-át biztosítja. 

c) Az Országos Evangélikus Lelkészi Nyugdíjintézet tagjainak, ezek 

özvegyeinek és árváinak ellátására adott összegeket, valamint az 1953. 

december 31-ig nyugellátásban részesítendők nyugellátását az állam fogja 

viselni. Az 1953. december 31. után nyugdíjazott lelkészek, ezek 

özvegyeinek és árváinak a nyugellátásáról a kormány önálló nyugdíjintézet 

felállításával, vagy az illetők más nyugdíjintézetbe való bekapcsolásával 

fog megfelelő módon gondoskodni. 

A kormánybizottság korábbi tervezetét az államsegély rendszerek 

kérdésében kifejezésre juttatták azt, hogy a kormány a „szabad egyház a 

szabad államban” elv megvalósítását tartja kívánatosnak. 

Egyházi bizottságunk észrevételeiben rámutatott arra, hogy ez az elv nem 

fedi az evangélikus egyház theológiai álláspontját, miért is az 

evangélikus egyház az államsegély tekintetében az 1848. évi XX. tc. elvi 

álláspontján kíván maradni és ennek megfelelően kívánja az egyház és az 

állam közötti anyagi kérdések rendezését. A kormánybizottság, elfogadva 

egyházi bizottságunknak azt az elvi álláspontját, elállott attól, hogy az 

államsegély kérdésének rendezésében az említett elv vétessék kiindulásul. 

Erre tekintettel egyházi bizottságunk a kormánybizottság tervezetében 

foglalt szöveg helyébe a következő szöveg beiktatását hozta javaslatba: 

„Az evangélikus egyháznak az államsegélyhez való, az 1848. évi XX. t.c.-

on alapuló joga épségben  marad; az államsegély mértéke az államháztartás 

jelenlegi és előrelátható jövőbeli helyzetének figyelembevételével az 

1948. évi július hó 1. napjától számított 30 és 1/2 évre, vagyis az 1978. 

évi december hó 31. napjáig terjedő időre az alábbiak szerint 

állapíttatik meg:” 

Ennek az elvi álláspontnak előrebocsátása után egyházi bizottságunk a 

kormánybizottság tervezetének egyes idevágó pontjaira a következő 

észrevételeket tette: 

a) A személyi államsegély tekintetében egyházunk azt a megoldást tartaná 

helyesnek, hogy az állam az 1948. évi január hó 1. napjától kezdődő 10 és 

1/2 éven át ugyanazt a fizetés kiegészítést, családi pótlékot, OTBA 

ellátást és egyéb ellátásokat biztosítja, amelyek a fennálló törvények és 

gyakorlat értelmében a lelkészeket, a világi funkcionáriusokat és az 

egyéb egyházi alkalmazottakat megilletik, a 10 és 1/2 év eltelte után 

pedig ötévenként 25%-kal csökkenjék a kilátásba helyezett államsegély. 

Ugyanazoknak az elveknek megfelelően kívánta megállapítani egyházi 

bizottságunk a dologi, a közigazgatási és egyéb államsegélyek mértékét 

is. 

Az államsegély kérdésével kapcsolatban egyházi bizottságunk felhívta a 

kormánybizottság figyelmét arra, hogy az evangélikus egyház anyagi 

helyzete lényegesen nehezebb a többi egyházak helyzeténél annálfogva, 

mert hívőink túlnyomó nagy része az ezekhez a társadalmi osztályokhoz 

tartozik, amelyeknek anyagi helyzete és kereseti lehetősége kedvezőtlen. 

S felhívta a kormánybizottság figyelmét arra is, hogy hívőink igen 

jelentékeny része szórványokban jut lelki gondozáshoz, a lelki 

gondozásnak ez a módja pedig természetszerűleg fokozza az egyház terheit. 

Felhívta végül a kormánybizottság figyelmét arra a köztudomású tényre is, 

hogy az evangélikus egyház hívőinek aránylag kis számára való tekintettel 

a központi és a magasabb egyházi közigazgatási fokozatok költsége 

aránytalanul nagyobb összeget tesz ki, mint más, nagyobb népességű 

egyházaknál. 

b) A kormánybizottság tervezete rendkívüli kiadásokra szolgáló segélyként 

a személyi jellegű államsegély mindenkori évenkénti összegének évenként 

10%-át helyezte kilátásba. 

Egyházi bizottságunk a kormánybizottság tervezetének ezt a pontját azzal 

kívánta kiegészíteni, hogy a rendkívüli kiadásokra szolgáló államsegély 

mértékének kiszámításában nemcsak a személyi, hanem az egész államsegély 

összege vétessék alapul. 





  

c) A nyugdíjak, az özvegyi és árvaellátás tekintetében egyházi 

bizottságunk annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy egyházunk 

közvéleményét minden bizonnyal meg fogja nyugtatni az a készség, hogy a 

Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjintézete feladatait és 

terheit az állam kész átvállalni. Felhívta azonban a kormánybizottság 

figyelmét arra, hogy az 1953. évi december hó 31. napja után következő 

időkre a nyugdíjak, az özvegyi és árva ellátások mikéntjét részletesebb 

tárgyalások során kell megállapítani és arra, hogy, amennyiben önálló 

nyugdíjintézet felállítására nem kerülne sor, a kérdést csak olyan 

nyugdíjintézetbe bekapcsolódás útján lehetne megoldani, amely a nyugdíjak 

és egyéb ellátások folyósítása tekintetében teljes biztosítékot nyújt. 

A kormánybizottság IV. Tervezete az államsegélyt tárgyaló pontjának élére 

a következő kijelentést tette: 

„A Magyar Köztársaság kormánya az evangélikus egyháznak az 1848. XX. t.c. 

elvi alapja megvalósításáról vallott törekvését tudomásul veszi.” 

Egyházi bizottságunk a kormánytervezetre adott újabb észrevételeiben 

örömmel vette tudomásul a kormánybizottságnak azt a kijelentését, mert 

ebben a kormánybizottság készségét látja megnyilatkozni abban az 

irányban, hogy az államsegély kérdésében, mint elvi alap, az 1848. évi 

XX. t.c. fenntartassék. Kifejezésre juttatta azonban azt a nézetét is, 

hogy teljes megnyugtatást egyházunk közvéleményében csak az kelthetne, ha 

minden kétséget kizáró módon jutna kifejezésre ez, hogy a kormány, 

illetőleg az államhatalom az 1848. évi XX. tc. elvi alapjáról nem tér le. 

Az államsegélyre vonatkozó tárgyalási anyag részleteiben a 

kormánybizottság IV. Tervezete egyébként elfogadta az egyházi 

bizottságunk észrevételeiben foglalt azt a kívánságot, hogy az 

államsegély mértékére és idejére vonatkozó rendelkezések ne csak a 

személyi államsegélyre, hanem az egyéb államsegélyekre is 

kiterjesztessék. Egyházi bizottságunk újabb észrevételeiben közölte a 

kormánybizottsággal, hogy ezt az elhatározást megnyugvással veszi 

tudomásul. 

Ugyancsak megnyugvással vette tudomásul egyházi bizottságunk a 

kormánybizottság IV. Tervezetének azt az újabb kijelentését is, hogy, 

amennyiben önálló nyugdíjintézet felállítására nem kerülne sor, a kérdés 

állami nyugdíjintézeti bekapcsolódás útján oldódna meg, amely a nyugdíjak 

és egyéb ellátások folyósítására teljes biztosítékot nyújt. 

3) Vallástanítás 

A korábbi kormánytervezetek a vallástanításra vonatkozóan azt a 

kijelentést tartalmazták, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya elismeri és 

biztosítja az evangélikus egyháznak azt a jogát, hogy az állami jellegű 

iskolákban a vallástanítás továbbra is teljesen szabadon történjék. Az 

ezekre a tervezetekre adott észrevételeinkben egyházi bizottságunk 

közölte a kormánybizottsággal, hogy a vallástanulás és a vallástanítás 

tekintetében egyházunk továbbra is fenntartja már a múlt évben is 

kifejezésre juttatott azt az álláspontját, hogy a vallástanulás és 

vallástanítás ma fennálló törvényes rendje fenntartassék. Egyházunknak ez 

a kívánsága – mondotta az egyházi bizottsága észrevétele – teljesen 

összhangban áll a kormány részéről ebben a vonatkozásban elhangzott 

nyilatkozatokkal és a kormánynak a közvéleményben is megnyugvást keltett 

álláspontjával. 

Bizonyára az egyházi bizottság észrevételeinek következtében a későbbi 

kormánybizottsági tervezet a vallástanításra vonatkozóan a következő 

pontot iktatta be. 

A Magyar Köztársaság kormánya gondoskodik arról, hogy az állami jellegű 

iskolákban a vallásoktatás továbbra is kötelezően történjék. 

Egyházi bizottságunk rendkívül nagy gonddal tanulmányozta a 

kormánybizottsági tervezetnek ezt a pontját, mert úgy vélte, hogy ezen 

fordul meg a lehetősége annak, hogy gyermekeink a jövőben megfelelő 

vallástanításban részesülhetnek-e. Egyházi bizottságunk a tervezetnek ezt 

a pontját nem tartotta kielégítőnek. Elismerte ugyan a 

kormánybizottsághoz intézett észrevételeiben azt, hogy az utóbbi 

tervezetbe felvett pont világosabb a korábbi tervezet 





  

idevágó kijelentésénél, de megállapította egyben, hogy még ebben a 

formában sem megnyugtató. Nem megnyugtató azért, mert nem ismeretes, hogy 

miféle tervek vannak a gyermekek vallására vonatkozó törvények 

módosítására. Ha továbbra is fenntartatnék a gyermekek vallására 

vonatkozó hatályos törvényeinknek az a rendelkezése, hogy 18 éven aluli 

gyermekek és ifjak nem lehetnek felekezeten kívül állók és ennélfogva 

minden 18 éven aluli gyermekre és ifjúra a vallástanítás és a 

vallástanulás kötelező, a kormánytervezetnek ezt a pontját mai 

fogalmazásban kielégítőnek lehetne elfogadni. Ez azonban hatályos 

törvényeinknek az imént említett rendelkezése módosíttatnék és lehetőség 

nyílnék arra, hogy 18 éven aluli gyermekek és ifjak vallástanításban ne 

részesüljenek, akkor a kormányhatározatnak most tárgyalt pontja, bár szó 

szerint benne van „a kötelező” vallástanítás és vallástanulás, mégis 

megkerülése volna Krisztus félreérthetetlen parancsának: „Hagyjatok békét 

a kisgyermekeknek és ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert 

ilyeneké a mennyek országa.” Evangélikus egyházunk sohasem járulhatna 

hozzá, hogy Krisztusnak ez a minden kétséget kizáró parancsa 

félreértessék. 

Hogy egyházi bizottságunknak észrevételeiben kifejezett aggodalma nem 

volt alaptalan, nyilvánvalóan kitűnik a kormánybizottság IV. Tervezetében 

a vallástanítás kérdését tárgyazó ponthoz felvett abból az új 

bekezdésből, amely a következőképpen hangzik: 

„A vallástanítás kérdése, különös tekintettel a szabad egyházak híveire, 

valamint a felekezetnélküliekre, a vallási törvényben valaminő formában 

új rendszer alá vonandó.” 

Egyházi bizottságunk az eddigi kormánytervezetekben ilyen világossággal 

még kifejezésre nem juttatott kormányálláspontra tekintettel a 

kormánybizottsághoz intézett legutolsó észrevételeiben nyomatékosan utalt 

a korábbi észrevételekben már kifejezett arra a megingathatatlan egyházi 

álláspontra, hogy a vallástanítás és a vallástanulás kérdésében a 

félreérthetetlen krisztusi parancs alapján a kötelező vallástanításnak és 

vallástanulásnak a fogalmát csakis azzal a tartalommal fogadhatja el, 

amely tartalommal az a ma fennálló hatályos törvényeinkben érvényesül. 

III. Vegyes tárgyak 

1) A kormánybizottság tervezete tudomásunkra hozta azt a szándékot, hogy 

a vallásügyi törvények – különösen a gyermekek vallására vonatkozó 

törvények – újjáalkotásának előkészítésére az evangélikus egyház 

részvételével is állandó bizottságot kíván szervezni. 

A kormánybizottság IV. Tervezete a vallásügyi törvények előkészítésére 

szervezendő közös bizottságot úgy kívánná kialakítani, hogy a közös 

bizottság tagjainak számát az egyház részéről az egyház állapítja meg. 

Azt is felvette a Tervezet, hogy a bizottság szakértő albizottságokat 

jelölhet ki. Ennek a bizottságnak a hatáskörébe utalva a most említett 

IV. Tervezet az iskolai célú vagyon átvétele során felmerülő vitás 

kérdések rendezését és – amint már fentebb is említtetett – a meghagyandó 

iskoláink leánytagozata keretének jövőbeli esetleges kibővítésére s 

kormányhoz teendő javaslat megtételét is. 

Egyházi bizottságunk újabb észrevételeiben közölte a kormánybizottsággal, 

hogy a szóban lévő bizottság szervezete tekintetében a kormánytervezetben 

felmerült elgondolások ellen nincs észrevétele, megjegyezte azonban, hogy 

ebben az esetben, ha ez a bizottság – vallásügyi törvények előkészítésén 

felül más feladatokkal megbízatnék, a bizottság szervezetét már most 

szabatosan kellene megállapítani s a bizottság feladatkörébe csak olyan 

kérdéseket lehetne utalni és különösen döntési jogot a bizottságnak csak 

olyan kérdésekben lehetne adni, amelyeknek a tárgyalása és eldöntése nem 

tartozik egyházi alkotmányunk értelmében valamely egyházi hatóság 

hatáskörébe. 

A vallásügyi törvények előkészítéséről szóló ponthoz a kormánybizottság 

IV. Tervezete meg azt a kiegészítést is fűzte, hogy a kormánybizottság az 

evangélikus egyház összes megelőző alaptörvényeinek a vallásügyi 

törvénybe való befoglalási indítványát elfogadja. 





  

Az erre tett észrevételeiben egyházi bizottságunk felhívta a 

kormánybizottság figyelmét arra, hogy egyházunknak a korábbi vallásügyi 

alaptörvények épségben tartására vonatkozó kívánságát nem lehet úgy 

értelmezni, hogy ezeket a törvényeket az új vallásügyi törvények 

inkorporálják. Efféle inkorporáció következtében ugyanis azok a törvények 

elvesztenék azt a nagyértékű jelentőségüket, melyet azoknak a sok 

évszázados múlt, a történelmi tradíció, létrejöttüknek történelmi 

körülményei és az a sok évszázados gyakorlat adott, amely ezek köré a 

nagyjelentőségű törvények köré kialakult. 

Kívánságunkra a vallás- és közoktatásügyi miniszter a Tervezetből ezt a 

szakaszt törölte. 

Egyházi bizottságunk észrevételeiben közölte, hogy amennyiben a kormány 

vallásügyi törvények előkészítésére bizottságot szervez és ebbe a 

bizottságba az evangélikus egyház megbízottait meghívja, az egyház 

készséggel fog megbízottakat kiküldeni. Megjegyezte azonban egyházi 

bizottságunk azt is, hogy az evangélikus egyházi törvényeknek az új 

törvények következtében esetleg szükséges módosítása természetszerűleg az 

egyházi alkotmányunk szerint arra illetékes szervek hatáskörébe tartozik. 

2) A kormánytervezet 2. pontja a kormánynak azt a készségét fejezi ki, 

hogy elismeri és minden lehetséges és szükséges eszközzel biztosítja a 

vallásgyakorlat teljes szabadságát, viszont egyházunktól annak az 

elismerését kívánja, hogy a kormány a szabad vallásgyakorlatot 

mindezideig is biztosította, védelmében részesítette, sőt az 1947. évi 

XXIII. tc. megalkotásával jelentősen kiszélesítette, az egyház személyi 

és dologi kiadásaihoz adott segélyezéssel pedig lehetővé tette az egyházi 

élet eddigi kereteinek fenntartását. 

Egyházi bizottságunk erre azt az észrevételt tette, hogy ennek a pontnak 

az első mondata sem helytállónak, sem szükségesnek nem látszik. Nem 

látszik helytállónak azért, mert a vallásgyakorlat szabadságát nem a 

kormány nyilatkozata biztosítja, hanem a törvények és a nemzetközi 

szerződések; szükségtelennek is látszik, mert magától értetődő, hogy a 

kormány a fennálló törvények rendelkezéseit végrehajtani köteles. 

A kormány eddigi magatartásának a méltánylását kifejezésre juttató 

nyilatkozat megtételére irányuló kívánság tekintetében egyházi 

bizottságunk nem tett észrevételt. 

3) A kormánybizottság első tervezetének 3. pontja részletesen felsorolta, 

hogy a kormány az egyházak mi minden tevékenységét tekinti az egyház 

szabad működési körébe tartozónak. Bizottságunk, attól az aggodalomtól 

vezettetve, hogy az efféle felsorolás mindig veszedelmes, mert kimerítő 

felsorolásnak tűnhetik fel s a kimerítő felsorolás esetleg hiányos 

lehetne, a felsorolás elhagyását kívánta. Nem tartanók helyesnek – mondta 

egyházi bizottságunk észrevétele – a vallás szabad gyakorlatának a körébe 

eső egyháztevékenységi munkák részletes felsorolását. Kimerítő 

felsorolást adni ugyanis nem lehet és kimerítő felsorolás hiányában 

mindig kétségek merülhetnek fel a tekintetben, hogy egyik, vagy másik 

egyházi jellegű tevékenység beletartozik-e abba a körbe, amelyet a 

kormánnyal való megegyezés egyházunk számára kijelöl, célravezetőbbnek 

látszik, ha az állami és egyházi törvényeknek és azok alapján kialakult 

gyakorlanak megfelelően épségben fenntartatik. 

A kormánybizottság későbbi tervezete a szóbanlévő pontot az egyházi 

bizottság észrevételeinek megfelelően szövegezte, minthogy azonban az 

egyháznak csupán a „hitbeli” tevékenységéről tett említést, az egyházi 

bizottság újabb észrevételeiben kívánta, hogy ez a megszorítás 

mellőztessék az egyház minden irányú tevékenységének szabadsága 

biztosíttassék. 

A kormánybizottság IV. Tervezete a szociális és szeretetmunka 

tekintetében elfogadta egyházi bizottságunknak a korábbi észrevételeiben 

kívánt szövegezést. 

4) Ugyancsak bizonyos felsorolással körülírva kívánta biztosítani a 

korábbi kormánytervezet 4. pontja az egyház szeretetmunkájának és 

szeretetintézményeinek. Úgy, amint az előbbi pontnál, ennél is kívánta 





  

egyházi bizottságunk a felsorolás mellőzését és ehelyett ennek a 

kifejezett biztosítását, hogy az egyházi szeretetmunka a fennálló állami, 

egyházi törvények és a kialakult gyakorlat által biztosított keretek 

között folyhassék tovább. Egyházi bizottságunk ehhez az újabb 

szövegezéshez azt az észrevételt fűzte, hogy a szeretetmunka és 

szeretetintézmények mellett meg kellene említeni az egyház szociális 

munkáját és szociális intézményeit is, és ehhez képest a következő 

szöveget ajánlotta: „Az evangélikus egyháznak az állami, az egyházi 

törvények és az ezek alapján kialakult gyakorlat értelmében végzett 

szociális és szeretetmunkája, szociális és szeretetintézetei 

fenntartásának és fejlesztésének joga épségben marad.” 

5) A kormánybizottság tervezetének 7. pontja a következő kívánalmat 

állítja fel. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház istentiszteleti rendtartásában 

gondoskodik a Magyar Köztársaságért, az államfőért, a kormányért, az 

egész magyar nép jólétéért és békességéért mondandó könyörgésekről, 

továbbá állami ünnepeken istentiszteletek tartásáról. 

Egyházi bizottságunk a kormánybizottság tervezetének erre a pontjára a 

következő észrevételt közölte: 

Megállapítani kívánjuk, hogy valamint eddig, úgy a jövőben is az abban a 

pontban foglalt kívánalomnak egyházunk eleget tett és eleget fog tenni 

anélkül, hogy ezt külön kötelességgé kell tenni, mert erre agendális 

előírásai vannak. 

6) A kormánybizottság tervezetének 8. pontja kifejezésre juttatja azt a 

kívánságot, hogy az egyház a közoktatási ügyre vonatkozó törvényeit az új 

állami törvényeknek megfelelően alakítja át, a kormánytervezet 9. pontja 

pedig kijelenti, hogy az esetleg még fennmaradó függő kérdések 

rendezésére vonatkozó javaslatok tárgyalása és előkészítése a 

kormánybizottsági tervezet I. pontja szerint alakítandó közös bizottság 

hatáskörébe tartozik. 

Erre a két pontra egyházi bizottságunk nem tett észrevételt. 

–.–.–.– 

A centenáris nyilatkozat a következő: 

 

1848. centenáris ünnepein, melyeken az evangélikus egyház is teljes 

szívvel részt vett, felragyognak 1848 eszményei. Ezeknek az eszményeknek 

a fénye rávetődik magyar jelenünkre, a magyar demokratikus államra, népre 

és benne evangélikus egyházunkra is. Ennél a fénynél ünnepélyesen 

kijelentjük a következőket. 

A nemzet egyetemével együtt Isten előtti bűnbánattal valljuk, hogy 1848 

követelései sok tekintetben nem valósultak meg népünk életében. Ámbár az 

elmúlt száz esztendő alatt és a közelmúltban is igyekeztünk evangéliumi 

szolgálatunkat a nemzeti és állami élet minden kérdésében teljesíteni, 

érezzük, hogy többet kellett volna tennünk s még határozottabban kellett 

volna küzdenünk a szabadság, testvériség és egyenlőség megvalósulásáért. 

Készséggel állapítjuk meg, hogy a demokratikus magyar köztársaság, 

melynek közösségében egyházunk a maga életét éli, történelmi hivatásának 

vallja az 1848 eszményeinek teljes megvalósulását és reménykedünk abban, 

hogy az emberi szabadságjogok mindenkire nézve egyenlő és igazságos 

kiterjesztését meg fogja valósítani. Ehhez az országépítéshez imádkozó 

lélekkel felajánljuk erőnket és munkánkat. Evangélikus egyházunk örömmel 

állapítja meg, hogy mind a mai napig háborítatlanul végezheti egyházi 

szolgálatát. Meggyőződésünk szerint erre a szolgálatra népünknek a 

jövőben is szüksége lesz. Szüksége van népünknek egyházunk Istentől 

rendelt teljes szolgálatára, arra, hogy az Evangélium tisztán és igazán 

hirdettessék, a szentségek Krisztus Urunk rendelése szerint és 

zavartalanul szolgáltassanak ki, gyermekeink vallásos szellemben 

neveltessenek és hogy a szociális és szeretetmunka minden ágában 

parancsának engedelmeskedve fáradozhassunk. 





  

Mindezek alapján kívánatosnak látjuk az állam és az egyházak között 

sajnálatosan feszültté vált viszony rendezését. Az Evangélium és a nemzet 

szolgálatnak kötelezését átérezve, felelősségünk tudatában készségünket 

nyilvánítjuk, hogy az állam és egyházunk közötti összhangzó 

együttmunkálkodás érdekében meginduló tárgyalásokban részt vegyünk s ezt 

a kormánynak bejelentsük. Elhatározásunkban az a becsületes vágyódás és 

hívő reménység vezet, hogy az állam és egyházunk viszonyának rendezése a 

magyar demokráciában végzendő munkánkat áldássá teszi egyházunk és 

nemzetünk javára. 

–.–.–.– 

A jelentéssel és nyilatkozattal kapcsolatban az előadó előterjeszti az 

egyetemes presbitériumnak a mai napon tartott üléséből előterjesztett, 

következő határozati javaslatát, amelyet az egyetemes közgyűlés egész 

terjedelmében egyhangúlag magáévá tesz és határozaterőre emel. 

 

Az egyetemes presbitérium bemutatja azt a nyilatkozatot, amelyet D. Kapi 

Béla püspök 1948. március 20-án az evangélikus egyháznak a budapesti Deák 

téri templomban tartott centenáris ünnepségén egyházunk nevében tett s 

amelyet az egyetemes presbitérium folyó évi április hó 22-i ülésén az 

egyház nyilatkozatának elismert. Jelentést tesz továbbá azokról a 

tárgyalásokról, melyek a nyilatkozat folytatásaként az állam és az egyház 

egymáshoz való viszonyának újjárendezését célzó kormányjavaslat tárgyában 

az egyháznak az egyetemes presbitérium folyó évi április hó 22-i ülésében 

hozott határozata alapján kiküldött bizottsága a minisztertanács által 

kiküldött kormánybizottsággal folytatott. Bemutatja végül a kormánynak 

idevonatkozó javaslatait. 

 

Az egyetemes közgyűlés a bemutatott centenáriumi nyilatkozatot az egyház 

hivatalos nyilatkozatának a maga részéről is elismeri. Az ebben foglaltak 

alapján és annak szellemében megállapítja, hogy a demokratikus magyar 

köztársaság, melynek közösségében egyházunk életét éli, történelmi 

hivatásának vallja 1848 eszményeinek megvalósítását. Ehhez imádkozó 

lélekkel felajánlja erejét és munkáját. Elhatározásaiban az a becsületes 

vágyódás és hívó reménység vezeti, hogy az állam és egyházunk viszonyának 

rendezése a magyar demokráciában végzendő munkánkat áldássá teszi 

egyházunk és nemzetünk javára. 

Tudomásul veszi az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium 

jelentését az állam és egyház egymáshoz való viszonya rendezése tárgyában 

folytatott tárgyalásokról és kifejezi abbéli kívánságát, hogy az állam és 

az egyház között felmerült kérdések rendezése békés úton történjék s az 

eddigi megbeszélések anyagának megtárgyalása és a béke szellemében való 

megoldás létrehozása céljából elrendeli a zsinat haladéktalan 

összehívását. 

Felhívja az egyetemes felügyelőt, intézzen a köztársaság elnökéhez sürgős 

felterjesztést a zsinatnak a fenti tárgyban való engedélyezése iránt és 

tegye meg az összes szükséges intézkedéseket a zsinat összehívására. 

 

7. (J.) Egyetemes főügyész javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés a 

zsinati előkészítő bizottság megválasztására vonatkozó hatáskörét, 

valamint a II. Egyházi Törvény 89. §-a 3. pontja szerint az egyházegyetem 

által a zsinat tagjaiul kiküldendő négy küldött megválasztására vonatkozó 

hatáskörét ruházza át az egyetemes presbitériumra. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes főügyész javaslatát elfogadja és az 

egyetemes presbitériumot bízza meg a zsinatelőkészítő bizottság tagjainak 

megválasztásával, valamint a zsinatba az egyházegyetem által kiküldendő 

négy zsinati tagnak a megválasztásával. 





  

8. (J.) Tárgyalja a közgyűlés az egyetemes presbitérium jelentését a 

Magyar Evangélikus Lelkészek Egyesülete 1948. évi június hó 14-én tartott 

értekezletében az egyházi iskolák államosítása ügyében hozott határozat 

tárgyában. 

A MELE az 1948. évi június hó 14. napján tartott értekezletéből a 

következő kérést terjesztette az egyetemes presbitérium elé: 

„A MELE 1948. évi június hó 14. napján tartott értekezlete kéri az 

egyetemes közgyűlést, juttassa határozottan kifejezésre az evangélikus 

egyháznak iskoláihoz való ragaszkodását és kérje a kormányt meg az utolsó 

percben is: ne vegye el egyházunk iskoláit, amelyeket Istentől kaptunk 

áldott lehetőségként az evangélium szolgálatára.” 

 

Az egyetemes közgyűlés a magyar evangélikus egyház lelkészi karának a 

lelkiismeretéből fakadó ezt a kérést felterjeszti a vallás- és 

közoktatásügyi miniszterhez. 

 

9. (J.) A tárgysorozat minden pontjának tárgyalásánál a történelmi 

jelentőségű közgyűlés fontosságához és az egyház méltóságához méltó 

magatartás, feszült érdeklődés és lélekemelő egyhangúság nyilatkozott 

meg, amiért köszönetet mondva, az egyetemes felügyelő berekeszti a 

rendkívüli egyetemes közgyűlést, amely Turóczy Zoltán püspök imájával és 

az „Erős vár a mi Istenünk” négy versszakának eléneklésével ér véget. 
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