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JEGYZŐKÖNYV 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZEGYETEM 

1949. ÉVI ÁPRILIS HÓ 7. NAPJÁN BUDAPESTEN TARTOTT 

 

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRŐL, 

 

amelyen előbb Margócsy Emil egyházkerületi felügyelő, mint az akadályoztatása 

miatt távollevő egyetemes felügyelő-helyettes helyettese, majd Dr. Reök Iván 

hivatalába beiktatott egyetemes felügyelő és Túróczy Zoltán, mint hivatalára 

nézve legidősebb püspök elnökölt. 

 

– . – . – . – 

 

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLTAK: 

A) HIVATALUKNÁL FOGVA: 

I. MINT AZ EGYHÁZEGYETEM TISZTVISELŐI: 

Dr. Kardos Tibor egyetemes világi aljegyző, 

Németh Károly egyetemes egyházi főjegyző, 

Joób Olivér egyetemes egyházi aljegyző, 

Dedinszky Gyula egyetemes egyházi aljegyző, 

Veöreös Imre egyetemes egyházi aljegyző, 

Weltler Rezső egyetemes egyházi aljegyző; 

 

 

II. MINT AZ EGYETEMES PRESBITÉRIUM VÁLASZTOTT TAGJAI: 

Dr. Mikler Károly, Dr. Kiss Jenő, Koritsánszky Ottó, Kemény Lajos, Dr. 

Jánossy Lajos, Budaker Oszkár; 





 

III. MINT AZ EGYETEMES TÖRVÉNYSZÉK BÍRÁI: 

Dr. Mikler Károly, Dr. Renner János, Korényi Gyula, Zászkaliczky Pál, Zulauf 

Henrik, Dr. Csengődy Lajos, Molitórisz János; 

 

 

IV. MINT HIVATALOS TISZTSÉG VISELŐI: 

Benyó Vilmos, az egyetemes számvevőszék világi elnöke, 

Dr. Pass László, az egyetemes számvevőszék egyházi elnöke, 

Dr. Jánossy Lajos, a hittudományi kar dékánja; 

 

 

B) HIVATALUKNÁL FOGVA: 

MINT AZ EGYHÁZKERÜLET KÉPVISELŐI: 

Dr. Mády Zoltán, a dunáninneni egyházkerület felügyelője, 

Margócsy Emil, a tiszai egyházkerület felügyelője, 

Dr. Velsz Aladár, a dunántúli egyházkerület felügyelője, 

Dr. Adamkovics Ágost, a bányai egyházkerület felügyelőjének helyettese, 

Túróczy Zoltán, a dunántúli egyházkerület püspöke, 

Szabó József, a dunáninneni egyházkerület püspöke, 

Dr. Vető Lajos, a tiszai egyházkerület püspöke, 

Benkóczy Dániel, a bányai egyházkerület püspökének helyettese; 

 

 

C) TISZTSÉGÜKNÉL FOGVA: 

Scholz László, a Lelkészegyesült elnöke, 

Budeker Oszkár, a Teológusok Otthonának igazgatója 

 

 

D) VÁLASZTÁS ALAPJÁN, MINT KIKÜLDÖTTEK: 

I. A BÁNYAI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

Kökény Lajos, Dr. Vengyel Endre, Dr. Keken András, Dr. Murányi  György, 

Botyánszky János, Rohály Mihály, Bódy Pál, Ruttkay-Miklian Géza; 

 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Sándy Gyula, Virányi Lajos, Gyöngyösi Vilmos, Tátrai Károly, Medvey Mátyás, 

Válint János, Jeszenszky János, Zulauf Henrik, Zoltán László, Dr. Kósa Pál, 

id. Rimár Jenő, Rédei Károly, Jávor Pál; 





 

II. DUNÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

Dr. Horváth Kornél, Dr. Pataky Ernő, Molnár Gyula, Weltler Rezső, Németh Géza 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Pós Dezső, Kirchner Rezső, Pohánka Sándor, Görög Tibor, Nagy Tibor, Péter 

Henrik, Dr. Schulek Tibor 

 

III. A DUNÁNTÚLI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

Koritsánszky Ottó, Dr. Velsz Aladár, Henzmann Károly, Menyhár István, Fábián 

Imre, Horváth Lajos, Németh Károly, Hering János 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Nagy Lajos, Brenner György, Dr. Podmaniczky Pál, Dr. Deák János, Dr. Kiss 

Jenő, Dr. Sólyom Jenő, Szekeres Sándor, Bácsi Sándor 

 

IV. A TISZAI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

Nagy József, Dr. Boleratzky Lóránd, Nikodémusz János, Moravcsik Sándor 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Dr. Hilscher Rezső, Korényi Gyula, Duszik Lajos, Dr. Ottlyk Ernő, Balczó 

András, Sexty Zoltán 

 

V. A HITTUDOMÁNYI KAR RÉSZÉRŐL: 

Dr. Podmaniczky Pál 

 

A közgyűlés a törvény szerint tagjain kívül mint vendégek jelen voltak még: 

Dr. Révész Imre és Bereczky Albert református püspökök, Kiss Roland, a 

dunamelléki református egyházkerület főgondnoka, Dr. Csiky Gábor unitárius 

püspöki helynök, Dr. Somogy Imre baptista igazgató-lelkész, Dr. Fischl Henrik 

főrabbi, az izraelita hitközség küldöttségének élén, Szimonidesz Lajos tábori 

püspök, Szabó Sándor, a Bethlen Gábor Szövetség elnöke, Dobi István 

miniszterelnök, Dr. Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter, Olt 

Károly népjóléti miniszter, Darvas József közmunkaügyi és építésügyi 

miniszter, Mihályfi Ernő, az országgyűlés alelnöke, Bognár Imre, Budapest 

székesfőváros 





 

polgármestere, valamint lelkészek és más egyháztagok nagy számban. 

Kimentették magukat: Dr. Czirják Mihály, Csekey Zoltán, Dr. Bertha Benő, 

Ziermann Lajos, Mihály Sándor, Dr. Roósz Ádám, Marcsek János, Dr. Knóth 

László. 

 

1. (K.) Az egyetemes közgyűlés előkészítő ülések, a bizottságok, számvevőszék 

és presbitérium ülései 1949. április hó 5-én kezdődtek és április hó 6-án 

közgyűlési előértekezlettel fejeződtek be. 

A közgyűlés előestéjén, 1949. április hó 6-án, a Magyar Luther Társaság 

irodalmi estet tartott, amelyen Darvas József miniszter, a Társaság új 

elnöke, tartott székfoglaló beszédet, Hernád Tibor lelkész pedig Passió és 

húsvét népköltészetünkben címen előadást, a Lutheránia vegyeskar 

közreműködésével. 

Az egyetemes közgyűlés utáni napon, április hó 8-án, az Országos Luther 

Szövetség tartott választmányi gyűlést és közgyűlést. 

Április 7-én már a kora reggeli órákban a Deák tér környékén gyülekező 

sokaság s a rendőri díszőrség jelezte, hogy az egyetemes közgyűlés nem 

mindennapi eseménynek lesz alkalma. Újonnan megválasztott egyetemes 

felügyelőjét, Dr. Reök Ivánt iktatta be tisztségébe az egyház legfőbb 

tanácskozó testülete. A Jövel Szentlélek Úristen kezdetű ének eléneklése után 

Margócsy Emil, a tiszai egyházkerület felügyelője felkérésére Túróczy Zoltán 

püspök buzgó imádságot mondott. 

– . – . – . – 

 

Az imádság elhangzása után Margócsy Emil egyházkerületi felügyelő a 

közgyűlést megnyitja és a következő megnyitóbeszédet mondja: 

 

Mélyen tisztelt Egyetemes Közgyűlés! 

Az egyházi alkotmány szerint reám ruházott jog és kötelesség alapján a mai 

napra szabályszerűen meghirdetett és összehívott egyetemes közgyűlést a 111. 

Zsoltár 1. és 2. versével megnyitom. 

Megállapítom, hogy az egyetemes felügyelői tisztség lemondás folytán 

megüresedett. Az egyházi alkotmány 149. §-a értelmében az egyetemes felügyelő 

akadályoztatása következtében a közgyűlés elnökletét mint egyházkerületi 

felügyelők között hivatalára nézve legidősebbnek, nekem kell ellátnom. 

Egyházunk életében sorsdöntő idők járnak. Bízom Istenben, aki az elmúlt 

évszázadok során már annyiszor megmutatta megsegítő kegyelmét, hogy most is 

velünk lesz és megmutatja az utat, amelyen járnunk kell. Reá támaszkodva kell 

megoldanunk a reánk váró feladatokat. Meleg szeretettel és tisztelettel 

üdvözlöm a megjelent vendégeket, a Magyar Köztársaság kormányának, a 

hatóságoknak, az egyházaknak, a vallásfelekezeteknek képviselőit, valamint az 

egyetemes közgyűlésnek jogosult tagjait és az 1949. évi rendes egyetemes 

közgyűlésünket Isten nevében megnyitottnak nyilvánítom. 

 

Az egyetemes közgyűlés Margócsy Emil egyházkerületi felügyelő 

megnyitóbeszédét helyesléssel fogadja s – az egyházi elnök javaslatára – 

jegyzőkönyvébe egész terjedelmében felveszi. 

 

2. (J. O.) Az elnöklő egyházkerületi felügyelő – a jegyzői kar azon 

bejelentése után, hogy az egyházkerületek kiküldöttei kellő számú 

megbízólevelet mutattak be, a jelenlevők jegyzéke összeállíttatott és 





 

ennek alapján a határozatképesség megállapítható – a közgyűlést 

megalakíthatónak jelenti ki. 

Ezzel kapcsolatban az ügyrend értelmében a jegyzőkönyv hitelesítésére 

bizottság lévén kiküldendő, 

 

az egyetemes közgyűlés az elnökség elnöklete alatt a jegyzői karon kívül a 

jegyzőkönyv-hitelesítő bizottságba a következőket küldi ki: Szabó József, Dr. 

Vető Lajos, Benkóczy Dániel, Dr. Velsz Aladár, Dr. Adamkovics Ágoston, Dr. 

Krepuska István. 

 

3. (J. O.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti az egyetemes egyházi és 

iskolai felügyelő választás eredményére vonatkozó jelentését. 

Az egyetemes presbitérium által a szavazatok felbontására kiküldött 

bizottság, mely Dr. Mády Zoltán, Túróczy Zoltán, Szabó József, Kemény Lajos 

és Dr. Debrődy Arzén tagokból állt f. év március hó 12. napján tartotta 

ülését. Megállapította, hogy a szavazásra jogosult egyházközségek és 

középiskolák, egy egyházközség kivételével, szavazatukat határidőn belül 

beküldötték. Összesen 304 egyházközség és 2 középiskola szavazott. A 

beküldött szavazatok közül a bizottság érvényesnek elfogadott 597 szavazatot. 

Érvénytelennek minősített az E.T. II. t.c. 60. §. és az E.A. 45. §. b. pontja 

alapján 67 szavazatot. Az érvényes 597 szavazat közül 329 Dr. Reök Ivánra, 

232 Dr. Mády Zoltánra, 32 Dr. Velsz Aladárra, 2 Dr. Horváth Kornélra és 2 Dr. 

Kéler Bertalanra esett, minek következtében Dr. Reök Iván az általános 

szótöbbséggel megválasztott egyetemes egyházi és iskolai felügyelő. 

Megállapította a bizottság, hogy az érvénytelennek minősített szavazatok 

közül 35 Dr. Mády Zoltánra és 32 Dr. Reök Ivánra esett volna. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést örömmel veszi tudomásul, a választás 

eredményét megállapítja, elhatározza, hogy Dr. Reök Iván megválasztott 

egyetemes egyházi és iskolai felügyelőt felesketi és hivatalába beiktatja s a 

közgyűlésre való meghívására a következőkből álló küldöttséget választja meg: 

Szabó József püspök vezetése mellett Dr. Velsz Aladár, Kemény Lajos, Kesztler 

László. 

 

4. (K.) Dr. Reök Iván megválasztott egyetemes felügyelő a küldöttség 

kíséretében megjelenik az ülésteremben a megjelentek tapsa és 

tetszésnyilvánítása között. Az elnöklő Margócsy Emil egyházkerületi felügyelő 

üdvözli a megválasztott egyetemes felügyelőt és nyilatkozatát kéri a 

tekintetben, hogy az egyetemes felügyelői tisztséget elfogadja-e. Az 

egyetemes felügyelő kinyilatkoztatja, hogy Isten megsegítő kegyelmében 

bizakodva, a Ő szent nevében az egyetemes felügyelői tisztséget elfogadja. 

Ezután az elnöklő egyházkerületi felügyelő felkéri Túróczy Zoltán püspököt, 

hogy a megválasztott egyetemes felügyelőtől a hivatali esküt a szokásos módon 

vegye ki. Az eskütétel idejére a közgyűlést az elnök felfüggeszti. 

 

5. (K.) A közgyűlés közönsége ünnepélyes menetben átvonul a fényesen 

kivilágított és feldíszített Deák téri templomba. Itt az Erős várunk első két 

versének eléneklése után Túróczy Zoltán püspök az oltártól a következő ünnepi 

beszédet mondotta: 

 

„Az Úr uralkodik.” 97. Zsolt. 1. v. 





 

„Ez az ige úgy hangzik, mint egy ténymegállapítás. Látszólag olyan magától 

értetődő tényt állapít meg, melynek megállapítása teljesen felesleges. 

Természetes, hogy az úr uralkodik. 

Csak emberi vonalon van azonban így. Mihelyt Istenre értjük ezt az igét, mint 

ahogy a zsoltáríró is Ő reá értette, akkor azonnal kitűnik, hogy ez a mondat 

az igében nem ténymegállapítás, hanem hitvallás. Isten uralma ugyanis nem 

tapasztalati tény, hanem hitcikk. 

Tapasztalatunk ellent mond annak, hogy Isten uralkodik. Néha ugyan 

megmutatja, hogy az úr, aki uralkodik. Kiereszti hangját és megszeppen a 

föld, ítéletének csattanásától megcsendül az emberek füle, mindez azonban 

kivétel. Isten rendszerint elrejti hatalmát s uralmát, kényszereszközökkel 

nem akarja biztosítani. Ezért van az, hogy ez a világ nem olyan képet mutat, 

mintha itt Isten volna az Úr, aki uralkodnék, hanem olyan képet mutat, melyre 

legfeljebb az a deizmus adhat kellő emberi magyarázatot, mely hisz ugyan 

Istenben, mint ős-okban, de nem hisz Istenben, akinek akarata és keze ma is 

belenyúlt a történelem folyásába. 

E miatt a tapasztalati tény miatt sokszor szoktunk panaszkodni. Kérdés 

azonban az, hogy ez a panasz őszinte-e. Szoktunk imádkozni azért, hogy jöjjön 

el Isten országa és legyen meg az Ő akarata, tehát hogy az Ő urasága legyen 

nyilvánvalóvá, azonban óemberünk bűnös vágya mindig arra az átkos autonómiára 

vágyik, mely őt függetleníti Istentől és sorsának intézését saját kezébe 

teszi le. Ennek a belső vágynak kedves tapasztalat az, hogy az Úr 

uralkodására vonatkozó hitéletnek ellentmond a tapasztalat. 

Nem is tudja ezt más állítani és vállalni, csak a hívő. Ő sem látása, hanem 

hite alapján. 

Ezért program ez a mondat mindig a hívő ember számára, a saját életében éppen 

úgy mint minden munkájában. Saját életében ezért folytatja megszentelődési 

harcát; munkájában pedig ezért összefoglaló gondolat a misszió és vezérelv az 

engedelmesség. 

Aki ezt vállalja, annak számára ez a mondat a reménység mondata lesz. Nem 

kerget hiú ábrándokat, józanul nézi az életet, ismeri a bűn hatalmát, de hite 

mindezzel szemben a hit örök, megfellebbezhetetlennek tartott s mindennel és 

mindenkivel szemben dacoló magatartásában vallja, hogy az Úr uralkodik. Ezért 

tud jókedvvel nekifeküdni a küzdőtérnek s akadályokon keresztül is 

célegyenest előre futni elhívása jutalmára. 

Kedves Szolgatársaim! Tudjuk, hogy neked hitvallásod ez: „Az Úr uralkodik”. 

Mert hitvallásod, ezért programod. Ez volt hitvallásod és programod, mikor 

előadói asztal mellől hirdetted az evangéliumot. Hisszük, ez marad 

hitvallásod és programod akkor is, amikor az előadói asztal mellé az elnöki 

székbe leülsz. Ezért reménykedünk veled együtt utad küszöbén abban, hogy az 

Úr uralkodik. 

Hitvallás, program alapján remény nálad az a kijelentés, hogy az Úr 

uralkodik. De vajon lehet-e ez a mondat ténymegállapítás rólad magadról? Ezen 

a ponton csak mélységes bűnvallással szólhat önmagáról minden keresztyén 

ember, köztük te magad is. Az Úr uralkodása azzal kezdődik, hogy belátjuk, 

mennyire nem volt eddig uralkodó úr az életünkben. Erről teszel vallást 

akkor, mikor egyetemes felügyelői tiszted elfoglalása előtt letérdelsz és 

kegyelemért könyörögsz az Úr oltára előtt. 

Vár-e kegyelem az Úr testében és vérében. Jöjj! Minden kész.” 

 

Az oltár előtt álló egyetemes felügyelő ezután vette az Úr 





 

szent vacsoráját Túróczy Zoltán püspök kezéből, akinek Joób Olivér és Németh 

Károly lelkészek segédkeztek. 

Az egyetemes felügyelő az úrvacsora-vétel után a következő esküt ünnepélyesen 

tette le. 

 

„Én, Dr. Reök Iván, esküszöm az egy élő Istenre, teljes Szentháromságra, hogy 

én a magyarhoni ágostai hitvallású evengélikusok négy egyházkerülete által 

egyetemes felügyelőnek törvényesen megválasztatván, felügyelői tisztemben, 

utasításom szerint, személy tekintet nélkül, hűségesen eljárok; – a 

főfelügyeletem alatt álló magyarhoni ágostai hitvallású evangéliumi egyháznak 

a bécsi és linzi békekötések, az 1790/1:26, 1843:3 és 1848:20. törvények 

biztosította önkormányzati függetlenségét s egyenjogúságát, valamint 

általában minden jogait, magam is, minden körülmények között, minden 

hatalmamban álló törvényes eszközzel fenntartom és megőrzöm és a 

főfelügyeletem alatt álló egyház által is fenntartatom és megőriztetem; – 

szóval az egyház javát teljes tehetségem szerint előmozdítom. Isten engem úgy 

segéljen.” 

 

Eskütétel után Túróczy Zoltán püspök a következő imádságot mondotta: 

 

„Anyaszentegyház Ura! Köszönjük Neked az áldást, amelyet adtál. Kérünk, 

vigyázz egyetemes felügyelőnkre, kit most magas gyertyatartóba helyeztél, 

hadd világítson mindnyájunknak, kik vele egy házban, az anyaszentegyházban 

vagyunk, hogy mindenki lássa az ő cselekedeteit és dicsérjen érette Téged, ki 

az Atyával és a Szentlélekkel együtt mint Isten élsz és uralkodsz mindöröktől 

fogva mindörökké. Amen.” 

 

Az ünnepélyes templomi aktust az Erős várunk utolsó két versének eléneklése 

fejezte be. 

Utána az esküt tett egyetemes felügyelő s a közgyűlés tagjaival mint a 

közönség ünnepélyes menetben visszatértek a leánygimnázium dísztermébe. 

 

6. (K.) Margócsy Emil elnöklő egyházkerületi felügyelő a közgyűlést újból 

megnyitja. Üdvözli a köztársaság elnökének képviselőjét, valamint a kormány 

képviseletében megjelent minisztereket, az egyházi és világi hatóságok 

kiküldötteit. 

Megállapítja, hogy Dr. Reök Iván megválasztott egyetemes felügyelő az előírt 

hivatali esküt letette. 

 

A közgyűlés az eskütételt tudomásul veszi és Dr. Reök Ivánt az Egyházi 

Alkotmány 162. §-a alapján egyetemes egyházi és iskolai felügyelői tisztségbe 

ezennel beiktatja. Azt a Magyar Köztársaság kormányának és a magyarországi 

református egyház konventi elnökségének tudomására hozza. 

 

Az elnöklő egyházkerületi felügyelő átadja Dr. Reök Iván egyetemes 

felügyelőnek a hivatalos felügyelői pecsétet és a következő szavakkal kéri 

fel az elnöki szék elfoglalására: 





 

„Kedves Testvérem! Boldog vagyok, hogy ezen az ünnepélyes alkalmon én is 

részt vehetek. Az Úr Tégedet nagy feladatra méltatott, amikor egyházunk 

bizalmával tüntetett ki és a legfőbb egyházkormányzati tisztségbe helyezett. 

Kérlek, becsüld meg a beléd helyezett bizalmat és váltsd valóra Isten 

segítségével ezeket a reménységeket, amiket működéséhez fűzünk. Adjon Neked 

az Úr erőt, bölcsességet, hogy a tőle nyert talentumokkal híven sáfárkodva 

vezethesd és képviselhesd egyházunkat nemcsak országunkban, de a külföldi 

keresztyénsége felé is. 

II. Tim. 2,3. versével köszöntlek: „Te azért a munkának terhét hordozzad mint 

a Jézus Krisztus jó vitéze.” 

 

7. (K.) Az elnöklő egyházkerületi felügyelő üdvözlő szavai után Dr. Reök Iván 

beiktatott egyetemes felügyelő elfoglalja az elnöki széket és a következő 

székfoglaló beszédet mondja: 

 

„Ezen a helyen, ahol most állok, az elmúlt év alatt már sokszor állottam, 

amikor vallásos tárgyú előadást tartottam és a hívő gyülekezet előtt 

bizonyságot tettem a Jézus Krisztusba vetett hitemről. 

Én azon a helyen, a templomban, ahol most ma esküt tettem, sokszor voltam, 

úrvacsorát véve és előadást tartva. Ezek az emlékek most arra köteleznek, 

hogy minden meggondolást félretéve, annyira nyílt és őszinte legyen, 

amennyire az emberileg egyáltalán lehetséges. 

És ezért meg kell mondanom és meg is mondom, hogy ez a tisztség, amelybe most 

itt beiktattak, nem az én törekvéseimnek, nem az én vágyaimnak a koronája, 

hanem Isten velem való szándékának megvalósulása. 

És ezt a méltóságot, melyet most itt elvállaltam, nem embereknek, nem 

barátoknak, munkatársaknak a bizalma és nem hatalmasoknak az akarata ruházta 

rám, hanem egyedül Isten. 

Ezt a megrendíthetetlen meggyőződésemet nem ténymegállapításként jelentem ki, 

hanem mint irányító és kormányzó elvet, ünnepélyesen kijelentem és fogadom, 

hogy ebben a tisztségemben nem emberek tetszését fogom keresni (és semmiféle 

emberi és világi hatalomnak szolgálatára nem törekszem), hanem egyedül az én 

Uramnak, a Jézus Krisztusnak kívánok, akarok és fogok engedelmeskedni. 

Meg kell mondanom továbbá azt is, hogy ez a meggyőződésem, az 

elhivatottságnak ez a nyíltan kijelentett tudata, nem valami misztikus 

élményre támaszkodik, nem is az érzelmeknek a fellángolása, vagy emberi 

okoskodásnak valami önkényes megállapítása, hanem egész életemnek, egész 

belső valómnak és külső életsorsomnak józan és tárgyilagos értékelése. 

Engem, aki mint sebészorvos, a tények és valóságok legjózanabb ismerője és 

formálója voltam, Isten szent lelke ragadott meg és indított el a laikus 

evangelizátor útjára. 

Tizenöt év alatt ezer – sőt egészen bizonyos, hogy kétezernél is több 

előadást tartottam, több könyvet, sőt több száz cikket és tanulmányt írtam, 

hirdetve, megmagyarázva és tanítva a Jézus Krisztusnak azokat az igazságait, 

melyeket szent igéjéből megismerhettem és melyeket életem célja és 

értelmeként vállaltam. 

De nemcsak ezzel az evangelizációs munkával készített és nevelt engem az Úr 

ennek a tisztségnek helyes betöltésére, hanem a politika iskoláját is 

kijáratta velem. Ezt is nyíltan meg kell mondanom, hogy nem a saját 

hajalmaim, avagy ambícióim tettek politikussá, hanem a Úr parancsából lettem 

azzá. 

Engem, akit ötvenedik évemig a politika sem nem vonzott, sem nem érdekelt, 

sőt a nemzetvesztő és embertelen félfasiszta rendszert megvetettem és vele 

szemben álltam, a felszabadulás után megváltozott viszonyok és a szociális 

fejlődés lendületében megnyilvánuló parancsoló 





 

isteni akarat tett politikussá. Így lettem először az orvosi közélet egyik 

irányítójává és én ezt áldott alkalomnak éreztem arra, hogy itt is a békesség 

evangéliumát hirdessem! 

Ma már feledésbe is ment talán, hogy a fasiszta téboly az orvosokat sem 

kímélte meg és sok olyan embernek a lelkében fogamzott meg a gyűlölet, 

akiknek pedig hivatása szerint a szeretet építőjének kellett volna lennie. És 

így következett be, hogy a halálos veszedelemből isteni kegyelem folytán 

megmaradt, de ezer sebből vérző magyar nép betegágya mellett egy önmagával 

meghasonlott orvostársadalom állott. Én lettem Isten akaratából az a magyar 

orvos, aki legelőször leghangosabban kiálthattam a magyar orvostársadalom 

felé a belső megbékélés szükségességét és – semmiféle álszemérem nem tart 

vissza annak kimondásától –, hogy az én orvospolitikai munkám eredményezte 

azt, hogy a magyar orvosi kar lett az értelmiség vezető élcsapata, melynek 

tagjai egymással megbékülve, a való helyzetet felismerve, a demokratikus és 

szociális fejlődést átértve, önmagukat teljes erejükkel hivatásuknak 

szentelve, begyógyították a háború ütötte sebeket és letörölték a könnyeket! 

Orvospolitikai munkám és eredményeim által jutottam szerephez az országos 

politikai életben, amit ismét áldott alkalomnak tartottam a szeretet 

evangéliumának kihirdetésére. Népgyűlések százain hirdettem a belső 

megbékélés, a nemzeti összefogás és az építő munka megkezdésének 

szükségességét, hogy kevesebb legyen a könny és a sajgó fájdalom, hogy több 

legyen a kenyér és megvalósulhassanak az emberhez méltó életfeltételek. Így 

kerültem be a Parlamentbe és én voltam az első képviselő, aki parlamenti 

beszéde közben kivette a zsebéből a bibliát és Isten üzenetét olvasta föl a 

magyar törvényhozás házában. 

De Isten akaratából tovább kellett mennem. Mikor a Mindszenty-féle sérelmi 

politika és a köztársasággal, földreformmal szembeforduló pásztorlevelek 

következtében kirobbant a feszültség egyház és állam, vallás és demokrácia 

között, fel kellett emelnek szavamat és így lettem a protestáns 

egyházpolitika egyik irányítójává. Parlamenti beszédemben Isten igéjének 

felolvasásával bizonyítottam be, hogy a keresztyénség és demokrácia nem 

ellentétes egymással, hanem a kiélesedett feszültség az emberi 

gyarlóságoknak, a bűnnek a következménye. 

Ezeket azért kell itt és most elmondanom, hogy az a hivatástudat, mely engem 

eltölt és amely ennek a szolgálatnak emberfelettien nehéz útjára indít, nem 

egyedül a vocatio interna-ra hivatkozik. Sok embert tévesztett már meg a 

sokszor emlegetett belső hang, melyről azt hitte az illető, hogy Isten szava, 

holott csupán saját vágyának és nem ritkán a sátán kísértő szavának volt a 

csendülése. Én hiszem és vallom, hogy Isten nemcsak a lelkiismeret szaván 

keresztül szól hozzánk, hanem elsősorban és sokkal inkább szent Igéje által! 

És aki imádkozó lélekkel és alázatos bibliaolvasó szívvel vizsgálja életét, 

megtapasztalja, hogy Isten ennek a világnak is ura és külső körülményeinek 

alakulásából, sorsunk fordulásaiból is az ő akaratát olvashatjuk ki. 

De szükséges volt ismertetnem ezt az utat, melyen engem Isten ide vezetett, 

hogy elmondhassam és megindokolhassam a jövőre vonatkozó terveimet és 

szándékaimat is. 

Előttünk, gyarló emberek előtt Isten elrejti a jövőt és azért mi, ha a 

felelőtlen és komolytalan jósolgatástól megtartóztatjuk magunkat, a múlt 

tapasztalataira kell hogy építsük jövőbeni magatartásunkat. 

Ezért én most itt ünnepélyesen kijelentem, hogy tisztában vagyok azokkal a 

jogokkal, amelyek engem megilletnek, ugyanúgy mint ahogy tisztán látom azokat 

a kötelességeket és feladatokat, melyeket vállalnom 





 

kell. 

Egyházi törvényeink és alkotmányunk szerint: az egyházegyetem egyházi és 

iskolai felügyelője kormányozza és képviseli az evangélikus egyházat. 

Olyan jogok és kötelességek ezek, olyan roppant felelősség ez, hogy gyarló 

embernek, ha megérti és átéli ezeket, össze kell roppanni alattuk. Én mégsem 

roppanok össze, sőt szívesen és öntudatosan vállalok mindent. Elsősorban 

azért, mert tudom és az elmondottak alapján tisztelt hallgatóim is tudhatják, 

hogy nem a saját akaratomból, nem embernek, barátok, érdekcsoportok 

szívességéből és nem is a világi hatalom kegyeiből kerültem ide, hanem Isten 

akaratából. Isten pedig nemcsak feladatokat bíz az emberre, hanem erőt is ad 

annak elvégzésére. Pál apostollal hangsúlyozom és magamra vonatkoztatom 

tehát: „Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, 

elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig.” (Filip. 1:6). 

Másodsorban megkönnyíti sorsomat az a tudat, hogy Isten sohasem küldi egyedül 

megbízottait, hanem társakat rendel melléjük és közösséget készít a számukra. 

Mert írva van: elküldé az ő tanítványait, ezek után pedig rendele másokat is 

és mondá nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés; kérjétek azért az 

aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába.” (Lk. 10.) Én pedig 

tudom és megvallom, hogy aki kér, az kap! 

Most tehát arról kell szólnom, hogy miképpen gondolom elvégezni azt a jó 

dolgot, mit Isten bízott rám és amit most kezdek el. 

Mindenekelőtt kiemelem, hogy hitvallási irataink alapján állok és azok 

megvilágításában látom a jelenvaló helyzetet és a jövendő feladatokat. 

Ágostai hitvallásunk VII. cikkelye szerint: 

Az egyház a szentek gyülekezete, melyben az evangélium tisztán hirdettetik, s 

a szentségek helyen szolgáltatnak ki. 

Ez a meghatározás magától értetődő módon nemcsak állapotot jelent, hanem 

kijelöli az egyház kötelességeit és feladatait. 

Az egyház megfellebbezhetetlen kötelessége tehát az Evangélium hirdetése és a 

szentségek kiszolgáltatása. 

Aki parancsot kap, mielőtt hozzáfog feladatának végzéséhez, körülnéz és 

megkérdi: mikor és hol? örök és elmellőzhetetlen emberi kérdések ezek, hiszen 

minden emberi tevékenység térben és időben zajlik le. 

Az egyháznak feladatát most, a mindenkori jelenben, hogy az Írás mondja: 

„alkalmas és alkalmatlan időkben” kell végeznie, és mindig itt, ebben a 

jelenvaló világban. A világról pedig azt kell tudnunk, hogy Isten az ember 

számára teremtette. „Töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá és 

uralkodjatok…” olvashatjuk Isten felhatalmazó parancsát a bibliából. 

De ezt is tudnunk kell, hogy ezt a világot berendező, formáló és alakító 

hatalmat Isten nem az egyházra bízta. Az egyházi és világi hatalomnak az 

összezavarása, az egyház és állam feladatainak összekeverése idézte elő azt a 

feszültséget és azt a zavart, ami ma már határokon belül és határokon kívül 

rengeteg félreértés, nyugtalanság és keserűség forrása lett. Egyházpolitikai 

munkámnak az volt a múltban és az lesz a törekvése a jövőben, hogy itt – 

legalább is az evangélikus egyház részéről – tiszta helyzetet teremtsek. 

Hiszem és vallom, hogy Isten a lelkek békéjét, az emberek üdvösségét bízta az 

egyházra, de az emberek együttélésének szabályozását, a gazdasági, 

társadalmi, politikai, szociális, kulturális és az összes egyéb civilizációs 

feladatok elrendezését és megoldását az államra bízta. 





 

De ugyanakkor, amikor ezt a látásomat szóban, írásban és cselekedetben 

kifejtettem és kifejtem, mindig tudom és kiemelem azt is, hogy ez nemcsak az 

én egyéni meggyőződésemnek, hitemnek, biblia-tanulmányozásomnak az eredménye, 

hanem ezen az úton járva, Isten akaratából visszatértem a reformáció 

döntéséhez és Luther Mártonnak az álláspontját képviselem itt és ma ebben a 

jelenvaló világban és az adott politikai helyzetben. Éppen ezért saját 

elgondolásaim helyett ágostai hitvallásunk idevonatkozó megállapításait 

olvasom fel, kérve az igen tisztelt jelenlevőket, hogy ne sajnálják a 

reformációnak a jelenre való üzenetét komolyan mérlegelni és megfogadni. 

XXVII. cikkely az egyházi hatalomról szól és a következőket állapítja meg: 

Nagy viták folytak hajdan a püspöki hatalomról. Egyesek az egyházi és világi 

hatalmat helytelenül összezavarták. Ezen összezavarásból a félelmes háborúk s 

a legnagyobb zavargások támadtak s közben a főpapok a kulcsok hatalmára 

támaszkodva nemcsak új istentiszteleti módokat honosítottak meg s egyes 

esetek döntő jogának fenntartásával s erőszakos kiátkozásokkal rettegtették a 

lelkiismeretet, hanem birodalmak átruházását, fejedelmeknek az uralomtól való 

megfosztását is megpróbálták. A kegyes és művelt emberek egyházszerte 

helytelenítették ezeket a vétkeket. A mi tanítóink, hogy a lelkiismeret 

megnyugtassék, kénytelenek voltak rámutatni az egyházi és a világi hatalom 

különbségére és azt tanították, hogy Isten rendeléséből mindkettőt ezentúl 

megbecsülni és tisztelni kell úgy, mint Istennek legnagyobb földi 

jótéteményeit. 

Akként vélekednek, hogy a kulcsok hatalma, vagyis a püspöki hatalom, 

evangélium szerint az evangélium hirdetésére, a bűnök meg, vagy meg nem 

bocsátására s a szentségek kiszolgáltatására rendelt isteni hatalom és 

megbízás. Mert Krisztus ezen megbízással küldötte ki az apostolokat: 

„Miképpen elküldött engemet az Atya, én is akképpen küldelek el titeket. 

Vegyetek Szent Lelket; akiknek megbocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak 

nékik; akiknek megtartjátok, megtartatnak. (Ján. 20., 21. skv.) Elmenvén mind 

e széles világra, hirdessétek az evangyéliomot minden teremtménynek. (Márk. 

16., 15.) 

E hatalom csupán tanítás vagy igehirdetés s a Szentségeknek többek vagy 

egyesek részére való kiszolgáltatása által gyakorolható, mivel nem testi, 

hanem szellemi dolgok, az örök üdvösség, a Szentlélek, az örök élet bízattak 

reá. Ezekhez nem lehet eljutni másképp, csupán az ígéret és az szentségnek 

szolgálata által; amint Pál mondja, hogy az evangyéliom Isten ereje minden 

hívőnek üdvözítésére (Róm. 1., 16.) Mivel tehát az egyházi hatalom örök 

javakat közvetít és csak igehirdetés által gyakorolható: semmi köze sincs a 

politikai kormányzathoz, amint az énekművészetnek sincs semmi köze a 

politikai kormányzathoz. A politikai kormánynak más a hatásköre, mint az 

evangyéliomnak; a világi felsőbbség nem a lelket, hanem a testet s a testi 

javakat oltalmazza az ellenséges megtámadás ellentétben s fegyverrel és testi 

fenyítékkel szoktatja az embereket a polgári tisztesség és béke megtartására. 

Nem kell tehát az egyházi és világi hatalmat összekeverni. Az egyháznak az a 

hivatása, hogy az evangyéliomot hirdesse s a szentségeket kiszolgáltassa. 

Idegen hatáskörbe ne avatkozzék; birodalmakat átruházni, e világi felelősség 

törvényeit eltörölni, a köteles engedelmesség alól felmentést adni nincs 

joga; ne akadályozzon semmiféle polgári rendtartásra vagy szerződésre 

vonatkozó bíráskodást; ne rendeljen a világi felsőbbségnek szabályokat az 

ország igazgatására. Krisztus  azt mondja: az én országom nem e világból való 

(János 18, 36.) S ismét: Ki tett engemet köztetek bíróvá vagy osztóvá? (Luk. 

12., 





 

14.) Pál is így szól: a mi hazánk a mennyekben van. (Filip. 3., 120.) 

Vitézkedésünk fegyvere nem testiek, hanem Isten ereje által hatalmasak 

erősségek lerontására. (II. Kor. 10., 4.) Ily módon választják el a mieink a 

két hatalom hatáskörét és azt parancsolják, hogy mind a kettőt tisztelettel 

övezik és hódoljunk neki, mert mindkettő Isten ajándéka s jótéteménye.” 

Egyházpolitikai magatartásomnak és ténykedésemnek ez a summája: az egyház 

szentelje magát Istentől ráruházott feladatainak végzésére és vegye 

tudomásul, hogy az emberi közösségnek, államnak, társadalomnak Istentől 

kapott joga és hatalma van szociális, civilizációs és kulturális feladatoknak 

tetszése szerinti megoldására. 

Vagyis, amikor gondosan és lelkiismeretesen elválasztják a két hatalom 

hatáskörét egymástól, azt is kiemeljük, hogy az egyházat az állandóság, a 

világit a változás, vagyis a haladás, a fejlődés lendülete jellemzi. 

Istenben nincs semmi változás és Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökre 

ugyanaz, tehát az egyháznak az örök és változatlan evangéliumot kell 

hirdetnie. Az ember viszont és minden dolga változik, alakul, módosul. 

Királyok, császárok, diktátorok, köztársasági elnökök felbukkannak és ezután 

letűnnek a történelem színpadán, termelési, társadalmi rendszerek változnak, 

fejlődnek, az egyház nem kapcsolhatja a sorsát egyikhez sem! 

Akár császárság, akár köztársaság, akár kapitalizmus, akár kommunizmus, az 

egyháznak hirdetnie kell az evangéliumot! 

Az tehát a helyes egyházpolitika, amelyik egyrészt magától értetődőnek tartja 

a világi és az emberi rendszerek fejlődését, de másrészt azzal az 

elhallgathatatlan kívánsággal lép a világ elé, hogy hirdetni akarja az 

evangéliumot az ember megjobbítására. 

Evangélikus egyházunk tehát nyíltan és félelem nélkül felveti a kérdést és 

mindent a kérdésre adott választól tesz függővé. Szabad-e, lehet-e nékünk itt 

és most ebben a népi demokratikus magyar köztársaságban tisztán és 

elegyítetlenül hirdetni a Jézus Krisztus evangéliumát és lehet-e, szabad-e 

nékünk Krisztus rendelése szerint kiszolgáltatni a szentségeket. 

Becsület és tisztesség kérdése a nyílt, őszinte és határozott válasz. Én itt 

az egyetemes közgyűlésünk színe előtt jelentem ki minden magyar ember számára 

és szeretném, ha ez a kijelentésem az ország határain túl eljuthatna a világ 

többi protestánsaihoz is; a magyar evangélikus egyház szabadon és 

háborítatlanul végzi Istentől rendelt feladatát. Templomaink kitárt kapukkal 

várják az igére szomjazó és a szentségekre sóvárgó hittestvéreinket. 

És ezen túlmenőleg megállapítjuk, hogy törvényeink biztosítják a szabad 

vallásgyakorlatot az államhatalom védelmezi egyházi intézményeinket és 

hivatalinkat, lelkészeink és világi vezetőink társadalmi megbecsülést 

élveznek és köztársaságunknak azt az elvi magatartását kiegészíti az a 

hatalmas anyagi támogatás, ami a törvényhozás megállapított költségvetés 

keretén belül rendelkezésünkre áll. 

Ez a valóságos helyzet tette lehetővé és egyben szükségessé, hogy egyházunk a 

többi protestáns egyházhoz hasonlóan megegyezést kössön az állammal és ennek 

alapján híveinktől megkívánjuk, hogy már idézett hitvallásunk megállapítása 

szerint ilyen módon válasszák el a két hatalom hatáskörét és azt 

parancsoljuk, hogy mind a kettőt tisztelettel övezzék és hódoljanak neki, 

mert mindkettő Isten ajándéka s jótéteménye. (Ágostai Hitvallás 28. 

cikkelye.) 

Az állammal kötött megegyezésünk nemcsak barátságos egymásmellettiséget tesz 

lehetővé, hanem bizonyos együttműködést, egymás 





 

kölcsönös támogatását is. 

Méltányolva az állam erkölcsi védelmét és anyagi támogatását, jóindulattal 

figyeljük azon ténykedését, amelyben az evangélium szociális parancsainak 

megvalósítását állapíthatjuk meg és melyek az emberi méltóság védelmét és 

kifejlesztését célozzák. És az ige azon parancsa szerint, hogy áron is 

megvegyétek az alkalmakat, ezt a jó viszonyt tovább fejleszteni kívánjuk, 

hogy az állam tulajdonát és jogkörét képező eszközöket és lehetőségeket is 

felhasználassuk Istentől rendelt szolgálatunkra: hirdessük az igét a rádión 

keresztül, kiépíthessük egyházi sajtónkat, teológiai és hitmélyítő 

irodalmunkat. 

És hogy ha mit egyház nem is keveredünk a mai politikába, betartva pontosan 

körvonalazott egyházpolitikánk irányelveit, híveinket nem tiltjuk el attól! 

Hitvallásunk XVI. cikkelye szerint a világi dolgokról azt tanítjuk: 

„Hogy a törvényes polgári intézmények az Isten jótéteményei s a 

keresztyéneknek szabadságukban áll világi állami bírói tisztséget viselni, a 

fejedelmi s már érvényben lévő törvény szerint ítélkezni, törvényen alapuló 

büntetéseket kiszabni, jogos háborúkat viselni, katonáskodni, törvényes 

szerződéseket kötni, vagyonnal bírni, a felsőség rendeletére esküt tenni, 

nősülni és férjhez menni. 

Ehelyett szintén kárhoztatjuk azokat, akik az ilyen világi foglalkozástól 

eltiltják a keresztyéneket: kárhoztatjuk azokat is, akik a keresztyén 

tökéletességet nem az istenfélelemben s a hitben, hanem a polgári 

foglalkozások kerülésében látják, holott az evangélium a szív örök 

igazságáról beszél. Emellett nem forgatja fel az államot, vagy a polgári 

rendet, sőt azokat mint isteni rendelést fenntartani kívánja, hogy ki-ki ezek 

keretében gyakorolja a felebaráti szeretetet. Épp ezért szükséges, hogy a 

keresztyének a felsőbbségnek és a törvénynek engedelmesek legyenek, kivéve, 

ha bűnös dolgokat parancsolnának, mely esetben „inkább kell engedelmeskedni 

Istennek, mintsem az embereknek.” (Csel. 5., 29.) 

Ezek azok az irányelvek, melyeket magam követni és másokkal is megtartani 

kívánok. Ennek az egyházpolitikának meggyőződésem szerint az lesz az 

eredménye, hogy helyreáll a békesség és bekövetkezik az a jó rend, melyre 

egyházunknak szüksége van, hogy belső feladatait szervezeti befolyástól 

mentesen megoldassa. 

Egyházi munkásainkat, lelkészeket és világiakat a hit mérlegére kell tenni. 

Csak az, aki hiszi és nyíltan megvallja, hogy a Názáreti Jézus, a Krisztus 

legyen munkatársunk és ebben az esetben őszintén szeretett és igazán 

megbecsült testvérünk. 

A képmutatás nélküli szeretet lesz képes valóban demokratizálni egyházunkat, 

hogy kiseprűzze belőle a cím- és rangkórságot, hierarchikus nagyképű gőgöt, 

személyi kultuszt, elévült és nevetségessé vált barokk cicomákat és 

cirádákat. A nép egyháza akarunk lenni. 

Tudatában vagyok természetesen annak, hogy emberi erőfeszítések, bármennyire 

jószándékúak legyenek is, nem újíthatják meg egyházunkat. Ezt Isten Szent 

Lelke végzi el, ki nem érdemelhető módon mint üdvösségünket sola fide, 

egyedül a hit által. Ezért tehát imádkoznunk kell, de amazt sem szabad azért 

elhanyagolni. 

Emberi munkával rendbe hozott és isteni kegyelemmel megújított egyházunk 

elfoglalhatja megillető helyét a többi protestáns egyház körében. Szeretettel 

figyeljük és szívesen épülünk az ébredés hatalmas jelein, nemcsak református 

testvéreinknél, hanem a szabad egyházaknál is. Ők is, mi is hisszük és 

valljuk az örök reformátori elvet: reformare semper necesse est! Keresztül 

kell törni magunkat az emberi hagyományok bozótján, minél világosabban 

felismerjük az egy szükséges 





 

dolgot és akkor Jézus Krisztus lábainál mint igazi tanítványok megértjük és 

átéljük a szeretet nagy parancsát. Kívánom, hiszem és remélem, hogy a 

protestáns egység a krisztusi szeretet egysége lesz. Abból tudja meg a világ, 

hogy Jézus Krisztus tanítványai vagyunk, hogy szeretjük egymást. 

Ez a protestáns egység azután alkalmas és méltó lesz arra, hogy nemzetünk 

életében és fejlődésében is szerephez jusson. Ahogy a  múltban élen járt a 

protestantizmus, a lelkiismereti szabadság, az emberi méltóság és fejődés 

eszményeinek fáklyahordozójaként, így kell ennek a jelenben is lennie. Az 

evangélikus Kossuth és Petőfi nagy volt magyarnak és evangélikusnak egyaránt. 

Ehhez kérem Isten segítségét, hittestvéreim együttmunkálkodását és minden 

jóakaratú ember támogatását. 

Beszédem végéhez értem, azzal fejezem be, amivel elkezdtem, tudom, hogy mint 

beiktatott felügyelő kormányoznom és képviselnem kell a magyarországi 

evangélikus egyházat. És most már nyíltan meg is mondom, hogy miképpen akarom 

kormányozni és képviselni! 

Úgy, hogy magamat, testemet, lelkemet teljesen az én Uramnak, az Úr Jézus 

Krisztusnak szentelem. Őt akarom szeretni, követni, szolgálni teljes 

szívemből, egész lelkemből és minden erőmből. És ennek a szolgálatnak 

szeretném megnyerni minden munkatársamat, egyházam minden lelkészét, világi 

vezetőjét és minden tagját. Ez az én egyházkormányzásom. 

Én úgy akarom képviselni egyházamat, hogy megmutassam ennek a világnak a 

Jézus Krisztust, hogy az ő tanítása és példaadása ábrázolódjék ki munkámon, 

egész életemen. Ez az igazi egyházképviselet. Erre segéljen engem az Úr! 

Befejezésül pedig gyarlóemberi beszéd helyett Isten igéjét olvasom fel, 

azokat az igéket, amikből most elkezdődő munkám és szolgálatom irányelveit 

ismertem fel. 

„Jézus pedig magához szólítván őket, mondta nekik: 

Tudjátok, hogy azok, akik a pogányok között fejedelmeknek tartatnak, 

uralkodnak felettük, és az ő nagyjaik hatalmaskodnak rajtuk 

De nem így lesz közöttetek; hanem aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a 

ti szolgátok. 

És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen.” (Márk. 10., 

42–44.) 

Mit mondjak még? Itt állok indulásra, szolgálatra készen. Eszembe jut 

Istennek egyik legalázatosabb szolgálója, aki az angyal szavából tudta meg 

Isten való terveit. 

Ahogy akkor az angyal szavára mondotta Szűz Mária, úgy mondom én most 

evangélikus egyházamnak: 

„Imhol az Úrnak szolgája;” „legyen nekem a te beszéded szerint.” (Lukács, 1., 

38.) 

Isten engem úgy segéljen, Ámen. 

 

8. (K.) Az egyetemes felügyelő nagy tetszéssel fogadott beszéde után az 

egyetemes egyház nevében Dr. Velsz Aladár, a dunántúli egyházkerület 

felügyelője, a következő beszéddel üdvözli: 

 

„Az Úr oltára előtt hivatali esküdet letetted és az egyetemes közgyűlés 

tisztedbe beiktatott. Engedd meg, hogy a Magyar Evangélikus Egyetemes Egyház, 

Egyházkerületek egyházai, intézmények és közületek, a Magyar Evangélikus 

Lelkészegyesület, a Magyar Evangélikus Papnék Országos Szövetsége, a Luther 

Társaság, az Országos Luther Szövetség, a Fébé, a megmaradt iskoláink és a 

Teológus Otthon nevében 





 

meleg szeretettel, igen nagyrabecsüléssel és hűséges ragaszkodással 

köszöntselek. 

Üdvözlő szavaimat II. Timotheus levele 2. részének 15. részével fejezem be: 

„Igyekezzél megállni Isten előtt becsületesen, mint olyan munkás, aki 

szégyent nem vall és aki helyesen feszegeti az igazság beszédét”. Ebben a 

munkában mi valamennyien felajánljuk önzetlenül áldozatkész, ragaszkodó 

támogatásunkat és imádkozunk, hogy az Úr adja meg neked azt, hogy amit mi 

együtt elkezdtünk az Ő nevében, az Ő kegyelmében be is fejezhessük az Ő szent 

nevének dicsőségére, Anyaszentegyházunk és magyar hazánk javára.” 

 

Túróczy Zoltán püspök javasolja, hogy az egyetemes felügyelő székfoglaló 

beszédét teljes terjedelmében vegyék fel az egyetemes közgyűlés 

jegyzőkönyvében. 

A közgyűlés ilyen értelemben határoz. 

 

Túróczy Zoltán püspök bejelenti, hogy a köztársaság elnökétől a következő 

levél érkezett: 

 

„Egyházkerületi Elnök Úr! 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem nevében küldött szíves meghívását 

Dr. Reök Iván országgyűlési képviselő egyetemes felügyelői megválasztására és 

beiktatására örömmel vettem. 

Elfoglaltságom megakadályoz abban, hogy az ünnepi közgyűlésen megjelenjek, de 

felhasználom ezt a meghívást annak közlésére, hogy az evangélikus egyház ezen 

ünnepi megnyilvánulását a magyar népi demokratikus állam és az evangélikus 

egyház közötti kapcsolatok elmélyítése szempontjából jelentős eseménynek 

tekintem és annak megfelelő figyelemmel kísérem. 

A közgyűlést üdvözlöm és kérem tolmácsolja jókívánságaimat a megválasztott új 

egyetemes felügyelőnek. 

Budapest, 1949. április hó 6. napján 

Szakasits Árpád sk.” 

 

Ezután a kormány nevében Ortutay Gyula miniszter mondotta el nagyhatású 

beszédét: 

 

„A Magyar Köztársaság kormánya nevében őszinte szeretettel és barátsággal 

üdvözlöm az Egyetemes Felügyelő Urat. Annak a megrendítő és tiszta emberi 

vallomásnak a hallatán, amit itt Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő úr 

előttünk megvallott és programjának ismeretében, amit ő elsősorban (bár egy 

pillanatra felvillantotta a magyar hagyományokat is) az Ágostai Hitvallás 

cikkelyeihez fűzött irányelvként az állam és egyház viszonyára s engedjék meg 

nekem, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hadd hivatkozzam az Evangélikus 

Egyház magyar hagyományaira. Mert magyar hagyományok is vannak, amelyek a 

biblia igéi, cikkelyei mellett szintén segítségére lehetnek az egyháznak is, 

hogy az egyház és állam kérdéseiben eligazodjék. Ha csak a 48-as 

hagyományokat vesszük és azokat a papokat, akik között Bél Mátyás, Tessedik 

Sámuel stb. voltak azok, akik először rajzolták meg a magyarországi 

állapotokat. A tudományos igazságok napjainkig elvezetnek. Annak a Tessedik 

Sámuelnek, aki szarvasi lelkész volt, a legfőbb gondjának a magyar parasztság 

felemelését látta, akit a paptársa üldözött és kergetett a halálba, mert 

forradalmár mert és akart lenni és ennek minden kockázatát vállalta. Nem 

lehet szívszorongás nélkül olvasni 





 

önéletrajzának passzusait. Azt a vergődést, amit a parasztok üldözése közben 

érzett. Az uralkodó osztály a parasztot a saját érdekei ellen is tudta 

hangolni alantas szólamokkal. Tessedik példája megmutatja, hogy ki kell 

tartani az igazság mellett. 

Nem szükséges a magyar evangélikus gyülekezetben szólni a világi 

hagyományokról, azokról az ifjakról, akik 48 idején dolgoztak, Kossuth és 

Petőfi alakjáról és határozott magatartásukra utalnom, amit Kossuth is 

jellemzett a parasztok kérdésében, a munkássággal való szövetség kérdésében, 

mert az ő élete alkonyán ezeket a kérdéseket is látta és leszögezte, vagy a 

kelet-európai népekkel való barátságunkra, akikkel szemben Magyarország 

minden hibát elkövetett, amit csak lehetett. 

Petőfiről sem kell beszélnem, aki költőként és politikusként egyaránt 

élenjáró forradalmár volt. 

A Magyar Köztársaság kormánya mindenben segítségére siet munkájában. Komoly 

probléma most a szabad egyház szabad államban. Ezzel kapcsolatban megemlítek 

egy anekdotát: Kossuthoz elment Lonovits püspök és bejelentette neki, hogy a 

katolikus egyház – amelynek a Habsburgok alatt nem volt fontos az autonómia 

kérdése – követelni fogja az autonómiát. Erre Kossuth azt mondotta: a maga 

részéről ezt az álláspontot nagyon helyesli, de reméli, hogy a püspök 

tisztában van azzal is, hogy az egyház a hívők egyeteme is. Rámutatott arra, 

hogy ha a követelt autonómia bekövetkezik, az egyháztól minden anyagi 

támogatást megvonnak. Mint Kossuth írja: ezután aztán a témára többé nem 

került sor. 

A Magyar Köztársaság kormánya arra az álláspontra helyezkedett, megérti és 

segíti az egyházaknak ezt az álláspontját, hogy szabad egyházi életet akarnak 

élni, tekintetbe véve az állami fejlődést. De tudjuk, hogyha magára hagynánk 

az egyházakat, feladataikat nem teljesíthetnék és ezért a Magyar Köztársaság 

akkor úgy határozott, hogy segítségére siet két évtizeden keresztül az 

egyházaknak, amíg ki tudják építeni tiszta autonóm életüket. 

Mi a jövőben is egyházpolitikánkban amellett vagyunk, hogy az egyházak 

egyházi életét, hitéleti tevékenységét a legkomolyabban támogassuk az 

evangélikus egyház felé is fordulunk. Cserében nem kérünk mást, csak azt a 

tiszta, bátor hitvallást, amit az Ágostai-cikkelyek mellett tanulni lehet 

Tessediktől, Kossuthtól, Petőfitől. A Magyar Köztársaság kormánya ezt kéri, 

soha közöttünk vita akkor nem lesz és meg vagyok győződve arról, hogy az új 

egyetemes felügyelő az evangélikus egyháznak ezt a magatartását valóra 

váltja. 

Ebben a szellemben üdvözölöm őt. 

Dr. Reök Iván válaszában kiemelte: 

Minden embernek tudnia kell, hogy az államhatalomnak meg volt az ereje és 

joga ahhoz, hogy egyetlenegy tollvonással szétválassza az államot s egyházat 

egymástól, úgy ahogy a földbirtok-reformot egy tollvonással hajtották végre, 

ugyanígy megtehette volna az állam azt is, hogy azonnal megszüntet minden 

kapcsolatot az egyház felé és ezáltal az ún. történelmi egyházak, melyek a 

szabad egyház szabad államban álláspontját képviselik, nagy nehézségek közé 

kerültek volna. A kormány nagylelkűsége volt az, ami 20 éves időre 

kontemplálja állam és egyház elválasztását és hogy ez a megegyezés milyen 

nagyvonalú volt, azt éreztették Ortutay kultuszminiszter úrnak szavai is. 

Arra kérem, hogy az eddigi jóindulatot tartsa meg a mi számunkra, akkor én őt 

az evangélium szavával köszöntöm, mert írva van, hogy boldogok a békeszerzők. 

Őt minden ténykedésében a békeszerzésnek az akarata vezette és kérem az 

Istent, hogy őt úgy mint békeszerzőt, becsülje meg. 





 

Révész Imre református püspök a református konvent nevében üdvözli az 

egyetemes felügyelőt: 

„Mélyen tisztelt egyetemes felügyelő úr, testvérem az Úr Jézus Krisztusban! 

Most, amikor a tiszta és teljes evangéliumi és reformátori hit egységében a 

magyarországi református egyház köszöntését jöttünk tolmácsolni, jólesik 

nekünk, hogy ezt a köszöntést a Pál apostol szavaival mondhatjuk el: 

szeretett orvos, Pál apostolnak ez a szeretett orvosa, amint a felügyelő úr a 

régi és hűséges biblikus öregdiák és hitvalló keresztyén orvos biztosan olyan 

jól tudja, Lukács evangélista volt, az orvos-evangélista. Ővele fogva most 

kezet, hadd köszöntsük a magyarhoni evangélikus egyház nem lelkészi tisztében 

az evangélista orvost. Lukácsról minden bibliaolvasó tudja, hogy abban a két 

bibliai könyvben az Úr Jézustól és az apostoloktól meggyógyított szenvedők 

testi betegségeinek olyan pontos leírását adja, mellyel a többi iratban nem 

találkozunk. Evangélista orvosnak ez a szolgálata Isten által való 

megaláztatás, amely intsen bennünket arra, hogy semmire nincs nagyobb 

szükségünk, mint betegségeink pontos megismerésére és leírására, és a 

gyógyításban való emberi tehetetlenségünk megismerésére, mint ahogy Lukács is 

elismerte a magáért az egyetlen orvos irgalmas színe előtt. De tudjuk róla 

azt is, hogy ő őrizte meg számunkra Jézus Krisztus názáreti programbeszédét 

az evangéliumban: az Úrnak lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy a 

szegényeknek az evangéliumot hirdessem… 

De egyben Lukács evangélista őrizte meg másik könyvében az apostolok 

cselekedeteiben a Pál apostol efezusi búcsújában a mindenkori apostoli 

programot is: viseljetek gondot magatok az egész nyájra, melyre a Szent Lélek 

titeket vigyázókká tett az Isten Anyaszentegyházának legeltetésére, melyet 

tulajdon vérével szerzett. 

A magyarországi református egyház szívből imádkozik a most itt megjelent 

képviselőkkel, de minden ide sóhajtó tagjával együtt, az evangélikus 

testvérekkel együtt, szívből imádkozik ezért a férfiért, akit a Szentlélek a 

testvéregyházban az egész nyáj vigyázójává tesz és kéri az Urat, a mi 

Urunkat, hogy élete eddigi bizonyságtevésének továbbfolytatásával úgy tudjon 

gondot viselni önmagára, mint az egész nyájra és az egész nyájra, mint 

önmagára. Szívből imádkozik Egyházunk azért is, hogy ez a férfi szívében 

Istentől ajándékba kapott orvosi hivatásával járjon előttünk példaképpen az 

Úr Jézus Krisztus példabeszéde szerint: „A töredelmes szívűek 

meggyógyításában, a Szentlélek által való szabadulás hirdetésében, minden vak 

szemnek felnyitogatásával és a lesújtottak felemelésével is.” 

Legyen Egyetemes Felügyelő Úrnak munkába állása mindkét evangéliumi egyház 

számára egyik reménységgel teli jele az Úr kedves esztendejének.” 

 

Révész püspök beszédére az egyetemes felügyelő a következőkben válaszolt: 

 

„Nemcsak az igehirdetéssel, a Szent Lélek kiszolgáltatásával, de azzal is, 

hogy ezen az esztendőben a magyar ember számára emberségesebb legyen az élet, 

a külső körülmények, mert nem közömbös az Isten számára az, hogy erről a 

földről keserűség, átok és könny szava hangzik fel, vagy pedig hálaadó ima 

száll fel azoknak a dolgozóknak a szájáról, akiket részesítenek az emberi 

méltóságnak az Istentől elrendelt adományaiban. Én hiszem és vallom, hogy a 

magyar protestantizmus egymással összefogva, a mi reális józanságunkba, a 

reformáció 





 

hagyományaival fogunk itt, ezen a földön élni és dolgozni és tudni fogjuk, 

hogy az a földi élet az, melyben Isten elrejtette a mennyei kincset. És itt 

kell embernek s magyarnak lenni.” 

 

Dr. Csiky Gábor az Unitárius Egyház nevében üdvözölte az egyetemes 

felügyelőt: 

 

„Mélyen tisztelt Egyházfelügyelő Úr! 

Oxfordi diák koromban a londoni olasz követ valami ilyenforma jelentést 

küldött Rómába: „különös ország ez a ködös Albion. Azok az urak, akik egy 

udvari ebéd alkalmával az asztal körül ülnek, tíz-tizenöt felekezethez 

tartoznak, bort azonban legfeljebb csak kétfélét szolgálnak fel.” Ő jobban 

szerette az ő hazáját, Itáliát, ahol egy felekezet van, de borokban akad 

nagyobb választék. Ő a reformációt történelmi szerencsétlenségnek tartotta. 

Mi ennek az ellenkezőjét valljuk. Hisszük, hogy a reformáció nem 

szerencsétlenség, hanem áldás az emberiség számára. A reformációban mint 

szivárványban a napsugár színe, gazdagsága a keresztyén vallás szépsége és 

színgazdasága mutatkozott meg. A kegyelem ajándékokban különbség van, de 

ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanez a lélek – 

mondja a Korintusi levél. Az unitarizmus a magyar hazában a keresztyénségnek 

egy nagyon szerény színezete, de hűséges munkásai vagyunk Isten országának, 

annak az országnak, melynek alkotmánya a szeretet, törvénye a szociális 

igazság és drága valutája a békesség. Amikor az Egyetemes Felügyelő Urat az 

Unitárius Egyház nevében szívem melegével köszöntöm, kérem, hogy Isten 

országáért való munkásságával, a szociális igazságért és emberi békéért 

folytatott munkájában tekintsen minket is hűséges munkatársnak.” 

 

Csiky Gábor beszédét ismét Dr. Reök Iván köszönte meg. 

 

Dr. Somogyi Imre vezető-lelkész a Szabad Egyházak nevében így szólott: 

 

„Igen tisztelt Egyetemes Közgyűlés! 

Összejöttünk erre az ünnepi gyűlésre nemcsak azért, mert hivatalos meghívót 

kaptunk, hanem azért is, mert ide eljönni a szeretet lelke kényszerített 

bennünket. Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő urat hivatalába való beiktatása 

alkalmával a magyarországi baptista egyház, valamint a szabad egyházak 

képviseletében őszinte tisztelettel és szívből, meleg szeretettel köszöntöm a 

mi Urunk Jézus Krisztusnak ezzel az üzenetével: „Légy hű mindhalálig és néked 

adom az életnek koronáját.” 

 

Dr. Reök Iván a beszédre így válaszolt: 

 

„Nagytiszteletű Lelkész Úr! 

Nehezemre esik visszafojtani a meghatottságot és a szubjektív érzéseket, mert 

mi ketten tudjuk azt, 

hogy amikor én mint hitetlen ember először találkoztam Jézus Krisztussal és 

rátettem az életemet az ő tanítására és egy belső parancs erre indított, hogy 

hitemről bizonyságot tegyek, legelőször az ő egyházában kerestem bizonyságot 

az újjászületésemről. Ő volt az első lelkész Magyarországon, aki átadta nekem 

a szószéket, ahol én először állhattam a gyülekezet elé megmondván, hogy 

hitetlen, bűnös ember voltam és mint Saul gyűlöltem a keresztyénséget, mert 

azt okoltam a sok 





 

könnyért, ami ezen a földön van. 

És akkor megtaláltam azt, hogy Isten gondolatai mások, mint a mi gondolataink 

és ekkor bizonyságot tettem a hitemről, hogy ők voltak az elsők, akik 

szeretettel fogadtak és segítettek. Ő volt az első, aki arra indított, hogy 

megírjam gondolataimat és ő adta ki az első tanulmányomat. Nem lettem volna 

őszinte és hű ehhez a pillanathoz, ha nem mondom meg azt, ami a szívemen van 

és nem ezzel a szeretettel szorítok vele kezet.” 

 

Dr. Jánossy Lajos hittudománykari dékán a Pécsi Tudományegyetem nevében 

köszöntötte Dr. Reök Ivánt. 

 

A Pécsi Tudományegyetem Rector Magnificuse és Tanácsa, különösen pedig 

Evangélikus Hittudományi Kara nevében Isten áldásának kívánásával és 

tisztelettel köszöntjük Egyetemes Felügyelő Urat a Magyarországi Evangélikus 

Egyház legfőbb tisztségébe történt beiktatásának ünnepélyes órájában. 

Mindnyájan tudjuk, hogy az egyetemes felügyelői tisztséget milyen egészen 

sajátosan magyar egyháztörténeti és nemzeti adottságok, politikai helyzetek 

hozták létre, – egészen különleges feladatok elvégzésére. Ma abban van az 

egyetemes felügyelői szolgálat értelme, hogy első legyen az Egyház hívő 

népének az élén a Krisztus evangéliumának hatalmáról bizonyságot tevő, 

hitvalló életben! – Ezért köszöntjük Egyetemes Felügyelő Úrban a bibliás 

férfit, akinek magyar népünk javára elvégzendő sok feladata közt mindig első 

helyen szeretnénk látni a teológiai tudomány művelésére és az evangélium 

hirdetésének szolgálatára az ifjú Tiometusokat felkészíteni hívatott 

Hittudományi Karunk, illetve az egész magyar evangélikus lelkészképzés szent 

ügyének szívvel-lélekkel való támogatását. – Az Úr Jézus Krisztus kegyelme és 

az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal!” 

 

Dr. Jánossy Lajos beszédét Dr. Reök Iván néhány szóval köszönte meg. 

 

Az Országos Bethlen Gábor Szövetség nevében Dr. Szabó Sándor üdvözölte az 

egyetemes felügyelőt. 

 

Németh Károly végül bejelentette, hogy sok távirati üdvözlés érkezett, melyek 

felolvasásának a mellőzését kéri. 

Az egyetemes felügyelőt írásban üdvözölték: 

D. Kapi Béla, D. Radvánszky Alber, D. Dr. Ravasz László, körmendi 

egyházközség, Orosháza Rákóczi telepi egyházközség, Jamrich Béla, 

egyházmegyei felügyelő, Harmathy Lajos, az Országos Tervhivatal alelnöke, 

Bajza László kórházi ellenőr, Dr.Knóth László ügyvéd, paksi egyházközség, 

tiszavidéki egyházmegye, Budapest Frangepán utcai református egyház, Németh 

József belügyi államtitkár, Dr Joó Sándor református lelkész, Dr. Cseley 

József kórházi igazgató, kecskeméti egyházközség, soproni Teológus Otthon, 

Láng János lelkész, Dr. Piros László főtitkár, Szilas Oszkár, Gyetvay Béla, 

Dr. Halász István főorvos, Roök Attiláné, Purt Károly lelkész, Samu László, 

Dr. Eperjesy István, Bolgár István, a Kisgazdapárt propaganda osztályának 

vezetője, Lichtenstein László, Smid István esperes, Vajda Dezső 

osztályvezető, Solymár András lelkész, Dr. Halász Pál apátkanonok, Hajós 

Emil, Dr. Gyöngyösi János országos főtitkár, Szép Dezső, özv. Dr. Kelemen 

Béláné, Dr. Földes D. Dezső ügyvéd, Dr. Kerner Imre ügyvéd, Dr. Zeöke Pál, 

Dr. Vass Lipót főorvos, Szécsey János metodista lelkész, Dr. Érczy Miklós h. 

főorvos, Dr. Varsányi Mátyásné lelkészözvegy, Vojnits 





 

Istvánné, Prof. Kubányi Endre sebészfőorvos, Benkő András ref. egyházközségi 

főgondnok, Sz. Kun Béla ref. egyházkerületi főgondnok, Dr. Záborszky István, 

Dr. Máday István egyet. magántanár, Devich Sándor, a Szépművészeti Múzeum 

igazgatója, Ambrózy Kálmán, Papp Kálmán, az Üdvhadsereg Országos vezető 

lelkésze, Dezséry László lelkész, óbudai egyházközség, Füzesi Kornél szfőv. 

tvhat. biz. tag, Szabó Lajos ny. műsz. tan., Dubovay Géza lelkész, Dr. 

Czeyda-Pommersheim Ferenc egyet. c. rk. tanár, Trombitás Dezső ref. lelkész, 

Lukács Marcel, Abonyi László, Dr. Pogány Erzsébet OTI főorvos, Dr. Lajos 

László egyet. ny. r. tanár, Aradi Árpádné ny. tanfelügyelő, Dr. Remport Elek 

leánygimnáziumi igazgató, Magyar Iskolaszanatórium Egyesület, Keve Lajos 

lelkész, Dr. Zubkovics György budai püspök, Bohár László ny. lelkész, 

tiszáninneni ref. ker. missziói lelkész. 

 

9. (K.) Az egyetemes felügyelő üdvözlésével a közgyűlés ünnepélyes része 

véget ért s azt az elnök berekesztette. A szünetben az egyetemes egyház 

vendégül látta a közgyűlés tagjait és a közönséget a leánygimnázium 

helyiségeiben berendezet büfében. 

 

10. (K.) Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő, mint a közgyűlés elnöke, a 

közgyűlést újból megnyitja és felkéri Joób Olivér aljegyzőt az egyetemes 

felügyelői jelentés előterjesztésére. 

 

11. (J. O.) Joób Olivér előterjeszti az egyetemes felügyelő ??? 

(olvashatatlan) jelentését. 

„Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Az 1944–46. évi rendes egyetemes közgyűlés óta rendkívüli események 

játszódtak le s nagy változások következtek be egyházunk életében. Ezek 

mellett az események mellett az olyan mozzanatok, aminőknek sorozata az 

egyetemes felügyelői jelentés kereteit ki szokta tölteni, ebben a jelentésben 

mellőzhetővé váltak, mert a változott helyzetben jelentőségeiket vesztették 

és felsorolásuk időszerűtlen. 

Ez a körülmény is indokolja azt az eljárásomat, hogy az eddigi szokástól 

eltérően nem terjesztek elő részletes jelentést. Ezt egyébként is nehéz volna 

megtennem, hiszen csak nem is teljes öt hónapon keresztül láttam el 

helyettesként az egyetemes felügyelői tisztet. Csak a főbb események néhány 

mondatban való összefoglalására s az azokkal kapcsolatos változások 

felvázolására szorítkozom. 

Az 1944–46. évi beszámoló az általa felölelt anyagot összeomlás és újjáépítés 

cím alatt két fejezetbe foglalta. Az 1947. év folyamán és az 1948. év két 

első hónapjában az újjáépítés fejezetében ismertetett módon és keretben folyt 

az élet. Az állammal való érintkezés az államsegélyeknek az állam részéről 

kétségtelen nagyvonalúsággal kezelt kérdésével kapcsolatos tárgyalásokon 

kívül főképp a kormány intézkedéseinek hatáskörébe vont egyes kérdéseknek az 

egyház szemszögéből való megvilágítását tartalmazó felterjesztésekben merült 

ki. Ezenfelül inkább csak az iskolaügy területén mozgott. Az általános 

iskolai rendszerre való áttérés és az általános iskolai tankönyvügy állt a 

tanügyi kérdések homlokterében. 

Mindezekben a külföldi kapcsolatok fenntartása s a külföldi segélyek ügyében 

is érvényesült. 

Ez a két utóbbi volt az a kérdéskomplexum, amely az egyházat abban az időben 

az elmondottakon kívül leginkább foglalkoztatta. Külföldi testvérek kerestek 

fel minket és egymást érték gazdag 





 

pénz-, élelmiszer-, ruházati anyag-, gyógyszer-, papír-, jármű- és más 

küldeményeik, mint együttérzésük és segítőkészségük mindmegannyi bizonyságai. 

A mi küldötteink is elmehettek hozzájuk és meleg fogadtatásban részesültek. 

Az 1848 századfordulóján tartott egyetemes egyházi ünnepség keretében 

elhangzott ünnepi nyilatkozat indította el útjára az állam és egyház viszonya 

rendezésének kérdését. Ezt követőleg megindultak a tárgyalási előkészületek, 

majd a kormány tervezet alapján a kebelbeli s a kormánybizottsággal közös 

tárgyalások, amelyek alatt az elnöki értekezlet csaknem szüntelen 

permanenciában volt. Az 1948. évi június hó 14-én lefolyt rendkívüli 

egyetemes közgyűlés mondta ki e kérdésben a döntő szót, amikor – tudomásul 

véve a presbitérium jelentését az állam és egyház viszonya rendezésének 

tárgyában folytatott tárgyalásokról – kifejezte abbeli kívánságát, hogy az 

állam és egyház között felmerült kérdések rendezése békés úton történjék s az 

addigi megbeszélések anyagának megtárgyalása és a béke szellemében való 

megoldás létrehozása céljából a zsinat haladéktalan összehívását elrendelte. 

A rendkívüli egyetemes közgyűlés határozata által kialakított közhangulatban 

érte egyházunkat az iskolák államosítása, amelynek keretében az állam 

meghagyta egyházunknak a budapesti fiú- és leánygimnáziumot. 

Az iskolák államosítását követő és a zsinat előkészületeivel kapcsolatos 

nyugalmi helyzetet követték 1948. augusztusában a közismert események. 

Az egyetemes felügyelő lemondott a lemondását több világi vezető férfiú 

lemondása követte. Az egyház teljesen világi vezetők nélkül maradt. D. Kapi 

Béla püspök, az egyetemes közgyűlés egyházi elnöke, megrendült egészségi 

állapota miatt már az esztendő áprilisában betegszabadságra ment majd október 

1-ével nyugalomba vonult. Heteken át Túróczy Zoltán püspök egyedül vezette az 

egyházegyetem ügyeit s annak egyetlen könnyen mozgatható, akcióképes szerve 

az előbb két püspökből és két püspök helyettesből, majd – Túróczy Zoltán 

püspöknek a tiszai egyházkerületből a dunántúli egyházkerületbe történt 

átválasztása idején – Szabó József püspökből és három püspök helyettesből 

álló püspöki értekezlet volt. A megüresedett egyházkerületi felügyelői 

tisztségek gyors betöltésére, Dr. Mády Zoltánnak a dunáninneni, Margócsy 

Emilnek a tiszai és Dr. Velsz Aladárnak a dunántúli egyházkerület 

felügyelőjévé való megválasztása, valamint Túróczy Zoltánnak a dunántúli és 

Dr. Vető Lajosnak a tiszai egyházkerület püspöki székébe ültetése oldotta meg 

a nehéz kérdést és terelte az egyház vezetését ismét alkotmányos mederbe. 

A rövidesen megérkezett zsinattartási engedély alapján az 1948. évi november 

hó 18-án tartott rendkívüli egyetemes közgyűlés után 1948. december 8-án 

összeült a zsinat, az állammal kötendő egyezményt elfogadta s azt 

megbízásából a zsinat elnöksége: Túróczy Zoltán és Dr. Mády Zoltán 1948. 

december 14-én aláírta. Ezzel az állam és egyház viszonyában új fejezet nyílt 

meg. 

Az egyezmény értelmében alakítandó, az állam és egyház delegálta tagokból 

álló vegyesbizottság egyházi tagjai a presbitérium választása alapján: az 

egyetemes felügyelő, illetve helyettese, Túróczy Zoltán, Szabó József, Dr. 

Vető Lajos, Dr. Velsz Aladár, Kemény Lajos, Dr. Gaudy László és Dr. Renner 

János. Ez a bizottság 1949. február 15-én megkezdte működését, amelynek 

folyományaképpen az iskolaállamosítással kapcsolatos és egyéb függő kérdések 

előreláthatólag megoldódnak. Máris megnyugvást keltett a vallás- és 

közoktatásügyi miniszter rendelete, 





 

mellyel az állami pedagógusoknak a vallástanításban s az egyház missziói 

munkájában való aktív részvételét engedélyezte. 

Ezekben számoltam be azokról az eseményekről, mélyreható személyi és dologi 

változásokról, amelyek a legutóbbi rendes egyetemes közgyűlés óta 

egyházunkban végbementek. 

1948. évi november hó 3-án bekövetkezett beiktatásom óta a mi napig, mint 

szolgálatára nézve legidősebb egyházkerületi felügyelő, az egyetemes 

felügyelő-helyettesi tisztet Isten rendeléséből én töltöttem be. Szolgálatom 

rövid idejét arra igyekeztem felhasználni, hogy addigi egyházi szolgálatom 

irányának szellemében főképp azokon a területeken segítsem elő a kérdések 

jobb megoldását, amelyek a lelki élet minél hatékonyabb elmélyítését 

szolgálják. Ezért az illető kérdésben különleges karizmákkal megáldott és 

különös buzgósággal forgolódó egyházi munkások bevonásával ankétsorozatot 

tartottam a teológiai és lelkészképzés, a misszió, az egyházi irodalom és 

sajtó, valamint a vallástanítás ügyében. Reményem szerint ezek az ankétok a 

már elért konkrét eredményeken túlmenően gazdag indításokat adnak az általuk 

felölelt kérdések rendezésére. 

Megköszönöm ma itt mindazoknak, akik bizalmukkal, tanácsaikkal, imádságaikkal 

támogattak, hogy a szolgálat terhét számomra könnyebbé tették. Sok áldott 

testvért kellene itt megemlítenem. Gyakran elmondtam nevüket hálaadások 

közepette az Úrnak. Maradjanak itt említetlenek. Valakit azonban mégis ki 

kell emelnem, akinek munkáját és áldozatát nemigen lehet emberi szavakba 

foglalni. A főtitkári teendők elvégzésével megbízott Kuthy Dezső nyugalmazott 

püspök úrra gondolok, aki törékeny és beteg testtel egészsége legkomolyabb 

kockáztatásával mérhetetlen szeretettel állott mellettem és viselte a munka 

igazi terhét. Az, aki mindeneket számon tart és mérlegel, bizonyosan megáldja 

őt szolgálatáért. Ugyancsak őszinte hálával kell megemlékeznem az 

egyházegyetem tisztviselőnőiről, akiknek odaadó buzgóságánál csak hűségük 

volt nagyobb. 

Egyházunkat pünkösdi szél zendülése tölti meg, a Szentlélek újjászüli a 

lelkeket, soha nem látott lelki megújhodás félreérthetetlen bizonyságai 

állnak előttünk. 

Ezért, mikor hálát adva Uramnak a végzett szolgálat alkalmáért és az ahhoz 

tőle vett erőért, a szolgálatot átadom, bízva reménységgel nézek egyházunk 

jövője elé.” 

 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi az egyetemes felügyelő-helyettes 

jelentését, s köszönetet mond önfeláldozó fáradozásáért. 

 

12. (J. O.) Túróczy Zoltán püspök, a közgyűlés egyházi elnöke, beterjeszti az 

egyház lelki munkájáról szóló jelentést. 

 

Máté evangéliumának 9. fejezete végén a szentíró leírja, hogy Jézus 

körüljárja az országot, a városokat és falvakat, meglátogatja a zsinagógákat, 

ma nyugodtan ezt mondhatná, hogy az egész országra kiterjedő püspöki 

egyházlátogatást tart s annak befejeztével összehívja legszűkebb munkatársi 

gárdáját, a tanítványokat s elmondja nekik a benyomásait. Két képben örökíti 

meg azt, amit tapasztalt: olyan a nép, mint a meggyötört, szétszórt, pásztor 

nélkül való nyáj és olyan a nép, mint az aratásra megérett, fehér 

gabonatábla, mely csak az arató munkába állására vár már. A két kép látszólag 

teljesen ellentétes. Az egyik a halál leheletét terjeszti, a másik az élet 

ígéretéről beszél. 





 

Az egyik csupa lemondás, a másik csupa munkára biztatás. Az egyikben a „már 

minden mindegy” letargiája sirat egy népet s benne önmagát, a másik tele van 

életkedvvel, reménységgel, dinamizmussal. 

Nem lehet azt az ellentétet feloldani azzal, hogy a két képet egymás mellé 

helyezzük és azt mondjuk, hogy bizonyos területeken a temető képe az egyház 

képe, bizonyos területeken pedig az aratás az egyház képe. Nem lehet még úgy 

sem feloldani az ellentétet, hogy egymásutániságot próbálunk belevinni Jézus 

beszámolójába és azt mondjuk, hogy a pásztor nélkül valóság meggyötört 

állapota az a forró nyár, melyben Isten megérleli az Ő aratását s így vezeti 

át az egyházat a temető kapujából az életre. Mind a kettő igaz, az 

egymásmellettiség éppen úgy, mint az egymásutániság, de éppen úgy igaz az is, 

hogy Jézus egyszerre látja a két képet. Az egyház meggyötört, pásztor nélkül 

való nyáj, de ugyanakkor, ugyanaz az egyház aratásra érett gabonatábla. Csak 

a szétszórt nyáj képét látni: kishitűség, csak az aratásra érett gabonamező 

felett ujjongani: a valóságot józanul nem látó balgaság. 

Bármennyire is igaz mindez, az is igaz, hogy az Ige szerint Jézus a 

tanítványoknak főképpen az aratásra érett gabonamezőnek képét akarta a 

szívébe vésni és ezt akarta bennük jövendő munkájuk motívumául erőssé tenni. 

Elég sokat mozgok az országban. Járom a városokat és falvakat s tanítok 

templomainkban, hirdetvén az Isten országának evangyéliumát. Az egyetemes 

közgyűlésre az egyház lelki munkájáról befutó jelentések alkalmával 

összefoglaló képben állt elibém egyházunk lelki arca. Mégis nem 

tapasztalataimra és nem a hivatalos jelentésekre, hanem az Igére és a benne 

foglalt ígéretre támaszkodom akkor, amikor beszámolómban az egyetemes 

közgyűlésnek szeretném mélyen a szívébe vésni azt a látást, amivel Krisztus 

nézte az egyházat és annak állapotát: „Az aratni való sok”. (Máté 9, 37). 

Letagadhatatlan, hogy egyházunkban ébredés van. Ezt nemcsak azok 

állapíthatják meg, akik külföldről járnak hozzánk s akiknek az egyházunkról 

az általános benyomása, hanem mi magunk is kénytelenek vagyunk álmélkodó 

csodálkozással nézni, hogy mint dolgozik Isten egyházunkban. 

Felsorolom az ébredésnek egy pár nyilvánvaló jelét. 

Itt vannak a gyülekezeti evangelizációk. Valamikor elképzelhetetlennek 

gondolták, hogy gyülekezeteinkben egy héten keresztül az emberek jóformán 

minden mást félretegyenek s csak a legszükségesebb s elhalaszthatatlan 

kötelességeiket végezzék el, különben pedig jóformán reggeltől estig az Isten 

igéjével foglalkozzanak. Ma az a helyzet, hogy e gyülekezeti evangelizációk 

alatt soha nem látott, a nagy ünnepek tömegeit is megszégyenítő tömegek 

sorakoznak fel Isten igéje köré. Elkényelmesedett városi emberek korán 

hajnalban kelnek azért, hogy reggel 7 órakor már ott lehessenek egy héten át 

az istentiszteleteken s mezei munkában megfáradt falusiak ülnek késő éjfélig 

a kemény templompadokban, vagy szűk iskolapadokban, hogy táplálkozzanak az 

igével. Nem győzzük kielégíteni a gyülekezeti evangelizációk iránti 

kéréseket: Károgó hollókat, kik vészmadárként beszélnek az egyház 

pusztulásáról, szeretném kézen fogni és elhozni egy-egy ilyen 

evangelizációnak a forró levegőjébe. Tudom, hogy előttük is feltárulna ez a 

látás az aratásra váró érett gabonamezőkről. 

Mikor mindezeket megállapítjuk, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy a 

gyülekezeti evangelizáció elegyítetlen igét hirdet. Azok a tömegek, melyeket 

megmozgat, nem kapnak tehát ékesen szóló szónoklatokat, imponáló 

bölcselkedéseket, művészi élményeket, csak a keresztről való egyszerű és 

sokszor megbotránkoztató igét, mégis jönnek, mert érzik, 





 

hogy ez az, amire szükségük van. 

Az ébredés másik nyilvánvaló jele a konferenciák. 

Amikor a gyülekezeti evangelizáció munkamódszere megindulhat, azt gondoltuk, 

hogy lejárt a konferenciák ideje és Isten éppen ezért ajándékozta a régi 

evangélium hirdetésének új módszerét a gyülekezeti evangelizációban. Ma már 

világosan látjuk, hogy a konferenciák ideje nem járt le. Az a nyár, amely 

valamikor az egyházi élet halott időszaka volt, lett az egyházi élet 

legelevenebb időszaka. Konferencia konferenciát követ. A konferenciázó 

helyeket mind bővíteni kell, mert nem bírják befogadni a résztvevőket s új, 

meg új belmissziós telepeket kell létesíteni, állandó, vagy időszakos 

konferenciázó helyül. Így született meg Kapernaum, Klotildliget, Hűvösvölgy 

mellé Fót, Répcelak, Szilvásvárad, Marospart. Csupa áldott helyei az Istennel 

való találkozásnak. 

Figyelemreméltó ennél a mérlegelésnél az is, hogy máskülönben eléggé nehezen 

mozgó s anyagi nehézségek miatt amúgy is eléggé helyhez kötött népünk nem 

csupán a hozzá földrajzilag legközelebb eső konferenciákat keresi fel, hanem 

messzemenő áldozatokat is hajlandó hozni azért, hogy Isten eledelével 

jóllakjék. Szívet megindító és megmelegítő látvány látni azokat, akik hosszú 

utakat gyalogolnak, kerékpároznak, szekereznek a konferenciákon való 

részvételért s akik egy éven át rakosgatják félre útiköltségre minden 

megtakarítható fillérjüket. 

A magyar evangélikus egyház ébredésének jellegzetes vonása, a papi ébredés. 

Isten igéje szerint az ítéletnek Isten házán kell elkezdődnie. Ahol ezt a 

papok vállalják, ott az ébredés is elkezdődik Isten házán, rajtuk. Akik az 

ébredési mozgalmak történetét ismerik, jól látják, hogy mennyi 

energiapocsékoló harc folyt a hivatalos egyház és az ébredési mozgalmak 

között, amíg Isten lelke a papok szívét össze tudta törni. Minket Isten 

egészen csodálatosan óvott meg ettől a küzdelemtől. Sohasem lehetünk eléggé 

hálásak ezért neki. 

Ugyanakkor, amikor a magyarországi evangélikus egyházi ébredés elsősorban 

papi ébredés, örömmel kell látnunk azt, hogy ez a papi ébredés magával 

sodorja az ún. laikusokat is. Amíg az egyház jogi és közigazgatási életében 

egymás után állnak félre a világi emberek és teszik ezzel az egyházat egyre 

jobban papi egyházzá, ugyanakkor az egyház kifejezetten papi munkájából egyre 

több részt kérnek hitre jutott világi testvéreink. 

Egyházunk ébredésének ez másik jellegzetes tünete az is, hogy különösen 

ifjúsági ébredés. A lelkészek mellett ifjúságunkat gyújtotta fel leginkább 

Istennek Szentlelke. Áll ez nemcsak a leányifjúságra, hanem a fiú-ifjúságra 

is. Példák beszélnek örvendetes dolgokat arról, hogy Isten miként tud ma is a 

gyermekek szája által dicsőséget szerezni magának, s miképpen vezeti el 

önmagához a gyermekek által a szülőket, az ifjúság által az öregeket. 

Végül még egy jellegzetes vonását szeretném kiemelni egyházunk ébredésének. 

Ez az ébredés kiimádkozott ébredés. Világosan látja, hogy az ébredést nem 

lehet csinálni. Semmiféle emberi erőlködés sem tudja a halottat 

feltámasztani. Felöltöztetni tudja, virágillattal el tudja takarni a 

hullaszagot, díszes pompát tud a koporsó körül kifejteni, de a halottat nem 

tudja életre kelteni. Az ébredés Isten ajándéka, amelyet úgy kell kiimádkozni 

Őtőle. Egyházunk ébredési munkája előtt ott jár az imádkozók láthatatlan 

tábora, ugyanez ott áll hűséges hátvédként a munka mögött és együtt örvendező 

hálaadó seregként a munka után. 

Jézus nem azért mondotta el tanítványainak ezt a látását, hogy őket boldog 

öntetszelgésbe ringassa, vagy óemberük tétlenségét elősegítse, 





 

hanem éppen azért, hogy lássák meg milyen lehetőségeket rejtett el Isten a 

mai helyzetben és vállalják annak minden sürgető munkáját.  

„Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, 

hogy küldjön munkásokat az Ő aratásában.” (Máté 9, 37–38.) 

Az egyház lelki munkájáról szóló s az 1947. és 1948. év munkáját felölelő 

részletes jelentést az alábbiakban terjesztem elő. 

 

1. Egyházunk igeszolgálata 

 

Egyházunk a jelentés időtartamául szolgáló időben is tovább folytatta azt a 

gyakorlatot, hogy templomainkban kötött igék alapján történik az igehirdetés. 

Az 1947–1948. egyházi esztendőben az eisenachi perikopa-rend evangéliumi 

sorozata, az 1948–1949. egyházi esztendőben pedig a svéd perikopa-rend 

evangéliumi sorozata alapján történik az igehirdetés. 

Az igehirdetés számára komoly segítséget nyújt a Lelkipásztor című folyóirat, 

mely minden vasárnapra más és más munkaközösséggel dolgoztatja fel a kijelölt 

szentírási szakaszt exegetikai és meditációs szempontból és ezzel jó 

indításokat nyújt az igehirdetésre készülő  lelkipásztoroknak anélkül, hogy 

kész anyag nyújtásával elkényelmesedésüket segítené elő. Az igazi igehirdetés 

mindig teológiai és nem retorikai kérdés. Az igehirdetők teológiai kiképzése 

és továbbképzése tehát alapvető jelentőségű. Azért említem meg itt azt, hogy 

a MELE új vezetősége a lelkészek teológiai továbbképzését tervbe és komolyan 

munkába vette. 1947-ben Sopronban a hittudományi karral karöltve kéthetes 

lelkészi továbbképző tanfolyamot és azon az időszerű teológiai kérdések 

megtárgyalásán kívül homiletikai munkaközösségeket szervezett. Ezenkívül a 

MELE különböző vidéki központokban szintén rendezett pár napos továbbképző 

tanfolyamokat és ezzel kapcsolatban homiletikai munkaközösséget is. 

1948-ban a hittudományi kar 25 éves jubileuma alkalmából a hittudományi kar 

rendezett Sopronban tíz napos teológiai továbbképző tanfolyamot, melynek 

központi kérdése az egyház volt. Az egyház igeszolgálatának elmélyítését 

szolgálta a Belmissziói Munkaprogram is. Az 1947/48. évre külön kötetben, az 

1948/49. évre pedig a Lelkipásztor függelékeképp jelent meg. 

Hogy az ige élő igévé váljék az igehirdetők ajkán, ezt szolgálták a lelkész 

evangelizácók. 1947-ben 4, 1948-ban 7 lelkészevangelizáció volt. 

 

2. Egyházi munkások képzése 

 

Az egyház igeszolgálatában mindig kevés a munkások száma. Ébredési időkben 

különösen. Az egyház igeszolgálatában a hivatásos munkások mellett mindig 

szót kérnek belső és felső indításra a hitre jutott „laikusok”. Ébredési 

időkben különösen. A szolgálat felelőssége ismereteket követel. Az ébredési 

idők Sturm und Drang szakaszában különösen. 

Ez a látás indította egyházunkat a laikus munkások képzésének erőteljesebb 

megindításában. 

Tovább folyt a diakonisszák és diakónusok képzése. 1947-ben 12, 1948-ban 15 

diakonissza nyert kiképzést. Rajtuk kívül 1947-ben 2 diakónus. 

Új lehetőség nyílt e téren a népfőiskolák belmissziói tanfolyamokká való 

átszervezésével. Ez az 1948. évben történt meg. Öt helyen 





 

31 fiú és 59 leány, összesen 90 személy vett részt ezeken a tanfolyamokon. 

1948. augusztusában rendezte meg Dezséry László és Benczúr László vezetése 

alatt egyházegyetemünk az első hivatalos laikus-önkéntes egyházi munkásképző 

tanfolyamot Budapesten. Hat férfi és 12 nő vett részt a háromhetes 

tanfolyamon. Az eredmény további munkára bíztat. 

Új kezdet a nagytarcsai missziói intézet is, melynek 10 növendéke van. 

Tovább folyt a vasárnapi iskolai új nevén: gyermek-bibliakör vezetők képzése 

is. 1947-ben 10, 1948-ban 6 vasárnapi iskolai vezetői tanfolyam volt. A két 

évben összesen 900 vezető nyert kiképzést. 

 

3. Evangelizációs munka 

Kimutatás 

az egyházkerületek 1947. és 1948. évi evangelizációs munkájáról 

 

  1947 1948 

Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. 

1. Hány 

gyülekezeti 

evangelizáció 

volt 

34 11 27 57* 129 46 26 48 44* 164 

2. Az 

evangelizációk 

átlag hány 

naposak voltak? 

7 3-6 7 7 7 7 3-6 7 7 7 

3. Hány lelkész-

evangelizáció 

volt? 

- 1 2 1 4 - 2 3 2 7 

4. Hány papné 

evangelizáció 

volt? 

1 - 1 - 2 1 1 1 - 3 

5. Hány pedagógus 

evangelizáció 

volt? 

1 - 1 1 3 1 - 2 2 4 

6. Hány ifjúsági 

evangelizáció 

volt? 

6 4 26 -* 36 5 3 5 1* 16 

7. Hány 

gyülekezetben 

volt többnapos 

evangelizációs 

utómunka? 

10 11 - - 21 12 26 5 - 43 

8. Átlag hány 

naposak voltak 

a többnapos 

evangelizációs 

utómunkák? 

2-3 ? 3 - 3 2-3 ? 3 - 3 

9. Hány 

gyülekezeti 

közösségi 

konferencia 

volt? 

2 3 1 1 6 2 4 1* 1* 8 

 





 

 

  1947 1948 

Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. 

10. Hány külön az 

evangelizációs 

munkára 

beállított 

munkása van az 

egyházkerületne

k? 

1 1 5 - 7** 1 1 5 - 7** 

* Az adatok az előző évről szólnak 

** Országos munkánál: 2 

 

Az evangelizáció munkájában jelentős szerepe volt az Országos Evangelizációs 

Mozgalomnak. Az evangelizáció szolgálata ugyanis többé-kevésbé laza 

munkaközösségben folyik. Egyik kerületnek sincs elhatárolt kerületi 

evangelizációja s a kerületi munkások is kölcsönösen járnak más 

egyházkerületekben. A munkát összefogja az Országos Evangelizációs Mozgalom. 

Minden ősszel evangelizációt előkészítő konferenciát tart, amelyen 80–100 a 

résztvevők száma. Tavasszal pedig az evangelizáció munkásai számára tart 

csendes napot, átlag 20–30 résztvevővel. 

Az Országos Evangelizációs Mozgalom élés Csepregi Béla bányakerületi  

missziói lelkész áll s a Mozgalom két evangalizáló lelkészt tart 

szolgálatban: Balikó Zoltánt és Józsa Mártont. 

A Mozgalom értékes sajtómunkát is végez. Lapja, az Élő Víz, 1947-ben 16 

evangelizációs kiadványt jelentetett meg 77.500 példányban, 1948-ban pedig 9 

kiadványt 72.000 példányban. 

Külön említést érdemel, hogy a Mozgalom indította meg a „Levelező 

Bibliaiskolát”, mely 3000 példányban jelent meg. Eddig hat füzet jelent meg 

belőle. A levelező bibliaiskolások számára 3 külön konferenciát is tartott. 

 

4. Belmissziói munka 

Kimutatás 

az egyházkerületek belmissziói munkájáról az 1947. és 1948. évről 

 

 Kérdések 1947 1948 

Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. 

1.. Hány 

gyülekezetben 

volt vasárnapi 

iskola? 

26 23 ? 9* 128 106 28 ? 8* 142 

2. Hány vasárnapi 

iskolai csoport 

volt? 

209 23 ? 30* 262 216 42 ? 31* 289 

3. Hány 

gyülekezetben 

volt szervezett 

iskolai 

kisgyülekezet? 

- 4 6 2* 12 - 3 - 1* 4 

 





 

 

 Kérdések 1947 1948 

Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. 

4. Hány 

gyülekezetben 

volt bibliaköri 

munka? 

94 31 150 21* 296 94 37 150 22* 303 

5. Vallásos estek 

száma? 
412 293 870 286* 1861 483 599 914 180* 2176 

6. Presbiterek 

részére tartott 

előadások 

száma? 

185 80 - 14* 279 204 80 5 37* 326 

*Az adatok az előző évről valók 

Az egyház életének mindig vannak kijegecesedési pontjai. Ezek belmissziói 

központokká alakulnak, ahonnan az áldások elővize folyik szerteszét az egyház 

életébe. 

A gyenesdiásdi Belmissziói Otthon, Kapernaum ezek között egyike a 

legrégibbeknek. Az 1948. évben 14 konferencia és tanfolyam volt az épületben 

1286 résztvevővel. A konferenciák létszáma akkorára nőtt, hogy az eredeti 

épülethez bérelt új épületek sem bírták befogadni rendesen a részt venni 

szándékozókat, szükségessé vált az épület kibővítése. A mai körülmények 

között annak terheivel egyházunk nem tud megbirkózni, azonban legalább egy 

nagy előadóterem létesítését szeretné biztosítani. E célra az Otthon 

vezetősége gyűjtést indított a gyenesdiásdi Otthonban áldást nyert hívek 

között. Az intézet új lelki vezetőt kapott Laborczi Zoltán m. lelkész és új 

gazdasági vezetőt Jónás Lajos nyug. esperes személyében. 

A gyenesdiásdi Kapernaum mellett 1947-ben egy új belmissziói központ 

létesült. Ez év tavaszán indult meg az élet a fóti Mandák Belmissziói 

Otthonban. Néhai Mandák Mária adományaképpen örökölte ezt az épületet a pesti 

felső egyházmegye. A háborútól erősen megrongált épületet a svéd hittestvérek 

adományából kijavították s 50 személy számára berendezték. Mindjárt az első 

évben 17 konferenciát tartottak benne, melyen 1300-an vettek részt, a 

konferenciákat három hónapos népfőiskola fejezte be, melynek 25 bennlakó 

résztvevője volt. 

1948-ban kibővítették az otthont, mely így 100 személy befogadására vált 

alkalmassá. Ez évben 26 konferenciát tartottak, melyen 196 napon keresztül 

1.628 konferenciázó vett részt. Ezenkívül tartottak háromhetes 

leánytanfolyamot, melynek 20 hallgatója volt s két és fél hónapos belmissziói 

tanfolyamot, melyen 11 paraszt ifjú vett részt. 

Ugyanebben az évben létesült a répcelaki Belmissziói Otthon is, s lett az 

északnyugati dunántúli egyházmegyék belmissziói központja. Az 1948. évben 17 

konferenciát, illetve csendes napot rendeztek, melyen 957 résztvevő jelent 

meg. Különösképpen beváltak a havonként ismétlődő csendes vasárnapok. Minden 

hónap első vasárnapján összegyűjti az otthon csendes vasárnapra, egésznapos 

konferenciai elfoglaltságra azokat, akik az Otthonban áldást nyertek és 

hitükben erősödni szeretnének. Az otthon egyházföldrajzi és vasúti 

összeköttetési szempontból igen kedvező földrajzi helyzete az intézmény jövő 

munkáját illetőleg nagy reményekre jogosít. 

Az ország északnyugati részében Szilvásváradon alakul ki nyári belmissziói 

központ. Az ózdi gyülekezet régebb idő óta használja Szilvásváradot a nyári 

lelki munka áldott helyéül. Az utóbbi időben helyi 





 

jelentőségén túlnőve egyházmegyei, sőt egyházkerületi s néha még ezen túlmenő 

országos vonatkozású konferenciák színhelye is lett. Külföldi hittestvérek 

segélyéből sikerült az 1948. évben a tábor felszerelését korszerűsíteni, ami 

a munkát nagyban elősegítette. 

Itt kell megemlítene, a FÉBÉ Diakonissza Egyesület hűvösvölgyi és 

klotildligeti munkáját is. Mindkét helyen évek óta folyik az evangélium 

szolgálatának áldott és eredményes munkája. Konferenciák vannak minden évben 

férfiak, asszonyok, leányok, diákok, fiúk, Fébé tagok és diakonisszák 

részére. Egyiknek-másiknak 5–600 résztvevője is volt. 

 

5. Ifjúsági munka 

Kimutatás 

az egyházkerületek ifjúsági munkájáról az 1947. és 1948. évről 

  1947 1948 

Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. 

1. Hány 

gyülekezetben 

folyik 

rendszeres 

ifjúsági munka? 

36 30 70 13* 149 42 26 66 15* 149 

2. Hány 

gyülekezetben 

volt külön 

ifjúsági 

bibliakör? 

36 30 - 13* 79 42 26 - 15* 83 

3. Hány külön 

ifjúsági 

lelkésze van az 

egyházkerületne

k? 

1 - 1 - 2 1 - 1 - 2 

4. Hány külön 

ifjúsági 

munkára 

beállított 

diakonisszája 

van az 

egyházkerületne

k? 

- - 3 - 3 - - 3 - 3 

5. Hány 

gyülekezetben 

volt ifjúsági 

evangelizáció? 

11 4 - - 15 9 5 3 - 17 

6. Hány 

gyülekezetben 

volt fiútábor? 

3 1 ? 2* 6 2 2 ? 2* 6 

7. Hány 

gyülekezetben 

volt 

leánytábor? 

- 1 ? 2* 3 - 2 ? 2* 2 

9. Hány 

gyülekezetben 

volt ifjúsági 

csendes nap? 

7 - ? 1* 8 9 6 ? - 15 

*Az adatok az előző évről szólnak 

 

Az ifjúsági munka összesítő kimutatása mellett külön meg kell emlékeznünk 

arról, hogy a dunántúli egyházkerület 1947-ben „Dunántúli Evangélikus 

Ifjúsági Misszió” néven Répcelakon ifjúsági belmissziói 





 

otthont létesített. E célra az egyházkerület Dr. Ajkay Istvántól 15 

esztendőre bérbe vette répcelaki házát s az egyházkerület ifjúságának 

bekapcsolódásával gyűjtést indított az intézmény felszerelésére. Felszerelése 

az 1948. év folyamán részben külföldi segélyből megtörtént s munkáját a 

legszükségesebb felszereléssel ellátva folytatja. 

Az Otthonban rendezett ifjúsági alkalmak a következők: 

 

 1947 1948 

 fiú  leány fiú  leány 

Ifj. vezető konf.  2   1  

Téli tábor 1  2 1  2 

Ifjúsági konferencia 1  2 2  3 

Diákkonferencia 1  1 -  1 

Gördülő konferencia -  - 1  1 

Vasárnapi isk. vez. 

konferencia 

 2   2  

 

Külön kell megemlékeznünk az ifjúsági munkánál az Evangélikus Keresztyén 

Ifjúsági Egyesület munkájáról. Az egyesület az eddigi ifjúsági egyesületi 

négyes program helyett Cselekedetek 2, 42 biblikus négyes programját vallja 

teljes határozottsággal és elismerésre méltó következetességgel. 

Ifjúsági napot, illetve gyülekezeti ifjúsági látogatást végzett 

1947-ben 29 gyülekezetben 

1948-ban 20 gyülekezetben 

1948-ban 1132 fiú és leány vett részt ezeken az alkalmakon. 

Ifjúsági evangelizációt 1947-ben 5 gyülekezetben, 1948-ban 7 gyülekezetben 

végzett. Az 1948. évi ifjúsági evangelizáció résztvevőinek száma 450. 

Téli tábort 1947-ben 2 alkalommal, 1948-ban hat alkalommal tartott. Az 1948. 

évi téli táborokon 62 gyülekezetből 470 fiú és leány vett részt. 

Nyári tábort 1947-ben 7 alkalommal tartott, amelyeken 132 gyülekezetből 619-

en vettek részt. 1948-ban 2 vezetői, 5 ifjúsági és 2 serdülő tábort tartott. 

Ezeken az alkalmakon 72 gyülekezetből 810-en vettek részt. 

Pünkösd ünnepén megtartotta hagyományos 3, illetve 4 napos körzeti 

konferenciáját. 1948-ban ezen az alkalmon 8 gyülekezetből 180-an vettek 

részt. 

Az EKIE munkájához szükséges anyagiak 1/3 részét az Ökumenétől kapta, 2/3 

részét belső anyagi forrásokból hozta össze. Nagyjelentőségű volt a munka 

számára az, hogy az Ökuméne hat sátort ajándékozott az ifjúsági munkának. A 

háború előtt évente 15.000 fiú és leány vette igénybe egynapos alkalmakon az 

egyesület szolgálatát, de akkor nem volt érdeklődés a hosszabb, elmélyedő 

alkalmak iránt. A háború óta megnövekedett az érdeklődés a többnapos, egész 

hetes alkalmak iránt, ami ifjúságunk lelki igényének növekedését jelenti. 

Az ifjúsági munkánál kell megemlékeznünk a népfőiskolai munkáról is. A 

vonatkozó rendelkezések az elméleti és gazdasági továbbképzés munkáját nem 

teszik lehetővé az egyház által fenntartott régi népfőiskolákban, ezért 

egyházi népfőiskoláink a kizárólagos lelki kiképzésre tértek át. 

A nagytarcsai Tessedik Sámuel Népfőiskolát Nagytarcsáról Fótra hozták át. Itt 

1947-ben egy 3 hónapos fiú tanfolyam volt 25 résztvevővel. 





 

A népfőiskolai munka szüneteltetése óta belmissziói tanfolyamként működik 

tovább az intézet kimondottan lelki irányban, gyülekezeti munkára való 

felkészítés célkitűzéseivel. 1948-ban egy ilyen fiútanfolyamot tartott 2,5 

hónapos időtartammal 11 résztvevővel és egy leánytanfolyamot 3 heti 

időtartammal 20 résztvevővel. 

A Fébé leány népfőiskolája 1947-ben egy tanfolyamot tartott négy hónapi 

időtartammal 17 résztvevővel, 1948-ban pedig egy három hónapos belmissziói 

téli tábort 11 résztvevővel. 

Az orosházai EKIE népfőiskola szintén belmissziói intézetté minősült át. 

Egyhetes táborokat, konferenciákat tartott fiúk és leányok részére. 1947-ben 

egy fiú- és egy leány tanfolyam volt 9 résztvevővel. 1948-ban ugyancsak egy 

fiú- és egy leány tanfolyam volt 14 résztvevővel. 

A dunántúli egyházkerület népfőiskolai munkája a fiúk részére Gyenesdiásdon, 

a leányok részére Répcelakon folyt. 

Gyenesdiásdon 1947/48-ban egy három hónapos népfőiskolai tanfolyam volt 16, 

1948-ban egy belmissziói tanfolyam 6 résztvevővel, Répcelakon 1947-ben egy 4 

hónapos leány tanfolyam 39 résztvevővel s 1948-ban egy héthetes leány 

tanfolyam 14 résztvevővel. 

 

6. Az egyházkerületek diákmunkája az 1947. és 1948. évben 

 

  1947 1948 

Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. Bá-

nyai 

D. in-

neni 

D. tú-

li 

Ti-

szai 

Össz. 

1. Középiskolai 

diákok száma 
3684 177 2040 1712 7613 3539 88 1919 582 6128 

2. Hány 

gyülekezetben 

volt külön diák 

istentisztelet? 

9 1 9 4 23 9 4 9 4 26 

3. Hány 

gyülekezetben 

volt külön diák 

bibliakör? 

9 - 9 2 20 9 3 9 3 24 

4. Hány 

gyülekezetben 

volt 

diákkonferencia 

vagy csendes 

nap? 

7 - 8 5 20 7 2 9 4 22 

 

7. Munka az egyetemei ifjúság között 

 

Az egyetemi ifjúság lelki gondozását az 1947. és 1948. évben is Dezséry 

László egyetemi lelkész végezte. 

A munka alapja a bibliaköri munka volt, mely elsősorban az evangélikus 

vezetés alatt álló intézményekben működött. Új vonás ebben a munkában a 

szigorúbb leegyszerűsödés, az evangélium lényeges üzenetének keresése s a 

nagyobb vágyakozás az összejöveteli alkalmak után. Az előadáson a bibliakörön 

kívüli problémák megtárgyalása úgyszólván teljesen elmaradt. 1948 őszén némi 

megtorpanás volt a munkában az egyetemi egységszervezettel való viszony 

tisztázatlansága miatt. Ez a feszültség azonban feloldódott. Új vonás az is, 

hogy a diák szociális intézmények ifjúsága volt elsősorban segítő és 

érdeklődő elem a munkában. 





 

Ádventben és böjtben mindkét évben nagyobb szabású csendes hét volt központi 

evangelizációval és az egyes karokon tartott 2–3 napos csendes napokkal. 

Jelentőségükben igen emelkedtek a konferenciák, 1947-ben 130-as létszámú 

konferencia volt Gyenesdiásdon. 1948-ban pedig ugyanott két egyhetes tábor. 

Az egyik kimondottan evangelizációs céllal, 47 diák részvételével. A másik 

nemzetközi diáktábor volt, melyen 130 magyar és külföldi diák vett részt. (7 

svéd, 5 dán, 3 finn, 4 osztrák, 1 francia.) 1948 telén Bagolyirtáson volt 23 

személlyel téli konferencia. 

Az hazai ökumenikus munka szervezése, a külföldi kapcsolatok fenntartásán és 

nagyobb vallási megmozdulások szervezésének érdekei 1947-ben felvetették a 

Lutheránus Diákszövetség megalapításának szükségletét. A megindult 

szervezkedés az egyetemi egységszervezet kialakítása következtében 

abbamaradt. Biztosítani lehetett azonban a Diákszövetség elismertetését a 

Keresztyén Diákszövetségben s a hazai egyéb diákszövetségekkel együtt 

alakított nemzeti bizottság révén az ökumenikus segélyezésben. 

Diák szociális téren tovább folyt a Protestáns Diákmenza munkája, mely 340 

diáknak nyújt heti 10, 14 vagy 20 Ft-ért napi kétszeri étkezést. A 

diákmenzáknak 150 evangélikus tagja van. 

Új diák szociális munka az Egyetemei Leányotthon, mely az Országos Luther 

Szövetség keretében működik s melyben az 1947–48-as tanévben 28, az 1948–49-

ben 42 leány nyert elhelyezést. A leányok rendszeres lelkipásztorolásban 

részesülnek. Külön evangelizációjuk is volt. 

Dezséry László egyetemi lelkész a munkát bekapcsolta a nemzetközi 

vérkeringésbe is. 1947 nyarán részt vett Oslóban a keresztyén ifjúsági 

konferencián s utána tanulmányutat tett Finnországban, Svédországban, 

Dániában és Svájcban. Sok előadást tartott és felvette a kapcsolatot az 

Egyházak Világtanácsa ifjúsági osztályával, a Keresztyén Világszövetséggel és 

a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Világszövetségével. Útjának eredménye volt 

a nemzetközi gyenesdiásdi diáktábor a további meghívások, melyek során 1948 

márciusában és áprilisában Svájcban volt az európai ifjúsági vezető 

konferencián és utána a Bossey ökumenikus intézet ifjúsági vezető 

tanfolyamán. 1948 júliusában Kelet-Európa képviselőjeként vehetett részt a 

Keresztyén Ifjúság Világtanácsának első ülésén. Ennek a tanácsnak egy évig 

tagja. 

1948. májusában a Világ Diákszövetség elnöke, Robert C. Meckei látogatta meg 

munkánkat, egyetemi hallgatóink részére pedig sok külföldi meghívás érkezett. 

Ebből öt kiküldetést lehetett megvalósítani. 

1947 őszén Dezséry Lászlót megválasztották a Magyarországi Ökumenikus 

Bizottság ifjúsági albizottságának elnökévé. E minőségben fordításában és 

szerkesztésében megjelent az Oslói riport c. könyve és rendeztetett meg 1947 

karácsonyán a nagy ifjúsági utcai evangelizáció. 

 

8. Diakonissza munka 

A Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület és Diakonissza Anyaháznak 138 

diakonisszája van. Ebben a számban nincsenek benne a beteg és a munkából 

kidőlt testvérek, valamint a növendékek. 

Az 1947. év folyamán a diakonissza- és diakónus-képző tanfolyamot 9 nő és 2 

férfi végezte el, 1948-ban 9, a most folyó diakonisszaképző tanfolyamon 15 

növendék van. 

Az anyaház munkájának legfontosabb része a missziói lelki munka. Rendszeresen 

tartanak istentiszteletet, bibliaórákat, áhítatokat s a szokásos 

konferenciákat férfiak, asszonyok, leányok, diákok, fiúk, Fébé 





 

tagok és diakonissza testvérek részére. Végeznek önálló evangelizáló munkát s 

bekapcsolódtak az országos evangelizáló munkába. Diakonisszáik és diakónusaik 

15 gyülekezetben szolgáltak ilyen formán a 3 vasárnapi iskolai tanfolyamon 

működtek közre. A budapesti egyházmegye ifjúsága számára rendszeres havi 

összejöveteleket tartottak. 

Az 1948. esztendőben ehhez a munkaterülethez új missziói munkaterületként 

jött a fogházmisszió egy Fébé munkással, valamint a zsidó misszióba való 

bekapcsolódás. 1948-ban evangelizáló munkát végeztek 45 gyülekezetben, 

gyülekezeti szolgálatot 18 gyülekezetben 20 testvérrel. Havonta egyszer 

jártak rendszeresen öt gyülekezetbe. 

Az egyesület saját nyomdával rendelkezik és értékes sajtószolgálatot végez. 

1947-ben hat művet adott ki 13.000 példányban, 1948-ban 17 művet 33.500 

példányban. Ezek között különösképpen fontos szolgálatot végez a biblia 

rendszeres olvasásához kiadott Útmutató. 

Az egyesület az intézmények egész sorában végzi a szeretet szolgálatát. 1947-

ben két új intézményt létesített. Az egyik a praetuberkulotikus gyermekotthon 

20–25 leánygyermek részére, a másik egy bölcsőde Rákoskeresztúron 25-ös 

létszámmal. Ebben az évben a székesfőváros Szent Margit kórházából az ott 

betegápolást végző diakonisszákat áthelyezték az Új Szent János kórházba. 

Az 1948. esztendőben 16 saját intézményükben 59 diakonissza látta el a 

szeretetmunkát s új intézményként létesült a Mátraszentimre-Bagolyirtáson 

levő testvérüdülő. Megszüntette az egyesület a nyíregyházi könyv- és 

papírkereskedését. 

1947-ben ajándékozás útján gyarapodott az egyesület egy zugligeti villával, 

melyben a praetuberkulotikus otthon van elhelyezve, vétel útján a Belvedere 

ingatlankomplexummal kórház céljára és egy kiskőrösi házrésszel, juttatás 

révén pedig Mátraszentimre-Bagolyirtáson három parasztházzal. 1948-ban az 

egyesület házingatlant vásárolt parókia céljára, 7 kat. holdat kapott 

népfőiskolai célra s a székesfővárostól 2 k. holdat kórházteleknek. 

Az egyesület második rendes lelkészi állás szervezését határozta el. 

Az 1948. évben az egyesület az egyházegyetem intézményévé lett. Összes 

ingatlan és ingó vagyonát, valamint intézményeit az egyházegyeteme ruházta át 

s az egyházegyetem és a diakonissza intézet közötti jogviszonyt a Fébé 

közgyűlése és az egyetemes presbitérium szabályzattal rendezte. 

A győri Diakonissza anyaház diakonisszáinak létszáma 52. 1947-ben 3, 1948-ban 

6 diakonisszajelöltje volt az anyaháznak. Intézményeinek száma 1947-ben 5 

(leányinternátus, aggok otthona, nyugdíjasok otthona, két árvaház), 1948-ban 

új intézmény a soproni üdülő, mely gyermeknyaraltatásra, diakonisszák 

pihenésére és felnőttek üdülésére szolgál. Állomásainak száma 1947-ben 10, 

1948-ban 20. 

1948 tavaszán Lukács István igazgató távozásával megszervezést nyert az 

intézeti lelkészi állás, mely Veöreös Imre lelkésszel töltetett be. Ugyanez 

esztendő őszén hosszas betegség után elhunyt Huber Etelka, az anyaház első 

főnöknője, aki 1910-ben kezdte meg az akkor létesített győri diakonissza-

állomáson győri szolgálatát. Ebből a diakonissza-állomásból fejlődött a 

későbbi anyaház. Új főnöknővé Buthy Ella diakonissza választatott meg. 

A diakonisszák közül 12 háztartási, 11 gyermeknevelő, 9 betegápoló és 

öreggondozó, 9 gyülekezeti, 4 városi szociális, 3 evangelizáló, 1 tanítónő, 1 

belmissziói-otthoni, 1 irodai, 2 vezetői munkában s 2 betegállományban van. 





 

A békéscsabai Diakonissza-egyesület 1948-ban ünnepelte fennállásának 20 éves 

fordulóját, árvaháza pedig 25 éves jubileumát. 

Az anyaháznak jelenleg 5 diakonisszája és 3 jelöltje van. A diakonisszák 

számának csökkenése következtében több munkaterületről kénytelen volt 

kivonulni. Így a városi közkórházból, szeretetházból és egészségvédő 

intézetből. 

Van árvaháza, ahol jelenleg 24 gyermeket gondoznak, aggok háza, amelyben 17 

elagott van. Leányinternátusában 1947–1948-ban 43 növendék volt. 1948 őszén a 

megváltozott körülmények folytán az internátust nem nyitották meg. Az intézet 

leányinternátusi részét államosították. 

A nővérek magánápolás terén is teljesítettek szolgálatot. 

A diakonissza anyaház és szeretetintézményeinek fenntartásáért tekintélyes 

áldozatot hoz a békéscsabai egyházközség, mely perselypénzének 2/3 részét és 

évi 75 q búzaértékű segélyt ad a szeretetintézményeknek. 

1948. decemberében előzetes megbeszélés után megalakult a Magyar 

Diakonisszaházak munkaközössége, mely azóta már külön összejövetelt is 

tartott. 

 

9. Egyes szeretetintézmények 

 

A bányai egyházkerületben négy nagyobb létszámmal működő árvaház van. A 

békéscsabai árvaház 24, a szarvasi 16, a Budapest Deák téri 32, a fóti 

árvaház 18 gyermekről gondoskodik. Ez összesen 90 gyermek. 

A békéscsabai árvaház az 1948. évben ünnepelte fennállásának 25. 

évfordulóját. 

Békéscsabán, Pesten és Kelenföldön szeretetotthonban van, Békéscsabán 17, 

Pesten 30, Kelenföldön 8, összesen 55 elaggott számára. 

A pesti és a budavári egyházközségben ezenkívül gyülekezeti szeretetkonyha is 

működik. 

A Fébé szeretetintézményeiről a diakonissza munka rovatában van szó. 

A dunáninneni egyházkerületben Balassagyarmaton működik a Prónay Szeretetház, 

mely 6–7 elaggottat tart el. 

A dunántúli egyházkerületben Pécsett működik a Baldauf Gusztáv 

Szeretetotthon. 1947-ben 12, 1948-ban 19 árvát tartott el. Árvaházán kívül 

leányinternátusa is van, melyben 1947-ben 8, 1948-ban 9 növendék lakott. Idős 

asszonyok számára is biztosít otthont. 1947-ben 12, 1948-ban 14 ilyen idősebb 

nő volt az otthonban. Az otthon épületét az 1948. évben külföldi segélyből és 

gyülekezeti támogatásból rendbe hozták. 

Sopronban gyülekezeti árvaház van, mely 1947-ben 21, 1948-ban 26 árva 

gyermeket tart el. 

Ugyanebben az épületben van diákinternátus. 1947-ben 32 fiú- és 5 leány 

növendék lakott az internátusban, 1948-ban pedig 29 fiú és 8 leány. 

A gyülekezetnek ínségkonyhája is van, melyben novembertől júniusig 1947-ben 

229 személynek főztek naponta, 1948-ban pedig 185-nek. Az így segélyezettek 

legnagyobb részt tanulók, ezenkívül elaggott és elhagyatott felnőttek, 

mégpedig felekezeti különbség nélkül. 

Celldömölkön is működik árvaház. Eredetileg Vásárosmiskén keletkezett 1942-

ben s onnan helyszűke miatt jött át Celldömölkre. A kemenesaljai egyházmegye 

vette gondozásába. 20 árva gyermeket gondoznak. 

A győri diakonisszaház szeretetintézményeiről másutt van szó. 





 

A tiszai egyházkerületben Nyíregyházán van szeretetotthon. 1947-ben 22 árvát 

és 4 elaggottat gondozott, ezenkívül 100 iskolás gyermeknek és öregnek 

nyújtott étkeztetést február 9-től június 20-ig. 1948-ban a szeretetotthon 

létszáma nem változott, ellenben a szeretetotthont a nyíregyházi nőegylettől 

átvette a tiszai egyházkerület. A szeretetotthon egyik árvája férjhez ment. A 

szeretetotthon, illetve az annak gondozását végző nőegylet saját lányának 

tekintette a menyasszonyt, összegyűjtötte menyasszonyi kelengyéjét, 

háztartási felszerelését s úgy adta férjhez, mintha szülője lett volna. 

Az egyházkerületi szeretetmunkákon kívül meg kell emlékeznünk az Országos 

Luther Szövetség árvaszakosztályának munkájáról. 

Jakus Imre lelkészt Kapi Béla püspök 1947 elején az árvaügy országos 

vezetésével megbízta s munkáját a Luther Szövetség keretébe utalta. Az 

Országos Luther Szövetség Jakus Imrét titkárává választotta és az árvamunkát 

országos szövetségi munkának elismerte. Az országos árvamunka a következő 

célkitűzésekkel indult el: 

a) Az egyes árvaházak önkormányzatának épségben tartása mellett az árvaházak 

együttműködése abból a célból, hogy a férőhelyek központilag 

nyilvántartassanak és hogy minden gyermek a képességeinek megfelelő helyre 

kerülhessenek. 

b) Gyenge tüdejű gyermekek részére üdülőtelep létesítése, 

c) az árvaházak önellátásának biztosítása céljából árvabirtok felállítása, 

d) országos pénz- és élelemgyűjtés megszervezése, 

e) szakirányú nevelést adó árvaházak létesítése, 

f) a gyülekezetek felelősségének felébresztése az árvák iránt sajtó útján. 

Az árvaszakosztály sok gyermeket helyezett el a neki megfelelő árvaházban. Az 

országos földbirtokrendező bíróság által Mátraszentistvánon 10 házat kapott 

és ott üdülőtelepet rendezett be, melyben 1948 nyarán 70 gyermek üdült. 

Sréter Ferenc budai lelkésszel 12 éves haszonbérleti szerződést kötött s 

ennek alapján átvette és beinstruálta a szandai 100 holdas árvabirtokot. Az 

árvák részére országos gyűjtést szervezett, melynek pénzügyi eredménye közel 

10.000 Ft, természetbeni eredménye pedig 6000 kg élelmiszer volt, amely hét 

árvaház között osztatott szét az oda beutalt gyermekek arányában. A szandai 

birtokon 15 fiúgyermek részére földmíves szakképesítést adó fiúárvaház 

számára épületet épített. 1948. augusztusában, amikor a szakosztály munkájába 

8 vidéki lelkész is bekapcsolódott, ezekkel Budapesten 5 napos konferenciát 

tartott. 

Az árvaszakosztály munkája az 1948. esztendőben súlyos válságba került. A 

kormány intézkedései alapján a szandai földbirtokot az ottani kisbérlő 

szövetkezet vette igénybe s így az árvaszakosztály az a birtokot kénytelen 

volt fölszámolni s a Szandán felépített és berendezett árvaházat már nem 

tudta megnyitni. A mátrai üdülőtelepet is kénytelen volt átadni a bányai 

kerületnek. Mindezekkel tekintélyes adósság maradt az árvaszakosztály terhén. 

Az árvaszakosztály vidéki lelkészek bevonásával gyűjtőkörútra indult, 

amelynek természetbeni eredménye az árvák ellátását szolgálja, s az árvaházak 

között kerül elosztásra, pénzbeli eredményét pedig az adósság törlesztésére 

fordítja. 

 

10. Egyesületi munka 

 

Az Országos Luther Szövetség 1947-ben Evangélikus Hetet rendezett, mely az 

evangélikus egyháztársadalom tekintélyes rétegét mozgósította. 





 

Az 1947/48. évben 22 evangélikus napot rendezett különböző gyülekezetekben s 

megtartotta a férfi értelmiség részére rendezett hagyományos 

evangelizációját. A Deák téri templomban centenáris ünnepséget, a 

Zeneakadémián egyházzenei hangversenyt tartott. „Hit és tudomány” címén 

zsebkönyvtár-sorozatot indított meg, melyben két kötet jelent meg Dr. Reök 

Iván elnök tollából. 

A szövetség szeretetszolgálata az árvaszakosztály keretében működött, melyről 

külön pontban számoltam be. Az árvaügyön kívül a szövetség kezdeményezésére 

és közreműködésével létesült a budapesti főiskolai leányotthon és a 

mátraszentistváni bányakerületi üdülő. 

A Magyarországi Evangélikus Misszióegyesület 1947/48. évi munkájának 

legjelentősebb mozzanata az, hogy 1948. október 17-én megnyitotta 10 

jelentkezővel a missziói iskolát. 

1947 és 1948 nyarán jól sikerült missziói konferenciát, 1948. decemberében a 

zsidómisszió ügyében teológiai konferenciát rendezett. 

A Luther Társaságról az egyházi sajtó rovatában van szó. 

Az Egyházkerületek Jóléti Egyesületének taglétszáma 10.228-ra emelkedett. A 

forint bevezetése óta 1948 végéig 31.911 Ft segélyt adott 81 elhunyt tag 

hozzátartozóinak, 5.948 Ft-ot a négy egyházkerületnek s 3.334 Ft-ot egyes 

egyházközségeknek. 

Az Evangélikus Papnők Országos Szövetségének célkitűzése kétirányú, a 

papnéképzés és az özvegy papnék felé irányuló szeretetmunka. A cél érdekében 

papné evangelizációkat, csendes heteket és napokat rendezett, mégpedig 1947-

ben kettőt, 1948-ban hármat. 

Az özvegy papnék kistarcsai otthona sok nehézséggel küzdött. A központi 

fűtést még nem tudta a szövetség helyreállítani. Jelenleg 7 lakó van. A 

szövetség kénytelen volt belátni, hogy a maga erejéből az épületet teljesen 

kihasználni és üzembe helyezni nem tudja, ezért átadta az egyetemes egyháznak 

és felajánlotta, hogy azt továbbra is vezeti. A szövetség az Otthon 

barátaiból támogatókört szervez. Ezek rendszeres pénz- vagy természetbeni 

adományokkal segélyeznék az Otthont. Foglalkozott a szövetség azzal a 

gondolattal is, hogy a kistarcsai épületet egy kisebb budapesti épülettel 

cserélné fel, melyet átmeneti szállásadással is lehetne jövedelmezőbbé tenni. 

Ennek nehézsége, hogy az Otthon imaterme a kistarcsai szórvány otthona. A 

szövetség az egyetemes egyház támogatásától az Otthon fellendülését reméli. 

 

11. Egyházi sajtó 

 

Egyházi sajtónk legjelentősebb tényezője a Új Harangszó. Életében jelentős 

változás volt az, hogy az 1948. év tavaszán Lukács István szerkesztő győri 

lelkésszé való megválasztatása következtében a lap szerkesztőjévé Veöreös 

Imre választatott meg, a kiadóhivatal és könyvkereskedés vezetését pedig Dorn 

Vilmos vette át. A lap megjelenését a miniszterelnök 1948. szeptember 9-én 

betiltotta, de 1948. október 31-étől szerkesztőbizottság szerkesztése mellett 

újra engedélyezte. 

A lap 1947/48. évben 14 kiadványt adott ki, amelyek közül kiemelkedik D. Dr. 

Prőhle Károlynak „A hit világa” címen megjelent dogmatikája. 

Az 1947. évben a lap olvasóinak adományaképpen 1.850 Ft-ot gyűjtött, főként 

árvamunkára, az 1948. évben pedig különböző egyházi feladatokhoz 7.000 Ft-ot 

gyűjtött és továbbított, ezenkívül hetenként 5–600 ingyen példányt küld szét 

kórházakba, szórványokba, gyülekezeti 





 

munkába. 

A Harangszó könyvkereskedés a gyülekezeti iratterjesztések megszervezése és 

fellendítése érdekében fejt ki értékes tevékenységet. 

Az Új Harangszó inkább a falusi gyülekezetek lapja lévén, régóta érezte 

hiányát egyházunk már annak, hogy legyen lapja az értelmiségnek és azoknak az 

egyházi rétegeknek, melyek a harangszó olvasókörén kívül esnek. Így indult 

meg újra 1948 őszén az Országos Luther Szövetség lapja, az Evangélikus Élet, 

Dr. Gaudy László és Dezséry László szerkesztésével. A lap a gyülekezetek és 

hívek egyházpolitikai nevelését jelentősen munkálja. 

Kimondottan hitbuzgalmi folyóirat az Élő Víz, az Országos Evangalizációs 

Mozgalom lapja. Erről a jelentés más pontjában emlékeztem meg. 

A Lelkipásztor a lelkészek szakfolyóirata. Szerkesztését a püspöki 

konferencia megbízásából Molitórisz János esperesnek a szerkesztői tisztéről 

való lemondása következtében 1947-ben Veöreös Imre lelkész vette át. Az új 

szerkesztő új életet vitt a régi folyóiratba. Kész igehirdetés helyett 

anyagot nyújt az igehirdetéshez, tájékoztat az egyház legidőszerűbb 

kérdéseiről. Jelentős munkát végez a zsinat előkészítésében. Igehirdetési 

anyagát az ország különböző helyein szolgáló lelkészekből szervezett 25 

homiletikai munkaközösség írja. A lap hivatalos egyházi kiadvány s mint ilyen 

közli a püspöki értekezlet körlevelét is. 1948-ban kiadta Scholz Lászlótól 

Judás levelének magyarázatát és a Gyermeklant gyermek istentiszteleti 

liturgiáját. 

Célszerűségi okokból ez 1948. évben a Belmissziói Munkaprogram is a lap 

függelékeképpen jelent meg. 

Az Evangélikus Nevelő címen indított egyházi tanügyi folyóirat, valamint az 

Országos Tanítóegyesület lapja, az Evangélikus Népiskola, az iskolák 

államosítása következtében megszűnt. 

Az egyházi sajtó rovatában emlékezem meg a Luther Társaságról is. 

A Társaság az 1947., 1948. évben 7 munkát adott ki 23.800 példányban. Ezek 

közül legjelentékenyebb Girtz Bo: Hitből élünk című regénye. Kiadta a 

Társaság az Evangélikus Teológiai című szaklapot, mely értékes teológiai 

tanulmányokat tartalmazott. A Társaság a közelmúltban tisztújítást tartott. 

Elnöke Darvas József miniszter, ügyvezető elnöke Grünvalszky Károly lelkész 

lett. 

A Fébé sajtószolgálatáról a diakonissza munkáról szóló fejezet szól. 

Legyen mindenért Istené a dicsőség, mienk pedig orcánk pirulása. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyházi elnök jelentését köszönettel fogadja, a 

lelki munka eredményeit örömmel üdvözli, a munkások munkáját megköszöni s 

őket további hűséges munkára kéri és buzdítja. 

 

13. (V. I.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti összefoglaló jelentését. 

A legutóbbi közgyűlés óta hét ízben tartott ülést. 

1948. évi február hó 19-i ülésében a következő kérdésekkel foglalkozott: a 

rögzített püspöki székhellyel bíró egyházkerületek püspökének lelkészi 

beiktatása. – A kitelepült és kitelepített lelkészek állásának megüresedése. 

– A püspöki kereszt. – A két protestáns egyház javadalmas tisztviselőinek 

házasságkötésével kapcsolatban 1941-ben kötött megállapodás kibővítése. – A 

segélyosztó bizottság kiegészítése. – Az egyetemes pénztáros és ellenőr 

megbízatásának meghosszabbítása. – Az egyetemes (meliorációs) segélykölcsön 

alap. – Az ökumenikus (Eclop) segélykölcsön alap. – A püspöki javadalmi és 

nyugdíjintézeti 





 

földbirtokok igénybevételével kapcsolatos csereingatlanok. – Az egyetemes 

székház helyreállítása. – A gyenesdiásdi belmissziói otthon által az 

egyházegyetem céljaira nyújtott 5.000 pengő kölcsön.– A Teológusok Otthonának 

ügye. 

1948. évi április hó 22-i ülésében a következő kérdésekkel foglalkozott: Az 

egyetemes felügyelő szolgálata. – D. Kapi Béla püspöknek az egyházi elnöki 

teendők alól huzamosabb ideig való felmentése. – Luther tanítása az egyház és 

az állam viszonyáról. – az 1948. évi március hó 20-án elhangzott deklaráció 

elfogadása. – Az egyház és állam közti viszony anyaga. – A kormánnyal 

meginduló tárgyalásokkal kapcsolatos intézkedések. – Egyesületek 

ingatlanvagyonának átvétele. – A közalapi járulékok felhasználása. – Az 

állami általános iskolai tankönyvek iskoláinkban való használatának 

engedélyezése. – Az általános iskolai vallástanítási tanterv és tankönyvek. – 

A nyíregyházi leánygimnáziummal kapcsolatos iparművészeti középiskola. 

1948. évi június hó 14-i ülésében a következő kérdésekkel foglalkozott: Az 

egyházi elnöki tiszt Túróczy Zoltán püspök általi ellátása. – A tanügyi 

bizottsági elnöki tiszt ellátásával való megbízás. – Szimonidesz Lajos 

ezredes-lelkészi kinevezése. – Az egyház és állam viszonya újjárendezésének 

kérdésében a kormánybizottsággal folytatott tárgyalásokról szóló jelentés és 

a zsinat összehívására vonatkozó intézkedések. – A zsinatelőkészítő bizottság 

és az egyetemes egyház zsinati kiküldöttei megválasztásának kérdése. – A MELE 

javaslata az iskolaállamosítás kérdésében. 

1948. évi szeptember hó 29-i ülésében a következő kérdésekkel foglalkozott: 

Dr. Haendel Béla halála. – Helyzetjelentés és azzal kapcsolatos intézkedések. 

– D. Kapi Béla nyugalomba vonulása. – Dr. Mesterházy Ernő, Purgly Lajos, Dr. 

Vladár Gábor, Dr. Rásó Lajos, Dr. Konkoly Elemér, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, 

Dr. Vietórisz Gyula lemondása. – D. Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő és 

Vargha Sándor egyetemes főtitkár lemondólevele. – Túróczy Zoltán felkérése az 

egyetemes felügyelői tiszt ügykörének átmeneti ellátására. – Intézkedés az 

egyetemes főtitkár, Luther Otthon igazgatói, nyugdíjintézeti ügyvivői és 

számfejtői szolgálat ellátásáról. – Az egyetemes felügyelő helyettese 

megállapításának kérdése. – A zsinat engedélyezése. – Az egyházközségek 

zsinati képviselőkre leadott szavazata felbontásának és elbírálásának, 

valamint a legtöbb szavazatot nyert egyének zsinati képviselőként való 

kijelentésének az egyházmegyei presbitérium hatáskörébe utalása. – A zsinati 

tagok választásának elrendelése és az azzal kapcsolatos utasítás. – A 

zsinatelőkészítő bizottság tagjainak megválasztása. – Utasítás az iskolák 

államosításával s az egyház és állam közti viszony rendezésével foglalkozó 

egyezségtervezet elkészítésére. – A lelkészjelölteket minősítő bizottság 

megalakítása. – Tagdelegálás az újjáépítési bizottságba. – Túróczy Zoltán 

pertörlése. – A folyószámlákra vonatkozó rendelkezés. – A diakonisszák 

egyházi adója. – Szabó József püspöknek a külföldi összeköttetések vitelével 

való megbízása. – Az E.T. 2. tc. 69. §-ában megszabott fellebbezési határidő 

értelmezése. – A kántorképzés és képesítés. – A fóti Mandák Belmissziói 

Otthon segélye. – A pécsi főiskolai menza segélye. – A Luther Otthon segélye. 

– Az egyetemes egyházi jellegű kiadványok. – Az egyházegyetem személyautója. 

– Az ökumenikus (Eclop) kölcsönsegély alap bizottságának tagdelegálása. – Az 

Országos Protestáns Árvaegylet átvétele. – Az egyetemes (meliorációs) 

kölcsönsegély alap ügyvitele. – Prőhle Jenő lemondása. – Útiköltség–napidíj 

kérdés. 

1948. évi november hó 18-i ülésében a következő kérdésekkel foglalkozott: 

Túróczy Zoltánnak a tiszai egyházkerületi püspöki tisztéről 





 

való lemondása. – Dr. Mády Zoltán dunáninneni, Margócsy Emil tiszai 

egyházkerületi felügyelővé választása. – Dr. Mády Zoltán egyetemes felügyelő-

helyettesi tisztsége. – Dr. Ajkay István lemondása. – Ocskay Frigyes 

megbízása a meliorációs alap ügyvitelével. – Egyháztagok személyi lapjának 

felfektetése. – Tagdelegálás az ökumenikus bizottságba. – A Fébé intézeteinek 

és vagyonának átvétele. – Az egyetemes közgyűlés által megejtendő 

választásokra ajánlás. – Az általános iskolai vallástanítás ellenőrzésére 

javaslat. – A lelkészcsere mikénti lefolytatása. – Az ötnél több 

egyházmegyével bíró egyházkerületek zsinati tagdelegálási joga. – A 

proletárdiktatúra alatti magatartással kapcsolatos fegyelmi ítéletek 

revíziója. – A Luther Szövetség jelentése. – Józsa Márton egyetemes missziói 

lelkészi megbízása. 

1949. évi február hó 2-i ülésében a következő kérdésekkel foglalkozott: 

Túróczy Zoltán dunántúli püspökké, Dr. Vető Lajos tiszai egyházkerületi 

püspökké választása. – A kormánnyal közös vegyes bizottság evangélikus 

tagjainak delegálása. – Dr. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő 

lemondásának tudomásulvétele. – Az egyetemes felügyelő választás elrendelése. 

– Szabó József lemondása az egyházi elnöki tisztről. – Az egyházi törvények 

77. szakaszának értelmezése a püspöki szolgálatban eltöltött idő számítására 

vonatkozólag. (Jogegységi határozat.) – Túróczy Zoltán hivatalára nézve 

legidősebb püspök egyházi elnöki minőségének megállapítása. – A püspöki 

szolgálati idő számítására vonatkozó jogegységi határozatnak az 

egyházkerületi felügyelői szolgálati idő számítására vonatkozó kiterjesztése. 

– Az Országos Protestáns Árvaházi Alapítvány igazgatótanácsának 

megválasztása. – A Protestánst Országos Árvaegylet alapítványi kezelésének 

vállalása. – A Fébé szabályzata. – Az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége 

kistarcsai otthonának átvétele. – A Magyar Bethel Epileptikusokat Gondozó 

Otthon átvételre felajánlása. A lelkészjavadalmi és gyülekezeti földeknek a 

kishaszonbérlet alóli mentesítése. – A Teológusok Otthona szabályzatának 

módosítása és kiegészítése. – A MELE javaslatai a segélyosztó bizottságban 

való részvétele, a laikus vallástanítók esküje, a reverzális törvény 

eltörlése, a lelkészi fizetéskiegészítő államsegély illetményadó-mentessége, 

– a mezőgazdasági fejlesztési járulék elengedése, – a közgyűlések június 30-

ig való lebonyolítása tárgyában. – Dr. Göttche Ervinnek a segélykölcsön 

bizottság ügyészi teendőinek ellátásával való megbízása. – Tagdelegálás az 

egyetemes egyháztanács magyarországi bizottságának újjáépítési osztályába.  

Az 1949. évi április hó 6-i ülésen a következő kérdések voltak napirenden: Az 

egyetemes közgyűlés egész tárgysorozata. – Javadalmas egyházi tisztviselők 

házasságkötésével kapcsolatos 1941. évi protestáns megegyezés kibővítése. – 

Az általános iskolai vallástanítási anyag egy könyvben történő kiadása. – A 

földbirtok-reformmal kapcsolatos földjuttatások. – Elváltak esketése. – 

Reverzális kérdés napirendre tűzése. – Az 1948. évi XX. tc. végrehajtása. – 

Az egyházkerületek arányosítása. – Az egyházmegyei presbitériumok 

hatáskörének és működésének szabályozása. – Az egyházközségi bíróságok 

egységes szabályzata. 

Tudomásul szolgál. 

 

14. (V. I.) Az egyetemes törvényszék beterjeszti összefoglaló jelentését. 

Az egyetemes törvényszék négy ülést tartott. 

1947. évi február hó 21-i ülésében: a Farkas Ferenc ikladi lelkész fegyelmi 

ügyében hozott másodfokú ítélet elleni fellebbezést elutasította és a 

másodfokú törvényszék ítéletét indokainál fogva 





 

helybenhagyta. – Majba Vilmos Budapest-kőbányai lelkész fegyelmi ügyében 

hozott végzéssel a másodfokú törvényszék végzése elleni felfolyamodást 

elutasítva, a másodfokú törvényszék végzéstét helybenhagyta. – Majba Vilmos 

fegyelmi ügyében a másodfokú törvényszék elnöksége által meghozott végzésnek 

a panaszlott és védője által a másodfokú törvényszék ítéletével szemben 

előterjesztett fellebbezéseket visszautasító részét hatályon kívül helyezte 

és a fellebbezések érdemi tárgyalását elrendelte. 

1947. évi március hó 28-i ülésében: Franozity Mihály békéscsabai lelkész 

fegyelmi ügyében hozott ítélettel a másodfokú törvényszék ítéletét részben 

megváltoztatva, panaszlottat áthelyezésre ítélte. – Majba Vilmos fegyelmi 

ügyében hozott végzéssel az eljárást megszüntette és panaszlottat a költségek 

megfizetésére kötelezte. 

1947. évi szeptember hó 2-i ülésében: Farkas Ferenc ítélet-kiegészítés iránti 

kérelmével kapcsolatban hozott kiegészítő ítéletében kimondotta, hogy 

nevezett terhére javadalmazásának a felfüggesztés tartama alatt visszatartott 

1/3 részét neki utólag nem kell kifizetni. 

1948. évi november hó 18-i ülésében: Farkas Ferenc fegyelmi ügyével 

kapcsolatban a bányai egyházkerület püspök helyettesének bíróküldés iránti 

kérelmét végzéssel elutasította és a bányakerületi törvényszék által leendő 

tárgyalás céljából az iratokat visszaküldte. 

Tudomásul szolgál. 

 

15. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bemutatja 1949. február 2-án hozott 

jogegységi döntését: a püspöki szolgálat időtartamának megállapításánál 

megszakítás esetén a püspöki szolgálatban eltöltött egész idő együtt 

számítandó. Ugyanez a jogegységi határozat érvényes az egyházkerületi 

felügyelői minőségben eltöltött időre vonatkozólag is. 

 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi azzal, hogy a jogegyességi határozatot 

az egyetemes iroda a Lelkipásztor, Evangélikus Élet és az Új Harangszó 

egyházi lapokban kihirdette. 

 

16. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bemutatja 1948. évi szeptember 29-i 

ülése 17. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozatát az E. T. II. tc. 69. §-

ában megszabott fellebbezési határidő értelmezéséről. Az egyetemes 

presbitérium megállapította, hogy az E. T. II. tc. 69. §-ában szabályozott 

fellebbezés közigazgatási ügyben történő fellebbezés. Ilyen fellebbezéseknél 

az E. T. nem rendelkezik külön a szolgálati út betartásáról, azonban az 

egyetemes presbitérium a fellebbezés időben való beérkezettségének, vagy 

elkésett voltának elbírálásánál a fellebbezésnek a hivatali főnökhöz való 

benyújtása időpontját tekinti az időben való beérkezés elbírálásánál szereplő 

időpontnak; amikor pedig a fellebbezést a fellebbező közvetlenül postán küldi 

be, s postára adás napja számít benyújtási napnak. Törvénykezési ügyekben a 

törvényben megjelölt hatósághoz való beérkezés napja dönti el a fellebbezés 

időben való beérkezettségének, vagy elkésésének kérdését. 

Tudomásul szolgál. 

 

17. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bemutatja az 1948. évi szeptember hó 

29-én hozott következő jogegységi határozatát: Az E. A. 17. §-a ugyan az 

egyházmegyei közgyűlés elé utalja az egyházközségek szavazatainak felbontását 

és elbírálását, s a legtöbb szavazatot kapott egyéneknek zsinati 

képviselőknek való kijelentését; azonban az 





 

E. T. II. tc. 50. §-a nem utalja ezt a kérdést az egyházmegyei közgyűlés 

hatáskörébe, tehát az E. T. II. tc. 53. §-ának b. pontja értelmében a 

szavazatok felbontása és elbírálása, s a legtöbb szavazatot nyert egyének 

zsinati képviselőként való kijelentése az egyházmegyei presbitérium 

hatáskörébe tartozik. 

 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi azzal, hogy a jogegységi határozatot a 

lelkészi hivataloknak küldött írásbeli közléssel kihirdetettnek jelenti ki. 

 

18. (V. I.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés a dunántúli egyházkerület 1947. 

november 21-i közgyűlésének 33/1. jegyzőkönyvi pontjában foglalt 

felterjesztését az E. T. II. tc. 21. §-ában foglalt „feddhetetlen életű” 

kifejezés értelmezéséről. 

 

Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy az egyháztag „feddhetetlen életét” 

az E. T. VIII. tc. 175. §-ában szervezett egyházközségi bíróság jogosult 

eldönteni. Akivel szemben ez a bíróság a nevezett tc. 175. §. utolsó 

bekezdését alkalmazta, nem tekinthető a II. tc. 21. §-a szerint „feddhetetlen 

életűnek”; ha pedig ilyen egyházközségi ítélet nem történt, de kérdésessé 

válik az illető egyháztag „feddhetetlen élete”, szintén az egyházközségi 

bíróság jogosult a kérdésben dönteni. 

 

19. (J. O.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a presbitérium előterjesztését a 

püspöki kereszt viselése tárgyában. 

A világ-lutheranizmusban a magyarországi evangélikus egyház volt az egyetlen, 

amelynek püspökei nem viseltek keresztet. Ez a helyzet a külfölddel való 

érintkezésben sok félreértésre adott alkalmat és sok magyarázkodást tett 

szükségessé. Ennek elkerülésére néhai Raffay Sándor püspök az 1920-as évek 

idején tett hivatalos külföldi útjain püspöki keresztet viselt. 1947-ben 

Ordass Lajos püspök a magyarországi evangélikus egyház képviseletében 

Amerikában járt és abból az alkalomból, hogy őt a teológiai tudományok 

díszdoktorává avatták, az amerikai magyarok a bányai egyházkerületnek egy 

püspöki keresztet adományoztak azzal az óhajjal, hogy azt a bányakerületi 

mindenkori püspök viselje. A bányai egyházkerület 1947. évi november hó 6-án 

tartott közgyűlése ezt a keresztet köszönetének kifejezésével elfogadta, 

felkérte Ordass Lajos püspököt, hogy – mint a keresztyén alázatosság 

szimbólumát – viselje azt. A bányai egyházkerület erről az állásfoglalásáról 

értesítette a többi egyházkerületet ugyanilyen állásfoglalás végett. Ilyen 

előzmények után foglalkozott az üggyel az egyetemes presbitérium 1948. évi 

február hó 19-én tartott ülése. A presbitérium az egyetemes közgyűlés 

jóváhagyását feltételezve, örömmel járult hozzá, hogy egyházunk püspökei 

keresztet viseljenek s fölkérte az egyházkerületek presbitériumait ez ügyben 

való állásfoglalásra. Az egyetemes presbitérium ugyanakkor elhatározta, hogy 

az egyetemes egyház a három, püspöki kereszttel nem rendelkező 

egyházkerületet egy-egy püspöki kereszttel ajándékozza meg. Mindezeket a 

határozatokat az egyetemes presbitérium az egyetemes közgyűlés jóváhagyását 

előre feltételezve hozta. Az egyetemes presbitérium ezen ülésén a MELE elnöke 

is részt vett és közölte, hogy a lelkészek nagy többsége örömmel fogadja azt 

a tervet, hogy egyházunk püspökei püspöki keresztet viseljenek. 

A kereszttel megajándékozott egyházkerületek presbitériumai az egyetemes 

egyház ajándékát valamennyien elfogadták s határozatukban püspökeiket 

felkérték és kötelezték a püspöki kereszt viselésére. 





 

A közgyűlés az egyetemes presbitérium határozatát és idevonatkozó 

intézkedéseit jóváhagyólag tudomásul veszi, a már beszerzett és az 

egyházkerületeknek átadott püspöki kereszteket az egyházkerületeknek 

ajándékozza s tudomásul veszi, hogy az egyházkerületek mindenkori püspökeiket 

a püspöki kereszt viselésére kérték és kötelezték. 

A közgyűlés ezt a határozatot abban a meggyőződésben hozza, hogy a püspöki 

kereszt viselésének a kérdése nem érinti egyházunknak az egyházi hivatalról 

vallott hitvallásbeli meggyőződését. A kereszt ugyanis a püspök szolgálati 

jelvénye, annak a hivatalba lépő püspök beiktatása alkalmából való átadása 

külsőség és semmiképpen sem jelentheti a beiktatás tárgyát. 

Biztosan reméli a közgyűlés, hogy a püspöki kereszt a püspöknek és híveknek a 

szemében nem a püspöki méltóságot emelő dísz lesz, hanem egyfelől a hitünk 

alapját képező váltságténynek, a minden emberi érdemet kizáró golgothai 

keresztnek s ezáltal a keresztyén alázatosságnak, másfelől a világ 

evengelikusai közötti egységnek, a Corpus Lutheranorum-nak az őskeresztyén 

szimbóluma és így sem teológiailag, sem egyházjogilag, sem a gyakorlati 

egyházi életben semmit sem fog változtatni azon az elven, melynek alapján 

valljuk, hogy a püspök az egyazon igeszolgálatra elhívottak közösségében első 

az egyenlők között. 

A közgyűlés a presbitérium javaslatára jóváhagyja és azonnal hatályba lépteti 

a püspöki kereszt viseléséről szóló következő szabályzatot: 

1) A magyarországi evangélikus egyház püspökei – külföldön élő evangélikusok 

püspökeihez hasonlóan – püspöki keresztet viselnek. 

2) A püspöki kereszt az egyházkerület tulajdona. 

3) Az egyházkerület közgyűlése a püspöki keresztet püspökének hivatalába való 

beiktatása alkalmával adja át. 

4) A püspöki kereszt viselésének módja a következő: 

a) Luther-kabátban végzett szolgálat alkalmával a keresztet a Luther-kabáton 

viselni kell. 

b) Igeszolgálaton kívüli hivatalos ténykedése alkalmával a kereszt a papi 

öltözet fölött viselendő. 

c) Papi civil öltözet viselése esetén a kereszt a papi mellény fölött a 

kiskabát alatt viselhető. 

5) Polgári civil öltözeten a püspöki kereszt nem viselhető. 

6) A kereszt a püspök lemondása, vagy nyugalomba vonulása esetén visszaszáll 

az egyházkerületre, azt a püspök köteles az egyházkerületnek 

visszaszolgáltatni. A püspök halála esetén a püspök családja köteles a 

keresztet az egyházkerületnek visszaadni. 

 

20. (K. T.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium 

javaslatára a dunáninneni egyházkerület határozatát, „A Dunáninneni 

Evangélikus Egyházkerület tanácskozási ügyrendjéről alkotott 

szabályrendeletének módosítása” tárgyában. A módosítani kívánt szövegrészek a 

következők: 

A 3. §-ban a „helyét” szó után „és idejét”, a „hely” szó után „és idő” 

írandó. 

A 4. §-ból az „egyedül és kizárólag” szavak kihagyandók és törlendők. 

A 8. §. a következő új bekezdéssel egészítendő ki: „a helyettesítések 





 

sorrendjére nézve az egyházmegyék felterjesztésében foglalt sorrend az 

irányadó”. 

A 9. §. kihagyandó és törlendő. 

A 10. §-ban az „egy negyedének” (:1/4:) szavak törlendők és helyükbe „egy 

ötödének” (:1/5:) szavak írandók. 

A 11. §-van „az igazolatlan távollevő költségére” szavak törlendők és 

kihagyandók s a mondat vége a következő új rendelkezéssel egészíttetik ki: „s 

az újabb közgyűlés a közgyűlési tagok számára való tekintet nélkül 

határozatképes”. 

A 12. és 13. §. kihagyandó és törlendő. 

A 17. §-ból törlendők a következő szavak: őrködik a csend, rend és 

tanácskozási szabályok megtartása felett ebből kifolyólag”. 

A 18. §. szövegezése törlendő és annak helyébe a következő rendelkezés lép: 

„az elnökség őrködik a csend, rend és a tanácskozási szabályok megtartása 

felett. E célból akár a gyűlés tagjait, akár pedig a hallgatóságot 

figyelmeztetheti, vagy rendre intheti, sőt ha a csend és a rend 

figyelmeztetései és rendreutasításai ellenére sem állnak helyre, az ülést 

felfüggesztheti, esetleg bezárhatja, a hallgatóság eltávolítását pedig 

szükség esetén elrendelheti.” 

A 24. §. (2) bekezdésének első négy szava törlendő és helyébe a következő 

rendelkezés lép: „akár az általános, akár a részletes vitában minden 

közgyűlési tag a közgyűlés, illetve az elnökség engedélye nélkül”. 

A 24. §. után a következő új §. iktatandó be.: „Az egyházkerületi közgyűlés 

minden egyes tagja – a törvényes korlátok között – teljes szólásszabadsággal 

bír és közgyűlési tag minőségében gyakorolt tevékenységéért csakis az 

illetékes egyházi hatóság előtt vonható feleletre.” 

A 37. §. első bekezdése törlendő és kihagyandó, ennek helyébe a következő 

rendelkezés lép: „Az egyszerűbb szavazás módját az elnökség határozza meg.” 

A 36. §. 1. és 3. bekezdése törlendő és kihagyandó, a §. 2. bekezdésének az 

első sorából az „is” szó kihagyandó. 

A 40. §. (2) bekezdésében a „beadható” szó után beírandó a következő szavak: 

„egyenlő színű és nagyságú”. 

Ugyenezen §. (2) bekezdés kiegészítéseként írandó: „Tisztviselők választása 

csak abban az esetben eszközölendő, ha az a tárgysorozatba a betöltendő 

tisztségek megjelölésével felvétetett.” 

A 41. §. (2) bekezdésében „szavazata” szó után beírandó: „Ilyennek hiányában 

sorshúzás”. 

A 42. §. (3) bekezdésének az elejére írandó: „Szükség esetén”. 

A 43. §. (3) bekezdésének első mondatában „alakulhat” szó helyére „alakul” 

írandó. Ugyanezen §. (1) bekezdésének második mondata törlendő és kihagyandó 

és helyébe a következő írandó: „a zárt ülésbe az elnökség, illetve az 

indítványozó megbízottja indokolja a zárt ülés megtartásának szükségét és e 

kérdésben a közgyűlés vita és hozzábeszélés nélkül szavazással dönt”. 

A 44. §. (1) bekezdésének a „nyolc (8)” szó helyett „három (3)” írandó. 

A 45. §. kiegészíteni a következő új bekezdéssel: „A jegyzőkönyv 

hitelesítettnek tekintendő, ha azt az elnökség, a jegyzőkönyv vezetésével 

megbízott jegyző, vagy jegyzők s legalább három bizottsági tag aláírta.” 

„Ha valamely közgyűlési határozat jogorvoslattal támadtatott meg, azt a 

körülményt a jegyzőkönyvbe a határozat szövege után fel kellett tüntetni” 

A 46. §. (2) bekezdése kiegészítendő a következőkkel: „mely irat 





 

mellékletként az egyházkerületi levéltárba elhelyezendő eredeti 

jegyzőkönyvhöz csatolandó.” 

A 47. §. (1) bekezdésében az „után” szó beírandó „megfelelő fedezet esetén”. 

Ugyanezen §. utolsó bekezdéseként írandó: „Ha a jegyzőkönyv fedezet hiányában 

egyelőre ki nem nyomtatható, az elnökség tartozik gondoskodni arról, hogy az 

egyházközségek és egyéb érdekeltek a püspök jelentéséről a presbitérium és a 

közgyűlés határozatairól tudomást szerezhessenek”. 

Az egyetemes közgyűlés a fent felsorolt módosításokat és kiegészítéseket 

jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja. A módosítások és kiegészítések 

keresztülvezetését azonnali hatállyal végrehajthatóknak jelenti ki. 

 

21. (D. Gy.) Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy 1949. évi április 6-án 

tartott ülésén foglalkozott a dunántúli egyházkerület 1947. évi november hó 

21-én tartott közgyűlése jegyzőkönyvének 33/12. pontjában foglalt ama 

kérelmével, hogy a Lelkészválasztási Szabályrendelet javaslattétel végett 

küldessék le az egyházmegyei lelkészegyesületekhez, továbbá foglalkozott a 

bányai egyházkerület 1948. évi november hó 5-én tartott közgyűlése 

jegyzőkönyvének 17. pontjában foglalt több, a Lelkészválasztási 

Szabályrendelet módosítását célzó javaslattal és azt a határozatot hozta, 

hogy a Lelkészválasztási Szabályrendelet módosításának kérdését az előadó 

anyagával együtt javaslatok tétele céljából átteszi a lelkészegyesülethez. 

Egyben felkéri az egyetemes közgyűlést, adjon törvénymagyarázatot az E. T. 

II. tc. 32. §-ára vonatkozólag. 

 

Egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi, jóváhagyja. 

Ugyanakkor az E. T. II. tc. 32. §-ára vonatkozólag, mely a lelkészválasztást 

az egyházközségi közgyűlés hatáskörébe utalja, azt a törvénymagyarázatot 

adja, hogy képviselőtestülettel bíró egyházközségekben a lelkészválasztást 

előkészítő lépések, mint bemutatkozó szolgálatra hívás, jelölés megtétele a 

képviselőtestületre tartozik, míg az egyházközségi közgyűlés illetékessége 

kizárólag a választás, illetve meghívás tényére, helyesebben az ezen 

alkalmakkor történő szavazás megejtésére szorítkozik. 

 

22. (D. Gy.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti az 1948. évi február hó 

19-én tartott ülése jegyzőkönyvének 5. pontjában a kitelepült, vagy 

kitelepített lelkészek állásának megüresedése tárgyában hozott határozatát, 

melyben megállapítja, hogy a kitelepült, vagyis az országból önként 

eltávozott lelkészekre vonatkozóan az 1947. évi április hó 25-én tartott 

egyetemes közgyűlés a felvett jegyzőkönyv 13. pontjában foglalt határozattal 

rendelkezett. A magyarországi német lakosság kitelepítése során kitelepített 

lelkészek állásának ügyében pedig a presbitérium a következő határozatot 

hozta: A püspök intézkedjék, hogy az illetékes esperes állapítsa meg, hogy a 

lelkész távozása következtében a lelkészt véglegesen, vagy tartósan 

akadályozottnak kell-e tekinteni abban, hogy hivatását teljesítse. Ha az 

esperes megállapítja, hogy a lelkész tartósan vagy véglegesen akadályozva 

van, s gyülekezeti és közegyházi szempontból szükségesnek tartja a lelkészi 

állás betöltését, akkor tekintet nélkül arra, hogy a helyzet a lelkész 

önkéntes távozása, vagy pedig kitelepítése következtében állott-e elő, 

intézkedjék a lelkészválasztás megindítása iránt. 





 

Az egyetemes közgyűlés ezt a határozatot tudomásul veszi és jóváhagyja. 

 

23. (K. L.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a proletárdiktatúra alatti 

magatartással kapcsolatos egyházi fegyelmi ügyek revíziójának végrehajtására 

vonatkozó javaslatát. 

Az egyetemes presbitérium a proletárdiktatúra alatti magatartással 

kapcsolatos egyházi fegyelmi ügyek revízióját már elrendelte s a múlt évi 

egyetemes közgyűlés ezt a rendelkezést tudomásul vette. 

 

Az egyetemes közgyűlés felkéri az egyházkerületeket, hogy a fegyelmi ügyek 

revíziója iránti kérelmek leadására a felhívás közzétételétől számítandó 60 

napos záros határidőt tűzzenek ki és a felülvizsgálatot soron kívül intézzék 

el. 

 

24. (W. R.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a dunáninneni egyházkerület 

1948. évi november hó 3-án tartott közgyűlésnek határozatát, melynek 

értelmében a csabdii egyházközséghez tartozó Bia és Torbágy szórványhelyek a 

megközelíthetőség szempontjának figyelembevételével – az egyetemes közgyűlés 

határozatától feltételezetten – a bányai egyházkerületbe tartozó kelenföldi 

egyházközséghez csatoltassanak. 

 

A közgyűlés kimondja, hogy mivel a kérdés az érdekelt budapesti egyházmegye 

és a kelenföldi gyülekezetmegkerülésével került az egyetemes közgyűlés elé, 

az egész ügy előbb fenti testületek elé terjesztendő. 

 

25. (W. R.) Az egyetemes presbitérium a közgyűlés oly értelmű döntését kéri, 

hogy a vallástanítási és általában a tanügyi jelentéseket kivéve, a 

közgyűléseknek szóló összes jelentések ne a közigazgatási, hanem az előző 

naptári évről szóljanak. 

 

Az egyetemes közgyűlés a fenti javaslatot magáévá teszi és határozaterőre 

emeli. 

 

26. (N. K.) A közgyűlés tárgyalja a mezőberényi I. ker. egyházközség 

fellebbezését az ottani két egyházközség területi rendezése ügyében a bányai 

egyházkerületi közgyűlés által hozott határozat ellen. 

Mezőberény területén két egyházközség van önálló hatósággal. A két 

egyházközség 1948. június 3-án határozatot hozott éspedig úgy látszik két 

egymástól eltérő határozatot a két egyházközség területi rendezése, illetve 

határvonal megállapítás tárgyában. Az Arad-békési egyházmegye közgyűlése a 

II. tc. 14. §-a alapján a mezőberényi I. ker. egyházközség határozatát hagyta 

helyben s az egyházmegyei közgyűlés határozatában részletesen megjelölte a 

határvonalat is. Az egyházmegye határozatát a mezőberényi II. ker. 

egyházközség a bányai egyházkerületi közgyűléshez megfellebbezte. A bányai 

egyházkerület 1948. november 5-i közgyűlése a felvett jegyzőkönyv 19. 

pontjában foglalt határozatával az egyházmegyei határozat érvényét feloldotta 

s az egyházmegyét, valamint az érdekelt egyházközségeket utasította, hogy az 

ügyben szükséges teendőket végezzék el. A mezőberényi I. ker. egyházközség 

1948. december 12-én tartott közgyűlésében utasította az egyházközség 

elnökségét, hogy az egyházkerületi közgyűlés határozatát fellebbezéssel az 

egyházegyetem elé terjessze. Ez megtörtént s így került az ügy az egyetemes 

közgyűlés elé. 





 

A közgyűlés megállapítja, hogy az Arad-békési egyházmegyének az E. T. II. tc. 

14. §-ára történt hivatkozása téves, mert ott az anya-, leány-, 

fiókegyházközségek és szórványhelyek egymáshoz való viszonyainak 

megváltoztatásáról rendelkezik az E. T. A szóbanforgó ügyekben az E. T. II. 

tc. 18. §-a rendelkezik, mert a mezőberényi esetben két önálló egyházközség 

területi viszonyainak, egymáshoz való területi viszonyainak megváltoztatására 

vonatkozik a határozat. A hivatkozott 18. §. szerint ehhez az egyházmegyei és 

az egyházkerületi közgyűlés jóváhagyása szükséges. A határozatot tehát a 

bányai egyházkerület közgyűlése végső fokon hagyja jóvá, vagy nem hagyja 

jóvá. A fellebbező mezőberényi I. ker. egyházközségnek az E. T. VIII. tc. 

135. §-a értelmében joga lett volna a bányai egyházkerületi közgyűlés jogerős 

határozata ellen panasszal élni az egyetemes törvényszéknél, mert az E. T. 

VIII. tc. 6. pontja szerint az egyetemes törvényszék hatáskörébe tartozik az 

egyházkerület közigazgatási hatóságainak határozatai vagy intézkedései ellen 

beadott panasz. Ennélfogva a közgyűlés, mint az ügyben nem illetékes, a 

mezőberényi I. ker. egyházközség fellebbezését elutasítja. 

 

27. (N. F.) A közgyűlés tárgyalja Dr. Szontagh Vilmos miskolci jogakadémiai 

dékán, tiszai egyházkerületi törvényszéki bíró fellebbezését a tiszai 

egyházkerület 1947. október 16-án tartott közgyűlésének a felvett jegyzőkönyv 

17/a. pontjában a miskolci jogakadémia szervezeti és kormányzati 

szabályzatának módosítása és kiegészítése ügyében hozott ama határozata 

ellen, amely szerint az egyházkerületi közgyűlés az ügyet új szabályzat-

tervezet kidolgozása végett a jogakadémiához áttette. A tiszai egyházkerületi 

közgyűlés ezt a határozatot az 1947. évi április 25-én tartott egyetemes 

közgyűlésnek a felvett jegyzőkönyv 65. pontjában foglalt ama határozatából 

kifolyólag hozta meg, amely szerint az egyetemes közgyűlés a felterjesztett 

szabályzati módosításokat és kiegészítéseket nem hagyta jóvá s az ügyiratokat 

az egyetemes közgyűlési határozatban érintett szempontok figyelembevételével 

készítendő szabályzat-tervezet kidolgozása végett a tiszai egyházkerületnek, 

mint fenntartó hatóságnak, megküldte. Dr. Szontagh Vilmos fellebbezésének 

lényege az, hogy a tiszai egyházkerület fent hivatkozott közgyűlésén a 

hozzászólásokból arra következtet, hogy az egyetemes közgyűlés határozata 

ellenére, a szabályzat-tervezetben foglalt s az érvényben lévő régi 

szabályzattól eltérő módosítások avagy a régi szabályzatban nem található 

intézkedések, a gyakorlatban érvényesek lesznek. Egyébként a kerületi 

közgyűlés határozata ellen kifogása nincs. 

A közgyűlés megállapítja, hogy a tiszai egyházkerület közgyűlésének e 

tárgyban hozott határozata semmi olyat nem foglal magában, amiből arra 

lehetne következtetni, hogy a gyakorlatban az illetékesek a jóvá nem hagyott 

szabályzati módosítások és intézkedések szerint járnak el, ami magától 

értetődőleg helytelen lenne. Minthogy azonban a fellebbező is csupán 

feltételezi ezt a lehetőséget anélkül, hogy megtörtént intézkedésekre vagy 

eljárásokra hivatkoznék, a közgyűlés a fellebbezést elutasítja és a tiszai 

egyházkerület közgyűlésének fent hivatkozott határozatát jóváhagyja. 

 

28. (N. K.) Az egyetemes presbitérium tárgyalta Farkas Ferenc volt ikladi 

lelkész fellebezését a nyugdíjintézeti bizottság 1948. június 23-i ülésének 

ama határozata ellen, amely szerint a bizottság 





 

kimondta Farkas Ferenc nyugdíjaztatását 1948. június 1-i kezdettel. 

Farkas Ferenc fellebbezését a nyugdíjintézeti szabályrendelet 48. §-a alapján 

nyújtotta be. Ez a §. így hangzik: „Azon fél, aki az egyetemes 

nyugdíjintézeti bizottságnak valamely határozatát magára nézve sérelmesnek 

véli, az ellen birtokon kívül a határozat kézhezvétele után 30 nap alatt 

fellebbezéssel élhet az egyetemes presbitériumhoz, amely végérvényesen dönt.” 

Farkas Ferenc fellebbezéséhez semmiféle más iratot nem csatol, azon kívül, 

hogy az egyetemes nyugdíjintézethez intézett levelét csatolja, amelyben 

kijelenti, hogy ő nem nyugdíjának a szüneteltetését kérte, hanem azt, hogy a 

nyugdíjaztatása ügyében hozott határozatát a nyugdíjintézet semmisítse meg, 

vagy hagyja függőben, amíg a nyugdíjintézeti szabályrendeletnek megfelelő 

jogerős ítélet áll a nyugdíjintézet rendelkezésére. Egyébként pedig a 

presbitériumhoz 1948. augusztus 5-én kelt fellebbezését csak azért 

terjesztette fel, nehogy a határidőt lekésse. Fellebbezését mellékletekkel 

fogja felszerelni, ha az általa az egyházi törvényszék elé is vitt ügyben a 

törvényszék már határozott. 

Az egyetemes presbitérium tudomásul vette, hogy Farkas Ferenc a 

nyugdíjintézeti bizottság fenti határozatát 1948. augusztus 5-én kelt 

beadványával megfellebbezte. 

Az egyetemes közgyűlés a presbitérium határozatát tudomásul veszi. 

 

29. (N. K.) Az 1949. évi március hó 16-án tartott püspöki értekezlet 

javaslata alapján 

az egyetemes közgyűlés az egyházi egyesületek és intézmények pásztori 

felügyeletével a püspököket az alábbiak szerint bízza meg: 

1) Túróczy Zoltán felügyelete alá helyezi a FÉBÉ-t, a győri Diakonissza 

Anyaházat, a MELE-t, a Misszióegyesületet és – ha az megalakul – a Bethánia 

evangélikus ágát; 

2) Szabó József püspök felügyelete alá helyezi a középiskolai és egyetemi 

diákmunkát, az EKIE-t, a KLE-t a Tanáregyesületet és a Tanítóegyesületet; 

3) Dr. Vető Lajos püspök felügyelete alá helyezi a Gyámintézetet, a Luther 

Szövetséget, a Luther Társaságot, az EPOSz-t, az ENOSz-t, a Protestáns 

Irodalmi Társaságot, a Patronage-Egyletet és a Protestáns Árvaegyletet; 

4) a mindenkori bányakerületi püspök felügyelete alá helyezi a békéscsabai 

Diakonissza Anyaházat, amelynek pásztori felügyeletében a püspököt ez idő 

szerint Benkóczy Dániel püspök helyettes helyettesíti. 

 

30. (N. K.) Előadó bemutatja az Egyetemes Gusztáv Adolf Gyámintézet 

jelentését, mely szerint a gyámintézeti munka minden egyházközségben, 

egyházmegyében és egyházkerületben a megszokott, alapszabályszerű keretek 

között folyt. Az évi közgyűlések az Egyházmegyei és Egyházkerületi 

Gyámintézetekben mindenütt megtartattak. Csupán az Egyetemes Gyámintézet nem 

tartott még közgyűlést, hanem a központi választmány által nyertek – 

közgyűlés jóváhagyása mellett – az ügyek elintézését. A közgyűlés 

összehívását akadályozta az, hogy az egyházkerületekben csupán az elmúlt 

évben történt a gyámintézeti gyűjtés azonos elvek szerint, továbbá az, hogy 

az elnökség ügye még mindig nem nyert végleges megoldást. Az 1947-ben 

megtartott választás nem hozott döntést, az 1948. évi szavazatok alapján 

egyhangúlag Nagy Miklós választatott 





 

meg egyházi elnökké. A tisztségbe való beiktatása azonban nem történhetett 

meg, mert az elfogadó nyilatkozat megtétele előtt munkája eredményességére 

vonatkozólag széleskörű tájékozódás szerzését tartja kívánatosnak. Az 

Egyetemes Gyámintézet ügyeit mint rangidős egyházkerületi gyámintézeti elnök, 

Marcsek János vezeti a központi választmány határozatainak megfelelően. 

Az Egyetemes Gyámintézet két alapítványa: a Bognár- és a Thébusz-féle eddig 

nem hozott jövedelmet, sőt az utóbbira az Egyetemes Gyámintézet kénytelen 

volt áldozni; az előbbinél most kezd jövedelem mutatkozni, mely a bérlők 

hátralékainak befizetése folytán az alapból való segélyezést is lehetővé 

fogja tenni. 

A Gyámintézet kizárólag a tagok áldozatkészsége folytán végezhette az 

alapszabályokban meghatározott szeretetmunkát. Az Egyetemes Gyámintézet 

rendelkezésére az alábbi összegek állottak: A Bányai Egyházkerületi 

Gyámintézettől 13.000 Ft, a dunántúlitól 7.300 Ft, a dunáninnenitől 2.040,40 

Ft, a tiszaitól 3.436,05 Ft, összesen 25.776,45 Ft. Ezt az összeget a 

központi választmány az egyházkerületekben befolyt összegek mértéke szerint 

az alsóbb fokon ajánlott kérvényezők között szétosztotta. Az alsóbb 

felekezeteken szétosztott összegekről nem áll rendelkezésemre pontos 

kimutatás, de az elosztási kulcs alapján végzett számítás szerint a 

Gyámintézet az elmúlt esztendőben 40.000 Ft körüli összeget gyűjtött és 

osztott szét a rászoruló egyházközségek között. 

Különböző reformjavaslatok merülnek fel a Gyámintézet körül. A központi 

választmány ezeket mind gondos tárgyalás alá veszi s a Gyámintézet céljával 

azonos jellegűeket készséggel elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. 

 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Kívánatosnak tartja, hogy a 

gyámintézet munkája az egyetemes fokon is meginduljon. 

 

31. (N. K.) Beterjesztetik az Országos Luther Szövetség 1947/48. munkaévéről 

szóló lelkészi és főtitkári jelentés. 

Egyházunk és híveink bajaiban Szövetségünk mindenkor osztozott, de 

különösképpen napjainkban minden gondolatunk és minden imádságunk Evangélikus 

Anyaszentegyházunk ügyeit hordozza. 

Mindenekelőtt teret adtunk és keretet szolgáltattunk az árvamunkának, 

megalkotva az Árvaszakosztályt, rábízva a munkát Jakus Imre országos 

árvalelkészre, aki munkájáról külön számol be. 

A szövetségi munkához „Hármas kötél” címen munkaprogramot adtunk ki, a 

tudnivalókhoz pedig körleveleket. Két ízben Egyházvédelmi Szakosztályunk 

„Lapszemlét” is bocsátott ki különösképpen a vidék tájékoztatására. 

Lelki munkánk főképpen az „Evangélikus Napok” keretében és kiszállásaink 

alkalmával folyt a gyülekezetekben, amikor is evangelizáló igehirdetéseket és 

evangelizáló előadásokat tartottunk, így Szarvason, Soltvadkerten, Makón, 

Budapesten, Tápiószentmártonban, Salgótarjánban, Csabacsűdön, Mezőberényben, 

Gyönkön, Dunaegyházán, Balassagyarmaton, Vanyarcon, Egyházasdengelegen, 

Békéscsabán, Gyúrón, Győrben, Nyíregyházán, Kétbodonyban, Siófokon, 

Debrecenben, Kiskunfélegyházán, Orosházán. Mint minden évben, úgy ez idén is 

megtartottuk a férfi értelmiség evangelizációját a nagyhéten a Fébében. 

Lelki munkánk szolgálatában megindítottuk a „Hit és Tudomány” zsebkönyvtár-

sorozatot, melynek első kötete Dr. Podmaniczky Pál egyetemi tanár előszavával 

Dr. Reök Iván munkája: „A szellemi világ” címen. Második kötete, Dr. Jánossy 

Lajos egyetemi tanár előszavával, 





 

ugyancsak  Dr. Reök Iván munkája: „Boldogság és Szenvedés” címen már sajtó 

alatt van. 

Lelki munkánk eseménye a szilvásváradi evangelizációs nyári táborozás, 1848 

centenáriuma és egy egyházzenei hangverseny. 

Szövetségünk közreműködésével létesült a főiskolai leányotthon Dezséry László 

egyetemi lelkész vezetésével, valamint a mátraszentistváni üdülő otthon. 

Mindezért Istené a dicsőség és a hálaadás mindenkoron. 

A Szövetség elnöke kéri az egyetemes missziói lelkészi kongruával dotált 

egyesületi lelkészi állás egyetemes missziói lelkészi állássá szervezését és 

arra Dr. Gyimesy Károly megválasztását. 

 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. A Szövetség egyesületi lelkészi 

állását egyetemes missziói lelkészi állássá szervezi és arra Dr. Gyimesy 

Károlyt megválasztja. 

 

32. (N. K.) Beterjesztetik a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesületének 

jelentése. 

A MELE 1948. évi november 18-án tartott rendes évi közgyűlésén adott számot 

1947. április 24-étől, az új tisztikar megválasztásától számított 

munkásságáról. Addig tartott egy rendkívüli közgyűlést, egy választmányi, egy 

tisztikari megbeszélést, több tanácskozást. Azóta közgyűlése nem volt, 

választmányi ülése pedig f. évi április 6-ára van összehíva. 

A belügyminiszter 1948. évi július 12-én 548.021/1948.XV-3.sz. alatt 

jóváhagyta a módosított alapszabályokat. Azóta ismételten hatósági 

felülvizsgálat is történt. 

A MELE fő munkája – az egyházmegyei lelkészegyesületekben folyó munka mellett 

– teológiai konferenciák rendezéséből állott. A következőkről számolhatunk 

be: 1947. július 1–14-ig Sopronban lelkészi továbbképző szeminárium; 1947. 

november 11–13. napjain országos lelkészkonferencia Fóton; 1947. november 26–

28-ig teológiai konferencia a tiszai egyházkerület lelkészeinek Nyíregyházán; 

1948. február 4–6-ig az alföldi egyházmegyék lelkészeinek Békéscsabán; 

lelkészevangelizáció Gyenesdiásdon 1947-ben és 1948-ban, Balassagyarmaton 

1948 nyarán. Most van kitűzve a Tolna-Baranya-somogyi egyházmegyei 

lelkészeinek konferenciája május 10–12. napjaira, Dombóvárra. Ez idén is meg 

fogjuk tartani Isten segítségével a lelkész továbbképző konferenciánkat a 

főváros közelében, valamint két lelkész evangelizációt, az egyiket 

Denesdiásdon, a másikat az Alföldön. Programjuk kidolgozás alatt. 

Sikeres munka volt tavaly a MELE svájci könyvakciója. Ennek révén csaknem 

ezer könyv érkezett hazánkba külföldről. Az ország öt központi helyén egy-egy 

kis könyvtárat is alapítottunk. 

A lelkészértekezletek munkáját központilag irányított kötelező témák 

kitűzésével. Ezeket nagyobb részt fel is dolgozták egyházmegyénként. 

A legutóbbi közgyűlés 43 javaslatot tárgyalt és irányított illetékes 

fórumokhoz. Ezek közül sok máris eredménnyel járt. 

A legutóbbi közgyűlésünktől eltelt fél esztendő munkájáról még 





 

nincsenek jelentéseink az egyházmegyékből, egyházkerületekből, ezért erről 

csak a rendes évi közgyűlésen adhatunk számot, melyet őszre tervezünk. 

A közgyűlés a Lelkészegyesület jelentését tudomásul veszi. Különösen is 

elismerését fejezi ki az Egyesület elnökének a svájci könyvakció sikeres és 

értékes lebonyolításáért. Örömmel értesül öt körzeti könyvtár létesítéséről. 

 

33. (N. I.) Az Evangélikus Papnék Országos Szövetségének jelentése. 

A Szövetség 1947. áprilisában tartott közgyűlése óta munkáját a lehetőséghez 

képest a régi vonalon új nekibuzdulással folytatta. Sajnos, a tagok egyéni 

életében jelentkező, a mindennapi élet okozta nehézségek akadályozták azt a 

lendületet, amelyet a közgyűlésen kívánt és elhatározott. 

Munkája alapszabályaiban lefektetett célkitűzése szerint kétirányú: a papné 

képzés és az özvegy papnék felé irányuló szeretetmunka. Törekedett arra, hogy 

a papnékat, leendő papnékat férjük oldalán reájuk váró hivatásuk komoly 

teljesítésére buzdítsa és segítse. 

E cél érdekében papné-evangelizációkat, csendes heteket és napokat rendezett 

a Szövetség; 1947. júniusában Fóton volt 4 napos és Gyenesen egy napos 

evangelizáció; illetve csendes nap a gyenesi asszonykonferenciával 

kapcsolatban; a papnék az asszonyhéten külön bibliakörben beszélték meg 

egyéni hitéletük és szolgálatuk problémáit. 1948-ban, júliusban Fóton ismét 4 

napos csendes hét, a dunántúliak részére augusztusban Répcelakon a 

dunáninneniek részére októberben Balassagyarmaton 3 napos. Mindegyiknek 

szépszámú résztvevője volt és sok áldással járt. 

Ezeken kívül kisebb összejövetelek, levelezés, körlevelek útján erősítették 

egymást a papnék. A budapesti papnék havonta jöttek össze. 

1947 nyarán a közgyűlésről és a tervekről nyomtatott körlevélből szereztek 

tudomást a tagok: néhány körlevélnek a Lelkipásztor adott helyet, hogy 

támogassa az EPOSz munkáját. 

A tagdíjfizetés iránti felelősség igen lecsökkent, ezért a szeretetmunka 

csupán a kistarcsai otthon fenntartására szorítkozott. Ez is anyagiak terén 

sok nehézséggel küzdött. A központi fűtést még nem tudta a szövetség 

helyreállítani, így nem lakható télen az egész épület s a vízvezeték sem 

használható. 1948 őszén több lakó maga tette fűthetővé a szobáját és saját 

költségén fűtött. Jelenleg 7 lakó van. Míg az épület teljes üzembe helyezve 

nincs, a lakókat nehéz szaporítani. Az EPOSz kénytelen volt belátni, hogy a 

maga erejéből az épületet teljesen kihasználni és üzembe helyezni nem tudja, 

ezért átadja azt az egyetemes egyháznak és felajánlotta, hogy azt továbbra is 

vezeti. 

Megkísérelte a szövetség, hogy az Otthon barátaiból támogatók körét 

szervezze, akik rendszeres pénz, vagy természetbeni adományokkal segélyezzék, 

de ez az akció nem sikerült; igen kevesen éreznek felelősséget és mutatják 

ezt meg az Otthon, e fontos szeretetintézmény iránt. 

Foglalkozott a szövetség azzal a gondolattal, hogy elcseréli a kistarcsai 

épületet egy kisebbel Budapesten, melyet átmeneti szállásadással 

jövedelmezővé lehetne tenni s talán több állandó lakó is akadna. Ennek 

nehézsége, hogy az Otthon imaterme a kistarcsai szórvány otthona, aminek a 

feladása az egyháznak kárt jelentene. Mindezek a kérdések az egyetemes egyház 

által könnyebben megoldhatók. Ezért 





 

reméli a szövetség az egyetemes egyház támogatásától az Otthon fellendülését. 

Tudomásul szolgál. 

 

34. (N. K.) Beterjesztetik a Luther Társaság jelentése 

A Luther Társaság 1949. február hó 24-én tartott közgyűlésén az alábbi 

tisztikart választotta meg: 

Elnök: Darvas József 

Ügyvezető elnök: Grünvalszky Károly 

Főtitkár: Ruttkay-Miklian Gyula 

Titkár: Kéry János 

Pénztáros: Gádor András 

Ellenőr: Péter Lajos 

Számvizsgáló bizottság: Kesztler László (elnök), 

Filarszky Erzsébet, 

Dr. Levius Ernő (tagok) 

Igazgatótanács tagjai: Dr. Bukovszky Ferenc, 

Dezséry László, 

Groó Gyula, 

Gyöngyösi Vilmos 

Irodalmi szakosztály elnöke: Dr. H. Gaudy László 

Könyvkiadó-igazgatóság tagjai: Dr. Geleji Dezső, Szőke József 

Ügyész: Dr. Vetsey Aladár 

Az 1947–48. évben Társaságunk legnagyobb vállalkozása az Evangélikus 

Teológiai Munkaközösség megalakításának a kísérlete és az Evangélikus 

Teológia c. szaklap megindítása és fenntartása volt. De sem hivatalos egyházi 

vonalon, sem a lelkészek részéről nem részesült vállalkozásunk a megfelelő 

támogatásban. Többen nagyon sok időt, munkát és pénzt áldoztak a 

vállalkozásra, de a nagy többség nem mozdult meg eléggé, nyilván elsősorban 

anyagi okok miatt. Ugyanebből az okból lett volna szükséges, hogy meg tudjuk 

szerezni vállalkozásunknak az egyetemes egyház erőteljes támogatását, sok-sok 

kilincselésünk azonban majdnem teljesen hiábavalónak bizonyult egészen a 

legutóbbi időkig, amikor már nagyobb megértésre találtunk. Jellemző adat, 

hogy a kultuszminisztérium nagyobb összeggel járult hozzá 1947–48-ban a 

Tájékoztató rovat fenntartásához, mint az egyházegyetem a teológiai rész 

költségeihez s csak az utóbbi időben kapott egyetemes egyházi támogatás 

billentette a hozzájárulás összegét egyházunk javára. 

Könyvkereskedésünk felvirágoztatásáért is kemény küzdelmet folytattunk az 

elmúlt két évben és sikerült a forgalmát annyira fellendítenünk, hogy 

pillanatnyilag fenntartja saját magát. 

Az Evangélikus Teológiáért és könyvkereskedésünkért vívott küzdelem annyira 

igénybe vette erőinket, hogy irodalmi esteknek rendezésére már nem futotta. 

Egy irodalmi estet rendeztünk csupán az elmúlt két évben. 

A körülményekhez képest viszont erőnkön felül tettünk eleget könyvkiadói 

feladatunknak. A kiadott munkák felsorolásával szeretnénk felelni arra a 

szerte hangoztatott hírre, mintha Társaságunk az elmúlt két évben nem csinált 

volna semmit. Kiadványaink: 1 Kis Káté 15.000 példányban. 2. Diertz Bo: 

Hitből élünk c. 196 oldalas regénye 2.000 példányban. 3. Kezedre bízom 

lelkemet c. 123 oldalas gyermek imádságos könyv 2.000 példányban. 4. 

Konfirmációi emléklap 3.000 példányban. 5. Scholz László: Evangélikus 

konfirmációi káté, 31 oldalas, 2.000 példányban. 6. Scholz László: Vezérfonal 

a konfirmációi kátéhoz 500 példányban. 7. Ruttkay-Miklián Géza: Kis 

Énekeskönyv, 35 lapos, 





 

2.000 példányban. 8. Boytha György: Hitetlen Tamások c. kis traktátus 300 

példányban. 9. Evangélikus Theologia c. szaklap 503 oldalon 700 példányban. 

 

A közgyűlés a Luther Társaság új tisztikarát, élén Darvas József elnökkel és 

Grünvalszky Károly ü.v. elnökkel, melegen üdvözli, munkájukra és a Társaságra 

Isten kegyelmét kéri. A közgyűlés elismerését fejezi ki a Társaságnak azért 

az eredményes működésért, amelyet különösen a könyvkiadás terén tanúsított. 

 

35. (N. K.) Beterjesztetik a Misszióegyesület jelentése. 

Misszióegyesületünk – mely egyetemes egyházunk hivatalos missziói szerve – 

örömről és szomorúságról számol be. 

Szomorú szívvel kell bejelenteni, hogy egyházunk egyetlen hivatalos 

misszionáriusa, Kunos Jenő, nem térhetett haza családjával, pedig mind neki, 

mind nekünk nagy szükségünk lett volna rá. Neki, mert 9 év óta állta 

szolgálatban, megszakítás nélkül, idegen földön, négy gyermekkel, sok 

betegséggel és nagy egyedülléttel; viszont nekünk a megindult missziói 

intézet vezetésében kellett volna segítsége. Hazaindult, de csak Amerikáig 

jutott, ahol hasztalan várta az útlevelét. Beiratkozott közben a 

misszionáriusok „főiskolájára”, ahol magisteri fokozatot nyert el. Időközben 

meghívást kapott a st. loraini magyar gyülekezettől, amit tekintettel arra, 

hogy sem haza, sem Kínába (a háború miatt) nem térhetett vissza, elfogadott. 

Jelenleg: Wooster, Ohio gyülekezet lelkésze. Kunos Jenő óta nincs magyar 

evangélikus munkás a missziói mezőkön. Ez nemcsak szégyen, de még nagyobb 

felelősség és ítélet rajtunk. 

Másik nagy szomorúságunk, mely az örömpohárba vegyült: missziói intézetünk 

egyik épületének állami kiigénylése. Akkor, amikor Isten elvette tőlünk Kunos 

Jenőt, ugyanakkor új kapukat nyitott ki előttünk a Missziói Intézet 

megnyitásával. A magyar ébredés egyik drága gyümölcsét ismertük fel ebben, 

amit Isten iránti hálával és rá való hagyatkozással 1948. október 17-én 

nyitottunk meg 10 (4 leány és 6 fiú) jelentkező előtt. Az intézet 

zavartalanul kezdte munkáját és négy esztendőre tervezte tanmenetét, amit az 

egyetemes egyháznak jóváhagyás végett benyújtott. Sajnos, a község egyik 

épületünket, mely éppen az előadóterem volt, iskola célra kiigényelte és azt 

minden fellebbezésünk ellenére is jogerősen megkapta. Így a nagytarcsai 

missziói intézet négy épületéből immár kettőt Nagytarcsa község elvett, mert 

az egyikben az egyik állami tanítónő lakik, a másik általános iskolai 

tanterem célját szolgálja. Szomorú, hogy akkor, amikor az egyház és állam 

közt létrejött megegyezés kimondottan ilyen jellegű intézetek mentességéről 

beszél, akkor maga a kultuszminiszter úr sem tud a megegyezésnek érvényt 

szerezni és engedi ezzel az egyezményt megsérteni. Missziói Intézetünk 

összezsúfolva, tarthatatlan állapotban, egészségtelen körülmények közt végzi 

hivatását. E helyről is kérem az egyetemes közgyűlés jogorvoslatát. Hogy 

higgyen az egyház az állam szavának, ha az első napokban ilyen sérelem esett 

rajtunk? 

Ezen szomorúságok mellé csatlakozik szerényen az a sérelem is, hogy a misszió 

egyetlen hivatalos sajtóorgánumát nem engedélyezte a cenzúra sem lap, sem 

körlevél alakjában. 

Munkánk közepette Isten örömökkel is megáldott. 

1947 és 1948 nyarán jól sikerült missziói konferenciát rendeztünk. Az utóbbin 

(1948. július 25–27.) határoztatott el a missziói intézet megnyitása és a 

zsidómisszió megkezdése. A zsidómisszió ügyében egyetemes egyházunk 

megbízatásából 1948. december 28–30-án 





 

teológiai konferenciát rendeztünk, melyen a zsidómisszió teológiai alapját és 

gyakorlati teendőit fektettük le. (Mellékelve) Gyakorlati kivitelezés 

folyamatban. 

Örömmel számolhatunk be arról is, hogy az elmúlt évben két idegen 

misszionárius látogatta meg egyházunkat. Többízben: Hoekondij indonéziai és 

Ms. Arosmith volt kínai minisszonáriusnő. Értékes előadásokkal sok jó 

szolgálatot tettek. 

Pécsett eleven missziói fiókegyesület és diákmisszió alakult. Missziói 

konferenciák voltak: Szarvason, Nyíregyházán, Kiskőrösön. Az evangelizáció 

nyomában mindenütt felébred a misszióért való felelősségérzet. 

Kapcsolatot teremtettünk a svéd egyház hivatalos külmissziói szervével és 

újból megkeresett minket Lipcse, hogy az együttműködést folytassuk. A 

külföldi kapcsolatok ápolását szívünkön viseljük, mert a 10 misszionárius 

jelöltön kívül vannak olyan orvosok, diakonisszák és betegápolók, akik akár 

azonnal is munkába állhatnának, ha munkaterület vagy missziótársulat áll 

rendelkezéseinkre. Hisszük, hogy a fenti missziói társulatok delegátusaival 

sikerül a barátság és segítés szálait szorosabbra fűzni. 

Végezetül legyen szabad arról is örvendetesen beszámolni, hogy az anyagiak 

terén is Isten kirendeli mindazt, amire szükségünk van. Az elmúlt esztendőben 

25.592 Ft 73 fillér volt a bevétel, amikor a kiadás 17.747 Ft 91 fillér volt. 

A missziói intézet 10 növendéke közül 4-nek az eltartását (havi 200 Ft) 

vállalták: Nyíregyháza, Nyáregyháza, Szarvas és Győr. A többinek költségét 

adományokból fedezzük. Örömmel jelenthetjük, hogy eddig semmiben szükséget 

nem láttunk. Áldassék ezért a mi Urunk Krisztusunk. 

A Misszióegyesület közelebbi célja: 

1) Az intézet fenntartása, a növendékek alapos kiképzése. 

2) A külföldi kapcsolatok kiépítése, hogy újabb munkások induljanak el. 

3) A hazai zsidómisszió hitvallásos alapon való megindítása. 

4) A misszió ügyét a gyülekezetek egészére ráhelyezni és ébren tartani. 

5) Egy missziói kézikönyv és olvasókönyv szerkesztése. 

 

A közgyűlés a Misszióegyesület eredményes működéséért elismerését fejezi ki. 

Sajnálattal értesül arról, hogy miután Kunos Jenő kénytelen volt az Amerikai 

Egyesült Államokban lelkészi szolgálatot vállalni, egyházunknak nincs 

egyetlen misszionáriusa sem. 

Sajnálattal értesül arról is, hogy Nagytarcsa község a missziói intézet egyik 

épületét a községben működő általános iskola céljaira igénybe vette. Felkéri 

a közgyűlés elnökségét, hogy az épület visszaadása érdekében tegye meg 

illetékes helyen az általa szükségesnek látott lépéseket. Továbbá sajnálattal 

értesül arról, hogy a Misszióegyesület hivatalos lapja, a Missziói Lapok nem 

kapott engedélyt a megjelenésre. A zsidómissziónak a Misszióegyesület 

hatáskörébe utalását illetően a közgyűlés felkéri Kemény Lajos esperest, hogy 

ezt az ügyet a Misszióegyesület elnökségével és a „Jó Pásztor” Missziói 

Alapítvány vezetőségével együtt terjessze a legközelebbi közgyűlés elé. 

Örömmel értesül a közgyűlés arról, hogy Nagytarcsán megnyílt az első magyar 

evangélikus missziói intézet; ennek működésére Isten megsegítő kegyelmét 

kéri. 





 

36. (K. T.) Tárgyalja az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium 

javaslatára a Protestáns Országos Árvaegylet vagyonának átvételét és az 

igazgatótanács húsz tagjának 6 évi időtartamra való megválasztásának 

jóváhagyását. 

Az egyetemes közgyűlés a presbitérium javaslatára a Protestáns Országos 

Árvaegylet vagyonának az egyetemes egyház részére való átvételét jóváhagyólag 

tudomásul veszi, hasonlóan jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy az Országos 

Protestáns Árvaegylet az általa javasolt húsz tagot és pedig név szerint 

Benyó Vilmos, De Chatel Vilmos, Dr. Felkai Ferenc, Harkányi János, Dr. 

Hölitscher Pál, Kemény Lajos, Dr. Kiss János, Koritsánszky Ottó, Dr. Komlói 

Kiss József, Papp Béla, Kuthy Dezső, Dr. Maurer Ferenc, Medgyasszay Gyula, 

Dr. Renner János, Szabó Imre, Tóth Ödön, Dr. Zehery Lajos, Glock Imréné, Dr. 

Kesserű Béláné, Dr. Mező Bélánét az igazgatótanács tagjaivá megválasztotta. 

 

37. (K. T.) Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium javaslata 

alapján tárgyalja a FÉBÉ Evangélikus Diakonissza Egyesület és a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem között 1948. december 4-én létrejött 

vagyonátruházási szerződést, valamint a FÉBÉ új szabályzatát. 

 

Az egyetemes közgyűlés határozatilag kimondja, hogy az alább felsorolt 23 

intézményt éspedig: 

1) Diakonissza Anyaház, Pesthidegkút, Báthory László u. 8. 

2) Diakónus Otthon, Budapest, XII., Szentmiklós u. 19. 

3) Belmissziói Telep, Klotildkliget 

4) Csecsemőotthon a székesfőváros kezelésében, Budapest, XII., Völgy u. 9. 

5) Csecsemőotthon, Rákoskeresztúr, Pesti u. 89. 

6) Gyermekotthon, Budapest, XII., Szentmiklós u. 1–3. 

7) Praetuberkulotikus Gyermekotthon „leányoknak”, Budapest, XII. Kuruclesi 

út 11/b. 

8) Fiúotthon, Budapest, XII., Szentmiklós u. 9. 

9) Leányárvaház, Bonyhád, II. Rákóczi F. u. 14. 

10) Nyomorék Leánygyermekek Otthona, Nyíregyháza, Pozsonyi út 1. 

11) Leányotthon, Budapest, XII., Márvány u. 23. 

12) Leányotthon, Budapest, VIII., Krúdy Gy. u. 4. 

13) Szeretetotthon nők részére, Alberti, Dózsa György út 579. 

14) Szeretetotthon férfiak részére, Budapest, XII., Szentmiklós u. 9. 

15) Üdülőotthon, Budapest, XII., Vöröshadsereg útja 123/a. 

16) Üdülőotthon, Budapest, XII., Modori u. 6. 

17) Üdülőotthon, Klotildliget 

18) Üdülő, Mátraszentistván, Bagolyirtás 

19) Nyomda, Budapest, VII., Damjanich u. 28/b. 

20) Könyvkereskedés, Budapest, VII., Damjanich u. 23. 

21) Könyvkereskedés fiókjai: Budapest, IV., Deák tér 4., Kiskőrös, Luther 

tér 13., Alberti, Dózsa György út 579. 

az egyházegyetem átveszi, valamint a szerződés mellékletét képező 18 db 

jegyzékben felsorolt ingóságok átvételéről szintén gondoskodjék. 

A FÉBÉ új szabályzatát a közgyűlés a presbitérium javaslata alapján 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 





 

38. (K. T.) Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium javaslata 

alapján tárgyalja az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége Otthon-Bizottsága 

választmányának határozatát, mely szerint a háborús károkat szenvedett 

kistarcsai Otthont anyagiak hiányában képtelen fenntartani és teljesen üzembe 

helyezni, így ez az egyetemes egyház részére átadja. 

 

Az egyetemes közgyűlés határozatilag kimondja, hogy az Evangélikus Papnék 

Országos Szövetségének tulajdonát képező kistarcsai Otthonát – célvagyon 

megjelölésével – megfelelő formák között átveszi és az ahhoz szükséges 

intézkedéseket megtenni rendeli. 

 

39. (N. K.) A Magyar Evangéliumi Egyházak „Jó Pásztor” Missziói Alapítványa 

jelenti, hogy evangélikus igazgatósági tagjai közül lemondtak: Rózsa Gyula, 

Pór János, Dr. Frenyó Vilmos és Sztehlo Gábor. Helyükbe Túróczy Zoltán mint 

az illetékes egyház lelkészi elnöke, Groó Gyulát, Olt Vilmost, Dr. Benes 

Miklóst és Dr.  Tepler Istvánt nevezte ki. 

Tudomásul szolgál. 

 

40. (N. K.) Az egyetemes presbitérium javaslatára 

 

a közgyűlés a teológiai, a lelkészjelölteket minősítő és a lelkészképesítő 

bizottságot összevonja a lelkészképző bizottságba és egyidejűleg átalakítja a 

Teológus Otthon-bizottságot lelkészképző-intézeti helyi bizottsággá. 

 

41. (J. O.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy lemondás, illetve 

elhalálozás következtében a következő tisztségek, illetve bizottsági tagsági 

helyek üresedtek meg. 

A tisztviselői karból lemondott: D. Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, 

Dr. Konkoly Elemér világi főjegyző, Dr. Rásó Lajos ügyész, Dr. Ajkay István 

és Dr. Rásó Dénes világi aljegyzők és Purgly Lajos, a meliorációs alap 

ügyvivője. 

Egyetemes presbitériumi tagságukról lemondtak: Prőhle Jenő és Dr. Vladár 

Gábor. Meghalt: Dr. Haendel Béla presbiter. 

Egyetemes törvényszéki bírói tisztéről lemondott: Dr. Vladár Gábor, Dr. 

Tomcsányi Vilmos Pál, Dr. Vietórisz Gyula, Dr. Szelényi Aladár, püspökké 

választásuk miatt pedig Szabó József és Dr. Vető Lajos. Meghalt: Dr. Haendel 

Béla, az 1948. november hó 18-i rendkívüli közgyűlés által történt 

megválasztását nem fogadta el: Dr. Molnár Gyula. 

Egyetemes számvevőszéki tagságáról egyházkerületi felügyelővé történt 

választása miatt lemondott: Margócsy Emil. 

Közös protestáns bizottsági tagságukról lemondottak: Dr. Konkoly Elemér, Dr. 

Vladár Gábor, Dr. Rásó Lajos, Dr. Ajkay István, Dr. Szelényi Aladár. 

A katonai egyházközségek közös bizottsági tagságukról lemondottak: Dr. Kapi 

Béla, nyugalomba vonulása alkalmából, D. Radvánszky Albert, Dr. Rásó Lajos. 

Külügyi bizottsági tagságáról lemondott: Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Dr. Benes 

Zoltán, Dr. Kass Albert. 

A Lutheránus Világgyűlés Magyar Bizottsága tagságáról lemondott Dr. Tomcsányi 

Vilmos Pál. 

Az Ökumenikus Bizottságot az egyetemes presbitérium az egyetemes 





 

közgyűlés jóváhagyásától feltételezetten a következőképpen alakította újjá: 

Szabó József, Kuthy Dezső, Scholz László, Dr. Mády Zoltán, Ocskay Frigyes, 

Dr. Molnár Gyula, Szent-Ivány Ödön, a bizottságnak egyházunk részéről tagjai 

még a következők: Túróczy Zoltán, Dr. Kass Albert, Dr. Jánossy Lajos, Kemény 

Lajos, Kendeh György. 

Az újjáépítési bizottságot a presbitérium újjáalakította, az egyetemes 

közgyűlés jóváhagyásától feltételezetten a következőképpen, a bizottság 

tagjai: Dr. Mády Zoltán, Kuthy Dezső, Koritsánszky Ottó, Dr. Gaudy László, 

Kemény Lajos, Péter Lajos, Scholz László, Ocskay Frigyes. 

A Tanügyi Bizottság elnöki tisztéről lemondott: Kuthy Dezső, középiskolai 

előadói tisztéről pedig: Prőhle Jenő. 

A Diakóniai Albizottság tagjai közül meghalt: Huber Etelka diakonissza 

főnöknő. 

Lelkészképesítő Bizottsági tagságáról lemondott: Szabó József püspökké 

választása miatt, valamint Németh Károly. 

Alkotmány- és jogügyi bizottsági tagságáról lemondott: Dr. Vladár Gábor, Dr. 

Tomcsányi Vilmos Pál, Takács Elek. Meghalt: Dr. Haendel Béla. 

Pénzügyi bizottsági tagságáról lemondott: Dr. Konkoly Elemér, Dr. Ajkay 

István, Dr. Kaas Albert. 

Számvizsgáló bizottsági tagságáról lemondott: Dr. Ajkay István. 

A Szigethy-alapítványi bizottsági tagságáról lemondott: Dr. Konkoly Elemér és 

Dr. Rásó Lajos. 

Nyugdíjintézeti bizottsági tagságáról lemondott: Dr. Radvánszky Albert, Dr. 

Rásó Lajos, nyugalomba vonult: D. Kapi Béla. 

A Luther Otthon nagybizottságának tagjai közül meghalt: Friedrich Lóránt. 

Az énekügyi bizottság tagjai közül nyugalomba vonult: D. Kapi Béla elnök, 

lemondott: Kapi-Králik Jenő. 

Az adóalapi bizottság tagjai közül lemondott: Dr. Ajkay István. 

A liturgiai bizottság elnöke: D. Kapi Béla nyugalomba vonult. 

Az egyházművészeti tanács építészeti osztályának tagja, Friedrich Lóránt, 

meghalt. 

 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a megüresedett tisztségek közül csak 

azokat tölti be ez alkalommal, amelyeknek betöltése az egyetemes egyház 

ügyvitelének biztosítása szempontjából elengedhetetlenül szükséges, avégből 

az ellátatlan egyetemes főtitkári teendők végzésére behelyettesíti Groó Gyula 

győri vallástanító lelkészt, 

az egyetemes presbitérium megüresedett rendes tagsági helyeire behívja a 

soron következő póttagokat, nevezetesen az egyházegyetem részéről: Dr. 

Bruckner Győzőt, a bányai egyházkerületből Dr. Debrőy Arzént, a dunáninneni 

egyházkerületből: Dr. Krepuska Istvánt, 

egyetemes törvényszéki bírákká megválasztja 1952-ig szóló érvénnyel: Dr. 

Fejes Lászlót, Dr. Matolay Miklóst, Dr. Czelleng Andrást és Mócsán Józsefet a 

világiak közül, a lelkészek közül pedig Lukács Istvánt és Megyer Lajost, 

egyetemes főellenőrré, valamint az ECLOP és a meliorációs alap ügyvivőjévé 

Ocskay Frigyest, 

a tanügyi bizottság elnökévé választja Kemény Lajost, 

az énekügyi bizottság elnökévé megválasztja dr. Mády Zoltánt. 

Jóváhagyja a közgyűlés a presbitérium intézkedését, mellyel az ökumenikus 

bizottságot újjáalakította s a bizottság eddigi tagjai mellé a bizottság 

tagjaiul megválasztja Szabó 





 

Józsefet, Kuthy Dezsőt, Scholz Lászlót, Dr. Mády Zoltánt, Ocskay Frigyest, 

Dr. Molnár Gyulát és Szent-Ivány Ödönt. 

Ugyancsak jóváhagyja a közgyűlés a presbitérium intézkedését, mellyel az 

újjáépítési bizottságot újjáalakította s az újjáépítési bizottság tagjaiul 

megválasztja Dr. Mády Zoltánt, Kuthy Dezsőt, Koritsánszky Ottót, Dr. Gaudy 

Lászlót, Kemény Lajost, Péter Lajost, Scholz Lászlót és Ocskay Figyest. 

 

42. (W. R.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a legutóbbi egyetemes 

közgyűlés óta az egyes egyházkerületekben a következő végzett teológusok 

avattattak lelkészekké: 

1. a bányai egyházkerületben: 1947-ben: Dér Endre, Muntág Andor, Tóth-Szöllős 

Mihály, Gáncs Aladár, Roszik Mihály, Deme Károly, Fábry István, Babka Tivadar 

és Csengődy László. Az utóbbi négy teológus felavatása az illetékes püspökök 

kérelmére történt a bányai kerület kebelében. – 1948-ban: Fodor Ottmár, 

Takács József, Vancsó József, Mezősi György, Sztehlo Mátyás, Hafenscher 

Károly és Fekete István. 

2. A dunáninneni egyházkerületben külön lelkészavatás fenti okok miatt nem 

volt. 

3. A dunántúli egyházkerületben: 1946-ban: Bókkon Lajos, Horváth József, 

Mitykó Zoltán; 1948-ban: Bánfi Béla, Nagy Béla és Németh István. 

4. A tiszai egyházkerületben külön lelkészavatás nem volt, mivel a jelöltek a 

bányakerületbeliekkel együtt avattattak. 

 

A közgyűlés örömmel veszi tudomásul az egyház új munkásainak szolgálatba 

lépését és munkájukra Isten áldását kéri. 

 

43. (W. R.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy a legutóbbi egyetemes 

közgyűlés óta az egyetemes lelkészképesítő bizottság egyházkerületi osztályai 

előtt a következő segédlelkészek tették le a lelkészi vizsga II. részét és 

szereztek ezáltal lelkészi oklevelet: 

1. a bányai egyházkerületben: Filippinyi János, Fogarasi Árpád, Hernád Tibor, 

Leskó Béla, Nagybocskai Vilmos, Bósfai György, Szentpéteri Péter, Zoltán 

László, Jeszenszky Tibor, Matuz László, Virág Gyula, Marschelko Gyula, Riesz 

György és Turcsányi Károly. 

2. A dunáninneni egyházkerületben: Garami Lajos és Selmeczi János. 

3. A dunántúli egyházkerületben: Dubovay Géza, Horváth Miklós, Németh Tibor, 

Szabó Gyula, Sümeghy József és Horváth József. 

4. A tiszai egyházkerületben: Szerdahelyi Pál. 

 

Örvendetes tudomásul szolgál. 

 

44. (N. K.) Dr. Jánossy Lajos dékán előterjeszti a hittudományi kar 1946–47. 

és 1947–48. tanévi működéséről szóló jelentéseit. A jelentések ismertetik a 

hittudományi kar belső munkáját, valamint a kar épületének helyreállítása 

érdekében végzett munkálatokat. 

 

A közgyűlés köszönetet mond Dr. Jánossy Lajos dékánnak a jelentésekért és 

buzgó dékáni működéséért. Köszöntet mond a tanári kar hűséges munkájáért. 

Isten iránti hálával emlékezik meg a hittudományi kar 25 éven át végzett 

szolgálatáról és annak további munkájára Isten áldását kéri. 

 

45. (N. K.) Budaker Oszkár, a Teológus Otthon igazgatója, beterjeszti 





 

jelentését a Teológus Otthon 1946–47. és 1947/48. tanévi működéséről, 

valamint anyagi helyzetéről. A jelentések részletesen ismertetik az otthonban 

folyt nevelő és lelkipásztori munkát, a bel- és külföldi segélyeket és 

adományokat, a szupplikációt, az otthon tagjainak nyújtott kedvezményt, az 

Otthonnak saját épületébe 1947 őszén történt visszaköltözést és egyéb 

változásokat. 

 

A közgyűlés a Teológus Otthon igazgatójának jelentését köszönettel tudomásul 

veszi és hűséges munkájáért elismerését fejezi ki. 

 

46. (J. O.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti „A Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem szabályrendelete a teológiai tanulmányi és 

vizsgálati rendről” c. tervezetet és javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés – 

az E.T. II. tc. 74. §-ának a) pontjában megállapított hatáskörben – az 

előterjesztett szöveggel szabályrendeletet alkosson a teológiai tanulmányi és 

vizsgálati rendről. 

 

Az egyetemes közgyűlés „A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

szabályrendelete a teológiai tanulmányi és vizsgálati rendről” címen 

szabályrendeletet alkot. Ennek teljes szövegét a jegyzőkönyv függelékébe 

felveszi és a szabályrendeletet azonnal hatályba lépteti. 

 

47. (J. O.) Az egyetemes presbitérium javaslatára 

a közgyűlés jóváhagyóan tudomásul veszi, hogy az egyetemes presbitérium az 

1949. február 2-án tartott ülésében az Evangélikus Teológusok Otthona 

szervezeti szabályzatát módosította és kiegészítette. 

 

48. (J. O.) Az egyetemes presbitérium javaslatára 

a közgyűlés jóváhagyóan tudomásul veszi, hogy az egyetemes közgyűlés 

elnöksége megállapította az Evangélikus Teológusok Otthona lelkészképző-

intézeti jellegét. 

 

49. (J. O.) Tárgyaltatik az egyetemes presbitérium szabályrendelet-javaslata 

az lelkészképzésről. 

 

A közgyűlés a javaslatot elfogadja, a szabályrendeletet a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem szabályrendelete a lelkészképzésről címmel 

megállapítja, azonnal hatályba lépteti és a jegyzőkönyv függelékében való 

kinyomatását elrendeli. 

 

50. (J. O.) Az egyetemes presbitérium javaslatára 

a közgyűlés megbízza az egyetemes lelkészképző bizottságot az egyetemi 

evangélikus hittudományi kar mai ötéves tanulmányi és vizsgálati rendjének 

revíziójával, az idevágó reformtervek mérlegelésével és az általa esetleg 

szükségesnek ítélt lelkészképzési reform előkészítésével, külön figyelemmel 

arra a kérdésre, hogy az egyetem tanulmányi időnek öt évre történt felemelése 

folytán nem lenne-e helyénvaló a lelkészavatás és a lelkészképesítés közti 

segédlelkészi szolgálati időnek kettőről egy vére való leszállítása. 





 

51. (J. O.) Az egyetemes presbitérium előterjesztésére 

 

a közgyűlés megválasztja az Ideiglenes Egyetemes Lelkészképző Bizottság 

tagjait, mégpedig a bányai egyházkerület részéről Dr. H. Gaudy Lászlót, 

Kemény Lajost, Scholz Lászlót rendez, Dedinszky Gyulát, Zászkaliczky Pált, 

Zulauf Henriket pót-, a dunáninneni egyházkerület részéről Dr. Csengődy 

Lajost, Dr. Mády Zoltánt, Molnár Gyulát (Esztergom) rendes, Weltler Rezsőt, 

Harmati Bélát, Sólyom Károlyt pót-, a dunántúli egyházkerület részéről Kiss 

Samut, Dr. Sólyom Jenőt, Veöreös Imrét rendes, Dr. Nagy Gyulát (Pécs), Dr. 

Vidonyi Sándort, Dr. Pusztai Lászlót pór-, a tiszai egyházkerület részéről 

Dr. Pass Lászlót, Rőzse Istvánt, Dr. Vietórisz Istvánt rendes, Joób Olivért, 

Túrmezei Sándort, Tessényi Kornélt póttagul. 

 

52. (N. K.) Az egyetemes presbitérium 1949. évi február 19-én tartott 

ülésében helyeslőleg vette tudomásul az egyetemes felügyelőnek azt az 

intézkedését, amellyel az eredetileg 5.000 pengős kölcsönt 300 forint 

értékben a Teológusok Otthonnak utalt át. A kölcsön onnan ered, hogy az 1945. 

év elején, amikor a háborús események következtében az egyetemes felügyelőség 

a dunántúli egyházkerület között a kapcsolat megszakadt, az egyházegyetem 

ügyeit Magyarország nyugati részén D. Kapi Béla püspök látta el. Mivel az 

egyházegyetem folyó kiadásaira megfelelő bevétel, vagy saját tőke nem állott 

rendelkezésre, D. Kapi Béla püspök az egyházegyetem terhére a gyenesdiásdi 

Belmissziói Otthon pénztári készletéből 1945. február 21-én 5.000 pengő 

kölcsönt vett fel. Minthogy a gyenesdiásdi Kapernaum lelkészüdülő az 

egyházegyetem tulajdonát képező s az Evangélikus Teológusok Otthon céljaira 

rendelt célvagyon, s minthogy az Otthon évek óta nem kapott ingatlana után 

haszonrészesedést, ezért utalta át az egyetemes felügyelő az 5.000 pengő 

ellenértékét alkotó 300 forintot a Theol. Otthonnak, azzal a kötelezéssel, 

hogy a leendő elszámolásnál ez az összeg az ingatlan jövedelméből származó 

haszonrészesedés címén történt részletfizetésnek tekintendő. 

 

A közgyűlés az egyetemes felügyelő intézkedését jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

53. (W. R.) A Luther Otthon 1946–47. és 1947–48. évi életéről szóló jelentés. 

 

A Luther Otthon élete az 1946/47. és 1947/48. tanévben az újjáépítés jegyében 

folyt. 

Ez a megállapítás az intézet külső és belső életére egyaránt vonatkozik. 

Megújult az intézet épületének külseje, részben belseje és berendezése. 

És megindult és nagy haladást tett háztartásának, belső rendezésének és lelki 

életének újjáépülése is. 

Az Otthon benépesedése mindkét évben már szeptember első napjaiban 

megkezdődött, mert az előadások a legtöbb fakultáson már szeptember dereka 

körül megindultak. 

A tanév ünnepélyes megnyitása mindkét évben október 6-án ment végbe, amikor 

az ifjúság együttesen úrvacsorához járult és az intézet vezetőségének és 

kedves vendégeknek jelenlétében ünnepélyes ebéd volt, amely után lejátszódott 

a hagyományos gólyaavatás. 

Az ünnepélyes tanévzárás mindkét évben június 29-én folyt le, hasonló 

keretben. 





 

A tagok száma és megoszlása 1946–47-ben a következő volt. Összlétszám a tanév 

elején 51. Az év elején kilépett 1, a második félév elején 4. Teljes 

díjfizető volt 32, féldíjas 6, egyházi alkalmazotti kedvezményes 10, 

díjmentes 3. – A vallási megoszlás: evangélikus 50 és lutheránus. Fakultás 

szerinti megoszlás: jogász 5, bölcsész 3, orvos 14, gyógyszerész 1, 

mezőgazdász 2, közgazdász 6, kertész 1, mérnök 16. – A tanulmányi előmenetel 

a következő képet mutatta: 45% jeles és kitűnő, 35% jó és 20% kielégítő. 12 

otthontag távozott végzetten. 

A tagok száma és megoszlása az 1947–48. tanévben a következő volt: 

összlétszám a tanév elején 46. Ebből kilépett az év elején 1, a második félév 

elején 1. Teljes díjfizető volt 31, egyházi alkalmazotti kedvezmény 7, 

féldíjas 2, díjmentes 4. – A tagok vallási megoszlása: evangélikus 41, 

református 1, unitárius 2. – Fakultás szerinti megoszlás: 3 jogász, 3 

bölcsész, 5 orvos, 1 állatorvos, 1 gyógyszerész, 1 zeneművész, 4 mezőgazdász, 

2 kertész, 10 közgazdász és 14 mérnökhallgató. – A tanulmányi előmenetel 

tekintetében elismerésre méltó eredményt értek el az ifjak, megértve az idők 

komoly szavát. A tagok 60%-a kitűnő és jeles, 23%-a jó és 17%-a kielégítő 

eredménnyel vizsgázott. 5 tag került ki az otthonból diplomával. Ezek közül 2 

közgazda, egyik doktorátussal, 1 vegyészmérnök, 1 orvos és 1 okl. 

mezőgazdasági középiskolai tanár. Egy részüknek sikerült szakképesítésének 

megfelelően elhelyezkednie. 

Az ifjúság magatartása fegyelmi tekintetben egyik tanévben sem esett kifogás 

alá. 

Az egészségi állapot általában mindkét tanévben kielégítő volt, csak 1–1 

súlyosabb és több enyhébb lefolyású, főleg influenza megbetegedés fordult 

elő. Ez utóbbiak a fűtés hiányos voltának tudhatók be. 

Dezséry László egyetemi lelkész bibliaórákat tartott, az esti áhítatokat 

pedig Vincze György prefektus vezette. 

Az 1947/48. tanévben a lelki gondozás feladatát Garami Lajos lelkész, 

prefektus látta el nagy buzgalommal, esténként áhítatot tartott és hetenként 

bibliaórát, amelyen az ifjúság lelki problémáinak feltárásával áhítatos 

lélekkel vett részt. 

A vasárnapi istentiszteleteken az ifjúság buzgón részt vett. 

Több hitmélyítő előadást rendezett az intézet. Több konferencia volt, melyen 

az otthontagokon kívül a Protestáns Diákmenza, a Somogyi Béla úti leányotthon 

és a Fébé leányotthonok tagjai, továbbá a református teológia képviselői is 

részt vettek. A vasárnapi egyetem istentiszteletek után többízben folyt 

megbeszélés, melyen egyházi személyiségek vezetésével megbeszélte az ifjúság 

aktuális problémáit. Ismeretterjesztő előadások is élénkítették az intézet 

életét. Többek között Cholnoky Jenő professzor és Boleratzky Lóránd miskolci 

jogakadémiai tanár szólt az ifjúsághoz. 

Az egyházi és nemzeti ünnepeken az Otthonban is bensőséges ünnepség keretében 

emlékezett meg az ifjúság az illető nap jelentőségéről. 

Az ifjúság 1946/47-ben két ízben, 1947/48-ban három ízben rendezett 

szórakoztató összejövetelt. Valamennyi a legteljesebb erkölcsi sikerrel 

zárult. 

A seniori tisztet 1946/47-ben Szendrői Imre tanárjelölt, 1947/48-ban pedig 

Szekeres Sándor vegyészmérnök-hallgató töltötte be. 

Az ifjúság ellátása teljesen kifogástalan volt, nehézségek csak a kora 

tavaszi hónapokban jelentkeztek, de az élelmezés minősége akkor sem maradt el 

a magánháztartások szolgáltatása mögött. Ez nagy részben volt a tekintélyes 

mennyiségű külföldi szeretetadományoknak köszönhető. 





 

A külföldi segélyeknek köszönhető az is, hogy az egyházegyetem az épület 

súlyosan megrongált külsejét teljesen helyreállíttatta. 

Az 1946/47. tanévi számadás 126.789,10 Ft bevétellel szemben 125.874,26 Ft 

kiadást, az 1947/48. tanévi pedig 119.685,50 Ft bevétellel szemben 112.922,55 

Ft kiadást tüntet fel. 

Az intézet külső és belső újjáépítésének lehetőségéért Istené a hála. 

 

Tudomásul szolgál. 

 

54. (W. R.) A Luther Otthon bejelenti, hogy mivel a folyó tanévben elmaradt a 

vallás- és közoktatásügyi miniszter havi 800 Ft segélye, valamint az 

egyházegyetem havi 300 Ft térítése, ami összesen évi 13.200 Ft-ot tesz ki, 

bár háztartása jelenleg egyensúlyban van; a tanév végén az akkor esedékessé 

váló nagyösszegű kifizetésekkel kapcsolatban előreláthatólag 8.500 Ft hiány 

fog jelentkezni. Kéri az egyetemes közgyűlést, hogy ennek fedezéséről 

gondoskodni szíveskedjék. Az elnökség azt javasolja, hogy az egyetemes 

közgyűlés a Luther Otthont mint egyetemi és főiskolai internátust a folyó 

tanév végével szüntesse meg és az intézetet a jövőben mint laikus- és 

misszionáriusképzőt, illetve belmissziói otthont tartsa fenn, mert ezek 

felállítása halaszthatatlan egyetemes egyházi kötelesség, amelynek 

teljesítésére ez az egyetlen lehetőség. 

 

A közgyűlés a Luther Otthon átszervezésével kapcsolatos terveket tudomásul 

veszi s azok végrehajtásával az egyetemes egyházat megbízza. 

 

55. (W. R.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a négy egyházkerületből 

beérkezett és 1948-ra vonatkozó jelentéseket a konfirmációról: 

A konfirmandusok száma 

1. a bányai egyházkerületben 4.364 

2. a dunáninneni 

egyházkerületben 

450 

3. a dunántúli 

egyházkerületben 

2.027 

4. a tiszai egyházkerületben 496 

 

Tudomásul szolgál. 

 

56. (K. L.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti javaslatát a nem 

evangélikus tanintézetben végzett tanítók vallástanítási képesítésére 

vonatkozó szabályrendelet kiegészítésére nézve. 

 

Az egyetemes közgyűlés elhatározza, hogy a nem evangélikus tanintézetben 

végzett tanítók vallástanítási képesítésére vonatkozó és érvényben lévő 

szabályrendeletét úgy egészíti ki, hogy annak alapján érettségivel rendelkező 

nem lelkész jellegű vallástanítók vallástanítási képesítése is lehetővé 

váljék s ily módon a következő tanévre laikus vallástanítók kellő számban 

állhassanak rendelkezésre. A szabályrendelet ilyen irányú kiegészítésére a 

vallástanítási bizottságot felhívja s az egyetemes egyházi elnökséget annak 

jóváhagyására felhatalmazza. 

 

57. (K.L.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a nem lelkész jellegű 

vallástanítók hivatali esküjének szövegét. 





 

Vallástanító esküje 

 

Én ……………………………………… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek egy 

örök Igaz Isten, hogy vallástanítói tisztemben az egyház és az állam 

idevonatkozó törvényei és rendeletei szerint járok el, 

evangélikus egyházunknak a teljes Szentírásban és hitvallási iratainkban 

foglalt igaz tanítását híven vallom és követeke, a reám bízott ifjúsággal is 

híven megismertetem és elfogadtatom, 

a reám bízott gyermekeket szorgalmasan oktatom, szeretettel nevelem és őket a 

haza hűséges polgáraivá és az egyház buzgó híveié tenni minden erőmmel 

igyekezem, 

az egyházi hatóságok rendelkezéseinek engedelmeskedve és hivatásom minden 

teendőjét lelkiismeretesen elvégzem. 

Isten engem úgy segéljen! 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium által beterjesztett 

vallástanítói eskü szövegét elfogadja. 

 

58. (K. I.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a vallástanítók és kántorok 

jogállásának ideiglenes rendezésére vonatkozó javaslatát. 

 

A dunántúli egyházkerület felterjesztése alapján az egyetemes közgyűlés 

megállapítja, hogy az Egyházi Törvények II. tc.-ében az egyházközségi tanítók 

jogállására vonatkozó rendelkezések átmenetileg, a zsinat újabb 

rendelkezéséig, az egyházközségekben közgyűlési határozattal és a felettes 

egyházi hatóság megerősítésével alkalmazott kántorra értendők, illetve 

alkalmazandók. Az így alkalmazott kántorok jogállásának végleges rendezése 

érdekében az egyetemes egyház által összehívandó és a kántorok képviseletével 

kibővített bizottság javaslatai idejében a zsinati szakbizottság 

rendelkezésére bocsátandó. 

A nem lelkészi képesítésű vallástanítók jogállásának rendezése összefügg a 

vallástanítás helyzetének és a laikus munkások képesítésének kérdésével s 

azok rendezésével kapcsolatban fog megtörténni. 

 

59. (K. L.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a kántorok javadalmazása 

kérdésére vonatkozó javaslatát. 

 

A dunántúli egyházkerület felterjesztése alapján a egyetemes közgyűlés 

megállapítja, hogy az iskolák államosítása következtében a kántortanítói 

díjlevelek 1948. június 30-án érvényüket veszítették. Az egyetemes közgyűlés 

felhívja az egyházközségeket, hogy a kántori teendőkért járó egyházközségi 

javadalmazást közgyűlési határozattal és az esperes jóváhagyásával állapítsák 

meg. 

 

60. (K. L.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a kántorképesítő vizsgálat 

szabályozására vonatkozó javaslatát. 

 

Az egyetemes közgyűlés a dunántúli egyházkerület felterjesztése alapján 

megállapítja, hogy az állami tanítóképző-intézetekben evangélikus kántori 

szolgálatra készülő növendékek kántorképesítő vizsgálatára nézve továbbra is 

érvényben marad a tananyagra és a vizsgálatra vonatkozó és az 1927. évi 

egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének V. sz. függelékében közzétett szabályzat. 





 

A kántorképesítő bizottságok egyházkerületenként állítandók össze. A 

vizsgálatra vonatkozó jelentkezést az illetékes püspökhöz kell benyújtani. 

 

61. (J. O.) Az egyetemes presbitérium a dunáninneni és a dunántúli 

egyházkerület felterjesztésére, a liturgiai bizottság előterjesztése alapján 

és hivatkozással az 1947. évi április hó 25-i egyetemes közgyűlés 49. 

jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozatra, szakbizottság kiküldését 

javasolja a konfirmáció liturgiája és megfelelő konfirmációi tankönyv 

tervezetének sürgős elkészítésére. 

 

Az egyetemes közgyűlés Dr. Jánossy Lajos elnöketével Dr. Gaudy László, Joób 

Olivér, Scholz László, Veöreös Imre és Weltler Ödön tagokból álló 

szakbizottságot küld ki a konfirmáció liturgiája és megfelelő konfirmáció 

tankönyv tervezetének munkaközösségben való sürgős elkészítésére (a MELE-től 

beérkező anyag felhasználásával). A tervezet megküldendő a püspököknek és az 

egyházmegyei lelkészegyesületeknek hozzászólás és véleménynyilvánítás végett. 

A szakbizottság a beérkező érdemi észrevételek mérlegelésével és 

felhasználásával elkészítendő végleges tervezetét még ebben az évben 

terjessze a liturgiai bizottság elé. 

 

62. (K. L.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a vallástanítási 

tankönyvről szóló jelentését. 

Az általános iskola számára készült új vallástani tanterv és tantervi 

utasítás alapján az egyházegyetem az általános iskola összes osztályainak 

vallástani tankönyvére pályázatot hirdetett. A pályázat eredménye, hogy az I–

IV. továbbá a VI–VII. osztályok számára van kisebb átdolgozás feltételével az 

egyházi bírálóbizottság véleményezése alapján elfogadott kézirat, mégpedig az 

I–IV. osztályok számára Kemény Lajos, a VI–VII. osztályok számára D. Kapi 

Béla pályaműve. 

Az V. és VII. osztályra beérkezett pályaművek közül 1–1 szintén átdolgozásra 

vár s megvan a remény arra, hogy elfogadásuk rövid időn belül megtörténik. Ha 

ezeknek a műveknek állami engedélyezése bekövetkezik, az 1949/50. tanév 

elején rendelkezésre állnak az összes általános iskolai osztályok számára a 

vallástani tankönyvek. 

A szórvány-vallástanítás különleges helyzetére szabott tanterv tervezete 

ugyancsak elkészült és tárgyalás alatt áll. Az egyházegyetem minden 

igyekezettel azon van, hogy az idevonatkozó szükségletet kielégítő tankönyv 

is mielőbb meglegyen. 

Az általános iskolai vallástani tanterv létrejötte új középiskolai vallástani 

tanterv megállapítását tette szükségessé. Ez is megtörtént. A 

tankönyvpályázat meghirdetve és az egyházegyetem mindent elkövet, hogy az 

1949/50. tanévre az új középiskolai vallástani tankönyvek is elkészüljenek. 

Ez annál is inkább szükséges, mert a vallás- és közoktatásügyi miniszter 

közölte az egyházegyetemmel, hogy a jelenleg használatban levő vallástani 

tankönyveknek az 1949/50. tanévben való folytatólagos használatához 

semmiképpen se járuljon hozzá. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

63. (J. O.) A közgyűlés tárgyalja a vallástanításról szóló jelentését. 

A jelentés szerint az iskolák államosítása sok helyen okozott a vallástanítás 

terén súlyos nehézségeket, mind iskolatermek hiánya, 





 

mind pedig személyi tekintetben. Ezek a nehézségek sok helyen még ma is 

fennállanak, legsúlyosabbak a tanyavilágban és szórványokban élő gyermekek 

vallástanításánál. A gyülekezetek legnagyobb részének sürgős segítségre volna 

szüksége megfelelő gyors jármű beszerzésére, ami sok nehézséget oldana meg. 

Igen megnehezítette a munkát a nagy tankönyvhiány. Voltak gyülekezetek, 

melyekben a vallástanítás mindvégig tankönyv nélkül folyt, s hogy ez a 

körülmény mennyire káros volt, arra nézve jellemző a bányakerületnek az az 

előterjesztése, amely az egyetemes közgyűléstől olyan határozatot vár, ami a 

tankönyvnélküli vallástanítást eltiltja s a meg nem felelő tankönyvek 

használatát is kedvezőbbnek tartja a tankönyvnélküliségnél. Sok helyen súlyos 

munkáshiány mutatkozott a vallástanítás területén s a jövőben e hiány 

súlyosbodásával is kell számolnunk, hacsak egyházunk idejében nem gondoskodik 

megfelelő vallástanító utánpótlásáról. 

Ahol a tanítás zavartalanul folyhatott s a rendelkezésre álló óraszámot ki 

lehetett használni, ott az előírt anyagot általában eredménnyel végezték el. 

Még igen kedvezőtlen körülmények között folyó – magánházakban, szabad ég 

alatt – tanítás esetén sem merültek fel súlyosabb kifogások. Ahol az eredmény 

mégsem volt kielégítő, ott annak oka részben a fent vázolt nehézségekben, 

részben a szervezés és az ellenőrzés hiányában keresendő. A beérkezett 

jelentések szerint több helyen kárára van a vallástanítás munkájának a 

gyülekezet és a vallástanító-lelkész, valamint a gyülekezet lelkésze és a 

vallástanító-lelkész egymáshoz való jogviszonyának a tisztázatlansága. 

Sajnálatos, hogy az egyes egyházkerületektől várt pontos adatszolgáltatás 

hiányában a vallástanításban részesülő tanulókra és a vallástanítást végző 

tanerőkre vonatkozó statisztikai kimutatást nem lehetett összeállítani. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, s Dr. Csengődy Lajos, 

Gábor András, Pécsi Sándor, Margócsy Emil, Gyöngyösi Vilmos, Groó Gyula, 

Muncz Frigyes, Dr. Schulek Tibor, Joób Olivér előadó és Túróczy Zoltán püspök 

felszólalásai után 

a) hálás köszönetét fejezi ki a Magyar Köztársaság kormánya iránt a 

vallástanítást végző lelkészek és állami tanítók részére eddig kifizetett 

óradíjakért, kéri a kormányt, hogy az eddig élvezett ilyen támogatását a 

jövőben is biztosítsa az egyház számára s egyen felkéri a közgyűlés 

elnökségét, forduljon a kormányhoz azzal a kéréssel, hogy a kormány a 

vallástanításért nyújtott óradíjakat a lehetőséghez képest havonta utalja ki 

az illetékeseknek; 

b) hálás köszönettel és elismeréssel emlékezik meg a vallástanítást sokszor 

igen nehéz körülmények között hűségesen és eredményesen végző lelkészekről, 

állami tanítókról és más egyházi munkásokról s kéri őket, hogy vallástanítási 

munkájukat ezután is fokozott hűséggel és lelkiismeretességgel végezzék; 

c) nyomatékosan felhívja az egyházmegyék espereseit, a gyülekezetek 

lelkészeit, hogy kövessenek el mindent a vallástanítás minden körülmények 

között való biztosítása és annak felügyelete érdekében, amint az E. T. II. 

tc. 41. §. c. pontja is előírja. 

Az egyetemes közgyűlés ezzel kapcsolatban az E. T. 11. tc. 41. §-a e. pontját 

mindaddig, míg a zsinat idevonatkozólag törvényhozás útján intézkedik, úgy 

értelmezi, hogy a vallástanító-lelkészek által végzett vallástanítási munka 

felügyelete első fokon az illetékes esperes, a segédlelkészek, vagy nem 

lelkészi képesítésű vallástanítók által végzett vallástanítási munka 

felügyelete 





 

pedig első fokon az illetékes egyházközség rendes lelkészének a hatáskörébe 

tartozik; 

d) a közgyűlés az egyházközségek elsőrendű érdekéből kívánatosnak tartja, 

hogy mindazok az egyházközségek melyeknek háztartásában az iskolák 

államosítása következtében az iskolák fenntartásával kapcsolatos kiadások 

felszabadultak, az így mutatkozó összeget, vagy annak tekintélyes részét a 

vallástanítás biztosítása céljára állítsák be költségvetéseikbe. Az így 

beállított összegek részben újabb vallástanítók javadalmazására, részben 

olyan nélkülözhetetlen vallásórák óradíjainak fedezésére fordítandók, 

melyeket az előírt anyag elvégzése, vagy az énektanítás eredményessége 

érdekében feltétlenül be kell állítani, de amelyeket a kormány az érvényben 

levő rendelkezések értelmében nem díjaz, 

e) kívánatosnak tartja a közgyűlés, hogy minden egyházközségben legyen 

gyermek istentisztelet, vagy gyermek bibliaköri munka, ahol azonban arra 

lehetőség nyílik, mind a kettő rendszeresíttessék; 

f) elrendeli a közgyűlés, hogy minden vallástanító vallástanításáról haladási 

napló vezessen, a végzett anyag pontos feltüntetésével s az e határozat e) 

pontja szerint arra illetékesek azt ellenőrizzék; 

g) a dunántúli egyházkerület felterjesztésével kapcsolatban az egyetemes 

közgyűlés kívánatosnak tartja, hogy az egyházközségek a vallástanító-

lelkészeket anyagilag támogassák s ezt az anyagi támogatást a részükre 

kiállított díjlevélben biztosítsák; 

felhívja továbbá az espereseket, hogy az E. T. II. tc. 5. §-a alapján a 

vallástanító-lelkészeket hivatalukba iktassák be; 

egyben kimondja, hogy a vallástanító-lelkészek működésükről legalább évenként 

az egyházközség közgyűlésének jelentést tenni kötelesek. 

 

64. (K. L.) Az egyetemes presbitérium előterjeszti a megmaradt 

középiskolákról szóló jelentését. 

Az iskolák államosításakor az állammal kötött megegyezés alapján evangélikus 

iskolának megmaradt a budapesti fiú- és leánygimnázium felső tagozata. 

Mindkét iskolában a tanév 1948. augusztus 31-én kezdődött és mai napig 

zavartalanul folyt. A budapesti (Deák téri) leánygimnáziumba 37(???) tanuló 

iratkozott be közülük evangélikus vallású 145 tanuló (61%), az összes 

protestánsok száma 200 (85%). A budapesti (fasori) fiúgimnázium növendékeinek 

száma 275 rendes és 12 magántanuló. A rendes tanulók közül 188 (68%) 

evangélikus, az összes protestánsok száma 234 (85%). 

Mindkét iskola nagy gondot fordít az ifjúság vallásos nevelésére. Mindkét 

iskolában buzgón és eredményesen munkálkodik az ifjúsági gyámintézet. 

Bibliaórák, előadások, evangelizáció tartása és szeretetmunka tartozik még az 

ifjúság vallásos neveléséhez. 

A szülői munkaközösség formálisan nem alakult meg, mivel iskoláinkban a 

szülői értekezletek már évtizedek óta részt vesznek az iskolák életében és a 

fenntartó egyházközség közgyűlésein is részt vehetnek az iskolai ügyek 

intézésében. A minisztériumi bizottság, amelynek a helyszínen kell az egyház 

képviselőivel egyetértésben az általános iskola és a megmaradt középiskolai 

osztályok helyiségeit szétválasztani, még nem szállt ki s ezt a munkát még 

nem végezte el. 

A tanulmányi eredmény mindkét iskolában kielégítő és az elmúlt évekhez képest 

javulás állapítható meg. A tanári kar a leánygimnáziumban 





 

17, a fiúgimnáziumban 19 rendes tanerőből áll. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi a középiskolákról beterjesztett 

jelentést és a szülői munkaközösségek tevékenykedése tekintetében az 

egyezmény alapján alakított vegyes bizottság útján előterjesztést tesz a 

kormányhoz, hogy a szülői munkaközösségek kérdését az egyházi önkormányzat 

hatáskörébe utalja. 

 

65. (J. O.) Jelentés az énekügyi bizottság és az egyetemes énekeskönyv-

szerkesztés munkálatairól. 

Az egyetemes énekeskönyv előkészítő munkálatai már több mint egy évtizede 

tartanak. Az eddigi munka a következő eredményekkel járt: 

Elhatároztatott a 19. század elején kiküszöbölt klasszikus evangélikus 

énekkincshez való határozott visszatérés, teológiailag a reformátori örökség 

minél erőteljesebb érvényesítése, a racionalizmus és múlt századvégi 

liberalizmus szellemének lehetőség szerinti háttérbe szorítása, zenei 

szempontból pedig a ritmikus éneklés visszaállítása, a helyreállított 

dallamformák bevezetése és a teljességgel feledésbe ment becses magyar 

dallamkincs feltárása és felújítása. – Ezt kiegészíti határozott ökumenikus 

igyekezet, amely a német himnológiai törzsanyagon kívül egyéb keresztyén 

örökségeknek, elsősorban skandináv, finn, francia, stb. egyházi énekkincsnek 

felhasználására is törekszik, természetesen a genuin lutheri hagyományok 

vonalának teljes épségben tartásával. 

A klasszikus német eredetű énekanyagnak összeválogatását, a leghitelesebb és 

legértékesebb dallamformák megállapítását himnológiai eszmélkedésünk nagy 

úttörője, Zalánfy Aladár zeneakadémiai professzor elvégezte (160 ének). Ezzel 

a szöveganyagnak jelentékeny része is megadatott. Zalánfy Aladár válogatását 

megbízható mértékben igazolta az a körülmény is, hogy az általa javasolt 

énekek szövegei legnagyobb részben megtalálhatók az első ízben 1743-ban 

megjelent és azóta több mint 60 esztendeig újra meg újra kiadott „Új 

Zengedező Mennyei Kar” című felbecsülhetetlen értékű énekeskönyvünkben, 

amelyet a 19. század elején sajnos leváltottak hitünk centrális tartalmától 

igen távolra esett, racionalista korszellemtől átitatott könyvek. 

Más irányú munkálat volt a régi magyar dallamkincs feltárása, amelyben főleg 

kiváló kutatóink, Sulyok Imre végzett úttörő munkát. Eredményei nagy részét 

az 1945-ben megjelent „Régi Magyar Istenes Énekek” című gyűjteményében tettük 

a nagyközönség számára hozzáférhetővé. Ennek a rendkívül tetszetős kivitelű 

kiadványnak a legnehezebb külső körülmények közötti megjelenését a Harangszó 

nyomdájának páratlan áldozatkészsége tette lehetővé. Ez a magyar örökségünket 

feltáró munka azóta is tart és részben igen becses dallamkorrekciókat, 

részben újabb anyagi felfedezését eredményezte. 

1946. decemberében az énekügyi bizottság akkori elnöke, D. Kapi Béla püspök, 

Dr. Schulek Tibort bízta meg a bizottság előadói tisztével, aki addig csak a 

magyar anyag kutatásával foglalkozott, azóta azonban a szerkesztéssel 

kapcsolatos egyéb kérdésekre is kiterjesztette tevékenységét. 

A bizottság még 1947-ben elhatározta mindenekelőtt próbafüzeteknek a 

közreadását. A karácsonyi anyag már 1947 ádventjére sajtókésznek látszott és 

1948. januárjára együtt volt a böjttől mennybemenetelig terjedő rész is. 

Technikai nehézségek azonban szerencsére késleltették a nyomdába adást. 

Időközben ui.  nyilvánvalóvá lett egy igen fontos szempont, amelyre eddig sem 

a csak dallamokkal foglalkozó muzsikusok, sem a csak szövegekkel törődő 

előadó nem ügyeltek eléggé. Ez a szövegek prozódiájának a dallamok ritmusához 

való illeszkedésének 





 

kérdése volt. Rezessy László énektanár személyében azonban sikerült annak a 

súlyos problémának szakavatott és igen ügybuzgó szakértőjére találnunk. – A 

prozódiai szempontok szerinti szövegrevízió sajnos erősen lassítja munkánk 

előrehaladását, elhanyagolása azonban csírájában megfojtaná a ritmikus éneklés 

lehetőségét. Előnye viszont az egyesek által talán túl archaikusnak érzett 

szövetek magától adódó nyelvi modernizálódása. 

1948. január 19-én tartott ülésén a bizottság szükségét látta annak, hogy 

mindenekelőtt a legfontosabb helyreállított ritmikus dallamok kerüljenek 

nyilvánosságra, hogy egyrészt megindulhasson azoknak gyakorlása, másrészt hogy a 

még fordításra váró szövegek, illetve újabb énekek ezeknek ritmikájához 

igazodhassanak. 

Ezért elhatároztatott elsőnek egy 100 dallamot tartalmazó füzet kiadása, egészen 

kevés szöveggel. – E 100 dallam lényegében azonos azzal az anyaggal, amelyet a 

soproni hittudományi kar tett kötelező tananyaggá a teológusok számára s amelyet 

Zalánfy Aladár állított össze Jánossy Lajos professzorral. 

Ez a füzet 1948 tavasza óta késze áll, megjelenését azonban egy előre nem látott 

körülmény késleltette: váratlanul nézeteltérések támadtak u.i. a kiadás 

kérdésében. Az Új Harangszó eddigi áldozatai fejében igényt tartott a kiadás 

jogára, de igényt tartott rá a Luther Társaság is. – Hosszú hónapok teltek el 

döntés nélkül. A bizottság beavatottjai tehetetlenül nézték a bonyodalmat, 

amelynek megoldására magukat illetékteleneknek tartották. Végül is Kuthy püspök 

úr tapintatos közbelépésére elhatároztatott, hogy mind a próbafüzetek, mind 

magának a leendő énekeskönyvnek kiadója maga az egyházegyetem lesz, a 

főbizományosság pedig majd egyenlő arányban megoszlik az Új Harangszó és a Luther 

Társaság között. 

1948. szeptemberében végre versenytárgyalásra szólíttattak fel az Új Harangszó és 

a Fébé nyomdája. A nyomdai megbízást az Új Harangszó nyerte el. A Jaczkó cég 

megbízást kapott a kották metszésére, a nyomda pedig türelmes részletmunkával 

kikísérletezte a legmegfelelőbb kivitelt. A metszés munkája rövidesen elkészül, a 

szöveg kiszedve várja a cenzúra engedélyezését, úgyhogy az első füzet kibocsátása 

közelest remélhető. 

Következő lépésünk a karácsonyi anyagnak prozódiai kiigazítása kell hogy legyen. 

Ennek kiadásánál már a 100 dallam idevágó kliséanyaga is felhasználható lesz. 

Minthogy valamennyi próbafüzet beváló dallamának kliséje is megmarad a teljes 

énekeskönyv számára. 

Közben kiterjedt levelezést folytattunk dán, norvég és finn himnológusokkal s 

megkaptuk az általuk legkiválóbbnak minősített énekeiknek jegyzékét, amelyekből a 

válogatás tartalmi és dallami szempontjából jelenleg folyamatban van. Művészi 

fordításuk azonban igen nagy gondot okoz. Túrmezei Erzsébeten és Vietórisz 

Józsefen kívül még egy egész sor műfordítóra lenne szükség. 

Az énekügyi bizottság munkálatai folyamán egyre sürgetőbben érzi annak 

szükségességét, hogy a liturgiai bizottság is munkába álljon, mert az új 

énekeskönyvnek már tartalmaznia kellene – legalább mint alternatív lehetőséget – 

egy helytálló lutheri liturgiát is. A bizottság a maga részéről kérte Zalánfy 

Aladárnak és Dr. Schulek Tibornak a liturgia bizottságba való bevonását és a 

liturgiai bizottságnak megfelelő képviseletét az énekügyi bizottságban. Sajnos, a 

liturgiai munkálatok megindulásáról nincsen még semmiféle tudomásunk. 

Kapi Béla püspök úr visszavonulása óta az énekügyi bizottság elnöksége csak 

ideiglenesen töltetett be. Kívánatos lenne ennek a kérdésnek is végleges 

rendezése. 

Tekintettel arra, hogy az énekügyi bizottságnak összeállítása az 1947. évi 

közgyűlés jegyzőkönyve szerint nem a bizottság munkaképességének 





 

szempontjai szerint történt, célszerűnek létezik az egész bizottság 

újjászervezése is. 

Az énekeskönyv, illetve a próbafüzetek kiadására a következő anyagi 

intézkedések foganatosíttattak: az eredetileg számításba vett, de befagyott 

10.000 dolláros ökumenikus segély helyett létesített az egyetemes egyházi 

elnökség egy egyelőre 5.000 forinttal dotált „énekeskönyv-alapot”, amely az 

első próbafüzettel kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál. A kiadásokat 

ebből az alapból a bizottság elnöke utalja ki az előadó javaslatára. A 

próbafüzet eladásából származó jövedelem visszafolyik az alapba és a 

következő kiadványok anyagi fedezetére szolgál. 

Ezt az alapot természetesen még más forrásokból is kell növelni. Kívánatos 

lenne e célból hangversenyek, zenei estek, éneknapok rendezése, valamint 

gyűjtés engedélyezése. Az egyetemes egyházi költségvetésben is esztendőnként 

legalább 1000–1000 forinttal kellene támogatására sietni. 

Az énekreform ügye erősen érinti az amúgy is kritikussá vált kántorképzés, 

illetve átképzés kérdését is. Tanfolyamok, sőt nagyobbkörű népszerűsítő 

énekkonferenciák tartása elsőrendű feladatnak látszik, amelyeknek 

megszervezése azonban meghaladja az előadó képességeit és lehetőségeit. 

A közgyűlés elhatározza, hogy: 

1) Az énekügyi bizottságnak az egyetemes énekeskönyv körüli minden eddigi 

előmunkálatát tudomásul veszi. 

2) Tudomásul szolgál az „Énekeskönyv Alap” felállítása. Tőkéjét minden már 

egyházi pénztől elkülönítve kell kezelni. A kiutalás joga az énekügyi 

bizottság elnökét illeti, aki a folyó kiadásokat az előadó, a rendkívüli 

kiadásokat az egyetemes felügyelő javaslatára eszközli. Minden próbafüzet 

eladási bevétele vissza kell hogy folyjék az alapba, amely saját kamataival, 

valamint egyéb forrásokból is növelendő. Ez utóbbi legyen a bizottságnak, 

különösképpen pedig a püspökök állandó gondja. 

3) A közgyűlés elrendeli, hogy minden gyülekezet annyi példányban tartozik a 

folytatólagosan megjelenő próbafüzeteket megvenni, – rendes könyvkereskedői 

áron – ahány lelkészi állást tart fenn. Kéri, hogy a füzeteket terjesztését, 

az énekek templomon kívüli begyakorlását és megkedveltetését minden lelkész 

és kántor a tőle telhető buzgósággal és szeretettel végezze. 

4) A bizottság elnöke és előadója költségkímélés céljából a bizottság 

munkáját lehetőleg levelezés útján végeztessék, szükség esetén szűkebb 

kisbizottságokkal dolgozzanak, az alap pénzét pedig, amíg kellőképpen meg nem 

növekszik, csak szorosan kiadói költségekre fordítsák. 

5) A közgyűlés utasítja a liturgiai bizottságot munkálatainak intenzív 

megindítására, továbbá arra, hogy két tagját az énekügyi bizottságba 

delegálja, a maga munkájába pedig az énekügyi bizottság ét delegátusát 

bevonja az érintkező kérdések kölcsönös egyeztetésére. 

6) A közgyűlés az énekeskönyv, valamint az ezt előző próbafüzetek kiadói 

jogát az egyházegyetemnek tartja fenn. Amennyiben az a kiadáshoz szükséges 

tőkét nem tudná biztosítani, úgy az egyetemes presbitérium illetékes az 

egyházi könyvkiadó vállalatok bevonására. (Egyet. presb. 1948.szept. 29-én 

tartott ülése 22/c. pont alatti határozata szerint.) 

 

66. (V. I.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az egyetemes könyvtárról és 

levéltárról szóló jelentést. 

Dr. Mályusz Elemér könyvtári és levéltárosi hivatali működését 





 

1947. június hó végén kezdte meg. Azóta gondos munkával végezte a levéltári 

anyag revízióját. Kiderült, hogy hiányoznak olyan köziratok, amelyekről 

térítvény nincs. Azokat a darabokat, amelyekről térítvény maradt, igyekezett 

visszaszerezni. Általában sikeresen, több kézirat azonban elveszettnek 

tekinthető. Pótolhatatlan veszteség Bauhofer naplójának, egy XVII. századi 

magyar agedának, valamint az ún. Petrőczy kéziratnak az eltűnése. A hiányzó 

iratok és könyvek jegyzékét összeállította. 

Megkezdte az egyetemes felügyelői iroda régebbi iratanyagának a levéltárba 

vételét. 

A könyvtár tisztogatása során minden egyes könyvet kezébe véve ellenőrizte, 

hogy helyén vannak-e és a könyvtárat rendezte. 

Ugyancsak rendezte a hírlapokat, kőnyomatos lapokat és folyóiratokat. Külön 

cédula-katalógus tájékoztat a teljes folyóiratanyagról, úgy hogy ez a 

könyvtárnak legáttekinthetőbb része. A másodpéldányok jegyzékének elkészítése 

után a fölös példányokból sikerült cseréket folyamatba tenni, amelynek révén 

a könyvtár felesleges tehertől szabadul meg és hiányait pótolhatja. 

Elkészült a Podmaniczky-könyvtár kivételével a könyvtár egész állományának 

rendezett cédula katalógusa. 

A könyvtár részt vett a Magyar Bibliophil Társaság 1947 őszén rendezett 

franciaországi könyvkiállításán. 

A jelentés szerint szükség volna olyan közepes nagyságú szobára, ahol a 

könyvtáros külön asztalnál dolgozhatna, zárt szekrényekben pedig teológiai 

kézikönyvtárat lehetne felállítani a lelkészek számára. A közeljövőben 

visszakerül a Szontágh-, továbbá a Szlávik-könyvtár. Ezek számára új 

helyiségre volna szükség, mely alagsori átcsoportosítással megoldható. 

Kívánatos, hogy a könyvtár visszakapja a Luther Otthontól a háború után 

odakölcsönzött üvegtáblákat szerkényei részére. 

 

Az egyetemes közgyűlés örömmel értesül a könyvtár és levéltár rendezésének 

szép eredményéről. Dr. Mályusz Elemér könyv- és levéltárosnak fáradhatatlanul 

hűséges, szakértő munkáját, valamint az elveszett értékek visszaszerzése és 

az új anyaggal való bővítés terén kifejtett fáradozásáért hálás köszönetét 

fejezi ki. A könyvtár elhelyezésével és a szekrények üvegezésének 

visszaállításával kapcsolatos intézkedések megtételére felkéri az egyetemes 

felügyelőt. 

 

67. (J. O.) A számvevőszék jelenti, hogy jóváhagyta a bányai egyházkerület 

1947. évi, a dunáninneni egyházkerület 1944, 1945, 1946, 1947. évi, a 

dunántúli egyházkerület 1946, 1947, 1948. évi, a tiszai egyházkerület 1944, 

1946, 1947. év számadásait, valamint a dunáninneni egyházkerület 1948, 1949. 

évi költségvetését. 

A számvevőszék elutasította Moór Gyula kisbaráti lakos fellebbezését és 

helybenhagyta a dunántúli egyházkerületi számvevőszék megfellebbezett 

határozatát. 

Tudomásul szolgál. 

 

68. (P.) Az egyetemes presbitérium a számvizsgáló bizottság jelentése alapján 

az egyetemes egyház 1947–48. évi számadásait elfogadásra ajánlja a 

közgyűlésnek azzal a javaslattal, hogy mondja ki határozatilag a közgyűlés, 

hogy a jövőben az egyetemes egyház által kezelt minden pénz bevételi és 

kiadási összege vetessék be az egyetemes 





 

egyház egységes számadásába és bízza meg a közgyűlés az egyetemes felügyelőt, 

hogy az egyetemes egyház gazdasági kérdéseit tárgyaló bizottság útján keresse 

meg a legmegfelelőbb módját az egyetemes irodával közvetlen kapcsolatban levő 

egyetemes pénztár létesítésének. 

Az egyetemes presbitérium a számvizsgáló bizottság jelentése alapján az 

egyetemes egyház nyugdíjintézetének az 1947/48. évi számadását a közgyűlés 

elé terjeszti jóváhagyás végett. 

A közgyűlés az egyetemes egyház 147–48. évi egyesített számadását jóváhagyja. 

A felelős számadóknak a felmentvényt a szokásos óvás fenntartása mellett 

megadja, egyben elrendeli, hogy  az egyetemes egyház által kezelt pénz minden 

bevételi és kiadási tétele vétessék be az egyetemes egyház egységes 

számadásába és megbízza az egyetemes felügyelőt, hogy az egyetemes egyház 

gazdasági kérdéseit tárgyaló bizottság útján keresse meg a legmegfelelőbb 

módját az egyetemes irodával közvetlen kapcsolatban lévő egyetemes pénztár 

felállításának. 

A közgyűlés a nyugdíjintézet 1947–48. évi számadását jóváhagyja, a felelős 

számadóknak a felmentvényt megadja a szokásos óvás fenntartása mellett. A 

nyugdíjintézet kintlévő hátralékos járulék-követeléseinek a behajtására az 

egyházkerületeket és egyházmegyéket felhívja. 

69. (D. Gy.) Az egyetemes közgyűlés foglalkozik egyházunk püspökeinek ama 

bejelentésével, hogy 1948. évi február hó 3-án tartott értekezletükön 

tárgyalták a többek által kifogásolt kötelező offertóriumok kérdését és 

kimondották, hogy a kötelező offertóriumok rendszerét minden körülmények 

között fenntartandónak tartják éspedig nemcsak azért, mert a kötelező 

offertóriumokat az egyetemes céloktól azok érdekeinek súlyos sérelme nélkül 

elvonni nem lehet, de azért is, mert a kötelező offertóriumok nemcsak anyagi 

célt szolgálnak, hanem arra is hívatottak, hogy a hívekben és gyülekezetekben 

az egyetemes célok iránti érzéket fejlesszék s őket azok szolgálatára 

neveljék. 

A kötelező offertóriumok idejét a püspökök értekezlete a következőkben 

rögzítette: 

1. Advent III. vasárnapja: fogházmisszió. 

2. Vízkereszt ünnepe: külmisszió. (Ha helyi viszonyok miatt jan. 6-án nem 

tartható istentisztelet, az után következő vasárnap.) 

3. A február 18-ához legközelebb eső vasárnap: Luther Társaság. 

4. Laetare vasárnap: Ifjúsági munka. 

5. Misericordies domini-vasárnap: Sajtó. 

6. Áldozócsütörtök: Árva munka. 

7. Szentháromság utáni III. vasárnap: Evangélikus Papnék Országos Szövetsége 

a házon kívül taníttató özvegy papnék megsegítésére. 

8. Szentháromság utáni X. vasárnap: Egyetemes Gyámintézet. 

9. Szentháromság utáni XVIII. vasárnap: Biblia. 

10. A reformáció emléknapja: Luther Szövetség. 

Az offertóriumok felhasználására vonatkozólag a püspökök értekezlete a 

következőkben állapodott meg: 

1. A fogházmissziói offertórium 25%-át az egyházkerület saját felhasználásra 

visszatartja, 75%-át beszolgáltatja az egyetemes pénztárba azzal, hogy abból 

segélyezendő a Protestáns Patronage Egyesület is. 

2. Az ifjúsági munka offertóriumának 50%-át az egyházkerület saját ifjúsági 

munkájának céljaira tartja vissza, 50%-át pedig az EKLE javára az egyetemes 

pénztárba szolgáltatja be. 

3. A sajtó-offertórium 50%-át az egyházkerület a saját sajtója 





 

céljaira visszatartja, 50%-át beszolgáltatja az egyetemes pénztárba. 

4. Az árva-munka offertóriuma 1/3–1/3 arányban oszlik meg az egyházkerület és 

a Luther Szövetség árva-munkája, valamint a Protestáns Országos Árvaház 

között. A két utóbbi harmad az egyetemes pénztáron keresztül jut rendeltetési 

helyére. 

5. A biblia-offertórium 25%-át az egyházkerület használja fel, 25%-át az 

egyházegyetem kapja, 50%-át pedig az utóbbinak pénztárán keresztül a Magyar 

Bibliatársulat. 

 

Az egyetemes közgyűlés a püspökök értekezletének fenti határozatait tudomásul 

veszi és a nyugdíjintézeti offertóriumot a nyugdíjintézeti bizottság 

hozzájárulásával megszünteti. 

 

70. (J. O.) Az egyetemes presbitérium jelentés tesz a külföldi segélyekről 

való elszámolás tárgyában. 

 

Az egyetemes presbitérium jelentése alapján az egyetemes közgyűlés tudomásul 

veszi, hogy az 1947. évtől szétosztott külföldi segélyekről az elszámolást ez 

idő szerint teljesen összeállítani nem lehetséges, mert az idevonatkozó 

iratok jelentős része a világi bíróságtól még nem érkezett vissza. Tudomásul 

veszi, hogy az egyetemes presbitérium rendelkezése folytán minden 

egyházkerületben egy-egy bizottság egy egyházkerületi szétosztást 

felülvizsgálta, jelentést az illetékes egyházkerületi közgyűléshez megtette s 

azok a jelentést elfogadták. Tudomásul veszi továbbá az egyetemes közgyűlés, 

hogy a külföldi segélyek szétosztására vonatkozó egyetemes szabályrendelet 

elkészült, azonban az időközben megjelent kormányrendeletek annak ismételt 

átdolgozását tették és teszik szükségessé. 

 

71. (J. O.) Tárgyalta az egyetemes közgyűlés a győri egyházmegye 

felterjesztését, hogy az országos gazdasági hivatal tervét ejtse el az 

egyetemes egyház. Ezzel kapcsolatban tárgyalta az egyetemes közgyűlés a 

dunántúli egyházkerület felterjesztését, hogy az egyetemes egyház az országos 

gazdasági hivatal tervezetét közölje a MELE-vel megvitatás végett. 

Mivel az államsegélyek fokozatos megszűnése miatt egyházunknak át kell térnie 

az önellátásra, ennek az intézményes biztosításához alapos előkészítésre van 

szükség. Mivel jelenleg még nincs erre nézve végleges, konkrét terv, az 

egyetemes számvevőszék javaslatára a közgyűlés egyházunk önellátásának az 

intézményes biztosítási ügykomplexumát a zsinat háztartási bizottsága elé 

terjeszti megfelelő megoldás előkészítése végett. 

A közgyűlés ilyen értelemben határoz. 

 

72. (J. O.) A közgyűlés tárgyalta az egyetemes egyház meliorációs 

segélykölcsön alapjának a jelentését és számadását. Az egyetemes egyház 

kezelésében lévő és a lelkészi javadalmi földek belterjes hasznosítását célzó 

segélykölcsön-alapból az egyetemes egyház segélykölcsön bizottsága 1948. 

évben 78 lelkésznek 310.427,98 Ft kölcsönt folyósított 5% kezelési költség 

mellett. – Tavaszi búza vetőmagkölcsönben részesült 27 lelkész 14.690,40 Ft 

értékben. – A Növénytermelési Hivatal által tavaszi búza vetőmagkölcsönt 

kapott 2 személy 432 Ft értékben. – A Karsay-cég útján tavaszi búza 

vetőmagkölcsönt kapott 47 lelkész és az egyházegyetem 40.187,73 Ft értékben, 

– a Karsay-cég által kihelyezett vetőmagkölcsön többeknek külön 





 

15.375,20 Ft – December 31-ig kihelyezett kölcsönök összege: 381.113,31 Ft. – 

December 31-ig visszatörlesztve ebből 29.989,20 Ft. 

A presbitérium a meliorációs segélykölcsön-alap 1948. évi számadó jelentését 

az egyetemes közgyűlés elé terjeszti jóváhagyó tudomásulvétel végett, azzal a 

kéréssel, hogy az egyetemes közgyűlés a már esedékessé vált, de hátralékos 

törlesztések kifizetését sürgesse, mivel ezek a már esedékessé vált 

törlesztések fedezetéül szolgálnak újabb, megszavazott kölcsönöknek. 

 

Az egyetemes közgyűlés a presbitérium javaslata szerint határoz. 

Ocskay Frigyes ügyvivőnek meleg köszönetet mond fáradozásáért. 

 

73. (J. O.) Az Egyházak Világtanácsának kölcsönsegély-alapja az egyházak 

anyagi támogatása végett megkezdette kölcsönakcióját egyetemes egyházunkban 

is a Magyarországi Kölcsönsegély Bizottság útján. Egyetemes egyházunknak is 

megvan e célból kialakított bizottsága, amely az országos bizottság elé 

terjeszti a kölcsönkérvényeket. – 1948. december 31-én 10 gyülekezetünk 

87.477,67 Ft kölcsöntőkével tartozott az ökumenikus kölcsönsegély-alapnak. Az 

országos bizottság 3 gyülekezetünknek újabb 26.000 Ft kölcsönt szavazatott 

meg, amely a közeljövőben kerül kifizetésre. – 1949. március 25-én az 

országos bizottság további két gyülekezetünknek szervezett meg 20.000 Ft 

kölcsönt, melyet f. é. július 1-én kap meg. 

Az ökumenikus kölcsönsegély-alap bizottságának a jelentését a presbitérium az 

egyetemes közgyűlés elé terjeszti jóváhagyó tudomásulvétel végett. 

 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

74. (J. O.) Egyetemes székházunk Budapest ostroma közben 32 találatot kapott 

és súlyosan megrongálódott. A kerületi elöljáróság rendelkezésére a laza 

vakolatot le kellett veretni. A tetőzet és a csatornázat is rossz volt. 

Szükségessé vált az épület kijavítása. Javítási munka közben a párkányzat 

több kőtömbje lezuhant az úttestre. A kerületi elöljáróság elrendelte az 

egész terméskő-párkányzat lebontását és más párkányzattal való pótlását. Ez 

megnövelte a javítási költséget. A javítási költségek összege 77.600,90 Ft 

volt, amelyre fedezet volt: az Egyházak Világtanácsától kapott 40.000 Ft 

kölcsön, egy teherautó vázának az eladásából befolyt 15.000 Ft, a lundi 

Gusztáv Adolf Egylettől befolyt 4.633,60 Ft, valamint egyetemes egyházi 

fedezet 7.967,30 Ft, összesen 67.600,90 Ft. Fedezetlen volt 10.000 Ft, melyre 

az egyetemes egyház elnöksége külföldi segélyből igyekezett fedezetet 

szerezni. A székházgondnoki elszámolás szerint 1948-ban is komoly tiszta 

jövedelem volt a székháznál és remélhető, hogy a folyó évben, mivel javítási 

munkára nem lesz szükség, még több tiszta jövedelem marad és a felvett 

kölcsön törlesztésére meglesz a fedezet. 

A presbitérium az általa jóváhagyott javítási munkák elszámolását a közgyűlés 

elé terjeszti végső jóváhagyás végett. 

 

A közgyűlés a székház szükséges javításával kapcsolatos intézkedéseket 

jóváhagyja. 

 

75. (J. O.) A presbitérium a közgyűlés elé terjeszti az 





 

egyetemes egyház székgondnokának 1948. évi jelentését és számadását, amelyet 

61.913,92 Ft bevétellel, 49.312,53 Ft kiadással, – 12.601,39 Ft 1948. évi és 

228.85 Ft 1947. évi pénztári maradvánnyal a számvizsgáló bizottság helyesnek 

talált s javasolja, hogy a közgyűlés az egyetemes egyház székházgondnokának 

az elszámolását helybenhagyólag fogadja el. 

 

A közgyűlés a javaslat értelmében határoz. 

 

76. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bejelenti, hogy az 1947. évi közalapi 

járulékot a püspöki konferencia javaslatára az egyetemes közgyűlés elnöksége 

szétosztotta. A szétosztásnál az elnökség értelemszerűen alkalmazva a 

közalapi segélyek legutóbbi szétosztását tartalmazó, 1943. évi egyetemes 

közgyűlés 94. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatát, a közalapi segély 

30%-át a bányai, 15%-át a dunáninneni, 35%-át a dunántúli, 20%-át a tiszai 

egyházkerületnek juttatta. A közelebbi szétosztást az egyházkerületi 

elnökségek végezték. A szétosztás alkalmával elsősorban azok a gyülekezetek 

és intézmények kaptak segélyt, amelyek az 1943. évi egyetemes közgyűlés 94. 

jegyzőkönyvi pontja szerint állandó segélyben részesültek. A fennmaradó 

összeg osztatott el a többi segélykérelmező között. 

Az egyetemes presbitérium bemutatja az egyházkerületektől beérkezett közalapi 

segélykérvényeket. 

 

1. Az egyetemes közgyűlés jóváhagyólag tudomásul veszi az 1947. évi közalapi 

járulék szétosztását. Nem látja teljesíthetőnek a dunántúli egyházkerületi 

közgyűlés felterjesztett azon kérését, az 1947. évre szóló közalapi járulékok 

visszamenőleg nem az 1947. évben bevallott lélekszám, hanem az 1948. évben 

előállott változott helyzet alapján vettessenek ki. 

2. Megállapítja, hogy az egyházkerületektől beérkezett lélekszám-kimutatás a 

következő: bányai került: 285.397, dunáninneni kerület 29.727, dunántúli 

kerület: 133.894, tiszai kerület: 35.736, összesen 484.754. 

3. A dunántúli egyházkerületnek a közalap leszállítására vonatkozó 

felterjesztéseinek elutasításával a közalapi járulékot 1948. és 1949. évre is 

a lélekszám szerint fejenként 12 fillérben állapítja meg. Ennek alapján az 

egyházkerületekre az 1948. illetve 1949. évre a következő közalapi járulék-

összeget veti ki: bányai egyházkerület: 34.247,64 Ft, dunáninneni 

egyházkerület: 3.567,24 Ft, dunántúli egyházkerület: 16.067,28 Ft, tiszai 

egyházkerület 4.288,32 Ft, összesen 58.170,48 forintot. 

4. Felhívja az egyházkerületeket visszamenőlegesen a közalapi járulékok 

haladéktalan beszedésére. Az 1949. évi közalapi járulékot az egyházkerületek 

1949. október 15-ig szolgáltassák be az egyházegyetem pénztárába. 

5. Az egyetemes közgyűlés – tekintettel arra, hogy a közalapi segélykérvények 

hiányosan érkeztek be – a segélykérvényeket az egyházkerületekhez visszaküldi 

és a kérvénye elintézéséhez, valamint más egyéb, a közalapból adható 

segélyezések nyújtására az egyházkerületek rendelkezésére bocsátja az 1948. 

évre kivetett közalapi járulékból a következő összegeket: a bányai 

egyházkerületnek a járulék 32%-át, 18.614,56 Ft-ot, a dunáninneni 

egyházkerületnek a járulék 15%-át, 8.725,57 Ft-ot, a dunántúli 

egyházkerületnek a járulék 38%-át, 22.104,78 Ft-ot, a tiszai egyházkerületnek 

a járulék 15%-át, 8.725,57 Ft-ot, összesen 58.170,48 Ft-ot. 





 

77. (V. I.) Az egyetemes presbitérium bemutatja a beérkezett adóalapi 

segélykérvényeket. 

 

Az egyetemes közgyűlés az adóalapi kérvényeket érdemben nem tárgyalja, mert 

fedezet nem áll rendelkezésre, tekintve, hogy az adóalap javára államsegély 

nem érkezett. 

 

78. (J. O.) Az előadó beterjeszti az egyetemes presbitérium javaslatát az 

útiköltség és napidíj megállapítására. 

 

A közgyűlés felkéri az egyetemes felügyelőt, hogy a közgyűlés hivatalból való 

tagjai és előadói, valamint a behívott egyetemes bizottsági tagok részére 

harmadosztályú vasúti féljegyük árának megtérítése mellett napi 20 Ft 

napidíjat utalványozzon. 

 

79. (J. O.) A presbitérium javasolja, hogy az egyetemes felügyelő személyi 

változás miatt az 1949. évi egyetemes egyházi költségvetés megállapításával 

az új egyetemes felügyelő részvételével hatalmazza meg a presbitériumot 

teljes jogkörrel. 

A közgyűlés ily értelemben határoz. 

 

80. (V. I.) Tárgyalja a közgyűlés a nyugdíjintézet 1947–48. évi működéséről 

szóló jelentést. 

Az 1947. és 1948. esztendőben, amelyről ez a jelentés szól, a nyugdíjintézet 

törekvése kettős cél szolgálatára összpontosult. Az egyik az, hogy vagyonát 

konzerválja, a másik pedig az, hogy a további tőkegyűjtést előmozdítsa. 

Az előbbi célt három intézkedés szolgálta. Elsősorban a háborúban súlyosan 

megrongált Mártírok útjai bérházának további helyreállítása, amelynek 

előhaladásáról és további teendőiről csak annyit, hogy már csak egy utolsó 

nekilendülés kell ahhoz, hogy a most már a hatóság által is megkövetelt 

munkálatok befejezhetők legyenek s a bérházon a háborús pusztítások utolsó 

nyomai is eltűnjenek. A második intézkedés a földbirtok-reform keretében 

igénybe vett dobozi földbirtok helyett csereingatlan szerzése volt, ami a 

Tolna megyei Varsádon sikerült is, ahol 100 hold ingatlant ítéltek szerény 

gazdasági épületekkel a nyugdíjintézetnek, amely a múlt gazdasági év 

előnytelen bérlettel való kísérletezése után néhány héttel ezelőtt a birtokot 

az államnak 10 évre bérbe adta, úgy hogy az hasznot aligha hoz ugyan, de az 

intézet külön megterhelése nélkül fenntartható és tulajdonjoga a remélhetőleg 

kedvező jövőbeli hasznosítás idejére a nyugdíjintézet számára megmenthető. A 

harmadik idevágó intézkedés a járulékhátralékokban fennálló kinnlevőség 

tényleges vagyonként való megmentésében áll, abban a formában, hogy a 

hátralékok pengő összegét ugyanannyi forintban rögzítve – mi a hátralékosok 

irányában igen kíméletes eljárás – azok lerovását egy bizonyos határidőig 

megadott kamatmentesség biztosításával is szorgalmazza. 

A nyugdíjintézet másik törekvése az, hogy tőkét gyűjtsön. Sajnos, ez a 

törekvése nem találkozik az egész egyházi, főképp lelkészi közvélemény 

helyeslésével, mert annak egy része a tőkegyűjtés rendszere helyett a kirovó 

rendszer bevezetését követeli. A nyugdíjintézet azonban a járuléklerovás 

terén gyűjtött tapasztalatain is okulva felsőbb hatóságától más utasítást nem 

kap, kitart a tőkegyűjtés elvének érvényesítése mellett. Teszi ezt annál is 

inkább, mert az 1953. évi január hó 1-e után nyugdíjba vonulók ellátásának 

gondja előreláthatólag 





 

minden külső támogatás nélkül a nyugdíjintézetre szakad, amely szilárd anyagi 

bázis nélkül összeomlik és az érdekeltek egzisztenciáját romjai alá temeti. 

Ennek a törekvésnek folyamánya a mérsékelt járulékkivetés alkalmazása és a 

járulékszolgáltatás szorgalmazása. A kivetéssel kapcsolatban annak jelenlegi 

átmeneti rendszere mellett az egyházkerületeknek jogukban áll a fenntartói 

terheknek  a fenntartók teherviselő képességéhez mér elosztása. Ugyanennek a 

törekvésnek elengedhetetlen követelménye olyan szakembereknek a kérdésbe való 

bevonása, akik a tőkegyűjtés mai lehetőségeire és kilátásaira vonatkozólag 

helytálló útbaigazítással szolgálhatnak. 

A nyugdíjintézet mindkét törekvésében nagy segítséget jelentenek az államnak 

a nyugdíjintézet ügyét sorsdöntően befolyásoló egyes intézkedései. Elsőnek 

azt kell kiemelni, hogy az ország újbóli talpra állításának kezdete óta a 

nyugdíjintézet államsegélykérdését az állam oly módon oldotta meg, hogy a 

nyugdíjasok ellátmányát teljes összegében a nyugdíjintézet rendelkezésére 

bocsátotta. Így a bérház helyreállítás útján való vagyonmentés szolgálatára 

minden anyagi erő felszabadul. Ennek a segítségnek tökéletesített formája az 

egyház és állam között létrejött egyezményben az állam által vállalt az a 

kötelezettség, hogy a jelenlegi nyugdíjas állománynak és az 1953. évi január 

hó 1-ig nyugdíjba vonulók állományának ellátmányát a saját terhének tekinti. 

Ez abba a helyzetbe juttatja az intézetet, hogy ez idő alatt minden 

jövedelmét tőkegyűjtésre fordíthassa és gondoskodjék arról, hogy az 1953. évi 

január hó 1-e után reá háruló kötelességeknek meg tudjon felelni. 

Bizalommal kéri a nyugdíjintézet az egyetemes közgyűlést és az egész egyházi, 

főképp lelkészi közvéleményt, hogy ezt a kérdést a megoldandó problémák 

homokterébe helyezze és annak szolgálatára minden szellemi és anyagi erőt 

egyesítsen. 

A nyugdíjintézeti bizottság kilenc ülést tartott. Bejelentést igénylő 

határozatairól a következők számolnak be. 

Az 1948. évi tag- és fenntartói járulékot az 1947. évi kivetés szerinti 

összegben, 200 forintban állapította meg úgy, hogy a fenntartói járulék címén 

egy-egy egyházkerület összes fenntartóira kirótt összeg keretében az 

illetékes püspök állapítja meg, hogy az egyes fenntartók teherbíró képességük 

figyelembevételével mennyit fizessenek. 

A pengő hátralékokat egy az egyhez arányban forintosította azzal, hogy akik 

pengő hátralékukat 1948. évi december hó 31-ig leróják, kamatmentességet 

élveznek. Ezt a közvélemény, mivel a szándék összeállítása csak az év végére 

készülhetett el, 1949. évi február hó 28-ig meghosszabbította. Kimondotta a 

bizottság, hogy a pengő hátralékokra 1949-ben magasabb kulcsot alkalmaz, de 

ezzel a fenntartott jogával nem élt. 

A pengő hátralékok forintra való átszámításánál előbb figyelmen kívül maradt 

az a körülmény, hogy 1945-re a pengőromlásra való tekintettel az 1944. évi 

járulékok ötszörösében történt a kivetés. Ezt az elnézést a bizottság 

korrigálta és az 1945. évi járulékokat forintosításnál az 1944. évi járulékok 

összegére redukálta azzal, hogy azoknak, akik az előző számítás alapján 1945. 

évi járulékukat forintban már lerótták, túlfizetéseiket javukra írja. Akik 

1945. évi járulékukat az ötszörös kivetés előtt az 1948. évi összegben 

befizették azoknak 1945. évi fizetési kötelezettségét teljesítettnek vette. 

Az alapítási járulék számítására vonatkozólag úgy határozott, hogy az a 

segédlelkészi állással kapcsolatban 1.800, a lelkészi állással kapcsolatban 

3.600, a püspöki állással kapcsolatban pedig 7.200 forint után számítandó. 

A kamatot 1945. évi december hó 31-ig 6%-osnak hagyta meg, 1946. 





 

évi január jó 1-étől azonban 10%-ában rögzítette a bizottság. 

A Mártírok útjai bérház helyreállításához 60.000 Ft kölcsön felvételét 

határozta el, amelyből azonban csak 48.000 Ft-ot vett igénybe, mert a nagyobb 

ütemben megindult járulékszolgáltatás a még fennmaradt kölcsönösszeg 

lehívását nélkülözhetővé tette. 

Az egyházegyetem életében végbement események után a bizottság úgy 

határozott, hogy Vargha Sándor ügyvivő tiszteletdíját ügyének egyházi 

elintézéséig folyósítja. Az ügyvivői teendők ellátására Kuthy Dezső ny. 

püspököt kérte fel, aki ezt a szolgálatot teljesen díjtalanul látja el. A 

számfejtői teendők végzésére ismét Péter Lajos ellenőrt alkalmazta. 

A bizottság kéri ezeknek az intézkedéseinek jóváhagyó tudomásulvételét. 

Bejelentendő még az a bevezetőben már említett eljárás, hogy a legutóbbi 

egyetemes közgyűlés óta megemelt és egyesek javára segédlelkészi évek 

beszámítása útján is megnövekedett nyugdíjak folyósítása 1947 és 1948-ban a 

nyugdíjintézet útján történt ugyan, de úgy, hogy annak fedezeti összegét az 

állam bocsátotta rendelkezésre. Csak a püspökök lelkészi nyugdíja képezi a 

nyugdíjintézet terhét. Az intézet azon van, hogy az állam ezt is átvegye. 

Az egyház és az állam közti egyezmény szerint az állam által fizetendő 

nyugdíjak folyósítását 1949. január hó 1-étől a Központi Illetményhivatal 

közvetlenül intézi. 

Hálával kell megemlékezni arról, hogy külföldi segélyben a nyugdíjintézet 

tagjai is részesültek. Erről az egyházegyetem számol be. 

A tagállományban beállt változásokról a következők adnak számot. Felvétetett 

a nyugdíjintézet kötelékébe 20 tag, a tagok sorából töröltetett 2. A működő 

tagok sorából elhalt 6, nyugalomba vonult 15. A nyugdíjasok sorából 

töröltetett 11, az özvegyek és kegydíjasok közül 12. Özvegyi nyugdíj 

élvezetébe lépett 15, az özvegyek sorából töröltetett 2. 

A Mártírok útjai bérház gondnokának jelentése szerint 1947-ben 54.326,92 Ft 

bevétellel szemben 43.687,67 Ft kiadás volt, a maradvány 10.639,25 Ft. 1948-

ban a bevétel 77.291,30, a kiadás 65.749,73, a maradvány 11.541,57 forintot 

tett ki. Ha a ház nem lett volna olyan súlyosan sérült, 3–4% tiszta 

jövedelmet hozott volna. 

A Krúdy utcai bérház gondnoka az 1947. évet 156,23 Ft pénzmaradvánnyal zárta, 

1948-ban pedig 10.413,30 Ft pénzmaradványt tüntet fel. Ez a bérház 

tudvalevőleg nem szenvedett súlyos sérüléseket. 

1948. évi december hó 31-én 222.979,57 Ft járulékhátralék állt fenn. 

A nyugdíjintézet kéri az egyetemes közgyűlést, tegyen meg minden lehetőt a 

nyugdíjintézet további újjáépítése és ezáltal a lelkészcsaládok jövőjének 

biztosítása érdekében. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és a 

járulékhátralékok összegének nagyságáról tudomást szerezve a hátralékosokat 

tartozásuk lerovására szigorúan utasítja. 

 

81. (V. I.) Az egyetemes presbitérium a nyugdíjintézeti bizottság által 

elfogadott következő bejelentéseit és javaslatokat terjeszti pártolólag az 

egyetemes közgyűlés elé. 

1. A dunántúli egyházkerület közgyűlése felhívja a figyelmet arra, hogy nem 

tartja helyeselhetőnek a tőkegyűjtés elvét, amely nem bizonyult 

célravezetőnek, miért is a nyugdíjintézet újjászervezését és új alapokra 

helyezését javasolja. A MELE előterjeszti a dunántúli 





 

lelkészegyesület ugyanilyen irányú javaslatát, amely még azzal egészül ki, 

hogy a nyugdíjintézet ellátottainak tényleges szükséglete szerint vesse ki a 

járulékokat az egyházközségek lélekszámának arányában. 

A nyugdíjintézeti bizottság kéri az egyetemes közgyűlést, hogy a lelkészek és 

családjuk jövőjéért való felelősség érzetétől vezettetve, térjen a javaslat 

felett napirendre és utasítsa a nyugdíjintézeti bizottságot, hogy gazdasági 

szakértő bevonásával készítsen és terjesszen elő javaslatot arra 

vonatkozólag, hogy a tőkegyűjtés rendszerének alkalmazásával miképpen lehetne 

a nyugdíjintézet prosperitása és ezzel a várományosok létérdeke a jelenlegi 

helyzetben a leghatékonyabban biztosítható. Kéri egyben tegyen meg az 

egyetemes közgyűlés minden lehetőt annak érdekében, hogy az állam a kérdés 

intézményes rendezésében egyházunknak segítségére legyen. 

2) Az 1949. évi járulék kérdésében javasolja a bizottság a járulékoknak 

átmenetileg az 1947. évi alapon, tehát tagonként és fenntartónként 200 

forintban való kivetését azzal, hogy az egyházkerületek a fenntartók 

teherbíró képességének figyelembevételével igyekezzenek a járulékokat 

méltányosan felosztani úgy, hogy a fenntartott állások utáni egyenként 200 

forintos fenntartói járulék végösszege folyjék be minden egyházkerületből a 

nyugdíjintézet pénztárába, de az egyes fenntartók között az összeg 

teherbírásuknak megfelelően osztassék fel. 

3) Jóváhagyó tudomásulvételre bejelenti a bizottság hogy, mivel a 

vallástanító-lelkészek a 14.450/1947. számú kormányrendelet alapján 1947. évi 

augusztus 1-i hatállyal nem állami tanszemélyzet, nyugdíjintézete kötelékébe 

vétettek fel, amelynek keretében nyugdíjigényük azonnal hatályosult, 

tagságukat a jelzett időponttól megszüntette, kimondta azonban, hogy, 

amennyiben valamelyik érdekelt később lelkészi állásban helyezkednék el, 

vallástanító-lelkészi minőségében szerzett szolgálati idejére vonatkozó joga 

az esedékes járulékok lerovásának feltétele mellett újból feléled. 

4) Javasolja a bizottság törvényhozási úton annak biztosítását, hogy a 

nyugdíjintézet kötelékébe laikus munkások is felvehetők legyenek. 

5) Kéri a bizottság annak jóváhagyó tudomásulvételét, hogy az 1946. évi 

január hó 1-től 1948. évi december hó 31-ig terjedt időre a 6%-os kamatot 

10%-ra emelte fel, 1949. évi január hó 1-től azonban a kamatot újból 6%-ában 

állapította meg. 

6) Kéri a bizottság az egyetemes közgyűlést, hozzon határozatot arra 

vonatkozólag, hogy a nyugdíjintézet jogügyleteivel kapcsolatos aláírásra a 

bizottság elnöksége: Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő, világi elnök és 

Túróczy Zoltán püspök, egyházi elnök, a pénz felvételére pedig a 

nyugdíjintézeti pénztáros Kesztler László jogosult. 

 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentéseket jóváhagyólag tudomásul veszi és a 

javaslatokat, magáévá téve, határozaterőre emeli. 

 

82. (J. O.) Az előadó aljegyző beterjeszti az egyházkerületektől beérkezett 

népmozgalmi jelentéseket azzal, hogy a jelentés összegezése nem fog teljesen 

valóságos képet nyújtani, amennyiben a bányai és dunáninneni egyházkerületek 

az 1948, míg a dunántúli és tiszai egyházkerületek az 1947. évre vonatkozó 

jelentést terjesztették fel. 

 

A közgyűlés elrendeli, hogy az egyetemes közgyűlés elé minden évben a 

közgyűlést megelőző polgári év adatai alapján készült 





 

népmozgalmi jelentés kerüljön, egyben elrendeli a mostani jelentések alapján 

készült statisztikai kimutatásnak a jegyzőkönyv függelékében való leközlését. 

 

83. (D. Gy.) Az 1944–46. évi egyetemes közgyűlés 14. pontjában foglaltak 

közül helyesbítésre szorul az a tényállítás, mintha már az összes 

egyházkerületek rögzítették volna püspöki székhelyüket. A rögzítés ugyanis a 

dunántúli egyházkerületben még nem történt meg. 

 

Az egyetemes közgyűlés a helyesbítést elrendeli. 

 

84. (D. Gy.) Az egyetemes presbitérium jelenti, hogy egyetemes segélyosztó 

bizottságunknak az 1944–46. évi egyetemes közgyűlési jegyzőkönyv 7. pontjában 

foglalt összeállításán kiegészítést eszközölt, amennyiben bevonta abba a 

bányai egyházkerület részéről Scholz Lászlót, a dunántúli egyházkerület 

részéről pedig Bácsi Sándort. A külföldi összeköttetések vitelében beállt 

személyváltozás következtében Szabó József püspök lett ezen a címen a 

bizottság tagja, a dunáninneni egyházkerületet Dr. Mády Zoltán képviseli. 

 

Az egyetemes közgyűlés a bizottságnak fenti tagokkal való kiegészítését a 

legközelebbi tisztújításig tudomásul veszi. 

 

85. (J. O.) Az egyetemes presbitérium a közgyűlés elé terjeszti azt a 

hozzáérkezett javaslatot, hogy az egyház emeljen szót a még mindig távollévő 

magyar hadifoglyok mielőbbi hazaszállítása érdekében. 

Duszik Lajos és Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő hozzászólása után 

az egyetemes közgyűlés fájdalmas szívvel osztozik sok magyar család 

bánatában, meleg szeretettel gondol még mindig távollevő hadifoglyainkra s 

felkéri a közgyűlés elnökségét, hogy a testvér református egyházzal s az 

evangéliumi szabad egyházakkal egyetértésben hadifoglyaink érdekében 

illetékes tényezőknél tegye meg a szükséges lépéseket. 

 

86. (J. O.) Gyöngyösi Vilmos felszólalásában megismétli a bányai 

egyházkerület régebben tett javaslatát az egyetemes egyházi tisztségek 

betöltésénél követendő eljárásra nézve. 

A javaslat alapján 

az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a jövőben az egyetemes közgyűlés 

meghívóján feltüntetendő, hogy a közgyűlés milyen megüresedett tisztségeket 

fog betölteni, a közgyűlés napján pedig a közgyűlés előtt közszemlére ki kell 

függeszteni a tisztségek betöltésére vonatkozó egyetemes presbitériumi 

javaslatot. 

 

87. (J. O.) Az előadó beterjeszti az egyetemes presbitérium javaslatát 

egyetemes könyvkiadó bizottság kiküldésére nézve. 

 

A közgyűlés az evangélikus könyvkiadás elősegítése, az egyházi könyvkiadás 

tervszerűsége és az egyházi könyvkiadók munkájának összehangolása érdekében 

egyetemes könyvkiadó bizottságot küld ki. A könyvkiadó bizottság ezen 

feladatát úgy teljesíti, hogy az egyes egyházi könyvkiadók kezdeményező ereje 

és kiadási szabadsága biztosítva legyen. A bizottság elnökévé Dr. Vető Lajos 





 

püspököt, titkárává Dezséry Lászlót, tagjaivá pedig Dr. Mády Zoltánt, Dr. 

Jánossy Lajost, akadályoztatása esetén Dr. Karner Károlyt, Veöreös Imrét, 

Zulauf Henriket, Grünvalszky Károlyt, Csepregi Bélát, akadályoztatása esetén 

Józsa Mártont, Dr. Gaudy Lászlót, Dr. Geleji Dezsőt, Gyöngyösi vilmost, Koren 

Emilt, Scholz Lászót és Dr. Ottlyk Ernőt választja meg. 

Dr. Gaudy László kijelenti, hogy ő, valamint Dezséry László, Dr. Geleji 

Dezső, Grünvalszky Károly és Gyöngyösi Vilmos a bizottsági tagságot nem 

fogadják el. 

Tudomásul szolgál. 

 

88. (V. I.) Az egyetemes presbitérium tárgyalásra bocsátja az 1947. évi 

április 25-i egyetemes közgyűlés 30. jegyzőkönyvi pontjában foglalt forint 

átszámítási kulcsra vonatkozó határozatát. 

 

Az egyetemes közgyűlés az 1947. évi április 25-i egyetemes közgyűlés 

vonatkozó határozatának 1. pontjára nézve nem tart szükségesnek újabb 

határozathozatalt, a határozat 2. pontjának érvényességét pedig 

meghosszabbítja. 

 

89. (V. I.) Az egyetemes presbitérium beterjeszti a diakonisszák egyházi 

adójára vonatkozó javaslatát. 

 

Az egyetemes közgyűlés az önálló jövedelemmel amúgy sem rendelkező, de az 

egyház lelki és szeretetmunkájában termékenyen résztvevő diakonisszáknak az 

egyház jogi életébe való bekapcsolódásának biztosítása végett felhívja az 

egyházközségeket: a diakonisszák adózását akként rendezzék, hogy jelképes 

fejadóképpen évi 1 Ft egyházi adót fizessenek az egyházközségnek. 

 

90. (N. K.) Több tárgy nem lévén, az elnöklő egyetemes felügyelő a közgyűlés 

tagjainak kitartó érdeklődéséért hálás köszönetet mond és berekeszti az 

egyetemes közgyűlést, amely Túróczy Zoltán püspök buzgó imádságával ér véget. 

 

 

Dr. Reök Iván sk. egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, világi elnök 

Dr. Kardos Tibor sk. világi egyetemes aljegyző 

 

Túróczy Zoltán sk. püspök, egyházi elnök 

Németh Károly sk. egyházi egyetemes főjegyző 

Joó Olivér sk. egyházi egyetemes aljegyző 

Dedinszky Gyula sk. egyházi egyetemes aljegyző 

Veöreös Imre sk. egyházi egyetemes aljegyző 

Weltler Rezső sk. egyházi egyetemes aljegyző 

 

Hitelesítjük: 

Szabó József sk. 

Dr. Vető Lajos sk. 

Dr. Velsz Aladár sk. 





 

FÜGGELÉK 

I. 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem szabályrendelete a teológiai 

tanulmányi és vizsgálati rendről 

 

 

1. §. Az 1934-ben megnyílt zsinaton alkotott II. tc. 43. §-a és az ugyanezen 

zsinaton alkotott VI. tc. 6. §-a értelmében a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem joga és kötelessége megállapítani azokat a kellékeket, 

amelyeknek a lelkésszé választható személyek megfelelni tartoznak, továbbá 

azt a teológiai tanulmányi és vizsgálati rendet, amelynek eleget tenni 

tartoznak mindazok, akik a Magyarországi Evangélikus Egyházban 

lelkészavatást, illetőleg lelkészi, vallástanári képesítést óhajtanak nyerni, 

illetőleg lelkészi, vallástanítói lelkészi szolgálatban való alkalmaztatásra 

jelentkeznek. 

2. §. Az 1. §-ban említettek képzése, nevelése és képesítése a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetemnek az 1949. évi április hó 7. napján tartott rendes 

közgyűlésén a „lelkészképzésről” alkotott szabályrendelete szerint történik. 

3. §. Az 1. §-ban említettek teológiai tanulmányai és vizsgálatai – a szűkebb 

értelemben vett lelkészképesítő, illetőleg vallástanár-képesítő vizsgálatokat 

kivéve – tartam, tárgyak, előadások hallgatása, szemináriumi munkában és 

gyakorlatokon való részvétel, kollokviumok, alapvizsgálatok és szigorlatok 

tekintetében általában megfelelnek az egyetemi evangélikus hittudományi kar 

mindenkori tanulmányi és vizsgálati szabályzatában rendelt tanulmányoknak és 

vizsgálatoknak. Rendkívüli esetben kivételesen engedményt adhat az Egyetemes 

Lelkészképző Bizottság. 

4. §. Az 1. §-ban említettek teológiai tanulmányait és vizsgálatait az 

Egyetemes Lelkészképző Bizottság akképpen is rendezheti, hogy azok részben a 

Lelkészképző Intézetben, avagy abban is történjenek. Az Egyetemes 

Lelkészképző Bizottság a 2. §-ban megnevezett szabályrendelet 21. §-a e) 

pontja alapján a Lelkészképző Intézet tagjait előadások hallgatására, 

gyakorlatok végzésére és vizsgálatokra kötelezheti. Az Egyetemes Lelkészképző 

Bizottság felhatalmazhatja a Lelkészképző Intézet tanári testületét, hogy 

évről-évre maga állapítsa meg a Lelkészképző Intézet tagjainak intézetbeli 

tanulmányi és vizsgálati kötelezettségét. 

5. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságok a szűkebb értelemben vett 

lelkészképesítő vizsgálatokra való jogosítás alapjául elfogadják az egyetemi 

evangélikus hittudományi kar által kiállított végbizonyítványt, jogosultak 

azonban arra, hogy a lelkészképesítő vizsgálatokra bocsátás feltételévé 

tegyék a 4. §-ban meghatározott lelkészképző-intézetbeli tanulmányi és 

vizsgálati kötelezettség teljesítését. 





 

II. 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem szabályrendelete a lelkészképzésről 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. §. A Magyarországi Evangélikus Egyházban a lelkészképzés szabályozása és 

rendezése az állami és egyházi törvények rendelkezése értelmében az egyház 

kizárólagos joga. Az Egyházi Alkotmány 132. és 133. §-ai szerint a püspök 

joga és kötelessége felügyelni a leendő lelkészek nevelésére és képzésére, 

tehát a teológiai intézetekre, valamint a lelkészjelöltek erkölcsi és 

tudományos életére; a püspök kizárólagos joga és kötelessége felavatni a 

lelkészjelölteket. Az Egyházi Alkotmány 217. §-a szerint a lelkészek, 

vallástanárok képzése kizárólag egyházi ügy, annak szervezése és szabályozása 

egyedül a Magyarországi Evangélikus Egyház hatásköréhez tartozik. Az 1934-ben 

megnyílt zsinaton alkotott II. tc. 13. §-a szerint „lelkésznek választható az 

a magyar állampolgár, aki az egyházegyetem által alkotott 

szabályrendeletekben megállapított kellékeknek megfelel”. Az ugyanezen 

zsinaton alkotott V. tc. 26. §-a szerint „vallástanító lelkészi szolgálatra 

lehet alkalmazni olyan férfit, akinek lelkészi és olyan nőt, akinek 

vallástanári képesítése van”. Az ugyanezen zsinaton alkotott VI. tc. 6. §-a 

szerint a lelkészképzés és lelkészképesítés szabályozása és rendezése, a 

szakvizsgálat és a lelkészképesítő vizsgálatok tárgyainak megállapítása és a 

vizsgák vizsgálóbizottságainak megalakítása az evangélikus egyház kizárólagos 

joga. 

2. §. A Magyarországi Evangélikus Egyházban a lelkészképzést az 1934-ben 

megnyílt zsinaton alkotott II. tc. 43. §-ában foglalt rendelkezés értelmében 

az egyházegyetem, vagyis az egyházegyetem képviseleti és kormányzó hatósága: 

az egyetemes közgyűlés szabályozza és rendezi. 

3. §. A Magyarországi Evangélikus Egyház a lelkészképzést az Egyházkerületi 

Lelkészképző Bizottságok, az Egyetemes Lelkészképző Bizottság irányítása és 

felügyelete alatt álló Lelkészképző Intézet által végzi. 

4. §. A jelen szabályrendeletben lelkészképzésen lelkésznevelést és 

lelkészképesítést is kell érteni. 

A jelen szabályrendeletben lelkészjelölteken egyaránt kell érteni mind még 

fel nem avatott, mind már felavatott lelkészjelölteket. 

5. §. A jelen szabályrendeletben nőkre vonatkozóan vallástanárképzést kell 

érteni a lelkészképzésen. Vagyis a jelen szabályrendelet rendelkezéseit 

megfelelően alkalmazni kell a vallástanító lelkészi szolgálatban álló nőkre 

más szóval a vallástanárnőkre is. De a vallástanárnők lelkészavatásban nem 

részesülnek. 

 

II. A Lelkészképző Bizottság 

 

A) Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságok 

 

6. §. A Magyarországi Evangélikus Egyház Egyházkerületei a jelen 

szabályrendelet rendelkezései szerint lelkészképző bizottságot alakítanak. 

7. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság az egyházkerületnek az a 

hatósági jelleggel felruházott szerve, amelynek – az egyházi törvények és más 

jogszabályok korlátai között, az egyházkerületi közgyűléstől reá átruházott 

hatáskörben – jog- és 





 

hatáskörébe tartozik mindazoknak a feladatoknak a teljesítése és mindazoknak 

az intézkedéseknek a megtétele, amelyek a lelkészek képzése, nevelése és 

képesítése érdekében szükségesek és az egyházkerület életkörébe esnek. 

8. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság hatáskörébe tartozik: (A 

lelkésznevelés tekintetében:) 

a) Figyeli a lelkész-utánpótlás szükségét. A lelkészi szolgálatra való 

felkészülésre hívogatja az alkalmasnak látszó személyeket. 

b) Támogatja a püspököt ama hivatásának teljesítésében, hogy felügyel a 

leendő lelkészekre, tanulmányaikra és erkölcsi életükre. 

c) Beutalhat a Lelkészképző Intézetbe tagokul olyan lelkészjelölteket, akik 

abból az egyházkerületből valók, illetőleg abban az egyházkerületben 

szándékoznak lelkészi szolgálatba állani és akik után a Lelkészképző 

Intézetben fizetendő díjak befizetését az egyházkerület vagy maga vállalja, 

vagy más módon biztosítja. Ezt a beutalási hatáskört a bizottság részben vagy 

egészen átruházhatja a Lelkészképzőintézeti Helyi Bizottságra. 

d) Nyilvántartja az egyházkerületbeli lelkészjelölteket, figyelemmel kíséri 

tanulásukat, nevelkedésüket, általában a szolgálatra való készülésüket, – 

egyházkerületbelin azt a lelkészjelöltet is érve, aki abban az 

egyházkerületben szándékozik szolgálatba állni. A még fel nem avatott 

lelkészjelöltek nyilvántartásából törli azokat, akiket az Egyetemes 

Lelkészképző Bizottság mint lelkészképzésre alkalmatlanokat és érdemteleneket 

a maga nyilvántartásából törölt; azokra nézve pedig, akiket maga közvetlen 

határozatával a lelkészképzésre alkalmatlanoknak és érdemteleneknek minősít, 

illetve azokra a már felavatott lelkészjelöltekre nézve, akiket valamely 

egyházi törvényszék jogerősen hivatalvesztésre ítélt, a nyilvántartásból való 

törlésre javaslatot tesz az Egyetemes Lelkészképző Bizottságnak. 

e) Számbaveszi az egyházkerületbeli lelkészjelöltek nevelésével és képzésével 

kapcsolatos anyagi szükségletet, beleértve ebbe a Lelkészképző Intézet és az 

ennek keretében működő Lelkésznevelő Otthon fenntartását. Javaslatot tesz az 

egyházkerületi közgyűlésnek az idevágó fedezetre vonatkozóan. 

f) Amennyiben az egyházkerületi közgyűlés megbízza az egyházkerületbeli 

lelkészjelöltek nevelésére és képzésére fordítandó összeg felől való 

rendelkezéssel, azzal az összeggel elszámolási kötelezettségével rendelkezik. 

(A lelkészképesítés tekintetében:) 

g) Lelkésszé képesíti az egyházkerületbeli lelkészjelölteket. 

(Általában a lelkészképzés tekintetében:) 

h) Működéséről évenként jelentést tesz az Egyetemes Lelkészképző 

Bizottságnak. 

9. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság tagjai részint hivatalból 

valók, részint választottak. 

Hivatalból tagjai: a püspök, illetőleg törvényes helyettes és az 

egyházkerületi lelkészegyesület elnöke. 

Választott rendes tagjainak száma legalább öt, legfeljebb tíz. 

10. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság tagjait az egyházkerületi 

közgyűlés választja, mégpedig akképpen, hogy közöttük lehetőleg legyenek a 

lelkészi szolgálat különböző ágainak ismerői. 

11. §. Az egyházkerületi közgyűlés Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságba öt 

póttagot is választ. 

12. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság tagjaiul megválaszthatók a 

Magyarországi Evangélikus Egyház fegyelmi hatósága alá tartozó lelkészek és 

más egyháztagok az 1934-ben megnyílt zsinaton 





 

alkotott II. tc. 26. §-a rendelkezéseinek korlátai között. 

13. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság elnöke a püspök, illetőleg 

törvényes helyettese. 

14. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság ülésén a püspök, illetőleg 

törvényes helyettese, akadályoztatása esetén a bizottságnak a püspök által 

megbízott tagja elnököl. 

15. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság ülése akkor határozatképes, 

ha azon az elnökön kívül legalább két választott rendes tag jelen van. 

16. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság elnöke az ülések vezetésén 

kívül általában mindazokat a jogokat gyakorolja, amelyek a Magyarországi 

Evangélikus Egyházban érvényes tételes és szokásjog alapján kialakult 

„elnökségi hatáskör” folytán megilletik. 

17. §. Az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság két tagozatra: lelkésznevelő 

és lelkészképesítő tagozatra oszolhatik. 

18. §. Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1936-ban közzétett 

Lelkészképesítő Szabályzatának 4., 13–19., 21–36., 43. és 62. §-ai az 

Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságokra alkalmazva, tovább is hatályban 

maradnak. 

 

B) Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság 

 

19. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetemnek az a hatósági jelleggel felruházott szerve, amelynek – az 

egyházi törvények korlátai között, az egyetemes közgyűléstől reá átruházott 

hatáskörben – jog- és hatáskörébe tartozik mindazoknak a feladatoknak a 

teljesítése és mindazoknak az intézkedéseknek a megtétele, amelyek a 

lelkészek képzése, nevelése és képesítése érdekében szükségesek és az 

egyházegyetem életkörébe esnek. 

20. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság részint maga végzi feladatát, 

részint osztozik feladatának végzésében az Egyházkerületi Lelkészképző 

Bizottságokkal. 

21. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság hatáskörébe tartozik: 

(A lelkésznevelés tekintetében:) 

a) Figyeli a lelkészutánpótlás szükségét, 

b) Nyilvántartja a lelkészjelölteket, figyelemmel kíséri tanulásukat, 

nevelkedésüket, általában a szolgálatra való készülésüket. A még fel nem 

avatott lelkészjelöltek nyilvántartásából – akár valamely Egyházkerületi 

Lelkészképző Bizottság javaslatára, akár saját kezdeményezéséből – törli 

azokat, akiket a lelkészképzésre alkalmatlanoknak és érdemteleneknek minősít. 

A már felavatott lelkészjelöltek nyilvántartásából pedig törli azokat, akiket 

valamely egyházi törvényszék jogerősen hivatalvesztésre ítélt. 

c) Számbaveszi a Lelkészképző Intézet és az ennek kertében működő 

Lelkésznevelő Otthon fenntartásával kapcsolatos anyagi szükségletet. 

d) Javaslatot tesz az egyetemes közgyűlésnek a Lelkészképző Intézettel 

kapcsolatos tanulmányi és háztartási, általában a lelkészképzés körébe eső 

ügyekben. 

e) Megállapítja a jelen szabályrendelet alapján kiépülő Lelkészképző Intézet 

szervezeti és működési szabályzatát. 

f) Első fokon felügyel a Lelkészképző Intézetre. 

g) Megválasztja a Lelkészképző Intézet igazgatóját, tanárait, többi nevelőit, 

a Lelkésznevelő Otthon igazgatóját. 





 

h) Megválasztja a Lelkészképző Intézeti Helyi Bizottság tagjait és megállapítja a 

bizottság szervezeti és működési szabályzatát. 

i) A Lelkészképző Intézet tanulmányi engedményt kérő tagjainak rendkívüli, 

különös méltánylásban részesítendő esetekben az egyébként rendelt tanulmányi 

időből, hallgatási és vizsgázási kötelezettségből engedményt ad. Ilyen tanulmányi 

engedménynek akkor van helye, ha a lelkészjelölt már más egyetemi, illetőleg 

főiskolai tanulmányokat sikerrel folytatott, vagy a lelkészi szolgálatra való 

felkészülésében akadályozva volt és eddigi egyházbeli magatartásával bizonyságot 

tett a szolgálatra való alkalmasságáról. 

j) Szabályozza a Lelkészképző Intézet ifjúságának belső életét. 

k) A Lelkészképző Intézet tagjainak a Lelkészképző Intézeti Helyi Bizottság által 

első fokon elintézett fegyelmi ügyeiben másodfokon és véglegesen dönt. 

l) Amennyiben az egyetemes közgyűlés megbízza a Lelkészképző Intézetre, vagy 

általában a lelkészképzésre fordítandó összeg felől való rendelkezéssel, azzal az 

összeggel elszámolás kötelezettségével rendelkezik. 

(A lelkészképzés tekintetében:) 

m) Teljesíti azokat a feladatokat, amelyeket a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem 1936-ban közzétett Lelkészképesítő Szabályzata a 39. §-ban az 

áttért lelkészek képesítésére, a 49. §-ban a külföldi lelkészi oklevelek 

honosítására, az 56., 57. és 61. §-ban a lelkészi képesítés elévülésére 

vonatkozóan a jelen szabályrendelet hatálybalépése után megszűnő egyetemes 

lelkészképesítő bizottság, illetőleg ennek közös gyűlése feladataivá tett. E 

feladatokat ugyanezen Lelkészképesítő Szabályzat vonatkozó rendelkezései szerint 

teljesíti. 

(Általában a lelkészképzés tekintetében:) 

n) Tárgyalja az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságok jelentését és javaslatait 

és ezek alapján a lelkészképzés egysége érdekében javaslatokat tesz az 

Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságoknak, illetőleg az egyetemes közgyűlésnek. 

Évenként összefoglaló jelentést tesz a maga és az Egyházkerületi Lelkészképző 

Bizottságok működéséről az egyetemes közgyűlésnek. 

o) Jogegységi határozatot hoz az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságok 

joggyakorlatában mutatkozó különbség esetében, ha a jogegységi határozathozatala 

egyébként nem az  egyetemes presbitérium hatáskörébe tartozik. 

p) Általában intézkedik minden olyan ügyben, amely egyfelől a jelen 

szabályrendelet 19. §-a szerint az Egyetemes Lelkészképző Bizottság hatáskörébe 

tartozik, másfelől a jelen szabályrendelettel nincs határozottan és 

félreérthetetlenül az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságok hatáskörébe utalva. 

22. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság tagjai részint hivatalból valók, 

részint választottak. 

Hivatalból tagjai: a püspökök, illetőleg törvényes helyetteseik, a Lelkészképző 

Intézeti Helyi Bizottság elnöke, a Lelkészképző Intézet igazgatója, illetőleg 

jogszerű helyettese, a Lelkésznevelő Otthon igazgatója, az egyetemi evangélikus 

hittudományi kar dékánja és prodékánja, mint az egyetemi evangélikus hittudományi 

kar képviselői és a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesületének elnöke. 

Választott tagjai: az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságok tagjai közül azok, 

akiket az egyetemes közgyűlés a jelen szabályrendeletben megállapított számban és 

módon megválaszt. 

23. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság választott rendes tagjainak száma 

egyházkerületenként három–három. A tagokat az egyetemes 





 

közgyűlés az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságok tagjai közül akképpen 

választja, hogy közöttük lehetőleg legyenek a lelkészi szolgálat különböző 

ágainak ismerői. 

24. §. Az egyetemes közgyűlés az Egyetemes Lelkészképző Bizottságba 

egyházkerületenként három–három póttagot is választ. 

25. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság elnöke a hivatalára nézve a 

legidősebb püspök. 

26. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság a maga kebeléből előadót választ a 

bizottság ügykezelésére. 

27. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság ülésén a bizottság elnöke, 

akadályoztatása esetén a hivatala szerint következő püspök elnököl. 

28. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság ülése akkor határozatképes, ha az 

elnökön kívül legalább mégy egy püspök, a hivatalból való többi tagok közül 

legalább két, a választott rendes tagok közül legalább két (2) tag jelen van. 

29. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság ülésén javaslattételt is magában 

foglaló tanácskozási, illetőleg vizsgáztatási joggal való részvételre az 

elnök meghívhatja a Lelkészképző Intézetnek azokat a tanárait, akik egyébként 

nem tagjai a bizottságnak. 

30. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság elnöke az ülések vezetésén kívül 

általában mindazokat a jogokat gyakorolja, amelyek a Magyarországi 

Evangélikus Egyházban érvényes tételes és szokásjog alapján kialakult 

„elnökségi hatáskör” folytán megilletik. 

 

III. A Lelkészképző Intézet 

 

31. §. A Magyarországi Evangélikus Egyház az állami és egyházi törvényekben 

is biztosított jogánál fogva Lelkészképző Intézetet tart fenn. E Lelkészképző 

Intézet az egyház korábbi jogszabályai teológus nevelőintézetnek vagy 

Evangélikus Teológusok Otthonának nevezték. 

32. §. Magyarországi Evangélikus Egyház Lelkészképző Intézete röviden: 

Evangélikus Lelkészképző Intézet, a Magyarországi Evangélikus Egyháznak az az 

intézménye, amelynek feladata az evangélikus lelkészi szolgálatra készülőket 

képezni: nevelni és tanítani. 

33. §. A Lelkészképző Intézet munkáját az igazgató vezetésével tanárok és 

más, a lelkészképzésre illetőleg nevelésre alkalmazott nevelők végzik. 

34. §. A Lelkészképző Intézet szervezeti és működési szabályzatát az 

Egyetemes Lelkészképző Bizottság állapítja meg. 

35. §. A Magyarországi Evangélikus Egyház a Lelkészképző Intézet keretében, 

annak szervezetén belül abból a célból, hogy a Lelkészképző Intézet tagjainak 

együttlakásáról és általában testvéri együttéléséről gondoskodjék, 

Lelkésznevelő Otthont tart fenn és ennek vezetésére igazgatót alkalmaz, de a 

Lelkészképző Intézet igazgatója és a Lelkésznevelő Otthon igazgatója ugyanaz 

a személy is lehet. Ha a Lelkésznevelő Otthon igazgatója más személy, mint a 

Lelkészképző Intézet igazgatója, akkor ő a Lelkészképző Intézet tagjainak a 

lelki élet terén való vezetője. 

36. §. Lelkészképző Intézet kötelezett tagjai azok a személyek, akik a 

Magyarországi Evangélikus Egyházban a lelkészi szolgálatra készülnek. 

37. §. A Lelkészképző Intézetbe rendkívüli tagokul olyan személyek is 

felvehetők, akik a Magyarországi Evangélikus Egyházban végzendő 





 

más egyházi szolgálatra, vagy másutt végzendő lelkészi, illetőleg egyházi 

szolgálatra készülnek és az intézet munkarendjébe beilleszkednek. A 

Lelkészképző Intézet rendkívüli tagjai a Lelkésznevelő Otthonnak is tagjai 

lehetnek. 

38. §. A Lelkészképző Intézetbe való felvétel általában a Lelkészképző-

intézeti Helyi Bizottság hatáskörébe tartozik, de felvételnek minősül a jelen 

szabályrendelet 8. §-a c) pontja értelmében történt beutalás is. 

39. §. A Lelkésznevelő Otthonnak általában kötelezett tagjai a Lelkészképző 

Intézet tagjai, de a vallástanárnő-jelöltek nem. Ha a Lelkésznevelő Otthonban 

nincsen elég férőhely, akkor a Lelkészképző-intézeti Helyi Bizottság 

állapítja meg, hogy kik kötelesek bent lakni a Lelkésznevelő Otthonban. A 

Lelkészképző Intézetnek a Lelkésznevelő Otthonon kívül lakó tagjai is 

kötelesek részt venni a Lelkésznevelő Otthon munkájában és a lelki élet terén 

a Lelkésznevelő Otthon igazgatójának a vezetése alatt állanak. 

40. §. A Lelkészképző Intézet tagjai az egyetemi evangélikus hittudományi kar 

tanulmányi munkáján, illetőleg idején kívül is a Lelkészképző Intézet 

felügyelete és irányítása alatt állanak. 

41. §. A Lelkészképző Intézet tagjai egymással testvéri közösséget alkotnak 

és egymást a lelkészi szolgálatra való készülésükben támogatják. A 

Lelkészképző Intézet ifjúságának belső életét az Egyetemes Lelkészképző 

Bizottság szabályozza. 

42. §. Az Egyetemes Lelkészképző Bizottság a Lelkészképző Intézet kisebb 

jelentőségű ügyeiben történő intézkedésre Lelkészképző-intézeti Helyi 

Bizottságot választ, ennek szervezeti és működési szabályzatát maga állapítja 

meg. Rendes tagjaiul megválaszthatók a Magyarországi Evangélikus Egyház 

fegyelmi hatósága alá tartozó lelkészek, tekintet nélkül arra, hogy tagjai-e 

a Egyetemes Lelkészképző Bizottságoknak, továbbá a Magyarországi Evangélikus 

Egyház más tagjai, az 1934-ben megnyílt zsinaton alkotott II. tc. 26. §-a 

rendelkezéseinek korlátai között. 

 

IV. Átmeneti rendelkezések 

43. §. Mindaddig, amíg a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem vallástanár-

képesítő szabályzatot nem alkot, a vallástanító lelkészi szolgálatban álló 

nők, más szóval: a vallástanárnők képesítése, illetőleg szolgálatra való 

képessége a jelenlegi joggyakorlat szerint ítélendő meg. 

44. §. Mindaddig, amíg az Egyetemes Lelkészképző Bizottság a jelen 

szabályrendelet 22–23. §-ai szerint meg nem alakul, az egyetemes közgyűlés 

Ideiglenes Egyetemes Lelkészképző Bizottságot alakít. Ennek hivatalból való 

és tanácskozó tagjai ugyanazok, mint akik a jelen szabályrendelet szerint 

megalakuló bizottságnak hivatalból való és tanácskozó tagjai. Választott 

tagjaiul pedig az egyetemes közgyűlés a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem 1936-ban közzétett Lelkészképesítő Szabályzata 9. §-ának 

rendelkezése, illetőleg az ennek alapján kialakult joggyakorlat szerint az 

egyházkerületi közgyűlés ajánlatára, illetőleg ennek híján a püspök 

javaslatára választja meg egyházkerületenként három–három rendes és három–

három póttagját. 

Ez az ideiglenes Egyetemes Lelkészképző Bizottság átveszi az eddigi egyetemes 

teológiai bizottság és a lelkészjelöltek minősítő egyetemes bizottság 

feladatkörét valamint azokat a feladatokat, amelyeket a megnevezett 

Lelkészképesítő Szabályzat az eddigi lelkészképesítő bizottság közös 

gyűlésének tett a feladataivá. 

Az ideiglenes Egyetemes Lelkészképző Bizottság hatásköre általában 





 

ugyanaz, mint a jelen szabályrendelet 21. §-ában meghatározott hatáskör, 

kivéve a 21. §. c), g) és h) pontjában foglalt hatáskört. 

45. §. Az Ideiglenes Egyetemes Lelkészképző Bizottság Ideiglenes 

Lelkészképző-intézeti Helyi Bizottságot alakít, és a Lelkészképző Intézet 

valamint az Ideiglenes Lelkészképző-intézeti Helyi Bizottság részére 

ideiglenes szervezeti és működési szabályzatot állapít meg. 

46. §. Mindaddig, amíg a jelen szabályrendelet 22–23. §-ai szerint megalakuló 

Egyetemes Lelkészképző Bizottság nem kezdi meg működését, a Magyarországi 

Evangélikus Egyház a Lelkészképző Intézet igazgatójának tekinti a jelenlegi 

Teológus Otthon igazgatóját és tanárainak tekinti az egyetemi evangélikus 

hittudományi kar nyilvános rendes, rendkívüli és intézeti tanárait. 

47. §. Az Ideiglenes Egyetemes Lelkészképző Bizottság jogosult az előző §-ban 

említett személyeken kívül a Lelkészképző Intézetben tanári és nevelői 

munkával megbízni ily feladatra alkalmas más személyeket. Ily megbízatás 

ideje az Ideiglenes Egyetemes Lelkészképző Bizottság működésének idejére 

terjed. 

48. §. Mindaddig, amíg az Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságok a jelen 

szabályrendelet 9. §-a szerint meg nem alakulnak, hatáskörükben az Ideiglenes 

Egyházkerületi Lelkészképző Bizottságok járnak el. Az Ideiglenes 

Egyházkerületi Lelkészképző Bizottság választott rendes tagjaiul azok a 

személyek tekintendők, akiket az egyetemes közgyűlés a jelen szabályrendelet 

44. §-a szerint az Ideiglenes Egyetemes Lelkészképző Bizottságnak az egyes 

egyházkerületek részéről való rendes és póttagjaiul megválaszt. 

49. §. A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1936-ban közzétett 

Lelkészképesítő Szabályzata 1–3., 9–12., 65–66. §-a hatályát veszti, 5–8., 

20., 37–38., 40–42., 44–48., 50–55., 58–60., 62–64. §-a pedig a jelen 

szabályrendelet rendelkezéseinek megfelelően alkalmazandó. 

50. §. Mindaddig, amíg a jelen szabályrendelet alkotandó szabályzatok 

hatályba nem lépnek, hatályban maradnak – megfelelően értelmezve és 

alkalmazva – az Evangélikus Teológusok Otthona és a lelkészjelölteket 

minősítő egyetemes bizottsági szervezeti és működési szabályzatai, amennyiben 

ezek a jelen szabályrendelet rendelkezéseivel nem ellenkeznek. 





 

III. 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem népmozgalmi statisztikája 

 

Sor-

szám 
Az adat megnevezése 

Bányai Dunáninni Dunántúli Tiszai Összesen 

egyházkerület  

1. Lélekszám 285.397 29.727 133.894 35.736 484.754 

2. Anyaegyházközségek száma 94 41 150 21 306 

3. Leányegyházközségek 

száma 

10 11 108 2 131 

4. Fiókegyházközségek száma 40 11 124 31 206 

5. Szórványok száma 283 271 1.400 466 2.420 

6. Rendes lelkészek száma 128 41 159 29 357 

7. Vallástanárok és 

vallástanító lelkészek 

száma 

46 2 16 6 73 

8. Segédlelkészek száma 38 11 13 10 72 

9. Született 5.928 631 2.184 645 9.388 

10. Meghalt 5.327 441 2.005 404 8.177 

11. Konfirmált 4.364 563 1.940 496 7.363 

12. Úrvacsorával élt 112.531 17.845 68.318 27.654 206.348 

13. Házasságkötések száma 2.129 254 1.268 310 3.961 

14. Ebből tiszta pár 1.148 113 702 137 2.100 

15. Ebből vegyes pár 981 141 566 173 1.861 

16. Reverzális javunkra 328 78 229 91 726 

17. Reverzális kárunkra 312 45 164 89 610 

18. Áttért hozzánk 357 15 136 30 538 

19. Kitért tőlünk 224 38 85 43 390 

20. Egyházi szertartás 

mellőzve 

298 13 - - 411 
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