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A közgyűlésen elnököltek: 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő, világi elnök helyetteseként: dr. Rajnai 

Károly egyházmegyei felügyelő, mint Darvas József rangidős egyházkerületi 

felügyelő helyettese, valamint dr. Fekete Zoltán egyházmegyei felügyelő, 

egyházkerületi felügyelőhelyettes. 

D. dr. Vető Lajos, hivatalára nézve idősebb püspök, egyházi elnök 

helyetteseként: D. Dezséry László püspök, valamint Bácsi Sándor püspök 

helyettes. 

 

A közgyűlésen jelen voltak: 

 

A) HIVATALUNKNÁL FOGVA: 

I. MINT AZ EGYHÁZEGYETEM TISZTVISELŐI: 

 

Joób Olivér egyetemes egyházi aljegyző, 

Gyöngyösi Vilmos egyetemes egyházi aljegyző, 

Grünvalszky Károly egyetemes egyházi főtitkár-helyettes 

 

II. MINT AZ EGYETEMES PRESBITÉRIUM VÁLASZTOTT TAGJAI: 

Benczúr László, Dr. Göttche Ervin, Görög Tibor, Tátrai Károly, Dombi 

László, Endreffy Zoltán 





  

III. MINT AZ EGYETEMES TÖRVÉNYSZÉK BÍRÁI: 

dr. Vidonyi Sándor, Megyer Lajos, Sikter András 

 

IV. MINT HIVATALOS TISZTSÉG VISELŐI: 

Dr. Lehel László, az Egyházegyetem Nyugdíjosztályának ügyvivő-lelkésze, 

dr. Szilády Jenő, az egyetemes számvevőszék elnöke 

Koren Emil, az Országos Gyülekezeti Segélyosztály lelkész-vezetője 

dr. Fekete Zoltán, az Országos Gyülekezeti Segélyosztály világi vezetője 

dr. Göttche Ervin egyetemes egyházi főügyész-helyettes 

dr. Pálfy Miklós, a Teológiai Akadémia dékánja 

 

B) HIVATALUKNÁL FOGVA: 

dr. Fekete Zoltán egyházmegyei felügyelő, mint az Északi egyházkerületi 

felügyelő (üresedésben) helyettese, dr. Rajnai Károly egyházmegyei 

felügyelő, mint a Déli egyházkerület felügyelőjének helyettese, Bácsi 

Sándor, az Északi egyházkerület püspök helyettese, D. Dezséry László a 

Déli egyházkerület püspöke és mint helyettese, Mekis Ádám püspökhelyettes 

 

C) TISZTSÉGÜKNÉL FOGVA: 

Friedrich Lajos, a Lelkésznevelő Intézet igazgatója 

 

D) VÁLASZTÁS ALAPJÁN: 

MINT KIKÜLDÖTTEK: 

I. AZ ÉSZAKI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

dr. Lőve Károly, Mühl Nándor, Major Béla, Várkonyi Endre, Dr. Mihály 

Dezső, Balczár István, Csekey Zoltán, Gartai István, Görög Tibor, Weltler 

Rezső, Fábry István, Moravcsik Sándor, Halász Béla, Baráth Pál 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Csaba György, Valkó László, Muncz Frigyes, Danhauser László, Komjáthy 

Lajos, Bácsi Sándor, Gerhát Sándor, Dombi László 

 

II. DÉLI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

dr. Vetsey Aladár, Dr. Nádor Jenő, Trimmel Henrik, Mecskó György, dr. 

Jugovits Lajos, dr. Jármay Zsigmond, Szelényi Pál, Fehér Dezső, Mekis 

Ádám, Aranyi József, Válint János, Lágler Béla, Koszorús Oszkár, dr. 

Schlitt Gyula, Boros Károly, Roszik Mihály, Molnár Lajos; 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Karkus István, Fehér Sándor, Blatniczky Jenő, Uzon László; 





  

III. A TEOLÓGIAI AKADÉMIA RÉSZÉRŐL: 

dr. Sólyom Jenő 

Kimentették magukat: 

Darvas József, dr. Mikler Károly, Németh Károly, dr. Schárbert Ármin, dr. 

Képes József, Becht József, dr. Vietorisz József, Rőczey Jenő. 

 

A közgyűlésen, mint vendég, megjelent Szimonidesz Lajos tábori püspök, 

valamint számos lelkész és gyülekezeti tag. 

 

 

A közgyűlést előkészítő egyetemes tanácsülés 1954. június 28-án, du. 15 

órakor volt. 

 

A közgyűlést megnyitó istentisztelet 1954. június 29-én, reggel 9 órakor 

volt. Az igehirdetés szolgálatát Koren Emil kőbányai lelkész, az Országos 

Gyülekezeti Segélyosztály lelkész-vezetője végezte, Zsid 13,11–16. versei 

alapján. 

 

Az egyetemes közgyűlés az istentisztelet végeztével, 9 órakor vette 

kezdetét. 

 

I. Dr. Rajnai Károly egyházmegyei felügyelő, mint az egyetemes felügyelő 

helyettese, a jegyzői kar jelentése alapján, mely szerint a közgyűlés 

tagjai megbízóleveleiket bemutatták és kellő számmal vannak jelen, a 

közgyűlést megalakultnak jelenti ki és kimondja annak határozatképességét. 

 

II. A közgyűlés világi elnöke köszönti a megjelenteket: a közgyűlés 

tagjait, valamint a vendégeket, közli a közgyűlés tagjaival, hogy Mihályfi 

Ernő egyetemes felügyelő a közgyűlés napján érkezik haza külföldi útjáról 

és azért nem tud azon részt venni, Darvas József egyházkerületi felügyelő 

másirányú hivatalos elfoglaltsága miatt kéri kimentését. Ezért a világi 

elnök tisztét, mint soron következő egyházmegyei felügyelő, ő fogja 

ellátni a közgyűlés első felében, majd pedig dr. Fekete Zoltán 

egyházmegyei felügyelő. 

D. dr. Vető Lajos, az egyetemes egyházi elnöke, külföldi útja miatt nem 

tud részt venni az egyetemes közgyűlésen. A közgyűlés egyházi elnöki 

tisztében D. Dezséry László püspök helyettesíti. Átadva a közgyűlésnek a 

távol levő elnökség üdvözletét, a közgyűlést megnyitja. 

 

III. A közgyűlés világi elnöke javasolja a közgyűlésnek, hogy a hitelesítő 

bizottságba küldje ki Válint János, Görög Tibor, Major Béla, és dr. 

Jugovics Lajos közgyűlési tagokat. 

 

Az egyetemes közgyűlés az ügyrend értelmében az elnökség elnöklete alatt a 

jegyzőkön, az ügyészen, a főtitkáron kívül a jegyzőkönyvhitelesítő 

bizottságba kiküldi a javaslatba hozott közgyűlési tagokat. 

 

IV. D. Dezséry László, a közgyűlés lelkészi elnöke, bemutatja az 

Egyházegyetem lelkész-elnökének az 1952/53. évről szóló jelentését. Ezt a 

jelentést már tárgyalta az 1954. március 11–12-én tartott egyetemes 

tanácsülés, a sajtó is ismertette és teljes terjedelmében meg fog jelenni 

a közgyűlés jegyzőkönyvében, ezért kéri a közgyűlést, járuljon hozzá, hogy 

a lelkész-elnök jelentését kivonatosan ismertesse. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése a kivonatos ismertetéshez hozzájárul. 





  

Ezek után D. Dezséry László az alábbiakban kivonatosan ismerteti a 

lelkész-elnök jelentését: 

Egyházunk vezetősége a maga munkáját abban a hitvallásszerű meggyőződésben 

végzi, hogy az egyház a Krisztusban hívők közössége. Ténykedését azért az 

a meggyőződés irányítja, hogy az egyház egyház legyen. Egyházunkat a Jézus 

Krisztusban való hit jellemzi; erről teszünk bizonyságot az igehirdetésben 

és a szentségek kiszolgáltatásakor. Ez a Jézus-hit a megfeszített, 

feltámadott és megdicsőült Krisztusban való hit. Ezzel a Krisztussal való 

közösségben él az egyház. Krisztus az ő népét, egyházát, mely az ő teste, 

Isten országa felé vezeti, bűnbocsánatban részesíti, lelki ajándékokkal 

halmozza el, látásokat és erőt ad, hogy szolgálatát teljesíteni tudja. 

Az egyház elsőrendű szolgálata az igeszolgálat. Ez a szolgálat 

zavartalanul folyik és örömmel számolhat be arról, hogy a lelkészek 

igehirdetési munkája elmélyült, komolyan készülnek szolgálatukra. Híveink 

is azt várják a lelkészektől, hogy tisztán és igazán hirdessék Isten 

igéjét. Az igeszolgálat szempontjából nagy jelentősége van annak, hogy 

Teológiai Akadémiánk a fővárosban végzi a maga szolgálatát. 

Megemlékezik a jelentés a sajtó szolgálatáról, a lelkészi munkaközösségek 

munkájáról, az egyházi szeretetszolgálatról, – ez utóbbin belül a 

Nyugdíjosztályról – mely munkakörökről közgyűlésünk tárgysorozata folytán 

részletes jelentést fogunk kapni. 

Az egyház igeszolgálatánál figyelembe kell vennünk, hogy szolgálatunkat 

ebben a világban végezzük. Egyházunk vezetősége és lelkészi kara 

kötelességének érezte, hogy az egyház részt vegyen a béke védelmében, 

hazánk és népünk építő munkájában. Ehhez a szolgálathoz tartozik hazánk 

többi felekezetéhez való békés viszonyunk, különösen a református 

egyházzal való testvéri közösségünk. 

Ezek után szól a jelentés a világkeresztyénség felé való szolgálatunkról, 

külföldi egyházi kapcsolatainkról, melyek közül kiemelkedő a történelmi 

jelentőségű magyar–szlovák megbékélés. 

Világi síkon hozzátartozik egyházunk békés munkájához Népköztársaságunk 

Alkotmánya, a „jól funkcionáló’ Egyezmény és az Állami Egyházügyi Hivatal 

működése. Kifejezi egyházunk köszönetét a sok jó segítségért az Állami 

Egyházügyi Hivatalnak, név szerint is Horváth János elnöknek, Varga József 

elnökhelyettesnek és Veress Pál osztályvezetőnek. 

Végül megemlékezik a jelentés halottainkról, akiknek emlékezete legyen 

áldott. 

A vázlatos ismertetés után D. Dezsényi László lelkész-elnök kéri a 

közgyűlést, hogy mondja ki határozatilag a lelkész-elnöki jelentésnek a 

jegyzőkönyvben való közzétételét. 

Az Egyházegyetem közgyűlése úgy határoz, hogy a lelkész-elnöki jelentést 

teljes egészében közli jegyzőkönyvében. 

Ez így hangzik: 

D. dr. Vető Lajos püspök lelkész-elnöki jelentése: 

 

„Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! 

Egyházunk vezetősége munkáját abban a hitvallásszerű meggyőződésben végzi, 

hogy az egyház a Krisztusban hívők közössége, melyben az igét tisztán és 

igazán hirdetik s a szentségeket Krisztus Urunk rendelése szerint 

szolgáltatják ki. Amikor az egyetemes presbitériumnak ezen az ülésén 

jelentést kívánok tenni 





  

országos egyházunk életéről, akkor is az egyháznak ez a klasszikus 

meghatározása vezet. Egész egyházi ténykedésünket ugyanis nem irányítja 

más, mint az, hogy az egyház, közelebbről az evangélikus egyház 

evangélikus egyház legyen, úgy ahogyan erre a Szentírás és hitvallási 

irataink köteleznek és útbaigazítást nyújtanak. 

Mivel az egyház a Krisztusban hívők közössége, tisztában kell lennünk 

azzal, hogy kiben hiszünk. Az egyház meghatározásából nyilvánvaló, hogy a 

hívők közössége, mely az egyházat alkotja, Jézus Krisztusban hisz. Úgy 

hisz Jézus Krisztusban, ahogyan róla a teljes Szentírás és hitvallási 

irataink bizonyságot tesznek. A Szentírásból, különösen az 

Újtestamentomból nyilvánvaló, hogy a hívők közösségét, a gyülekezetet az 

jellemzi, hogy hitének, létének és létjogosultságának alapja és állandó 

forrása a húsvéti esemény, vagyis Jézus Krisztus feltámadása, mint 

kinyilatkoztatott valóság. A hívőket ez a Krisztus-valóság gyűjti és 

tartja össze közösségben, miután a róla bizonyságot tevő igehirdetés a 

Szentlélek ereje és világossága révén hitet ébreszt s ezt a hitet fenn is 

tartja. 

Ez a feltámadott és megdicsőült Krisztus tegnap és ma és mindörökké 

ugyanaz. Tanítványaival, híveivel együtt van a világ végezetéig. Az 

egyház, mint a hívők közössége, az Ő teste. Az egyháznak, mint testnek, 

Krisztus a feje. A hívők közössége azért közösség elsősorban, mivel a 

legszorosabb közösségben van megdicsőült örök Urával, a Jézus Krisztussal. 

Az egyház, közelebbről a gyülekezet, hasonló az élő testhez, mely 

életerőit az élő, örök Krisztusból és Krisztustól kapja. A Krisztusban 

hívők Krisztusban vannak, Krisztus meg őbennük van. A hívő és a hívők 

közössége életközösségben van Krisztussal. Hogy Ő az egyház feje, ez arra 

figyelmeztet, hogy Krisztus az, aki az Ige által vezeti az egyházat. Hová 

vezeti? Az Isten országa felé, az üdvösség felé. Vezetése nem szorítkozik 

csupán az egyházra s azokra, akik valamiképpen az egyházban vannak. Miután 

pedig neki adatott minden hatalom mennyen és földön s miután Ő az egész 

emberi nem Megváltója, az egész emberiséget, sőt az egész teremtett 

világot vezeti a teremtő Istentől rendelt örök célja felé. Ettől a céltól 

az egyház kétezer éves története után is még messzire vagyunk. A 

gyülekezetben, az egyházban él azonban a reménység, hogy amit Isten 

elkezdett, azt dicsőségben véghez is fogja vinni. 

Ha messzire is vagyunk Isten országának a megvalósulásától, tehát attól, 

hogy a földön éppen úgy meglegyen az Isten akarata, mint a mennyben, ma is 

érvényes az az evangéliumi híradás, hogy Isten országa elközelített 

hozzánk. Luther és a lutheri reformációnak az ubiquitásról szóló tanítása 

szerint az örök Krisztus, akiben Isten országa élet és valóság, az Igében 

és a szentségekben mindenütt jelen van. Az Ő kegyelmes jelenlétét Isten 

országának közelségét újra meg újra érzékelteti az Ő népével. Lelki 

ajándékokkal halmozza el népét, gyülekezetét, az egyházat, a híveket, a 

hívők közösségét. Bűnbocsánatot ad. Világosságot gyújt a hitben. 

Létrehozza, erősíti a szeretet kötelékeit egyesek között, a 

gyülekezetekben, egész országos egyházunkban, az egész keresztyénségben. 

Látásokat ad és erőt nyújt arra, hogy az Ő szolgálatában járhassunk és 

maradhassunk engedelmes hittel és nem lankadó reménységgel. Vigasztal 

bánatunkban, hálaadásra indít a jóért és szüntelenül vezérel a jóra. 

Mindez az egyházban és az egyház útján történik. 

Az egyháznak az a feladata, hogy az Igét tisztán és igazán hirdesse, s a 

szentségeket Krisztus Urunk rendelése szerint szolgáltassa ki. Röviden és 

más oldalról: keresse Isten országát és annak igazságát. Ehhez fűződik az 

ígéret, hogy a többiek mind megadatnak 





  

néki. Ebben benne van az egyház a maga egészében, de benne vannak az egyes 

hívők is. 

Amikor egyházi életünket szemügyre vesszük, s amikor mintegy összképet 

akarunk rajzolni országos egyházunk életéről, akkor azt kell tehát 

néznünk, hogy az egyház miképpen végzi a lényeghez tartozó feladatát: 

hirdeti-e és miképpen hirdeti az Igét, kiszolgáltatja-e és miképpen 

szolgáltatja ki a szentségeket, a keresztséget és az Úr szent vacsoráját. 

Mindehhez hozzátartozik annak a szem előtt tartása, hogy az igeszolgálat 

és a szentségekkel való szolgálat révén mennyiben közösség a hívők 

közössége az egyház s az egyházon belül az egyes gyülekezetek és az gyes 

hívek miképpen tartoznak bele ebbe a közösségbe. 

 

x x x 

 

Az egyház elsőrendű és alapvető szolgálata az Igével való szolgálat. 

Egyházunk igeszolgálatáról kell tehát mindenekelőtt szólnunk. 

Külsőleg sokat jelent, hogy templomaink rendben vannak, a háborús 

pusztításnak templomainkkal kapcsolat következményei nemcsak hogy 

megszűntek, hanem esztendőről-esztendőre új templomok, istentiszteleti 

helyek épülnek. Most, ennek az évnek az elején is öt-hat helyen 

foglalkoznak vagy egészen új istentiszteleti helyek létesítésének a 

kérdésével, vagy pedig azzal, hogy befejezik az elkezdett, de be nem 

fejezett templomok építését. 

Közelebbről az Ige hirdetése s a szentségek kiszolgáltatása az egész 

országos egyházban, annak minden templomában és istentiszteleti helyén 

zavartalanul folyik. Ugyanezt állapíthatjuk meg a bibliaórákkal s a 

konfirmációi oktatással kapcsolatban is. A vallástanítás államunk 

törvényeinek megfelelően fakultatív. Az igeszolgálathoz tartoznak a 

gyülekezeti, körzeti és országos jellegű konferenciák is. 

Vajon tisztán és igazán történik-e egyházunkban az igehirdetés? 

Az országos összképet véve figyelembe, kétségtelen javulásról kell számot 

adnunk. A szektás vonások egyre inkább eltűnnek egyházunk életéből, s az 

igehirdetés egész egyházunkban egyre egységesebb s teológiailag egyre 

tisztább lesz. Valami egészen különleges felelősségre ébredést kell 

észlelnünk ebben a vonatkozásban lelkészi karunk részéről. Ha azt 

vizsgáljuk, hogy lelkészeinket mi érdekli a legközelebbről és mivel 

foglalkoznak a legszívesebben, akkor mindenki, aki valamennyire is ismeri 

lelkészeinket, rögtön azt a választ adja, hogy az egzegézissel, vagyis a 

Szentírásnak minél jobb megértésével és megismerésével foglalkoznak a 

legszívesebben. Ha azt kérdezzük, milyen szakirodalom érdekli legjobban 

lelkészi karunkat, úgy hasonló a helyzet. Általában véve híveinkről is le 

lehet mondani, hogy az egyháztól és a lelkésztől szinte kizárólag azt 

várják, hogy Istennek Igéjét hirdesse tisztán és igazán. 

Az Ige tisztán és igazán való hirdetése s általában egyházi szolgálatunk 

jól végzése érdekében különösen jó szolgálatot tehet Teológiai Akadémiánk. 

Az a körülmény, hogy Akadémiánk immár közel fél évtizede a fővárosban 

végzi munkáját, kétségtelenül sokban hozzájárult ahhoz, hogy lelkészi 

karunk igeszolgálatában jó irányítás mellett jó munkát végezhessen. Az 

ország fővárosában együtt van, szinte egy élő szívet alkot egyházunk 

testében Akadémiánk s egyházunk legfelső vezetősége. Ez a körülmény egyre 

jobb eredményekre vezet. Lelkészképzésünknek s egyházunk szoros értelemben 

vett teológiai munkálkodásának vidéke elszigeteltségét megszüntette. 

Akadémiánk professzorait, az evangélikus hittudomány elsősorban hívatott 

munkásait nagy erővel és sok jó eredménnyel központi módon állította be 

egyházunk szellemi vérkeringésébe. Reméljük, hogy ezen a téren a javulás 

még nagyobb lesz és még jobb eredményekre vezet. 





  

Egyházi sajtószolgálatunknak a fő célja sem más, mint az egyház 

munkájának, a hívek közösségének az Igével való szolgálata. Egyházi 

sajtónk munkásai átlag hetenként tartott sajtókonferenciáikon tisztázzák a 

tennivalókat. Heti néplapunk az „Evangélikus Élet”, lelkészi szaklapunk, a 

„Lelkipásztor”, kialakítása, munkája néha igyekszik a vidéki lelkészek 

szolgálatát is igénybe venni s egész evangélikus népünkkel fenntartani 

kapcsolatát, mégis elsősorban egyházunk központi vezetése, Teológiai 

Akadémiánk tanári karának egyre intenzívebb közreműködése révén történt és 

történik. Nagy segítséget fog nyújtani a betűvel való szolgálatunk terén a 

héten a nyomdából kikerülő új Konfirmációi Káténk is s remélhetőleg még 

ebben a tanévben megjelenik egy-két új hittankönyvünk is. Az Igének sajtó 

útján végzett szolgálata terén nagyjelentőségű Luther Kis Kátéjának új 

fordításban való megjelentetése. Ide tartozik annak a felemlítése is, hogy 

gyülekezeteink Bibliával való ellátása az igényeket és a szükségleteket 

teljes mértékben kielégíti. Az új, bibliafordításból az Újtestamentummal 

készen van a bibliafordító bizottság, az Ótestamentumnak a fele van meg. 

A már eddig elvégzett munka is új revízióra szorul ugyan, mégis 

reménységgel nézünk ez elé a munka elé is, hiszem emberi számítás szerint 

még sincs már olyan messze az az idő, amidőn az új bibliafordítás ügye 

zsinatunk elé kerülhet. A sajtó útján végzett igeszolgálatunk terén jó 

segítséget nyújt az évről-évre megjelenő Bibliai útmutató és az 

Evangélikus Naptár. 

Igeszolgálatunk terén – sajnos – még vannak hiányok és fogyatkozások. E 

célból erősíteni kell a jó teológiai munkát, s kívánatos az is, hogy 

egyházunk hitvallási iratait mindenekelőtt lelkészeink jól ismerjék. 

Örvendetes, hogy a napokban megtartott V. Országos Esperesi Értekezleten 

országos egyházunk mind a tizenhat esperese vállalta, hogy egyházmegyéje 

lelkészeinek a hitvallási iratokban való tájékozottságát ellenőrizni 

fogja, ami tulajdonképpen ősi hagyományainkban gyökerező tiszte és 

kötelessége espereseinknek. 

Igeszolgálatunk erősödését, tisztaságának védelmét szolgálják elsősorban 

Lelkészi Munkaközösségeinek s a bennük végzett munka. Minden 

egyházmegyében van ilyen Lelkészi Munkaközösség, a nagyobbakban kettő is. 

A Lelkészi Munkaközösségek az esperes vezetésével átlag havonta tartanak 

összejövetelt. Az e téren folyó munka összhangjának biztosítását célozzák 

országos esperesi konferenciáink. Ilyet az elmúlt két esztendőben ötöt 

tartottunk. 
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Egyházi életünkben az igeszolgálattól elválaszthatatlan a 

szeretetszolgálat. Az Ige hitet ébreszt, a hit pedig gyümölcsöket terem: a 

szeretet gyümölcseit. Az Ige által hitben élő egyház az a jó fa, mely 

szükségképpen termi a szeretetben való szolgálat gyümölcseit. 

Egyházunkban a múltba is volt valamilyen formában szeretetszolgálat. Mégis 

egészen csodálatos s Isten iránti mélységes hálára indító dolog az, 

ahogyan az elmúlt két esztendőben egyházunk szeretetszolgálata kifejlődött 

és megerősödött. 

Még csak alig egy esztendeje, hogy zsinatunk törvényt alkotott egyházunk 

szeretetszolgálatának a szabályozására. Az ezen a téren is bevezetett jó 

rend, főleg azonban az egész munkának egybefoglalása s az egész országos 

egyház szívügyévé tétele bámulatos eredményekkel járt. Tizenhét szoros 

értelemben vett szeretetintézményünkben, két lelkészi üdülőnkben folyik ez 

az áldott munka, többmillió forintos pénzforgalommal az elmúlt 

esztendőben. 





  

Gyülekezeteink, egyházmegyéink egyre szorosabban és erőteljesebben 

kapcsolódnak bele a szeretetnek ebbe a gyönyörű munkájába. Ugyanakkor 

minden gyülekezet keretén belül folyik valamiféle helyi szeretetmunka is. 

Ha a kezdet kezdetén ilyen hálára indítóan erősödik ez a munka, csak 

reménységgel nézhetünk egyházunk diakóniai munkájának további fejlődése 

elé. 

Az 1953-ban hozott törvényeink az egyházi szeretetszolgálat körén belül 

adott helyet a Diakóniai Osztályon kívül az Egyházegyetem 

Nyugdíjosztályának és a Gyülekezeti Segély intézményének, a gyámintézeti 

munka folytatójának is. 

Nyugdíjosztályunk még mind Nyugdíjintézet, nagyrészt államsegély 

formájában biztosította a munkából kiöregedett lelkésztestvéreink anyagi 

létfeltételeit. Egész egyházunk érdekét szem előtt tartva, mint a hívek 

közösségének engedelmes tagjai, megértéssel kérték nyugdíjazásukat az 

elmúlt évben 60 évesnél idősebb lelkésztestvéreink. Hadd köszönjük meg 

ezen a helyen is egyházszeretetüknek ezt a jelét is. Legyen életük 

hátralevő részén Istenünk gazdag áldása. És legyen áldás utódaikon is a 

gyülekezetekben. A fiatal erők paróchusi szolgálatba állásával szemmel 

láthatóan felfrissült a hitélet a gyülekezetekben. 

1954. január 1-től Egyetemes Nyugdíjosztályunk révén magának egyházunknak 

kell gondoskodnia azokról, akik ezután vonulnak nyugalomba. Megvan a 

reményünk arra, hogy egyházunknak ezt a felelősségteljes munkáját sikerül 

jól megalapoznunk. Örvendetes, hogy a Nyugdíjosztállyal szemben az elmúlt 

éven megjavult a kötelezettségek megfizetésére vonatkozó morál. Kívánatos, 

hogy ebben a tekintetben is szilárduljon a helyzet, hogy így ezen a téren 

is eleget tudjon tenni egyházunk a követelményeknek. 

A Gyülekezeti Segélynek új törvényeink értelmében való átszervezése és 

áldott emlékű Gyámintézet munkája alapján éppen csak megtörtént s ebben az 

évben termi első gyümölcseit. Az elmúlt esztendő az átmenet éve volt. 

Hálát adunk Istennek, hogy az átalakulás nem okozott megrázkódtatást, sem 

az adakozásban való visszaesést. Megvan az okunk arra a bizakodó 

reménységre, hogy amikor a gyülekezetek segélyezése országos egyházunk 

egészének a szerves részévé vált, az eredmények még jobbak lesznek. Ezt 

igyekszünk biztosítani azáltal is, hogy minden esztendőben konkrét célokat 

tűzünk ki az országos adakozás elé. Így az idén tervbe vettük, hogy a 

Gyülekezeti Segélyre való adakozás eredményéből elsősorban a Lelkésznevelő 

Intézet melletti pesthidegkúti, továbbá a zuglói befejezetlen templomokat 

hozatjuk rendbe. 
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Ha az Igét tisztán és igazán hirdeti egyházunk, nem nézhet csak magára és 

nem szolgálhatja csak a saját ügyeit és életét. Isten igéje szolgálatra 

indít bennünket ebben a világban, ahová Isten akarata helyezett bennünket 

ebben a világban, ahová Isten akarata helyezett bennünket. Erre a 

szolgálatra sok indíttatást kapott egyházunk a közelmúltban a hazai 

határain belül és azon kívül is végzendő munkára. 

A haza határain belül az elmúlt években népünk nagy munkában volt. A hazát 

kellett újjáépíteni. Ezzel a munkával szemben nem lehetett közönyös az 

egyház és az egyház munkása. Hazafias kötelességünknek érezte egyházunk 

vezetősége és lelkészi kara, hogy a munkából a saját lehetőségein belül 

kivegye a részét. Különösen a békemunka terén fejtettünk ki figyelemre 

méltatott tevékenységet s mezőgazdasági téren dolgozó hittestvéreinkhez 

fordultunk ismételten is buzdító és útbaigazító tanítással és tanáccsal. 

Népünk jóléte és békéje olyan fontos, Istentől akart földi 





  

kincsek, hogy értük egyházunknak ezután is szívvel-lélekkel, minden 

erejével munkálkodnia kell. 

A haza határaink belül való szolgálatunkhoz tartozik az is, ahogyan a 

magyarországi többi keresztyén felekezethez viszonyultunk. Mindnyájunk 

előtt közismert a református egyházzal való testvéri jó viszonyunk. 

Elmondhatjuk, hogy a két protestáns egyház vezetősége szinte állandó 

kontaktusban van egymással. Ugyanez a helyzet országosan az evangélikus és 

református lelkészi kar, nemkülönben a teológiai akadémiák tanári karai 

között is. 

Hazánk határain kívül az elmúlt években egyházunk igen erőteljesen 

kapcsolódott bele a világkeresztyénség életébe. 

Vigasztalanul romlott volt a viszony alig pár esztendővel ezelőtt is a 

magyarországi és a szlovákiai evangélikus egyházak között. Az 1953. 

esztendő a magyar és szlovák evangélikus egyházak közötti megbékélés, sőt 

baráti viszonyba lépés éve volt. 

A szlovákiai evangélikus egyház vezetőségének látogatása nálunk, majd a mi 

ismételt látogatásunk Szlovákiában a hittestvéri szeretetnek és jó 

barátságnak meleg légkörében folyt le, a jó viszonyunk mindkét egyházban 

és népben igen jó visszhangot keltett. 

A többi egyházakkal való kapcsolataink javulása és erősödése terén igen 

jelentős események zajlottak le a múlt év végén és ennek az esztendőnek az 

elején. 1953. októberében részt vettem a szászországi Meissenben az új 

szászországi püspök, dr. Gottfried Noth beiktatásán, ahol is Julius 

Bodensieck amerikai professzorral együtt képviseltük az Ökumenét. A német 

evangélikus egyházzal való jó viszonyunk bizonysága volt a németországi 

evangélikus egyház külügyi hivatala vezetőjének, dr. Niemöller Mártonnak 

hazánkba történt látogatása. A német egyházzal való jó viszonyunk további 

elmélyítését szolgálta az a körülmény, hogy a folyó évi március 13-án 

Berlinben kezdődött zsinaton részt vettem, továbbá hogy ez év májusában 

dr. Paul Gennrich, a németországi Gustav Adolf Werk főtitkára meglátogatta 

egyházunkat. A reformáció hazájával való kapcsolataink kiépülésének 

szívből örülhetünk. 

Ökumenikus kapcsolataink tekintetében nagy jelentőségű volt ez év elején 

az Egyházak Világtanácsa Végrehajtó Bizottsága elnökének, dr. Bell angol 

püspöknek s az Egyházak Világtanácsa főtitkárának, dr. Visser’t Hooft 

amerikai lelkésznek a látogatása. Mindketten a magyarországi református és 

evangélikus egyház meglátogatására s evanstoni előkészületeink 

tanulmányozására jöttek hozzánk. Evanstonban remélhetőleg lesz alkalmunk 

arra, hogy a Lutheránus Világszövetség vezetőségével is tárgyalhassunk s 

vele való viszonyunkat is javíthassuk és erősíthessük. 

Kelet felé is megindultak kapcsolataink. E tekintetben nagyjelentőségű 

esemény volt általában véve Nyikoláj moszkvai metropolita díszdoktottá 

avatása Debrecenben. Hadd említsük meg itt is, hogy díszdoktorrá 

avattatása után Nyikoláj metropolita Budapesten meglátogatta evangélikus 

egyházunk vezetőségét. 

Külföldi szolgálataink a legszorosabb kapcsolatban vannak a világbékéért 

végzett szolgálatainkkal. Maga az a körülmény, hogy evangélikus egyházunk 

külföldi kapcsolatait ápolja, erősíti, önmagában véve is békemunka és a 

béke jele. Egyházunk azonban kifejezetten és tudatosan a világbéke 

mozgalom helyeslésével és támogatásával végzi munkáját a világbéke 

érdekében. A Békevilágtanács budapesti ülésével kapcsolatban éppen ezért 

látta vendégül az ez alkalommal itt tartózkodó külföldi protestáns 

lelkészküldöttségeket, többek között Niemöller Mártont, Endicott kanadai 

lelkészt, Hromádka prágai professzort, azonkívül finn, norvég holland, 

dél-afrikai, német egyházi embereket. 

A béke ügye az egész emberiség ügye, érte munkálkodni s más keresztyén 

egyházakat is erősíteni ebben a munkában, egyházunk egyik 





  

legfontosabb szolgálata lesz a jövőben is. 
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Ahhoz, hogy egyházunk életéről rövid és mégis áttekinthető összképet 

kapjunk, az eddigieken kívül még sok mindent el kellene mondani. Szólni 

kellene arról, hogy kántorképzésünk, egyházi éneklésünk fejlesztése terén 

kántorképző tanfolyamainkon mi történik. Szólni kellene arról a nagy 

munkáról is, mely egyetemes levél- és könyvtárunk rendbehozatala érdekében 

folyik. Mindezekről az egyetemes közgyűlés részletes jelentést fog 

hallani. Az összkép kedvéért itt éppen csak említést teszek róluk, hogy 

így az elmondottakkal együtt lehetőleg teljes összefoglalását adjuk annak, 

ami magyarországi evangélikus egyházunk életét, munkáját jellemzi. 

Szervezet szempontjából 1952. és 1953-ban hozott új zsinati törvényeink 

szerint ez a munka országos egyházunk két kerületében, tizenhat 

egyházmegyében, 318 anyaegyházközségben folyik. Az országos jellegű és 

érdekű munkákat, amelyeket különösképpen igyekeztem jelentésemben 

ismertetni, új egyházi törvényeinknek megfelelően végzi az egyetemes 

iroda, illetve egyetemes egyházunk több szakosztálya. Egyre világosabban 

bontakozik ki az országos jellegű munka tagozódása azoknak a 

tapasztalatoknak megfelelően, amelyet az elmúlt években szereztünk. A 

sajtószolgálatot az Egyetemes Sajtóosztály, a szeretetszolgálatot a 

Diakóniai Osztály, a Nyugdíjosztály és a Gyülekezeti Segély végzi. Különös 

országos érdekű munkakört jelent a lelkészképzés és a teológiának, mint 

tudománynak a művelése, ami Teológiai Akadémiánkon és Lelkésznevelő 

Intézetünkben történik. Országos levéltárunk és könyvtárunk rendezése, 

hozzáférhetővé tétele szintén külön munkaágat alkot. Ezek a munkaágak és 

szolgálatok nemcsak hogy nem nélkülözhetők országos egyházunk életében, 

hanem ellenkezőleg feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy egyházunk egészében 

az apostoli intelemnek megfelelően „mindenek ékesen és jórendben” menjenek 

végbe. 

Egyházi életünk rendezésében ugyanis nem merev elvek vezetnek bennünket, 

hanem tapasztalati adottságaink és lehetőségeink. Ennek felelnek meg új 

zsinati törvényeink is, amelyek nyilván éppen ezért váltak be az elmúlt év 

tanulságai alapján is olyan jól. Itt jelentem be, hogy ez év június 11-én 

mindkét kerület közgyűlést tartott. 
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Ahhoz, hogy egyházi életünket jól tudjuk látni, bizonyos perspektívára, 

távlatra van szükségünk. Igen fontos azért, amit külföldi egyházi 

látogatóink mondanak itt tartózkodásuk után egyházunkról. Ők pedig kivétel 

nélkül azt mondják, visszatérve hazájukba, hogy magyarországi evangélikus 

egyházunk élő egyház. Ennél többet és szebbet mondani egyházi életünkről, 

de más egyház életéről sem lehetne. Istennek adunk hálát azért, hogy ilyen 

jó bizonyságunk van. Őhozzá esedezünk, áldja meg továbbra is egyházunkat, 

hogy fogyatkozásai egyre jobban eltűnjenek és szolgálatát minél jobban 

végezhesse. 
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Világi síkon egyházi életünk és munkánk békés és zavartalan folytatását 

elsősorban Népköztársaságunk Alkotmánya biztosította és biztosítja. 

Nyilvánvaló az is, hogy a még előbb, 1948-ban megkötött Egyezmény döntő 

módon tette lehetővé egyházunk és a Magyar Népköztársaság közötti jó 

viszony kialakulását. 





  

Ez az egyezmény valóban „jól funkcionál”. Az Állami Egyházügyi Hivatal az 

Egyezménynek és az Alkotmánynak megfelelően gondosan őrködik afelett, hogy 

azok betartassanak. Nagy segítséget nyújtott az Állami Egyházügyi Hivatal 

egyházunk számára akkor is, amikor módot adott arra, hogy az 1954. évi 

január 1-től esedékes huszonöt százalékos államsegély csökkenés több mint 

három évre pótoltassék. Hadd fejezzük ki köszönetünket ezen a helyen is a 

sok jó segítségért az Állami Egyházügyi Hivatalnak, név szerint is Horváth 

János elnök úrnak, Vargha József elnökhelyettes úrnak és Veres Pál 

osztályvezető úrnak, rajtuk keresztül pedig Népköztársaságunk kormányának. 

Hitünk hálája mindenekfelett az Egyház Fejének, a mi Urunknak és 

Megtartónknak, a Jézus Krisztusnak szól. Ha valahol, úgy éppen az 

egyházban nincs helye a személyi kultusznak. Mindenkinek Megváltó és 

Megtartó Urunk iránti szeretetéből és hálából kell végeznie a munkáját 

ott, ahol van. A maga helyén mindenki fontos munkát végez, ha hitből 

engedelmeskedve, szeretetben munkálkodik. Jelentésemben hadd mondjak azért 

köszönetet általánosságban minden munkatársamnak, az egyetemes 

felügyelőtől és püspöktársamtól fogva lelkésztársaimnak, hivatalink 

dolgozóinak, az egyházfelügyelőknek, a presbitereknek, az egyszerű hívek 

ezreinek, mindenkinek, aki az egyházában hitben, szeretetben és 

reménységben buzgón és odaadással munkálkodott. Az Egyház Ura áldja meg 

őket, Igéjével és szentségekkel legyen közel mindnyájunkhoz és közölje 

velünk szüntelenül isteni erejét, világosságát, bölcsességét és 

szeretetét. 
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Ha végignézünk Egyházegyetemünk tanácsán, fájdalommal gondolunk arra, hogy 

hiányzanak sorainkból néhányan, akik az elmúlt évben a minden halandók 

útján eltávoztak az élők sorából, nevezetesen Kemény Lajos, dr. Ruzsinszky 

György, dr. Bertha Benő testvéreink. Buzgó munkatársaink voltak 

mindnyájan. Néhai Kemény Lajos testvérünket különösen jól ismerte és 

értékelte sokra nemcsak egyháztanácsunk és egyházunk vezetősége. Akár a 

fővárosban, mint itteni egyházközségünknek hosszú időn át esperese, akár 

országszerte, mint a hazai lutheranizmus egyik melegszívű, bölcs, mélyen 

hívő vezéregyénisége, nemcsak köztiszteletben, hanem közszeretetben is 

állott. Amikor jelentésemben többször utaltam új törvényeinkre s azok 

áldásos eredményeire, hálával gondoltam arra, hogy zsinati törvényalkotó 

munkánk előkészítésében és lefolytatásában milyen értékes munkával, 

egyházszerető odaadással, tapasztalatainak és életbölcsességének milyen 

teljes latba vetésével vette ki részét Kemény Lajos. 

Egyházegyetemünk közvetlen alkalmazottai közül is értékes munkaerőt 

veszítettünk el Olt Vilms lelkésztestvérünk személyében. 

Halottaink értékes egyházépítő szolgálatáról hálás kegyelettel emlékezünk 

meg. Istent kérjük, adjon megfáradt, hozzátért egyházi munkásainak áldott 

pihenést és üdvösséget, hozzátartozóinak pedig vigasztalást a feltámadás 

és az örök élet evangéliumában. 

Kérem a mélyen tisztelt Tanácsot, felállva helyeinkről, csendesedjünk el 

néhány pillanatra, halottainkra emlékezve. 

 

x x x 

 

Legfiatalabb lelkészgenerációnk egyik tagja szép versben foglalja össze 

meggyőződését magyarországi evangélikus egyházunk mai életéről. Jelentésem 

befejezéséül ebből a kötelményből 





  

választottam ki négy versszakot. Úgy érzem, felnövekvő ifjú lelkészi 

karunk az legilletékesebbek közé tartozik ahhoz, hogy szavát hallassa. Az 

ifjú szívek látása erősítsen és buzdítson mindnyájunkat további jó 

munkára. 

Ezek a versszakok így hangzanak: 

 

„Nem temetünk és nem siránkozunk: 

mi sosem voltunk gyászgyülekezet, 

a hit számára nincs lesújtó „mégis” 

s mert Krisztus nemcsak meghalt, hanem él is, 

az egyház útja fölfelé vezet. 

 

A keresztyénség nem megy föld alá 

s a felhők között sem érzi jól magát, 

mert feladatát végzi itt: fényt vet szét, 

s egyház sosem érezheti vesztét, 

hisz éltetője: Krisztus hatja át. 

 

A keresztyénség nem remegő gyermek, 

ki tanácstalan csak jajgatni tud, 

hanem munkáját derűs hittel végzi, 

s ha hibáival kész is szembenézni, 

de kegyelemből új erőre jut. 

 

Nem hiú ábránd visz előre minket –, 

hogyan járnánk a hegy meredékét? 

A képzelt fölény fel sosem emelhet, 

de Krisztusunkkal bírunk minden terhet: 

a szolgálatét és szeretetét.” 

 

(Bodrog Miklós: „Az élet felé” című verséből. Megjelent az Evangélikus 

Élet 1954. március 7-i számában.) 

 

 

 

V. Jelentések az 1952–53. évről: 

A tárgysorozat V. pontjával kapcsolatban elnöklő D. Dezséry László 

javaslatot tesz, hogy az 1952–53. évi hosszabb terjedelmű jelentések 

előadói kivonatosan (öt perc alatt) adják elő jelentéseiket és azok teljes 

terjedelmében a közgyűlés jegyzőkönyve mellékleteiként szerepeljenek. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a kivonatos ismertetéshez hozzájárul és 

elrendeli, hogy a jelentések teljes terjedelmükben jelen jegyzőkönyvhöz 

csatoltassanak mellékletként. 

 

1) Grünvalszky Károly egyetemes főtitkár-helyettes előterjeszti az 

Egyházegyetem Tanácsa 1952–53. évi működéséről szóló jelentést. 

1952–53-ban összesen négyszer ülésezett az Egyházegyetem Tanácsa. 

Az egyes üléseken a tárgysorozat pontjai nevezetesen a következők voltak: 

1952. február 19-i ülésen 

Személyi vonatkozásban: 

Dr. Reök Iván egyetemes felügyelő, Turóczy Zoltán, Szabó József püspökök 

lemondása. 

Groó Gyula egyetemet főtitkár szabadságolása. 

Egyetemes felügyelő-helyettes: Darvas József 





  

Egyetemes felügyelő választásának elrendelése. 

Dr. Vető Lajos egyetemes egyházi elnök, Grünvalszky Károly egyetemes 

főtitkár-helyettes. 

 

Az egyház élete, háztartása szempontjából: 

„X” számla megszüntetése 

 

1952. április 2-i ülésen: 

Személyi vonatkozásban: 

Egyetemes felügyelőre adott szavazatok eredménye. Mihályfi Ernő 

megválasztott egyetemes felügyelő beiktatásának kitűzése 1952. április 18-

ra. 

 

Az egyház élete, háztartása szempontjából: 

Révfülöpi üdülő felajánlási munkásüdülő céljára. 

Országos Protestáns Árvaház felajánlása diákotthon céljára. 

 

1952. április 17-i ülésen: 

Személyi vonatkozásban: 

Hannoveri és lundi delegáció tagjainak kijelölése 

 

Az egyház élete, háztartása szempontjából: 

Egyetemes könyvtár és levéltár rendezésének elrendelése. 

Protestáns Diákmenza átszervezése Protestáns Egyházak Üzemi Konyhájává 

 

1952. július 17-i ülésen: 

Személyi vonatkozásban: 

Dr. Fejes László egyetemes főügyész lemondása, helyettese Dr. Göttche 

Ervin 

 

Az egyház élete, háztartása szempontjából: 

1952. évi I. tc. végrehajtásának bejelentése. Szeretetintézményeink 

átszervezésének elrendelése. 

Levéltár központosításának elrendelése. 

A Deák téri és Fasori gimnáziumok átadása. 

A Teológiai Akadémia és a Lelkésznevelő Intézet Sopronból Pestre 

költöztetése. 

Északi egyházkerület hivatalának az Üllői út 24. alá költöztetése. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

2) Grünvalszky Károly előterjeszti az Egyetemes Egyházi Iroda működéséről 

szóló jelentést. 

Az Egyházegyetem feladatkörének alapos változása az elmúlt másfél esztendő 

alatt lépésről-lépésre, csendben alakult ki, ma azonban már azt 

mondhatjuk, hogy ez a változás nemcsak szerves és természetes, hanem 

egyben eredményes is. 

A változásokat az Egyházegyetem életében voltaképpen zsinati törvényeink 

okozták. 

Az 1952. évi I. tc., mely az eddigi négy egyházkerület helyett két nagy 

egyházkerületet alkotott, egyben azt is elrendelte, hogy mindkét 

egyházkerület központja és püspöki hivatala Budapesten legyen. Így alakult 

ki a Déli Egyházkerület püspöki székhelye mellett, mely a nagy Bányai 

egyházkerület püspöki székhelye volt, az Északi egyházkerület püspöki 

székhelye is, az Egyházegyetem székházában. A hivatali helyiségek 

átalakítása és megosztása kapcsán az Egyházegyetem ez időtől kezdve arra 

törekedett, hogy székházát 





  

teljesen egyházi szolgálatra rendezze át s azóta a székházban lévő 

lakásokat is már csaknem mind egyházi alkalmazottak számára biztosította. 

Ez nem kis anyagi áldozattal járt. A két fontos egyházigazgatási központ 

közös székháza egyben az eddigi egyházkormányzatnál jóval takarékosabban 

biztosítja ezen központok fenntartását. 

Ez a zsinati törvény azonban, de méginkább az 1953. évi V., VII. és VIII. 

tc. olyan utat nyitott az Egyházegyetem további fejlődése előtt, mely 

kétségtelenül közegyházunk hasznára van. Ezek a törvénycikkek világossá 

tették, hogy az Egyházegyetem nem az egyházkerületek mellett működő 

adminisztratív szerv, mely csak szaporítja az egyházi bürokráciát, hanem 

egyházunk országos jelentőségű és kiterjedésű különleges munkáinak 

összefogó szerve. 

Új zsinati törvényeink úgy rendezték az országos egyházi munkákat, hogy 

azoknak központja az Egyházegyetem. Ezek a munkák az Egyházegyetem 

osztályaiként vagy közvetlenül szerveiként működnek. Valamennyinek a 

működése azonban szilárdan a gyülekezetekre van építve, országos 

kibontakozásukat és eredményeiket pedig az egyházkerületeknek az 

Egyházegyetemben való együttműködése biztosítja. 

Ha ezen a fejlődésen végigtekintünk, sok tanulság közül különösen kettőt 

emelhetünk ki. 

Voltak olyan országos intézményeink, melyek megvoltak, munkájuk gyökerei 

azonban nem tudtak szervesen lehatolni az egyházközségekig. Így voltunk 

például a Nyugdíjintézettel, és hasonlóképpen így voltunk a 

lelkészneveléssel is. De így voltunk különösen az Egyházegyetem 

könyvtárával és levéltárával. Ezek az intézmények most erkölcsi és anyagi 

támogatást kaptak az egyházkerületek együttműködése révén úgy, hogy ma már 

biztosítva van ezek korszerű fenntartása. Az Egyházegyetem szolgálatának 

olyan kiépítése, hogy az egyházkerületek együttműködéséből biztosítsa az 

országos munkák szolgálati egységét, – helyes folyamat és országos 

hasznosságú eredményeket hoz. 

A másik tanulság azokkal az országos érdekeltségű egyházi munkákkal 

kapcsolatos, melyek eddig egyesületi jelleggel működtek. Ilyen például az 

egyházi szeretetszolgálat vagy a volt Gyámintézet munkája. Ezek ma 

országos irányítást és központot kaptak az Egyházegyetem egybehangoló 

szolgálata révén. Új zsinati törvényeink ezeket az országos érdekeltségű 

munkákat, úgy szervezték meg, hogy azok szervesen tagolódtak bele az egész 

egyházszervezetbe egészen addig, míg országos irányításukat és 

biztosítottságukat is elnyerik az Egyházegyetem szakirányú osztályaiban. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

3) Vető Béla, az Egyetemes Egyházi Iroda ügyvivő-lelkésze, előterjeszti a 

népmozgalmi adatokról szóló jelentést. 





  

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Népmozgalmi statisztikája 

 
Sor- 

szám 

Az adat 

megnevezése 

Egyházegyetem Déli ker. Északi ker. Összesen 

1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953 

1. Lélekszám   261.951 261.951 170.042 171.010 431.993 432.961 

2. Parókus 

lelkészek 

összesen 

  165 163 168 156 333 319 

3. Egyéb lelkészek 

száma 

18 17 45 46 71 59 134 122 

4. Megkereszteltek 

száma 

  3.861 4.402 2.878 3.139 6.739 7.541 

5. Konfirmáltak 

száma 

  3.204 3.018 2.716 2.286 5.920 5.304 

6. Házasságkötés   1.635 1.415 1.268 1.110 2.903 2.525 

7. Ebből tiszta pár    741  480  1.221 

8. Ebből vegyes pár    674  630  1.304 

9. Betért   80 79 40 49 120 128 

10. Kitért   47 38 59 40 106 78 

11. Temetés   3.338 3.398 2.330 2.221 5.668 5.619 

12. Istentiszteletek 

száma anya-

egyházközségben 

   25.394  17.998  43.392 

13. Leányegyház-

községben 

   2.899  5.436  27.424 

14. Szórvány 

egyházközségben 

   13.100  14.324  27.424 

15. Úrvacsorázók 

száma 

  118.483 111.095 111.832 105.094 230.315 216.189 

 

Az egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 





  

4) Dr. Pálfy Miklós dékán az alábbiakban terjeszti elő az Evangélikus 

Teológiai Akadémia működéséről szóló kivonatos jelentését. Elsősorban szól 

a tanárok munkájáról, akik nagy felelősséggel viseltetnek a jövő 

lelkésznemzedék tudományos felkészítése iránt. Ez a munka nagyban 

elmélyült, ami nem kis mértékben a tanári munka összhangjának köszönhető. 

Mind a tanárok, mind pedig a hallgatók is tudományos munkájuk mellett 

komolyan részt vettek az egyház egészének és gyülekezeteinek szóló egyházi 

szolgálatban is. A tanári kar komoly eredményekről tanúskodó munkát 

végzett az ökumenikus tanulmányi munka vonalán is. A Teológiai Akadémia 

átköltözéséről szólva, az mind egyházunk, mind pedig az Akadémia 

szempontjából eredményesnek mondható. Bejelenti, hogy az 1954. március 11–

12-én tartott egyetemes presbiteri ülés jóváhagyta a Teológiai Akadémia 

Tanulmányi és Vizsgarendjét. Nagyjelentőségűnek tartja, hogy megtörtént a 

Lelkésznevelő Intézet munkájának a Teológiai Akadémia munkájával való 

összehangolása. Kéri, hogy gyülekezeteink és lelkészeink támogassák a 

lelkészképzés felelős szolgálatát és köszönetét fejezi ki Egyházunk és 

Népköztársaságunk iránt. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést örömmel veszi tudomásul. (A 

részletes jelentés jelen jegyzőkönyv 1. sz. melléklete.) 

 

5) Friedrich Lajos, a Lelkésznevelő Intézet igazgatója, előterjeszti a 

Lelkésznevelő Intézetről szóló alábbi kivonatos jelentést. 

Létszám – Igazgató jelenti a közgyűlésnek, hogy a Lelkésznevelő Intézetnek 

jelenleg 55 lakója van: 43 teológus, 5 nem teológus, 5 konyhai dolgozó és 

az igazgató (a nem teológus lakók: Szentirmay Miklós szig. teológus, 

Ocsenás József volt teológus, aki egészségi állapota miatt más pályán 

helyezkedett el, Fürst Ervin, Harmati Béla, Bécsi Magdolna, evangélikus 

lelkészek Budapesten tanuló gyermekei). 

Alkalmazottak: – A Lelkésznevelő Intézet üzemi konyhájának jelenleg 5 

dolgozója van. 

Igazgató – Veöreös Imre, a Lelkésznevelő Intézet igazgatója, 1953. április 

16-án lemondott. Ugyanekkor az egyetemes közgyűlés elnöksége a 

Lelkésznevelő Intézet vezetésével Friedrich Lajos kecskeméti lelkészt 

bízta meg, aki az intézetet 1953. május 26-án átvette. Friedrich Lajos 

megbízott igazgató ettől az időtől kezdve a Lelkésznevelő Intézet ügyeit 

az egyházi vezetőség rendelkezése szerint dr. Pálfy Miklós teológiai 

akadémiai dékán irányítása mellett, vele összhangban vezeti. 

Az Evangélikus Egyházegyetem Tanácsa 1954. március 11–12-én tartott ülésén 

Friedrich Lajost az Evangélikus Teológiai Akadémia Lelkésznevelő Intézet 

igazgatójaként véglegesen alkalmazta és díjlevelét kiadta. 

Az Evangélikus Egyházegyetem Tanácsának ugyanez az ülése az Evangélikus 

Teológiai Akadémia Lelkésznevelő Intézetének szabályzatát megállapította 

és jóváhagyta. 

A Lelkésznevelő Intézet munkája. – Friedrich Lajos igazgató mindennap 

délután 3–4-ig fogadó órát tart, ahol a teológusokkal való személyes 

beszélgetésekben formálódik a teológusok élete. Az igazgató minden kedden, 

fél 8 órakor nagykönyörgést tart Máté evangélium alapján. A Lelkésznevelő 

Intézet évfolyam-bibliaórákat tart. Az I. és II. évfolyam Márk 

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

a Jelenések könyvét olvassa. – Az igazgató minden héten, kedd este 6 

órakor otthonórát tart az egész ifjúság részére. Az Otthon-órákon az 

ifjúság 





  

szabad beszélgetésben vitatja meg aktuális kérdéseit és problémáit. – 

Reformációkor és ádventben ünnepi otthon-órát tartottunk az Akadémia 

tanáraival és üzemi konyhánk dolgozóival. – Az Akadémia tanárai havonként 

egyszer beszámoltak az ifjúságnak tudományágaik fejlődéséről és mai 

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

teológusok részére az Akadémia tanárainak és meghívott lelkészek 

szolgálatával: „Teológus bűnök” címmel. A teológusok és tanáraik a tanév 

folyamán teológusnapokat és szupplikációkat tartottak az ország egész 

területén. A Lelkésznevelő Intézetben minden este áhítatot tartanak a 

teológusok. – A kántori szolgálatra való felkészülés céljából az 

intézetben intézményes harmónium-tanulás folyt. – Teológusaink lelkészi és 

kántori kisegítéssel is szolgáltak a gyülekezetekben. Az intézetben komoly 

kulturális és sportmunka folyik. Társadalmi munkában megkezdtük 

sportpályánk építését. 

Az igazgató munkájából. – Igehirdetési szolgálatot végzett a nagybudapesti 

ifjúsági csendesnapon, a Deák téri gyülekezet szeretetvendégségén, a Budai 

egyházmegye lelkészi munkaközösségében, a Budapest Fasori templomban, a 

Rádióban, a pesthidegkúti és az óbudai gyülekezetben, a Budapest kőbányai 

gyülekezetben, a pestújhelyi templomban, a pilisi gyülekezetben, a zuglói 

gyülekezet szeretetvendégségén, a rákospalotai teológus napon, a Budapest 

Rákóczi úti gyülekezet szeretetvendégségén, s megkezdte a Deák téri esték 

című művészesték rendezését. Állandó cikkírója az Evangélikus Életnek. 

Az Evangélikus Egyházegyetem 1953. március 11–12-én tartott Tanácsülése 

elfogadta az Intézet 1953. évi számadását 400.180,31 forint bevételi és 

396.163,65 forint kiadási összeggel, valamint 1954. évi költségvetését 

400.000 forint összegben. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. (A részletes 

jelentés jelen jegyzőkönyv 2. sz. melléklete.) 

 

6) Dr. Dezséry László előterjeszti a Sajtóosztály kivonatos jelentését. Ez 

az előterjesztés arra a két jelentésre támaszkodik, melyeket az 1954. évi 

március 11–12-i egyházegyetemi tanácsülés tárgyalt. Rámutat arra, hogyan 

épült ki a Sajtóosztály anyagi és háztartási szempontból. Nagy feladat 

volt adósságainak törlesztése. Fontos lépés volt a Lelkipásztor átvétele, 

mely D. dr. Vető Lajos szerkesztésében jelenik meg. Bejelenti, hogy a 

Sajtóosztály átköltözött Puskin utca 12. szám alá, ahol most megfelelő 

helyiségek állnak rendelkezésére. Az Evangélikus Élet jelenleg 10.000, a 

Lelkipásztor pedig 700 példányban jelenik meg. A Sajtóosztály kiterjedt 

könyvkiadásáról számolhat be. Igen nagyfontosságú volt a lelki-szellemi 

vonal kiépítése is. Az 1952. esztendőre úgy tekinthetünk vissza, mint a 

sajtóügyek rendezésének az esztendejére. Az 1953. évi sajtómunkával 

kapcsolatban hálás köszönetét fejezi ki az Állami Egyházügyi Hivatalnak. 

Megemlékezik kiadványainkról. A Ruttkay-Miklian Géza által összeállított 

Evangélikus Naptár 15.000, az Útmutató 10.000 példányban jelent meg. Az 

1953. esztendőben erősen kiépítették egyházi lapjaink külföldi 

terjesztését, elsősorban Csehszlovákia és Románia magyarul tudó lelkészei 

felé, de a világ minden tájára is. 





  

A lelkészi munkaközösségek majdnem minden alkalmával foglalkoztak sajtónk 

bírálatával. Könyvterjesztési akciónk nagy forgalmáról számolhatunk be. 

Nagy szolgálatot végzett a Hungarian Church Press, egyházunk külföldi 

sajtótudósítója is. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést örömmel veszi tudomásul. (A 

részletes jelentés jelen jegyzőkönyv 3. sz. melléklete.) 

 

7) Dr. Göttche Ervin egyetemes főügyész-helyettes a távollevő Sztehlo 

Gábor ügyvivő-lelkész helyett előterjeszti a Diakóniai Osztály működéséről 

szóló kivonatos jelentést. 

1. Az 1952. esztendőben 

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

megnyilatkozása, ebben az évben még csak kis mértékben volt ismeretes 

gyülekezeteink és híveink előtt, komoly kételyek merültek fel a 

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

szeretetintézményeink. 

Szeretetszolgálataink 10 intézményben 210 ápolttal és 32 gondozóval 

működött. Egyházi bevételi forrásunkat az országos offertórium és egyéni 

adományok képezték. Az előbbinek összege 23.000, az utóbbié pedig 

18.505,65 Ft volt. 

2. Az 1953. esztendőben 

A szeretetintézmények gondnoksága a VIII. tc. alapján megszűnt és 1953. 

április 1-ével megalakult a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

Diakóniai Osztálya. A Diakóniai Osztály ügyvivője az Egyházegyetem 

elnökségének megbízása alapján Sztehlo Gábor lelkész lett, akit az 

Egyházegyetem Tanácsa 1954. március 11–12-i ülésén ügyvivő-lelkésznek 

választott meg és díjlevelét kiadta. 

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

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

gondozó látott el. 

 

Intézményeink: 

1. Kistarcsa 

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

intézményért felelős helyi gyülekezet a cinkotai egyházközség. 

2. Budapest, Vöröshadsereg útjai és Modori úti otthonok 

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

helyi gyülekezet a budahegyvidéki. 

3. Mátraszentimre-Bagolyirtás 

Üdülő 12 személy számára. Az intézmény működéséért közvetlenül az 

Egyházegyetem Diakóniai Osztálya felelős. 

4. Piliscsaba 

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

Egyházegyetem Diakóniai Osztálya felelős. 

5. Albertirsa 

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

felelős az albertii és az irsai egyházközség. 

6. Bonyhád 

32 idióta leánygyermek otthona, 12 alkalmazottja van. Az intézményért 

felelős gyülekezet a bonyhádi egyházközség. 

7. Nyíregyháza. Élim 

30 nyomorék leánygyermek ápoltja van, 5 munkással. Az intézményért felelős 

helyi gyülekezet a nyíregyházai. 

8. Nyíregyháza 

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

felelős gyülekezete, Nyíregyháza. 





  

9. Gyenesdiásd 

Kaperanum, kettős hivatást tölt be. Egyrészt öreg lelkészek és 

lelkészházaspárok otthona, másrészt konferenciák, lelkészi munkaközösségi 

összejövetelek és tanfolyamok színhelye. Az intézmény működéséért felelős 

a keszthelyi egyházközség. 

10. Pécs 

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

intézményért felelős gyülekezete, Pécs. 

11. Budapest-Zugló 

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

felelős helyi gyülekezet a Budapest-zuglói egyházközség. 

12. Győr 

A Gusztáv Adolf otthon öregek otthona. Gondozottainak száma 36, 

alkalmazottaié 6. Az intézményért felelős helyi gyülekezet Győr. 

13. Börcs 

Gyógyíthatatlan öregek szeretetotthona. Ápoltjainak száma 16, 

alkalmazottai 2. Az intézményért felelős „helyi” gyülekezet Győr. 

14. Sopron 

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

intézményért feelős „helyi” gyülekezet jelenleg Győr. 

15. Balassagyarmat 

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

felelős helyi gyülekezet Balassagyarmat. 

16. Szarvas 

Leányárvaház. Gondozottainak száma 17, alkalmazottaié 3. Felelős 

gyülekezete Szarvas, ótemplomi gyülekezet. 

17. Békéscsaba 

Árvaház. Gondozottainak száma 23, 1 alkalmazottja van. Felelős helyi 

gyülekezete Békéscsaba. 

18. Békéscsaba 

Öregotthon. Gyógyíthatatlan öregeket ápol. Ápoltjainak száma 21, 

alkalmazottaié 5. Felelős helyi gyülekezete Békéscsaba. 

A szeretetszolgálati offertórium 26.000 Ft-ot eredményezett. Az egyéni 

adományok végösszege 42.067,60 Ft-ot tett ki, tehát kerek 24.000 Ft-tal 

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

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

2.163.625,68 Ft, a kiadás 2.107.994,18 Ft, az egyenleg 55.631,50 Ft. Az 

esztendő tehát maradvánnyal zárult. 

A Diakóniai Osztály az egyes gyülekezeteket támogató gyülekezetekké 

szervezte. Az 1953. évi VIII. tc. 6. §-a az összes gyülekezetet felelőssé 

teszi a szeretetintézmények fenntartásáért. Általában azoknak az 

egyházmegyéknek a gyülekezetei, melyek területén szeretetintézmény 

működik, költségvetésileg biztosítják az ottani szeretetintézmény 

támogatását. 

Ebben az évben elkészült a Diakóniai osztály ügyrendje, amelyet az 

Egyházegyetem Tanácsa 1954. március 11–12-i ülése ideiglenesen alkalmazni 

rendelt az egyetemes közgyűlés döntéséig az egyes otthonok házirendjével 

együtt. 

Az Egyházegyetem székházában működik a Diakóniai Osztály irodája, melyben 

félnapos igénybevétellel Kuthy Dezsőné kapott alkalmazást, havi 668 Ft 

javadalommal. A Diakóniai Osztály pénztárosa a budai otthonok gondnoka, 

Ruzicska László, adóügyeinek intézője pedig Lukovszky Anna, a budapesti 

otthonok beszerzője lett. Mindkettőnek javadalma havi 250 Ft készpénz, 

továbbá 





  

fűtés, lakás, világítás és teljes ellátás. 

Szeretetszolgálatunk az 1953. évben az 1952. évi állapottal szemben erősen 

kiterjeszkedett. A gondnokság súlyos létfenntartási küzdelme véget ért és 

a munka kettős fejlődési irányt vett: 

1. A 18 intézmény fenntartása: a támogató szervek felelősségének 

ébrentartása, havi körlevelek kibocsátása és országos offertórium tartása 

útján. 

2. A hívek egyéni felelősségérzetének felkeltése, az áldozatban is 

megmutatkozó keresztyén életre való nevelése, diakóniai napok és 

ünnepélyek, valamint igehirdetési szolgálat útján. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. (A részletes 

jelentés jelen jegyzőkönyv 4. sz. melléklete). 

 

8) Dr. Lehel László, a Nyugdíjosztály ügyvivő-lelkésze, előterjeszti a 

volt Nyugdíjintézet 1952. és 1953. évi kivonatos jelentését. 

Az 1952. évben a Nyugdíjintézet vonalán végzett legfigyelemreméltóbb 

tevékenység az egész hivatali iratanyagnak a teljes rendezése, illetőleg – 

a zsinati I. tc. végrehajtásával kapcsolatos – rendszeres 

átcsoportosítása. 

Az év folyamán a Nyugdíjintézet hat bizottsági ülést tartott és azokon 

összesen 303 üggyel foglalkozott. 

 

Az 1952. évi statisztikai adatok: 

A tagok száma: 389. A fenntartók száma: 370. A nyugállományba lépett 

lelkészek száma: 2. Özvegyi nyugdíj élvezetébe lépettek száma: 6. 

Árvaellátás élvezetébe lépettek száma: –. Kegydíj élvezetébe lépettek 

száma: 6. Elhunyt nyugdíjas lelkészek száma: 9. Elhunyt kegydíjasok száma: 

1. Nyug. lelkészek összlétszáma: 83. Lelkészözvegyek összlétszáma: 157. 

Árvajáradékosok és kegydíjasok összlétszáma: 49. Nyugellátottak száma: 

289. 

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

Nyugdíjintézettől, a 157 lelkészözvegy közül 148 az Állami Egyházügyi 

Hivataltól, 9 a Nyugdíjintézettől, a 49 árvajáradékos és kegydíjas közül 

42 az Állami Egyházügyi Hivataltól, 7 a Nyugdíjintézettől kapta 

ellátmányát. 

A kivetett járulékok összege az előző évről áthozott hátralékokkal, 

felkamatolva: a tagoknál 347.351,55 Ft, a fenntartóknál 188.548,71 Ft, 

összesen 535.900,26 Ft. Az effektíve befolyt járulékok összege 124.343,70 

Ft. 1952. december 31-én fennállott hátralék 411.556,56 Ft. 

A Nyugdíjintézet 1952 folyamán nyugellátmány címén effektíve 98.863,10 Ft-

ot, temetési és rendkívüli segélyek címén 33.227 Ft-ot, nyugellátottak 

szeretetotthonainak a segélyezésére 6.272,19 Ft-ot, nyugellátottak utáni 

SZTK-járulék címén 2.532,62 Ft-ot, összesen tehát 140.894,91 Ft-ot 

folyósított. 

Adminisztrációs költségek: tisztviselők és bizottsági tagok járandósága 

16.520 Ft, pénzkezelési kiadások 7.441,26 Ft, irodai költségek 6.354,54 

Ft, összesen tehát 30.315,80 Ft. 

A Nyugdíjintézet által 1953-ban kifejtett legnagyobb jelentőségű 

tevékenység: a zsinat által ozott 1953. évi VIII. tc. előkészítő és 

végrehajtási munkálatai, valamint a 60. életévüket betöltött 51 lelkész 

nyugdíjazása. 





  

Az év folyamán a Nyugdíjintézet két bizottsági ülést tartott és azokon 

összesen 185 üggyel foglalkozott. Ezenkívül az 1953. évi VIII. tc. 

végrehajtási munkálataival megbízott Végrehajtó bizottság hat ízben 

ülésezett. 

 

Az 1953. évi statisztikai adatok: 

A tagok száma 420. A fenntartók száma: 370. A nyugállományba lépett 

lelkészek száma: 51. Özvegyi nyugdíj élvezetébe lépettek száma: 8. 

Árvaellátás élvezetébe lépettek száma: 1. Kegydíj élvezetébe lépettek 

száma: 2. Elhunyt nyugdíjas lelkészek száma: 5. Elhunyt lelkészözvegyek 

száma: 5. Elhunyt kegydíjasok száma: 2. Nyug. lelkészek összlétszáma: 120. 

Lelkészözvegyek összlétszáma: 164. Árvajáradékosok és kegydíjasok 

összlétszáma: 40. Nyugellátottak összlétszáma: 324. 

A 120 nyug. lelkész közül 113 az ÁEH-tól, 7 a Nyugdíjintézettől, a 164 

lelkészözvegy közül 151 az ÁEH-tól, 13 a Nyugdíjintézettől, a 40 

lelkészárva és kegydíjas közül 32 az AEH-tól, 8 a Nyugdíjintézettől kapta 

ellátmányát. Ezenkívül 4 lelkész nyugdíj-kiegészítést kapott a 

Nyugdíjintézettől. 

A kivetett járulékok összege, az előző évről áthozott hátralékokkal: a 

fenntartóknál 193.380,84 Ft, a tagoknál (hozzászámítva az 1953. évi VIII. 

tc. rendelkezései folytán történt pótlólagos kivetést is) 699.001,87 Ft, 

összesen 892.382,71 Ft. Az effektíve befolyt (fenntartói és tagdíj-) 

járulékok összege 200.663,53 Ft. 1953. december 31-én fennállott 

járulékhátralék 691.719,18 Ft. 

A Nyugdíjintézet 1953 folyamán nyugellátmány címén effektíve 104.468,50 F-

ot, temetési és rendkívüli segély címén 17.220 Ft-ot, offertóriumi 

segélyek címén 16.008 Ft-ot, nyugellátottak utáni SZTK-járulék címén 

3.408,38 Ft-ot, a nyugdíjasok javára összesen tehát 141.084,88 Ft-ot 

folyósított. 

Adminisztrációs költségek: tisztviselők és bizottsági tagok járandósága 

21.491,80 Ft, pénzkezelési kiadások 8.325,61 Ft, irodai költségek 9.011,78 

Ft, ügyészi költségek 1.155 Ft, az 1953. évi VIII. tc. rendelkezései 

folytán szükségessé vált átszervezési munkálatok költségei 11.300 Ft, 

összesen tehát 51.284,19 Ft. 

A Nyugdíjintézet kintlevőségei 1953. december 31-én: fenntartó közületek 

járulékhátraléka 91.719,18 Ft, lelkészek személyi járulékhátraléka 600.000 

Ft, gyülekezeteknek nyújtott kölcsön 3.200 Ft, kerületeknek nyújtott 

kölcsön 5.817 Ft, összesen tehát 700.736,18 Ft. 

 

Az ügyvivő-lelkész bejelenti, hogy – az 1953. évi VIII. tc. 48. §-ában 

foglaltaknak megfelelően – a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

Nyugdíjintézete működését 1953. december 31-ével befejezte. Ezzel az 

időponttal megszűnt a nyugdíjintézeti bizottság működése is. 

A Nyugdíjintézet 1954. január hó 1-ével a következő állományt adta át a 

Nyugdíjosztálynak: a) az átadott tagok száma 420, b) az átadott ellátottak 

száma: 324. Ezt az állományt az 1954. január 1-ével a törvény értelmében 

működésbe lépett „Evangélikus Egyházegyetem Nyugdíjosztálya” átvette. Az 

átadott, illetve átvett tagok közül a Nyugdíjosztály 

költségelőirányzatának terhére kap nyugdíjat 7 lelkész, 13 lelkészözvegy 

és 8 lelkészárva és kegydíjas. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. (A részletes 

jelentés jelen jegyzőkönyv 5. sz. melléklete.) 





  

9) Dr. Mályusz Elemér, az Egyházegyetem levéltárosa, előterjeszti az 

Egyetemes Levéltár működéséről szóló jelentését. 

Az 1952. és 1953. év rendkívül nagy jelentőségű fordulatot hozott a 

levéltár életében. A levéltár jellege teljesen megváltozott. Az egyetemes 

levéltáros a múltban eredeti hivatásának megfelelően csak az Egyetemes 

Egyház őrizetében lévő iratanyag gondozója volt, valamennyi más egyházi 

levéltár pedig, mivel eleink elmulasztották az intézményesen ellenőrző 

szervezetet kiépíteni, szinte csak a mindenkori lelkész belátásának 

köszönhette megmaradását. Levéltárunk országos fejlődése során tudományos 

életünk, népünk és államunk egyre fokozódó figyelemmel fordulván az 

egyházi levéltárak felé, mint amelyek becses, igen sok vonatkozásban 

egyedülálló történeti forrásanyagot őriznek, az Egyetemes Levéltárnak is 

vállalnia kellett a megnövekedett felelősségből reá háruló terheket. 

Feladatának, mindenkor maga mögött érezvén egyházunk vezetőségének 

hathatós támogatását, igyekezett eleget tenni. 

Legelső teendőjének az evangélikus levéltárak kataszterének az 

összeállítását tekintette. Ehhez az alkalmat Népköztársaságunk 1950. 29. 

sz. törvényerejű rendelete adta meg, amely a levéltárak birtokosait 

bejelentés megtételére hívta fel. Egyetemes Egyházunkra mindössze az a 

kötelezettség hárult, hogy saját gyűjteményét lajstromba vétesse. A 

református konvent, a katolikus püspökök így is jártak el: nem kívántak 

beleszólni, hogy az egyházak, plébániák eleget tesznek-e kötelességüknek. 

Egyetemes Egyházunk azonban körlevélben hívta fel minden lelkész figyelmét 

a rendeletre a tanács gyanánt bizonyos kérdések megválaszolását ajánlotta, 

hogy ily módon a felekezetekből képet lehessen alkotni az illető 

levéltárról s végül a jelentés egy másolati példányának az Egyetemes 

Levéltárhoz, illetve levéltároshoz való eljuttatását is elrendelte. Így 

végre módunk volt, először egyházunk életében, áttekintést szerezni 

valamennyi levéltárunk állapotáról és állagáról. A jelentésekből 

kibontakozó kép alapján észrevehetőkké váltak a hiányosságok is, a bajok 

felismerése pedig javításra kellett hogy ösztönözzön mindenkit, aki 

felelősséget érez egyházunk iránt. A legmegfelelőbb út keresése közben 

kitűnt, hogy három lehetőség között választhatunk: 1) Maradjon minden 

levéltár mostani helyén, azonban történjék hatékony ellenőrzés formájában 

gondoskodás, hogy az őrizet megfelelő legyen, a kutatók pedig 

hozzáférhessenek az anyaghoz. 2) Szervezzünk több-kevesebb központi 

levéltárat vidéken. 3) Egyesítsük a levéltári anyagot egyetlen budapesti 

levéltárba. Döntésünk kialakításánál nagy hasznunkra volt a Levéltárak 

Országos Központjának megértése és vezetőjének Borsa Ivánnak, valamint 

referensének, elsősorban Baraczka Istvánnak tanácsadása. Borsa Iván 

javaslatára vettők számba valamennyi levéltárunk terjedelmét. Ebből a 

célból 1952. november 26-án az Északi kerület (432-2/IV/1952.) s 

egyidejűleg a Déli kerület körlevelet bocsátott ki, amelyben lelkészeinket 

utasították, hogy lehető pontosan írják le, mily köbtartalmú lehet a 

levéltári anyag egy tömbben elképzelve vagy a polcokon, szekrényekben 

milyen rétegekben fekszik. A bejelentések adatait feldolgozva, kiderült, 

hogy az anyakönyvek nélkül kereken ezer levéltári szabvány folyóméterre 

tehető az egész országban szétszórva őrzött anyag 1944. december 31-ig 

bezárólag. Ugyanezt az alkalmat felhasználtuk, hogy beszerezzük a 

bejelentést annak idején elmulasztott lelkészektől a rég esedékes 

felvilágosításokat. Mindezeknek az adatoknak a birtokában Egyetemes 

Egyházunk vezetősége 1953. február 2-án a levéltár-ügy rendezése céljából 

ankétot tartott a Teológiai Akadémián a történész tanárok, a kerületi 

levéltárosok és azon evangélikus állami levéltárnokok bevonásával, akik a 

levéltári és könyvtári bizottság tagjai. Az ankét a központosítást találta 





  

a legcélravezetőbb megoldásnak. A levéltári probléma ily megoldásánál 

döntő szerepe volt D. Dezséry László püspöknek, aki a volt bányai kerületi 

levéltárnak, valamint a két budapesti evangélikus középiskola 

levéltárainak az egyetemes levéltárban való elhelyezését 1952 és 1953 

fordulóján felajánlotta (ad. 1059/1952. M., ad 10/1953.). Egyrészt 

bizalma, másrészt ítélete, hogy saját levéltára az Egyetemes Egyház 

kezelésében inkább megfelelhet hivatásának, mintha székházában őrizteti, 

bizonyára sok felesleges aggályt fog eloszlatni s példamutató lesz. 

Egyetemes Egyházunk tehát most már egységes központi levéltár kiépítésére 

törekszik, azonban távol áll tőle, hogy parancsszóval érje el célját. 

Hivatalból csak a megszűnő egyházi intézmények levéltárait követeli be, 

híven a már kialakult gyakorlathoz, amely már eddig is a FÉBÉ, MELE, 

Luther Társaság, Luther Otthon, stb. irattárainak átvételét kötelességévé 

tette. Egyébként csak felajánlja készségét, hogy mindazokat az egyház 

levéltárakat, mint önállóságukat és különállóságukat a proveniencia elvnek 

megfelelően továbbra is megtartó egységeket, gondozásába veszi, megőrzi s 

a kutatás számára hozzáférhetővé teszi, amelyekről a levéltár-

tulajdonosoknak nincs módjukban gondoskodni. Ott azonban, ahol a levéltári 

anyagot veszélyezettnek, pusztulónak látja, figyelmeztetésével közbelép. A 

levéltárnak ezt a szerepét Borsa Iván, a LOK vezetője, D. dr. Vető Lajos 

püspöknél tett látogatása alkalmával (1953. október 1.) tudomásul vette. 

Abból a célból, hogy a levéltár megvalósíthassa tervét, Egyetemes 

Egyházunk intézkedéseket tett a levéltárnak raktárhelyiséghez, 

kutatószobához és levéltárosi dolgozószobához juttatására. Raktár céljaira 

felszabadult a könyvtári anyag máshol való elhelyezésével a levéltári 

anyaghoz csatlakozó három szoba s még további helyhez jutunk, ha a 

levéltári teremből ma még ottlévő könyvanyag is elkerül, ami már csak 

rövid idő kérdése. A három helyiség befogadhatja a Dunántúli, Tiszai és a 

már Budapesten lévő Dunáninneni kerületi levéltárakat, továbbá a pesti 

egyháznak, a fasori és Deák téri gimnáziumok átszállítására már 

előkészített levéltárait, valamint az árvaház iratait. A további anyagnak 

az elhelyezése céljából azonban már a közeli jövőben szükséges lesz a 

Szentkirályi utcai nagy raktárhelyiség fokozatos rendbehozatalára és 

beállványozására gondolni. A kutatószoba és a levéltárosi dolgozószoba az 

egykori könyvkereskedés és a szomszédos üzlethelyiségek helyén már el is 

készültek minden reményt felülmúló megoldás keretében. Az olvasóteremben 

oly könyvanyag is helyet nyert, amely egyszersmind levéltári 

segédkönyvtár. Az áldozatok, amelyeket Egyetemes Egyházunk eddig is 

hozott, alkalmasak biztosítani a nyugodt, zökkenésmentes, folyamatos 

levéltári rendező munkát. Ennek eredményessé tételéhez nagymértékben 

hozzájárul, hogy Dr. Gaudy László 1953. július 1. óta könyvtári 

munkaidejéből heti 15 órát, szeptember 1. óta 10 órát a levéltári 

rendezésben való segítségre fordít, Vető Béla pedig 1953. október 1. óta 

hetenkint két délután, amennyire más hivatalos elfoglaltsága engedi, 

szintén segédkezik a levéltárban. Részvételüknek az is a célja, hogy 

megismerkedjenek a levéltári munkával s azután eredményesen 

közreműködhessenek a vidéki anyag beszállításában, a veszélyeztetettnek 

bizonyuló levéltáraknak a helyszínen való megvizsgálásánál, tehát az 

ellenőrzés, a felügyelet gyakorlásánál, szükség esetén tanács- és 

segítségnyújtással is. Az ő közreműködésükkel sikerült a Bányai kerületnek 

a gyakori költöztetések következtében összekuszálódott levéltárát a 

kutatók számára használhatóvá tenni, sőt jelentékeny részét végleges 

formában irattartókba helyezni. Mielőtt bekapcsolódtak a levéltári 

munkába, a levéltáros 1952-ben 





  

és 1953. első hónapjaiban felállította a Luther Otthon 1932. és 1948/49. 

évi irattárát, rekonstruálta s végleges rendbe hozta a Tanügyi Bizottság 

1864–1948 évekből származó állagát, rendezte a kemensaljai esperesség 

régibb iratanyagát, amely a Luther Könyvtár és Múzeumtól került ál, 

elhelyezte a levéltárban a felügyelői irattár 1926–1938. évi elnöki 

iratait és a hivatalos iratok 1936–1938. évi anyagát, elkészült a 

Zsilinszky hagyaték rendező munkájának mintegy felével s végül kimerítő 

katalógust készített a Luther Könyvtár és Múzeumtól átvett 67 kéziratról. 

Ez a cédulakatalógus a Góbi-féle jegyzék II. kötetének részletességével 

készült, tehát a másolati kötetek minden egyes önálló iratát egyenként, 

dátum, kiállító és tárgy szerint is feltünteti s minden kötet paginálva is 

van. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

10) Dr. Ferdinánd István előterjeszti az Egyházegyetem könyvtárosának az 

1952–53. évről szóló könyvtári kivonatos jelentését. 

 

Könyvtári jelentés 1952-ről 

Az Evangélikus Egyetemes Könyvtár ezévi történetében legfontosabb momentum 

az volt, hogy a könyvtár – az illetékes állami szervek kívánságára – 

szétvált a levéltártól és élére szakképzett, önálló könyvtáros került 

Virág Jenő evangélikus lelkész személyében. 

Megindult a könyvtár könyvanyagának számbavétele, rendezése és 

egybehordása, egyelőre még nem végleges helyre. 

Az Egyetemes Könyvtár két nagy részből áll: a Podmanicky–Degenfeld 

könyvtárból (36.000 kötet), mely régi rendszerű katalógussal rendelkezik 

és egy kötetszámban ezt felülmúló, több kisebb könyvtárból összetett 

könyvállományból, mely még feldolgozatlan állapotban van. 

 

Könyvtári jelentés 1953-ról 

A könyvtár helyiségeinek széttagoltsága az Üllői út 24. sz. épületen 

belül. A könyvtár könyvei tíz különálló helyen vannak jelenleg még 

elhelyezve, tervet készítettünk ezért a könyvtári helyiségek és a könyvek 

elhelyezési helyeinek összpontosítására, mely szerint a könyvtár három 

nagy helyiségből és egy olvasóteremből fog állani. 

Az 1953. év a következő pozitív eredményeket hozta: 

1) A levéltárból az ottlevő könyvek egy részét eltávolítottuk. 

2) A pincében ömlesztett állapotban levő könyveket polcokra helyeztük. 

3) Nyertünk három új helyiséget. 

4) Olvasótermet rendeztünk be. 

5) Második könyvtári munkaerőt nyertünk. 

Gyarapodás. A Luther könyvesbolt felszámolásakor könyvtárosunk kiválogatta 

annak könyvanyagából azokat a példányokat, melyek a könyvtárunkból 

hiányoztak. Ezt a 3.000 Ft-on felüli értékkel bíró gyűjteményt püspökeink, 

mint az Egyetemes Sajtóosztály vezetői, könyvtárunknak adományozták. 

Ugyancsak ajándék útján kapta meg a könyvtár néhai Keviczky László 

kondorosi lelkész könyvtárának egy részét, mely 95 kötetből áll. A 

könyvtár helyiséggyarapodását jelenti a Luther könyvesbolt földszinti 

üzlethelyiségeinek könyvtári célokra való igénybevétele és átalakítása. 

Polcgyarapodásául tekintendő pedig a Fasori volt gimnázium tanári 

szobájából átszállított könyvtári vasszekrény, melyet az olvasóteremben 

állítottunk fel. Mögéje 





  

még egy polcot állítottunk össze a volt Protestáns Árvaház faanyagából. 

Ezzel mintegy 200 folyóméternyi könyv számára nyertünk helyet. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. (A részletes 

jelentés jelen jegyzőkönyv 6. sz. melléklete). 

 

11) Vető Béla, a Luther Márton Intézet lelkésze, előterjeszti a Luther 

Márton Intézetről szóló jelentést. 

 

Intézeti bentlakók 

1) A Luther Márton Intézetben az 1952. évben és az 1953. év első felében 

nagy számban laktak a kántorképzősökön kívül diákok, főleg egyetemi 

hallgatók, részben középiskolások, javarészt azonban egyházi alkalmazottak 

gyermekei. Ez részben annak a következménye volt, hogy a Luther Márton 

Intézet a Luther Otthonból alakult át s a diákok kiköltöztetése azonnal 

nem volt végrehajtható. Ezenkívül közrejátszott az is, hogy a Teológiai 

Akadémia Budapestre került s a teológuslányok elhelyezése időlegesen a 

Luther Márton Intézetben történhetett meg. A nem kántorképzősök 

kiköltöztetése azonban fokozatosan haladt s 1953. júliusában fejeződött 

be. 

A Luther Márton Intézetben jelenleg csak a kántorképző tanfolyamok 

hallgatói és a szolgálatot teljesítő egyházi alkalmazottak laknak, 

valamint a vendégszobákban ideiglenesen a vidékről Budapestre jövő 

lelkészek, illetve egyházi tisztviselők és egyháztagok. 

 

2) Kántorképző tanfolyamok 

A Luther Márton Intézetben egyházi törvényeinkben, az V. tc. 59. §-ában 

meghatározott nemlelkészi egyházi munkások képzése folyik. Az 1952. és 

1953. évben a következő tanfolyamok voltak: 

Az 1951. szeptember 25-én kezdődő s 1952. december 25-én kezdődő s 1952. 

december 1-én tartott vizsgával befejeződött kántorképző tanfolyam. 

Részt vett: 4 személy. 

Az 1951. november 1-én kezdődött és 1953. március 23-i vizsgával 

befejeződött kántorképző tanfolyam. Ezen a tanfolyamon részt vett, illetve 

vizsgát tett 6 teológiai hallgató. 

Az 1952. szeptember 22-én kezdődött és 1953. július 13-án és 14-én tartott 

vizsgával befejeződött kántorképző tanfolyam. Ezen oklevelet nyert 11 

jelölt. 

Jelenleg az 1953. szeptember 15-én kezdődött kántorképző tanfolyamon 5 

hallgató vesz részt. 

Megemlítem a Fóton 1952. november 8-án kezdett és 1953. február 19-én 

vizsgával befejezett kántorképző tanfolyamot is, melyen 6 jelölt 

vizsgázott eredménnyel, valamint 

a Fóton 1953. november 16-tól 1954. február 19-ig megtartott kántorképző 

tanfolyamot, melyen 9 jelölt kapott bizonyítványt. 

A vizsgát a fóti kántorképző tanfolyam hallgatói is a Luther Márton 

Intézetben tették le. 

3) Az Intézetnek az új zsinati törvénynek (V. tc. 59. §., VIII. tc. 9. §-

a) megfelelő átszervezése is megtörtént. Az Egyházegyetem Tanácsa az 

átszervezés folytán szükséges ügyrendet 1954. június 28-i ülésén 

megállapította s annak elfogadása jelen közgyűlés tárgysorozatában 

szerepel. 





  

4) Személyi rész 

A Luther Márton Intézet igazgatását az 1952. évben és az 1953. év első 

felében Benczúr László igazgató látta el, akinek itten kifejtett 

működéséért az Egyházegyetem köszönettel gondolhat vissza. 

Végül a megtett intézkedések és jelentésem tudomásulvételét, valamint a 

felhatalmazás megadását kérem. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

12) Dr. Göttche Ervin egyetemes főügyész-helyettes előterjeszti az egyházi 

épületek tűzbiztosításáról szóló kivonatos jelentését. 

 

I. 

Az 1953. évi VII. tc. 10. §-a kötelezően előírja, hogy az egyházi 

épületeket és azok felszerelését tűzkár ellen biztosítani kell. Ez a 

kötelezettség nem új, mert a régi Egyházi Alkotmány 203. §-a is előírta. A 

megszűnt egyházkerületek az akkor magánkézben volt biztosítótársaságokkal 

külön kötöttek keretszerződéseket és bizonyos díjvisszatérítésben 

részesültek. Ennek a rendszernek az volt a hibája, hogy nem a lényegre 

helyezte a súlyt, tehát nem arra, hogy az egyházi épületek és a 

felszerelés teljes értékben legyen biztosítva, hanem megelégedett a 

biztosítási díjak befizetésének ellenőrzésével. 

 

II. 

Az állami rendelkezések a magánkézben volt biztosítótársaságokat 

felszámolták. Jogutódlással a biztosítási állományokat az Állami Biztosító 

vette át. Az egyházkerületeket is megszűntette az 1952. évi I. tc. és így 

mind a két szerződő fél személyében változás történt. Közben állami 

rendelkezések a magántulajdonban lévő házingatlanok felé a kötelező 

biztosítás intézményét is bevezették. Tisztázni kellett tehát azt, hogy az 

egyházi biztosítási állomány amennyiben tartozik a kötelező biztosítás 

hatálya alá. El kellett oszlatni azt a félreértést, hogy az önkéntes 

biztosítás csak állami vonatkozásban jelent önkéntességet és el kellett 

dönteni végül azt, hogy a régi keretszerződések mennyiben maradnak 

érvényben és hogy azokat az Állami Biztosító milyen módon veszi át és 

tartja fenn. 

Ezeknek a kérdéseknek tisztázása alkalmával az Állami Egyházügyi Hivatal 

igen nagy segítségünkre volt, mert az elvi kérdéseket az Állami 

Biztosítóval végeredményben az Állami Egyházügyi Hivatal tisztázta. 

 

III. 

Az Egyházegyetem elnöksége a két kerület elnökségével egyetértésben 1953. 

július 17-én keretmegállapodást kötött, amely újraszabályozta az egyházi 

épületek önkéntes biztosításának feltételeit és megállapította a 

díjtételeket. Ez a keretszerződés megszüntette a régi rendszer hibáit és 

az Állami Biztosító a templomépületek valódi értékére való biztosítás 

érdekében olyan alacsony díjtételt állapított meg, amelyet minden 

egyházközség meg tud fizetni és a felszerelés biztosításánál is 

biztosított a rendes állami díjtételekből 30%-os kedvezményt. Ezenfelül ez 

a keretszerződés lehetővé teszi, hogy az egyházkerületek azokat az 

egyházközségeket, amelyek biztosítási szempontból rászorulnak, 

megsegíthesse, mert erre a célra a befizetett díjak összességének 10%-a 

fog a két egyházkerület rendelkezésére állani, mint szociális alap. 





  

IV. 

Körlevelek és felszólítások, valamint egyéni sürgetések útján sikerült az 

összes egyházközségek templomait és épületeit a felszerelésekkel együtt 

biztosítani, úgyhogy a filiákkal együtt az Északi egyházkerület 219 

templom, a Déli egyházkerület 192 temploma, összesen tehát 411 templomunk 

van jelenleg biztosítva. 

 

V. 

Tájékoztatásul közlöm az 1954. június 15-ig beérkezett jelentések alapján 

kiszámított adatokat a következőkben: 

Templomainkat és felszerelésünket a következő értékre biztosították: 

Északi kerület 53.628.800 Ft 

Déli kerület 75.020.730 Ft 

Egyházegyetem 1.600.000 Ft 

Összesen: 130.249.530 Ft 

 

Az 1953. év folyamán befizetett biztosítási díjak: 

Északi kerület 25.044 Ft 

Déli kerület 31.495 Ft 

Egyházegyetem 1.832 Ft 

Összesen: 58.371 Ft 

 

A beérkezett jelentések alapján 1953. október 31-én, november 11-én, 

november 21-én és november 25-én adtam jelentéseket, majd 1954 folyamán az 

osztályvezetői értekezletek elé és a legutóbbi két egyházkerületi 

közgyűlés elé terjesztettem be a jelentéseke, végül az Egyházegyetem 

Tanácsa elé is. 

 

VI. 

Az Egyházegyetem Tanácsa 1954. március 11-én tartott ülésének 22. 

tárgysorozati pontjában tudomásul vette jelentésemet és tudomásul vette az 

Egyházegyetem elnöksége és az Állami Biztosító között megkötött 1953. 

július 17-én kelt szerződést is. Tudomásul vette, hogy a biztosítási ügyek 

vitelére és az Állami Biztosító felé történő állandó összekötő szolgálat 

elvégzésére dr. Göttche Ervin jogügyi előadó kapott megbízást. 

Kérem a közgyűlést, hogy az Egyházegyetem Tanácsának ezen határozatait 

szíveskedjék tudomásul venni. 

Az Egyházegyetem közgyűlése tudomásul veszi, hogy az Egyházegyetem 

elnöksége és az Állami Biztosító 1953. július 17-én keretszerződést kötött 

és hogy a biztosítási ügyek vitelére és az Állami Biztosító felé történő 

állandó összekötő szolgálat elvégzésére dr. Göttche Ervin jogügyi előadó 

kapott megbízást. (A részletes jelentés jelen jegyzőkönyv 7. sz. 

melléklete) 

 

13) Koren Emil, az Országos Gyülekezeti Segély lelkészvezetője, 

előterjeszti a Gyülekezeti Segélyről (volt Gusztáv Adolf Gyámintézet) 

szóló jelentését. 

 

A Gusztáv Adolf Gyámintézet 1952–53. évi munkáját nagymértékben 

meghatározta „Az egyház szeretetszolgálatáról” szóló 1953. évi VIII. 

törvénycikk végrehajtása. Ez a törvénycikk 1953. március hó 29-én, 

virágvasárnapján lépett életbe. 27. §-a kimondja, hogy az Egyetemes 

Evangélikus Egyházi Gyámintézetről szóló 1894. 





  

évi törvény – a törvényre vonatkozó szabályrendeletekkel együtt – hatályát 

veszti. A 18. §. szerint a gyülekezetek egymást segítő, kölcsönös 

szeretetmunkáját a „Gyülekezeti Segély” végzi. A törvény előírja a 

Gyülekezeti Segély munkájának a megszervezését az egyházközségben, 

egyházmegyében, egyházkerületben, valamint az országos munka 

megszervezését. Ennek következtében a különböző fokozatú gyámintézetek 

nemcsak az 1952/53. évi gyűjtéssel és annak elszámolásával voltak 

elfoglalva, hanem kötelességük közé tartozott az átszervezés megindítása 

is. 

Nagy Miklós egyetemes gyámintézeti egyházi elnök Egyetemes Egyházunk 

elnökségének megbízása alapján 1953. május 28-án körlevéllel fordult a 

lelkészekhez, egyházmegyei, egyházkerületi gyámintézeti elnökökhöz, 

valamint az esperesekhez is. Ennek alapján tartoznak az egyházközségek 

1953. június 30-ig befejezni és elszámolni a gyámintézeti gyűjtést. Ez 

minden gyülekezetben egyházközségi tanácsülés keretében történt meg, amely 

egyházközségi tanácsülés megválasztotta az új törvénynek megfelelően a 

Gyülekezeti Segély egyházközségi előadóját. 

Az egyházmegyék, illetve az egyházkerületek a gyámintézeti elnökségekkel 

kibővített egyházmegyei, illetve egyházkerületi tanácsüléseken végezték el 

a gyámintézeti munka lezárását, illetve a Gyülekezeti Segély egyházmegyei 

és egyházkerületi munkájának a megszervezését. 

Egyetemes fokon 1953. szeptember 30-ig kellett a megfelelő munkát 

elvégezni. A Magyarországi Evangélikus Gusztáv Adolf Gyámintézet utolsó 

évi rendes közgyűlését és vándorgyűlését 1953. szeptember hó 27-én tartott 

Celldömölkön. A közgyűlés hálás szavakkal emlékezett meg a Gyámintézet 93 

éves munkájáról. Méltatta nagy alapító tagját, Székáts József püspököt, 

utódait, a világi őrtállókat és köszönetét fejezte ki mindama lelkészek, 

tanítók, tanárok, felügyelők, gondnokok és presbiterek iránt, akik 

hűségesen munkálkodtak a Gyámintézet mezején. De legfőképpen hála illeti 

azokat a híveket, akik mindenkor hűségesen támogatták a nagyjelentőségű 

szeretetszolgálatot. Nagy Miklós egyházi elnök az utókor számára való 

megörökítésül felsorolta az alapítványtevőket: Bognár Endre egykori 

lovászpatonai lelkészt, dr. Thébusz Aladár kúriai bírót, Ihász Lajos 

dunántúli egyházkerületi felügyelőt. Az alapítványi földek felajánlása, az 

alapítványi házak állami tulajdonba vétele mindenütt megtörtént az elmúlt 

esztendőben. A belügyminiszteri felülvizsgálati kérelmek ügyében azonban 

még nem kapott döntő határozatot a Gyámintézet. 

Kegyeletes szavakkal történt megemlékezés az 1952. december 13-án elhunyt 

Ziermann Lajos soproni lelkészről, aki 1922-től 1945-ig volt a Gyámintézet 

országos vezetője, s aki a Gyámintézetet az első világháború után igazán 

romjaiból építette fel. A közgyűlés jegyzőkönyve ugyancsak hálás 

emlékezéssel őrzi a Gyámintézet ügyészének, dr. Ruzsinszky Györgynek 

emlékét, ki mindig a legnagyobb készséggel bocsátotta a maga munkáját és 

idejét a Gyámintézet rendelkezésére. Amikor a 93 éves Gyámintézet 

félreállt, a közgyűlés Isten áldását kívánta a munkát folytató Gyülekezeti 

Segélyre és annak újonnan megválasztott munkásaira, kiknek nevét a 

jegyzőkönyv tartalmazza. 

Az említett 1952/53. esztendőben 134.000 forintot eredményezett a 

gyámintézeti gyűjtés. Ebből az összegből 63.000 forint felett rendelkezett 

az egyetemes gyámintézeti közgyűlés. A részletes elszámolást Péter Lajos 

pénztárs fogja ismertetni. A Gyámintézet tulajdonát képező írógépet a 

közgyűlés a vönöcki gyülekezetnek adományozta, megbízta az elnököt, hogy a 

Raffay-agendát és liturgikus füzetet ajándékozza egy fiatal lelkésznek, a 

30 darab énekeskönyvet bocsássa a kerületi elnök rendelkezésére, az 1895-

ben ajándékozott ezüst gyűjtőserleg őrzésével az egyházi elnököt 





  

bízza meg, a levéltár őrzésére Beyer Pál soproni lelkészt kérte fel. 

A közgyűlésen részt vevő lelkészek és világiak a szomszédos 

gyülekezetekben is végeztek szolgálatokat, hogy ezáltal is szolgálják 

egyházunk szeretetszolgálatának ügyét. 

Amikor nagyjelentőségű intézet szünteti be munkáságát, illetve alakul át 

új munkaformává, hogy még nagyobb szolgálatot végezhessen 

anyaszentegyházunkban, fejezze ki az Egyházegyetem Tanácsa köszönetét 

mindazok iránt, akik e munkában nagy odaadással, önzetlenül fáradoztak, az 

új munkásokat pedig kísérje Isten áldása. Kérem a jelentés 

tudomásulvételét. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

14) Péter Lajos egyetemes pénztáros előterjeszti Sztehlo Gábor ügyvivő-

lelkésznek a Meliorációról szóló jelentését, az 1953. évről. 

A Meliorációs Bizottság feladata a rászoruló lelkészeknek és 

családtagjaik, illetőleg családtagjaik számára felruházási, bútorozási, 

gazdasági kölcsönsegélyek folyósítása. A Bizottság ezeket a kölcsönöket 

azokból az összegekből folyósította, amelyeket az előző esztendőben 

felvett kölcsönök részletfizetéseként az adósok visszafizettek. Sajnos, a 

kölcsönök folyósítása minden esztendőben csökken, mert az adósok minden 

felszólítás ellenére sem fizetik vissza a kölcsönvett összegnek a 

részleteit, sokan még a kezelési költségeket sem. Ez alól az általános 

szabály alól vannak azonban igen tiszteletreméltó és dicséretes kivételek. 

Az 1953. évi törlesztési tervet nagyon megzavarta a nyugdíjtehernek a 

vállalása és törlesztése. Lelkészeink nem bírták ezt a két törlesztési 

tervet egyszerre teljesíteni és éppen ezért a múlt évi 27 kölcsönsegély-

kihelyezéssel szemben az idén csupán 11 kérelmezőnek tudott a Bizottság 

kölcsönsegélyt folyósítani, 14.000 Ft értékben. Ez körülbelül az egész 

kikölcsönzött összegnek az 5%-a. A Meliorációs Bizottság új ügyrendjét az 

Egyházegyetem Tanácsa 1954. június 28-i ülésén megállapította s annak 

jóváhagyása jelen közgyűlés tárgysorozatában szerepel. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

15) Grünvalszky Károly előterjeszti Ruzicska Lászlónak, a Diakóniai 

Osztály gondnokának a jelentését az Egyházegyetem Szeretetszolgálatáról 

(volt Protestáns Országos Árvaházi Alapítvány). 

Az 1952. év eleje változást okozott munkánkban. Március 6-án 

igazgatótanácsunk az árvaház felajánlását tudomásul vette. Azt a 

kívánságunkat fejeztük ki, hogy az árvaház munkáját az iskolai év végéig 

vihesse a gondozott gyermekek pedagógiai és szociális érdekeire 

tekintettel és azért is, hogy a nyár folyamán a kiürítés simán és minden 

kár nélkül történjék. Március 21-én az Állami Gyermekvédő Intézet 

igazgatónőjével kiszálltunk Békécsabára, hogy az állami gondozottak tervbe 

vett békéscsabai kihelyezésének lehetősége és alkalmassága felől 

meggyőződjünk. A Főváros Tanácsa középiskolásainkat s általános iskolai 8. 

osztályú növendékeinket különböző budapesti állami diákotthonokba helyezte 

el. Közben a Pénzügyminisztérium engedélyezte a Belsped által 26.500 Ft-

ben megállapított költöztetési költségvetésünket és a KÖZELBIZ is 

megküldte véghatározatát intézetünknek a lakások kivételével a 

Közoktatásügyi Minisztérium részére való azonnali igénybevételről. 

Ez meggyorsította kiköltöztetésünket. Elkezdődött a bútorok kiszállítása 

az Egyetemes Egyház és a Teológiai Akadémia helyiségeibe, hogy az Árvaház 

5 földszinti helyiségét átadhassuk 





  

az Élelmiszeripari Technikum 22 növendékének és 1 nevelőjének. Március 29-

én beköltözésük meg is történt. 

Április elején 30 gyermek részére megfelelő bútorzatot és ruházati 

felszerelést küldöttünk Békéscsabára, majd az Állami Gyermekvédő Intézet 

igazgatóságának engedélye után, április 30-án 16 állami beutalt 6–10 éves, 

mindkét nembeli gyermeket vittünk le Békéscsabára, az ottani árvaház 

betelepítése végett. 

Május elején Balatonszárszóra költöztettünk 4 teherkocsi bútor, ruházati, 

konyhafelszerelési rakományt, s az Egyetemes Egyház felé is fokozódott a 

kiszállítás üteme. A nyár folyamán az utolsó kiszállítások is megtörténtek 

Szárszóra, az Egyetemes Egyházhoz, a különböző pesti és vidéki 

szeretetintézményekbe. Így az árvaháznak az Egyházegyetemnél leltár 

szerint nyilvántartott minden ingósága – kivéve a volt árvaházi 

alkalmazottaknak juttatott ingóságokat – egyházi intézményeinkben 

elhelyezést nyert leltár szerint. Az ingóságokból 16.538 Ft értékben 

értékesítés történt s ezt az összeget a szükséges balatonszárszói 

építkezésekre fordítottuk. 

Az intézet irattára és képtára az Egyházegyetemhez került. 

Az árvaház felajánlásával árvaházi munkánk megszűnt, de továbbra is 

megmaradt kezelésünkben, egyházi kézen, Balatonszárszón. 

Május közepén az Egyetemes Egyház elnöksége körlevélben hívta fel a 

lelkészek figyelmét a balatonszárszói egyházi üdülés lehetőségére, 

megállapította, nagyon méltányosan, az üdültetési díjakat és megbízást 

adott az üdültetés vezetésére Ruzicska László igazgatónak. 

Hálásak vagyunk Istennek, hogy erőt és bölcsességet adott és 

elvégezhettünk mindent úgy, hogy szolgálatunkból is megnyugvás fakadt. 

 

Balatonszárszó 

A Protestáns Országos Árvaház felajánlása után az egyházegyetem elnöksége 

határozatot hozott a Protestáns Országos Árvaházzal kapcsolatos 

balatonszárszói üdülő sorsáról, annak javadalmas egyházi alkalmazottak és 

egyházi tisztséget betöltő egyháziak és családtagjaik részére üzemi 

üdülőként való felhasználását rendelte és vezetését a Protestáns Országos 

Árvaház volt igazgatójára, Ruzicska Lászlóra bízta. Az Állami Egyházügyi 

Hivatal az üdülőnek egyházi kezelésben hagyását biztosította s ilyen 

formában való működését tudomásul vette. 

1952-ben az üdültetés június 15-től szeptember 11-ig tartott. Az üdülőt 

90%-ban egyháziak népesítették be. 

Lelkészjellegű családtagokkal 124 személy 

Más egyházi alkalmazottak családtagokkal 54 személy 

Egyh. fl., tanácsosok, egyh. tagok 46 személy 

Üdülő egyéb vendégei 11 személy 

Összes létszám: 235 személy 

 

A kisszámú különszoba és különböző szükségletek s felszerelések hiánya 

miatt elkerülhetetlennek bizonyult az üdülő némi átépítése s 

berendezésének, felszerelésének pótlása. 1953. tavaszán az irodának 

lakószobává átépítése megtörtént s ugyanakkor az alsó épület szintjének 

kibetonozásával, illetve annak gazdasági kamrává való átalakításával 

lehetségessé vált az üdülőépület Balatonra néző tágas kamrájának 

különszobává való átrendezése. Ezzel a különszobák száma 9-re emelkedett. 





  

Különböző javítási munkálatokat is végeztettünk. 

A felszerelést részben megújítottuk, részben kiegészítettük. 

Bár 1953 nyarának időjárása a nyaraltatásnak nem kedvezett, mégis az 

üdülők száma: 

Lelkészjellegűek 98 személy 

Egyházi szolgálatban állók 30 személy 

Egyh. fl., tanácsosok, egyh. tag 45 személy 

Vendégek 12 személy 

Összes létszám: 185 személy 

 

Az elmúlt év tapasztalata meggyőzött arról, hogy az üdülőben további 

átalakításokat kell sürgősen elvégeztetnünk a meglévő tér még 

gazdaságosabb kihasználására. Elhatároztuk, hogy az igazgató szobákat két 

különszobává alakíttatjuk át, s egyelőre 2 nagyobb termet megosztunk. Az 

egyik nagyobb teremből az igazgatói szobát s az irodát, a másikból 2 

különszobát alakítunk ki, s ezáltal a meglévő 9 szobát 13-ra, esetleg még 

egy nagyháló átalakításával 15 szobára emeljük. A nagytermek között levő 

különszobák kisablakait befalaztatjuk, s a konyhai előteret ajtó 

beállításával elfalaztatjuk, hogy az azon a részen lévő különszobák 

nyugalmát ne zavarja a konyha reggeli zaja. 

Felszerelés kiegészítésére törekszünk. 

További és távolabbi tervek. Fürdőszoba kiépítése a jelenlegi mosókonyha 

helyén. A kerti veranda üvegfalazatának elkészíttetése, hogy az is 

felhasználható lehessen. Partrendezés. Bejáró móló építése. 

Ezeknek megoldása pedig még alkalmasabbá teszik majd az üdülőt hivatása 

betöltésére. 

Az Egyházegyetem Tanácsa 1954. március 11-i ülésén az Egyházegyetem 

szeretetszolgálatára és a balatonszárszói üdülő kezelésére vonatkozólag 

határozatot hozott és tudomásul vette a vagyonkezelők jelentését, 

köszönetet mondott Ruzicska Lászlónak és tudomásul vette, hogy a 

Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem szeretetszolgálata 1953. december 

31-én működését megszüntette és hogy ez a vagyonkezelés a Diakóniai 

Osztály közvetlen felügyelete alá került. Tudomásul vette, hogy ez a 

célvagyont a Diakóniai Osztály Ruzicska László lelkésszel és Dr. Vetsey 

Aladár ügyésszel kezelteti. A tanács tudomásul vette, hogy a működését 

megszüntetett igazgatótanács a balatonszárszói üdülőt a lelkészek, 

lelkészcsaládoké, más egyházi dolgozók és családtagjaik üdültetésének 

céljára engedte át közvetlenül az Egyházegytemnek. 

Kéri jelentése tudomásulvételét. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

16) Péter Lajos pénztáros előterjeszti a Magyarországi Ökumenikus Egyházi 

Kölcsönsegély-Alapról (ECLOF) szóló jelentést, mely szerint az 

Egyházegyetem Tanácsa javasolja, hogy a kölcsönsegély után felszámított 

évi 5% kamatot egyszersmindenkorra a felvett összeg 1%-ában állapítsa meg, 

a különbözetet írja jóvá a gyülekezetek tartozásának tőketörlesztéseként. 

Az Egyházegyetem Tanácsa azt is javasolja, hogy az egyházközségek 

melléklet szerinti tőketartozásának a behajtását egyelőre nem 

szorgalmazza. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a javaslatot jóváhagyja. (Az egyházközségek 

tartozásának kimutatása jelen jegyzőkönyv 8. sz. melléklete). 

 

17) D. Dezséry László, a Lelkészi Munkaközösséges országos vezetője, 

előterjeszti az Országos Esperesi Értekezletek és Lelkészi 





  

Munkaközösségek munkájáról szóló jelentését. 

 

Az 1952. és az 1953. esztendő az Egyházmegyei Lelkészi Munkaközösségek 

életében döntő fontosságú fordulatot jelent. Ebben a két esztendőben 

találtuk meg az Egyházmegyei Lelkészi Munkaközösségek rendszeres és 

célravezető munkájának formáit. Ennek csak főbb vonásait emelem ki ebben a 

jelentésben. 

Az 1952. április 17-i országos Esperesi Értekezletünkön (II. értekezlet) 

terjesztettem elő a Lelkészi Munkaközösségek munkájára vonatkozó következő 

irányelveket: 

1) Bizonyos tanulmányi eredményeket közösen alakít ki és ilyeneket 

2) közkinccsé tesz, ha az 

3) biztosítja a felsőbb egyházi vezetők és a gyülekezetben szolgáló papság 

véleménycseréjét és munkaösszhangját, ha 

4) demokratikus szervezetté tud válni, mely közvetíteni tudja a lelkészi 

kar és a gyülekezetek kívánságait, kritikáit az egyházi vezetőség felé, és 

ha 

5) egyházi problémák megoldását országos egyöntetűségben tudja 

biztosítani. 

Itt, és a következő, 1952. május 28-án tartott III. Országos Esperesi 

Értekezleten tett előterjesztésem alapján hozott határozatokkal rendeztük 

a lelkészi munkaközösségek állandó és kötelező munkamenetét, melynek 

alapján valamennyi munkaközösségi gyűlésen a következő munkarendet kell 

betartani: 

1) Írásmagyarázat vagy közös úrvacsoravétel. 

2) Közös bibliatanulmány. 

3) Az országos kötelező tanulmányi anyag témái közül előadás vagy 

előadások. 

4) A munkaközösség helyi programja szerint előírt előadások. 

5) Az egyházi sajtóval való foglalkozás. 

6) A lelkészi önsegéllyel való foglalkozás. 

7) Esperesi bejelentések és egyházkormányzati intézkedések megvitatása. 

8) Záró áhítat. 

 

A III. Országos Esperesi Értekezleten tettünk különös hangsúly arra, hogy 

a lelkészi munkaközösség főcélja az egyházmegye lelkészeinek az 

igehirdetésben való elmélyítése és a bibliatanulmány. Hálával mondhatjuk, 

hogy az elmúlt két esztendő alatt éppen ezen rendelkezések folytán is 

sikerült egész lelkészi karunk figyelmét az igehirdetésre irányítani. A 

lelkészi munkaközösségi értekezletek határozottan megerősödtek 

bibliatanulmányokban s az igehirdetés kérdéseivel való foglalkozásban. 

Ez az országos értekezlet rendelte el, hogy : 5. pont „minden lelkész 

köteles 1952. június 1-től kezdve minden prédikációjának írásos nyomát az 

egyházközség irattárában elhelyezni. Erre a célra az iktatókönyvben egy 

számot kell nyitni és az összegyűjtött prédikációkat évente egy kötegben 

elhelyezni. Esperesi és püspöki kiszálláskor ezt ellenőrizni fogjuk.” Az 

esperesek jelentéseiből és a püspöki kiszállások tapasztalataiból 

mondhatjuk, hogy ezt a rendelkezést a lelkészek mindenütt betartják, még 

abban kell lényeges előrehaladást tenni, hogy a lelkészek minél több 

teljesen kidolgozott igehirdetést tudjanak az irattárban elhelyezni és ne 

elégedjenek meg azzal, hogy általában csak vázlatokat készítenek. 

Az elmúlt két esztendő alatt bevált és igen rendszeressé lett az a 

munkamódszer, hogy országosan kötelező tanulmányi témákat adtunk ki. 1952–

53. munkaesztendőre, mint a lelkészi munkaközösségek országos vezetője, 

Dr. Vető Lajos püspökkel egyetértésben a következő anyagot írtuk elő: 

1. A zsinati anyag 





  

2. A bibliaóra kérdései 

3. Az egyház szeretetmunkája 

4. Luther két birodalomról szóló tanítása 

5. A lundi konferencia anyaga 

6. Gyarmati kérdés és a keresztyénség világmissziója 

7. A presbiterek és világi vezetők nevelése 

8. Az új zsinati törvények ismertetése 

9. Az egyházközségi névjegyzék összeállítására vonatkozó tapasztalatcsere 

10. A szektásodás kérdésének megtárgyalása 

11. Szórványgondozás (külön kijelölt négy egyházmegye számára kiadott 

feladat) 

 

Az 1953–54. évre kiadott, országosan kötelező munkaanyag a következő: 

1. Luther két birodalomról szóló tanítása 

2. A magyar protestáns egyházak hozzászólása az Egyházak Világtanácsa 

evanstoni nagygyűlésének anyagához 

3. Gyarmati kérdés és a keresztyénség világmissziója 

4. A Szentírás lutheránus használata 

5. Az emberi munka teológiai értékelése 

6. Az egyházi politika felelőssége 

7. Isten országa – keresztyén etika 

8. Egyháztagság, egyházfenntartó tagság, egyházfegyelem 

Az 1952–53. évi munkaprogramot a lelkészi munkaközösségek jórészt 

teljesítették, az 1953–54. évi munkaprogram végrehajtása folyamatban van. 

1953. október 2-án, a IV. Országos Esperesi Értekezleten adatszerű és 

értékelő beszámolót tartottam a lelkészi munkaközösségek munkájáról. Ezt a 

jelentést, melynek címe: „Áttekintés az Egyházmegyei Lelkészi 

Munkaközösségek 1952–53. évi munkáján: annak értékelése”, e jelentésemhez 

mellékelem. 

1954. február 23–24-én tartott V. Országos Esperesi Értekezleten teológiai 

tanárok közreműködésével teológiai összefoglalókat adtunk az 1953–54. évi 

kötelező munkaanyag feldolgozására nézve, annál is inkább, mert az 

Egyházegyetem, valamint a két egyházkerület elnökségének létesítéséből a 

folyó évi kötelező munkaanyag feldolgozásában kiváló előadások 

jutalmazására 10.000 forint pályadíjat tűztünk ki. Ezt az összeget a három 

egyházi elnökség már letétbe is helyezte az 1953. évi bennmaradó kongruák 

közügyeire szánt 25%-ból. Ezt a pályázatot 1953. december 11-én 

kibocsátott 7/1953–54. LMK. számú levelemben közzétettem. 

A lelkészi munkaközösségek országos munkájának elősegítésére dolgoztuk ki 

azt az elvet, hogy országos lelkészkonferenciákat tartunk bizonyos 

tárgykörökben úgy, hogy egy-egy konferenciának csak egyetlenegy tárgya 

van, melyet azután gazdagon és sokoldalú módon lehet megvitatni. Ezek az 

országos konferenciák sokkal jobb hatásúak, mint a többi témáról 

tartottak. Ilyen volt például a BIBLIAFORDÍTÁS IRÁNT ÉRDEKLŐDŐK 

konferenciája. 

Megjegyzem, hogy az Egyházegyetem elnöksége és a két egyházkerület 

elnöksége ugyancsak a bennmaradó kongruák országos célokat szolgáló 25%-

ából alapot létesített a lelkészi munkaközösségek országos munkájának 

előmozdítására, mely alapból eddig megküldöttük valamennyi egyházmegyei 

sajtómegbízottnak az eddigi bibliafordítás próbafüzeteket és előfizettük 

valamennyi esperes számára „Az Út” című református hetilapot. E két 

intézkedés elősegíti lelkészi karunknak a bibliafordítás iránti 

érdeklődését és annak javításáért mozgósítja őket, valamint elősegíti 

espereseinket és így lelkészi munkaközösségeinkre is azt a szükséges 

tájékozódást, mely a magyar református egyház életére és szolgálatára 

vonatkozik. 





  

D. dr. Vető Lajos püspökkel egyetértésben a lelkészi munkaközösségi 

értekezletekről felvett jegyzőkönyvekre vonatkozólag 1953. szeptember 18-

án kibocsátott 1/953–54. LMK: számú levelemben részletes intézkedést 

tettem abból a célból, hogy a beérkező lelkészi munkaközösségi 

jegyzőkönyvek könnyebben legyenek feldolgozhatókká. Ezt a rendelkezést az 

egyházmegyék pontosan betartják és igen nagy segítséget nyújt ez az 

országos munka áttekintésében. 

Külön kiemelem, hogy az elmúlt két esztendő alatt a lelkészi 

munkaközösségek igen jól szolgáltak országos ügyek megvitatása 

tekintetében. Ezt tapasztaltuk a zsinati előkészítésben, a 

termelőszövetkezeti kérdés felvetődése idején, a békeharc vonatkozásában 

és legjobban a mezőgazdaság fejlesztéséről szóló párt- és kormányhatározat 

megvitatása során. A lelkészi munkaközösségek ma már valóban alkalmasak 

arra, hogy az egyházkormányzat, különösen az egyház szellemi életének és 

egységes magatartásának kialakítása érdekében gyümölcsözően használhassa 

őket. 

Az egyházmegyei lelkészi munkaközösségek állandóan javuló közösségi 

munkája egyik alapfeltétele az a rendkívüli helyes rendelkezés, amellyel 

az 1953. évi V. tc. a lelkészi munkaközösségek vezetését az esperesek 

kezébe adta. Az esperesek, így mindenütt hivatalos és felelős irányítóivá 

váltak ennek a rendkívüli fontos közegyházi munkaágnak. Jelentésemet azzal 

zárom, hogy éppen nekik, az e téren mindig jobban dolgozó espereseknek 

mondok hálás köszönetet a munka jelentőségének felismeréséért, a 

felelősségteljes munkáért és azért a megértésért, amellyel a lelkészi 

munkaközösségekre vonatkozó rendelkezéseinket mindig pontosabban és 

gyümölcsözőbben végrehajtják. 

Kéri jelentése tudomásulvételét. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

18) Benczúr László püspöki titkár előterjeszti a gyermekmunkáról szóló 

jelentését, az 1951–1953. évről. 

 

Az evangélikus gyermekmunka, mint gyülekezeti munka, a lelkészek 

irányítása mellett a gyülekezetekben folyik, mint országos munka, az 

országos vezető irányítása alatt áll, akit szolgálatának végzésével a 

püspökök bíztak meg. 

A gyermekmunka mindhárom évben a gyülekezetek számára kidolgozta a 

gyermek-bibliaórák vázlatait. A vázlatokat munkaközösség készítette el. 

1953-ban Cederberg Dániel svéd lelkész nagyobbszámú perforált bibliai 

képecskét ajándékozott a Sajtóosztály számára. A képecskék szétosztását a 

gyermekmunka végezte. A gyülekezetek a vázlatokkal együtt kapták meg a 

kedves ajándékot. 

Mivel az 1953. év folyamán a gyermekmunka utazómunkásának a gyülekezetek 

által történő meghívása mindinkább gyérült, az országos vezető javaslatára 

az Egyetemes Egyház a megbízatást visszavonta. Ilyen módon az egyetemes 

közgyűlés egyházi elnökének hozzájárulásával Sátory Tilda három és fél 

éven át szép eredménnyel végzett szolgálata 1953. május 31-ével megszűnt. 

1953 őszén a két egyházkerület püspökei körlevélben tették kötelezővé a 

gyermek-bibliaköri órákon a Mi Atyánk, az Apostoli Hitvallás, és a 

Tízparancsolat szövegének elmondását, valamint a gyülekezeti énekeskönyv 

énekeinek gyakorlását. 

Az 1953. év végén egyházunk egész katechetikai tevékenységének elvi és 

gyakorlati felmérése látszik szükségesnek s ennek keretében a gyermekmunka 

eddig eredményeinek megvizsgálása. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. (A részletes 

jelentés jelen jegyzőkönyv 9. sz. melléklete). 

 





  

19) Rédey Pál egyházkerületi lelkész előterjeszti a Protestáns Egyházak 

Üzemi Konyhájáról szóló kivonatos jelentését, az 1952. és 1953. évről. 

 

A IX. kerület, Ráday utca 28. szám alatti Református Teológiai Akadémia 

épületének alagsori helyiségében működik a református, evangélikus és 

unitárius egyház közös tulajdona, a Protestáns Egyházak Üzemi Konyhája. 

1946. szeptember 10-től 1952. február 27-ig Protestáns Diákmenza néven 

működött. Ez időpontig a Menza ügyeit és munkáját hét diákbizottsági tag 

intézte. 

A Menza az átalakulás után a két protestáns egyház által delegált 

lelkészek vezetése alatt működik. A konyha vezetője Rédey Pál 

egyházkerület lelkész, adminisztrátora pedig Tamás Sándor református 

segédlelkész. A menzának is, de az üzemi konyhának is az ott étkezők 

számának megfelelően 5–6 alkalmazottja volt. Két gondnoknő, három 

konyhalány és egy kifutó. 

 

Az Állami Egyházügyi Hivatal a Protestáns Diákmenzának is, majd a 

Protestáns Egyházak Üzemi Konyhájának is évi 14.400 forint dologi segélyt 

nyújt. Ezt havi 1.200 forintos részletekben folyósítja. Ezenkívül az ÁEH a 

konyha két vezetője és alkalmazottai részére 700 forint személyre szóló 

kongruát folyósít havonta. 

1952-ben az üzemi konyhán étkezők létszáma 160–180 volt. 1953-ban pedig 

havi átlagban 80 fő. 

A konyhán étkező egyetemi hallgatók igen kedvezményes áron jutottak 

ellátáshoz. Három kategóriában heti átlag 23 forintért kaptak ebédet. Az 

átalakulás után a heti étkezési díjat általánosan heti 30 forintban 

állapítottuk meg.  Az Üzemi Konyhán étkezik többek között a két 

evangélikus püspöki hivatal, az Egyetemes Egyház és az Egyetemes 

Sajtóosztály legtöbb dolgozója is. 

Az Üzemi Konyhának beszerzési lehetőségei az állami nagykereskedelmi 

vállalatoknál vannak. Az 1953-as év ellátása jobb és bőségesebb volt az 

1952. évinél. Az 1953. év második felében a régebbi, havi átlag 15.000 

forintos bevétellel szemben 10–11.000 forint volt a bevétel, amely fényt 

vet a létszám csökkenésére is. 

1952–53-ban mégis sikerült nagyobb beruházásokat eszközölnünk. 

Beszereztünk két gázzsámolyt, egy jégszekrényt, egy kézi- és egy hordár 

kocsit, egy kerékpárt. Az ebédlőhelyiséget minden év nyarán kifestettük, a 

felszerelési tárgyakat megjavíttattuk. 

A nyári hónapokban az Üzemi Konyha működése szünetelt, ezenkívül szünetelt 

karácsony, húsvét és pünkösd ünnepein is, 3–5 napig. Ilyenkor a dolgozók 

fizetett szabadságon vannak, amely némiképpen pótolja a fizetéshez képest 

egyébkénti kihasználtságukat. Az Üzemi Konyha alkalmazottai minden 

megbecsülést megérdemelnek, mert csekély bérezés mellett hűségesen 

helytállanak, hogy az Üzemi Konyhán étkező dolgozók és családtagjaik 

megelégedését elnyerjék. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. (A részletes 

jelentés jelen jegyzőkönyv 10. sz. melléklete.) 

 

VI. Az 1952. évi I. tc. és az 1953. évi V., VII., VIII. tc. 

végrehajtásával kapcsolatos intézkedések jóváhagyása 

Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész helyettes az 1952. évi I. tc. észa z 

1953. évi V., VII. és VIII. tc.-k végrehajtásával kapcsolatos intézkedések 

jóváhagyásának tárgyában előadja, hogy 





  

az 1952. évi I. tc. 7. §(2) pontjában szervezett végrehajtó bizottság a 

törvény végrehajtását zökkenőmentesen elvégezte. 

Az 1953. évi V., VII. és VIII. tc.-k végrehajtása iránt a törvények 

szövegében intézkedés nem történt. Az 1952. évi I. tc. végrehajtásának 

analógiájára az Egyházegyetem közgyűlésének elnöksége és a két 

egyházkerület elnöksége 1953. május 14-én együttesen adta ki a három 

törvény végrehajtására az utasításokat. Ezeket az utasításokat minden 

lelkész és esperes megkapta, az Egyházegyetem és az egyházkerületek felé 

pedig jegyzőkönyv formájában történt meg a végrehajtási feladatok 

felsorolása. Az egyes osztályok az osztályukkal kapcsolatos végrehajtási 

intézkedésekre külön megkapták az utasítást. Ez tette lehetővé, hogy mind 

a három törvény végrehajtása az 1953. év végére zökkenésmentesen 

megtörtént és a törvények által szervezett osztályok 1954. január 1. 

napjával megalakultak. 

Ezen törvények végrehajtásával kapcsolatban az Egyházegyetem Tanácsa 1954. 

március 11-i ülésének 6. jegyzőkönyvi pontja szerint a következő 

határozatot hozta: „Az Egyházegyetem Tanácsa tudomásul veszi, hogy az 

1952. évi I. tc. 7.§.(2) pontja alapján kiküldött bizottság a törvényt 

végrehajtotta. Tudomásul veszi az Egyházegyetem közgyűlésének elnöksége és 

a két egyházkerület elnöksége által 1953. május 14-én az 1953. évi V., 

VII. és VIII. tc. végrehajtása tárgyában kiadott utasításokat és 

intézkedéseket és azokat a maga részéről megerősíti. Felhatalmazza az 

Egyházegyetem közgyűlésének elnökségét, hogy a két egyházkerületi 

elnökséggel egyetértésben a zsinati törvények végrehajtása tárgyában 

utasításokat adhasson és intézkedéseket foganatosíthasson, az egyes 

osztályok ügyrendjeit gyakorlatba helyezhesse az Egyházegyetem 

közgyűlésének jóváhagyásáig.” 

Előadó kéri, hogy az Egyházegyetem Tanácsának ezen határozatait a 

közgyűlés jóváhagyólag vegye tudomásul. 

Az Egyházegyetem közgyűlése az 1952. évi I. és az 1953. évi V., VII. és 

VIII. tc. végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket és ezzel kapcsolatban 

az Egyházegyetem Tanácsának 1954. évi március 11-én hozott határozatait 

jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

VII. Szabályzatok, ügyrendek 

1) a. Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész helyettes a Szabályzatok, 

ügyrendek című tárgysorozati ponthoz bejelenti, hogy a zsinati törvények 

végrehajtása következtében és az egyházi közigazgatás érdekében 

szükségessé vált új ügyrendi szabályozásokat az Egyházegyetem Tanácsa 

1954. március 11-i és az 1954. június 28-i tanácsüléseken szövegezésükben 

is jóváhagyta. Ezeket a szövegeket a közgyűlés tagjai megkapták és 

ismerik. Ezek közül „Az Evangélikus Teológiai Akadémia Lelkésznevelő 

Intézetének Szabályzatát”, valamint „Az Evangélikus Teológiai Akadémia 

Tanulmányi és Vizsgai Szabályzatát” az Egyházegyetem Tanácsa 1954. március 

11-i ülésének 13. jegyzőkönyvi pontja szerint megállapította és 

jóváhagyta. 

Előadó kéri ezen bejelentésének tudomásulvételét. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a bejelentést tudomásul veszi. 

 

2) Előadó ezután sorrendben ismerteti és indokolja azokat az ügyrendeket, 

amelyek megállapításához és hatálybaléptetéséhez közgyűlési határozat 

szükséges: 

a) Az Egyetemes Egyházi Iroda működésének új szabályozását országos 

egyházi életünk fejlődése tette szükségessé. 





  

Az 1939. évi utolsó szabályozás korszerűtlenné vált. Ezzel az új 

szabályozással megnövekedik az Egyetemes Egyházi Iroda együttműködő 

szerepe az egyházkerületekkel és az összes országos közegyházi célt 

szolgáló intézményekkel, osztályokkal és bizottságokkal. A közegyházi élet 

fejlődése a gyakorlatban már ki is alakította az Egyetemes Egyházi Iroda 

ezen ügykörét, az egyetemes főtitkár hatáskörét és fontosabb 

munkaterületeit, úgyhogy ez az új szabályozás mindenképpen időszerű. Az 

ügyrend intézkedései az egyetemes felügyelő és az egyházkerületi 

elnökségek törvényileg biztosított jogállását, illetve diszkrcionális 

joghatóságát, valamint az Egyházegyetem közgyűlése által választott 

tisztviselők és kiküldött bizottságok jog- és hatáskörét nem érintik. 

 

Az Egyházegyetem Tanácsa 1954. június 28-i ülésének 2/g. jegyzőkönyvi 

pontjában foglalt határozata az ügyrendet általánosságban és részleteiben 

elfogadta. 

 

Előadó kéri, hogy a közgyűlés az ügyrendet határozatilag állapítsa meg és 

léptesse hatályba. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése az Egyetemes Egyházi Iroda ügyrendjét 

megállapítja és azt azonnali hatállyal, tehát a mai nappal, hatályba 

lépteti. Elrendeli az ügyrend hiteles szövegének a jegyzőkönyvhöz való 

csatolását 11. számú mellékletként. 

 

b) Az Egyetemes Sajtóosztály új ügyrendi szabályozását a zsinati törvények 

által megalakított osztályok működése következtében előállott igazgatási 

helyzet tette szükségessé, mert a Sajtóosztálynak, mint lap- és 

könyvkiadónak, különleges szerepét kellett kiemelni és a tényleges 

helyzetnek megfelelően szabályozni. 

 

Az Egyházegyetem Tanácsa 1954. június 28-i ülésének 2/c/a. jegyzőkönyvi 

pontjában foglalt határozatával az ügyrendet általánosságban és 

részleteiben elfogadta. 

 

Előadó kéri, hogy a közgyűlés az ügyrendet határozatilag állapítsa meg és 

léptesse hatályba. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése az Egyetemes Sajtóosztály ügyrendjét 

megállapítja és azt azonnali hatállyal, tehát a mai nappal, hatályba 

lépteti. Elrendeli az ügyrend hiteles szövegének a jegyzőkönyvhöz való 

csatolását 12. számú mellékletként. 

 

c) A Diakóniai Osztály ügyrendjének szerkesztését az 1953. évi VIII. tc.-

ben történt szabályozás gyakorlati alkalmazása tette szükségessé. Az 

ügyrend a gyakorlati próbát kiállotta, mert az Egyházegyetem Tanácsának 

1954. március 11-i ülésén hozott határozat az ügyrendben foglalt 

előírásokat alkalmazásba vétette és ezen idő óta a Diakóniai Osztály az 

ügyrend előírásai szerint folytatja működését. Az Egyházegyetem Tanácsa 

1954. június 28-i ülésének 2/c/b. pontjában foglalt határozatával az 

ügyrendet általánosságban és részleteiben elfogadta. 

 

Előadó kéri, hogy a közgyűlés az ügyrendet határozatilag állapítsa meg és 

léptesse hatályba. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése az Egyházegyetem Diakóniai Osztályának 

ügyrendjét megállapítja és azt azonnali hatállyal, tehát a mai nappal, 

hatályba lépteti. Elrendeli az ügyrend hiteles szövegének a 





  

jegyzőkönyvhöz való csatolását 13. számú mellékletként. 

 

d) Az Egyházegyetem Nyugdíjosztálya ügyrendjének megalkotását az 1953. évi 

VIII. tc. 3. fejezetében történt szabályozás gyakorlati alkalmazása tette 

szükségessé. Az Egyházegyetem Tanácsának 1954. március 11-i ülésén hozott 

határozata az ügyrendet gyakorlatilag alkalmazásba vétette és ezen idő óta 

a Nyugdíjosztály az ügyrend előírásainak figyelembevételével folytatja 

működését és mint azt az Egyházegyetem Tanácsának június 28-i ülése 

megállapította, az ügyrend a gyakorlati próbát kiállította, és ezen ülés 

2/c/c. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozata az ügyrendet 

általánosságban és részleteiben elfogadta. 

Előadó kéri, hogy a közgyűlés az ügyrendet határozatilag állapítsa meg és 

léptesse hatályba. 

Az Egyházegyetem közgyűlése az Egyházegyetem Nyugdíjosztályának ügyrendjét 

megállapítja és azt azonnali hatállyal, tehát a mai nappal, hatályba 

lépteti. Elrendeli az ügyrend hiteles szövegének a jegyzőkönyvhöz való 

csatolását 14. számú mellékletként. 

 

e) A Luther Márton Intézet Szervezeti Szabályzatát az Egyházegyetem 1950. 

március 3-i közgyűlésén léptette hatályba. 

Az azóta hozott 1953. évi V. tc. és 1953. évi VIII. tc. új feladatok elé 

állította az Intézetet és kötelességév tette az úgynevezett laikus egyházi 

munkások nevelését és kiképzését, amely munka ezelőtt nem volt 

központosítva, hanem szétszórtan végezték az azóta megszűnt egyesületek. 

Külön törvényes intézkedés utalta ezen általános feladatkörön belül az 

Intézet munkakörébe az evangélikus szeretetintézmények vezetőinek 

kiképzését, mely intézkedés természetes következménye volt a Diakóniai 

Osztály megalakításának és működésének. Utánpótlásra ugyanis szükség van s 

így a központi kiképzést célszerűségi szempontok indokolják. 

Bővült az Intézet feladata az időközben megnövekedett országos érdekű 

egyházi munkák következtében is. A lelkészi továbbképzés egyike a 

legfontosabb közegyházi feladatainknak. Az evangélikus országos levéltár 

és könyvtár korszerűsítése csak úgy tud segítségére lenni kutatóinknak és 

továbbtanulni vágyó lelkészeinknek, ha lehetővé tesszük, hogy Budapesten 

tartózkodva, zavartalanul  használhassák ezeket a kitűnő és országos 

viszonylatban is színvonalon álló intézményeinket. Ezért kellett a Luther 

Márton Intézetet is a lelkészi továbbképzés szolgálatába állítani. 

Még egy speciális feladatot is bíz ez az ügyrend az Intézetre éspedig az 

evangélikus egyházi zenekultúra ápolását. A kántorképzés eddig is az 

Intézet keretében történt, most ez a keretet az ügyrend hatalmas 

perspektívával kitágította és az egész zenekultúra ápolását és 

fejlesztését bízta az Intézetre. Így létesült egy központi hely, ahol 

ennek az igen fontos egyházi munkának tere és lehetősége van. 

Az otthon jellegét is megtartotta az Intézet, mert az országos jellegű 

megbeszélésekre, tanfolyamokra és ülésekre Budapestre utazó lelkészek 

továbbra is megszállhatnak a vendégszobákban. 

Az Intézet szellemi vezetését továbbra is az Egyházegyetem közgyűlése 

által választott bizottság irányítja. Az adminisztrációért az Intézet 

lelkésze felel, akit közvetlenül az egyetemes főtitkár irányít. Az Intézet 

gazdasági alapjairól az Egyházegyetem gondoskodik. 





  

Ezzel a szabályozással feleslegessé vált a volt Luther Otthon szervezeti 

szabályzata is s így azt is hatályon kívül kellett helyezni. 

Az Egyházegyetem Tanácsa 1954. június 28-i ülésének 2/c/d. pontjában 

foglalt határozatával az ügyrendet általánosságban és részleteiben 

elfogadta. 

Előadó kéri, hogy a közgyűlés az ügyrendet határozatilag állapítsa meg és 

léptesse hatályba. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a Luther Márton Intézet ügyrendjét 

megállapítja és azt azonnali hatállyal, tehát a mai nappal, hatályba 

lépteti. Elrendeli az ügyrend hiteles szövegének a jegyzőkönyvhöz való 

csatolását 15. számú mellékletként. 

 

f) A Meliorációs Segélykölcsön-Alap ügyrendi szabályozása az 1953. évi 

VIII. tc. 29. §-a értelmében vált szükségessé. De sürgette a szabályozást 

a lelkészi közvélemény is és a Déli Evangélikus Egyházkerület ezirányú 

felterjesztése is időszerűvé tette az ügyrend szerkesztését. Az alap 

keletkezése óta bekövetkezett változások és a jelenlegi gazdasági 

helyzethez való alkalmazkodás miatt is szükségessé vált az adósok 

fizetőképességének felülvizsgálata, a kezelési költség leszállítása és a 

kihelyezendő kölcsönösszeg nagyságának a teljesítőképességgel való arányba 

hozatala. A rosszhiszemű adósokat is kényszeríteni kell kötelezettségük 

pontos teljesítésére, mert enélkül az alap még költségelőirányzatot sem 

állíthat össze. Az alap rendeltetése az ügyrend szerint az, hogy a 

mindenkori állomány, mint állandó segélytőke, rendelkezésre álljon. ahogy 

az ügyrend az adósoktól megkívánja, hogy tartozásukat pontosan fizessék 

vissza, úgy a kezelőket sem díjazhatja, csak azon összegek erejéig, 

amelyek ezen a címen folynak be az alap pénztárába, mert a kezelési 

költségek nem kisebbíthetik az állandó segély-tőkeösszeg nagyságát. 

Az Egyházegyetem Tanácsa 1954. június 28-i ülésének 2/c/e. pontjában 

foglalt határozatával az ügyrendet általánosságban és részleteiben 

elfogadta és megállapította, hogy a Déli Evangélikus Egyházkerület 

felterjesztésében foglaltakat az ügyrendi szabályozás figyelembe vette. 

Előadó kéri, hogy a közgyűlés az ügyrendet határozatilag állapítsa meg és 

léptesse hatályba. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a Meliorációs Segélykölcsön-Alap ügyrendjét 

megállapítja és azt azonnali hatállyal, tehát a mai nappal, hatályba 

lépteti. Elrendeli az ügyrend hiteles szövegének a jegyzőkönyvhöz való 

csatolását 16. számú mellékletként. 

 

VIII. Egyházkormányzati intézkedések bejelentése 

 

1) Grünvalszky Károly főtitkár-helyettes előterjeszti, hogy egyházunk 

vezetősége az egyházi élet egységes irányítása és a lelkészek helyes 

tájékoztatása érdekében országos esperesi konferenciákat kezdeményezett, 

mely alkalmakra az ország összes esperesein kívül meghívást nyernek a 

Teológiai Akadémia tanárai, az egyes osztályok, valamint a püspöki 

hivatalok vezető tisztviselői is. Ezek a konferenciák már eddig is igen 

eredményeseknek bizonyultak. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a bejelentést tudomásul veszi. 





  

2) Grünvalszky Károly főtitkár-helyettes előterjeszti, hogy az 

Egyházegyetem kebelén belül működő országos munkák összhangba hozása és az 

irányítás egyetemessége érdekében rendszeresítették az Országos Munkakörök 

Vezetőinek az értekezletét. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

3) Dezséry László püspök tájékoztatja a közgyűlést az Előkészítő 

Értekezletek rendszeresítésének szükségességéről. Az Egyházegyetem és a 

két egyházkerület tanácsa nem mozgatható mindenkor tanácskozás 

összehívására, viszont szükséges a szervek munkájának egyöntetűsége, az 

egymással való tanácskozás, a munka tervezése és a tanácsok elé kerülő 

ügyek előkészítése. Mindez szükségessé tette Előkészítő Értekezletek 

rendszeresítését, melynek nyolc tagja lenne, de a tanácskozásokba szükség 

szerint bármikor bevonhat másokat is. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

4) Dezséry László püspök bejelenti, hogy az Egyezmény 5. pont a) alpontja 

értelmében a kongrua összege 1954. január 1-ével 25%-kal csökkent. 

Gyülekezeteink még nem tudták pótolni ezt a kiesést. Azért egyházunk 

vezetősége 1953. október 16-án beadvánnyal fordult az Állami Egyházügyi 

Hivatalhoz, amelyben azt kérte, hogy az 1951. esztendőben felajánlott 

földeknek az állami közterhek levonása után megmaradt vételára, valamint 

az időközben megtakarított államsegélyek a 25%-os csökkenés pótlására 

fordíttassanak. Az Állami Egyházügyi Hivatal a kérelmet teljesítette és 

ezen összeg erejéig továbbra is folyósítja az eddigi teljes államsegélyt, 

beleértve a teljes összegű lelkészi kongruákat is. Az Egyházegyetem 

tanácsa 1954. március 11–12-én tartott ülésében az egyetemes felügyelőnek 

és a püspököknek ezt az előterjesztését tudomásul vette és jóváhagyta. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

5) Dezséry László püspök előterjeszti a kongruamaradvány felosztására 

vonatkozó egyetemes egyházi elnökségi és egyházkerületi elnökségi közös 

határozatot. 1953. január 1-től a kongruamaradvány felosztása úgy 

történik, hogy a kongruamaradványt terhelő kifizetendő összegek kihasítása 

után megmaradó rész 25%-át közös alapba helyezik az országos egyházi 

szükségletek támogatására. Az ezenfelül megmaradt összeget pedig 10%-ában 

az Egyetemes Egyház pénztárába, 45–45%-ában az Északi, illetve a Déli 

egyházkerület pénztárába utalják. Ezek az összegek mindenkor elszámolást 

nyernek az Egyházegyetem, illetve az egyházkerületek zárszámadásaiban. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a kongruamaradvány ilyen módon való 

felhasználását és elszámolását tudomásul veszi. 

 

IX. Választások 

Gyöngyösi Vilmos egyházi aljegyző a választások előtt ismerteti az 1954. 

március 11–12-i, valamint az 1954. június 28-án tartott egyetemes 

tanácsülések elvi jelentőségű javaslatát. Javasolja az összes bizottságok 

és tisztségek megszüntetésének és új választásának kimondását. Amikor 

ugyanis a bizottságok megbízatásukat kapták, a négy egyházkerület alapján 

történt megválasztásuk. Az új zsinati törvény két egyházkerületet 

megszüntetett: az egyházi közigazgatás feladatainak nagy részét 

ügykörökre, osztályokra bízta; 





  

nagyarányú nyugdíjba menetel történt egyházunkban. 

Ezért javasolja az Egyházegyetem Tanácsa a közgyűlésnek a régi megbízások 

megszüntetését, a bizottságok újjászervezését és új választások 

megejtését. Javasolja továbbá, hogy az egyetemes missziói bizottságot és 

az ennek körébe tartozó külön szakbizottságokat, mint az evangelizációs, 

az ifjúsági, a zsidómisszió, az iszákosmentő és külmissziói bizottságokat 

szüntesse meg a közgyűlés és az ezek munkakörébe eső feladatok 

elvégzésével bízza meg az Országos Esperesi Értekezletet, mint országos 

bizottságot; a diakóniai szakbizottság működését szüntesse meg, miután az 

1953. évi VIII. tc. következtében ez a Diakóniai Osztály feladata lett. 

Az Egyházegyetem közgyűlése az Egyházegyetem tanácsának javaslatát a 

választásokra és a bizottságok újjászervezésére, az egyetemes missziói 

bizottság és szakbizottságai megszüntetésére, munkakörüknek az Országos 

Esperesi Értekezletre, mint bizottságra való átruházására, valamint a 

diakóniai szakbizottság megszüntetésére elfogadja. 

 

1) Gyöngyösi Vilmos egyetemes egyházi aljegyző előterjeszti, hogy az 

Egyházegyetem tanácsa javasolja az Egyházegyetem közgyűlésének: válassza 

meg az Egyházegyetem tanácsának tagjaivá az Északi egyházkerületből: 

Weltler Rezső, Tessényi Kornél, Halász Béla és Lehel Ferenc lelkészeket, 

valamint Balczár István és Czakó Zsigmond nem lelkész egyháztagokat; a 

Déli egyházkerületből: Benczúr László, Lágler Béla, Káldy Zoltán és Válint 

János lelkészeket, valamint Mekis János és dr. Horváth Károly nem lelkész 

egyháztagokat. Póttagokul válassza meg az Északi egyházkerületből: Bácsi 

Sándor, Dr. Bányai Béla, Fülöp Dezső és Komjáthy Lajos lelkészeket, 

valamint Blaskovits Géza és dr. Mihály Sándor nem lelkész egyháztagokat; a 

Déli egyházkerületből pedig: Fónyad Pál, Gádor András, Krähling Dániel és 

Ruttkay-Miklian Géza lelkészeket, valamint dr. Jugovics Lajos és dr. Nádor 

Jenő nem lelkész egyháztagokat. 

Az Egyházegyetem közgyűlése az Egyházegyetem tanácsába egyhangú 

választással a javaslatba hozott lelkészeket és nem lelkészi egyháztagokat 

a felsorolás sorrendjében tagokul, illetve póttagokul megválasztja. 

 

2) Joób Olivér egyetemes egyházi aljegyző előterjeszti, hogy az 

Egyházegyetem tanácsa javasolja az Egyházegyetem közgyűlésének, hogy az 

Egyetemes Törvényszék tagjaiul válassza meg az Északi egyházkerületből: 

ifj. Abaffy Gyula, Boros Lajos, Szabó Lajos, Virág Gyula és Várady Lajos 

lelkészeket, valamint dr. Vidonyi Sándor, dr. Sömjéni Miklós, dr. Mihály 

Sándor, Mühl Nándor és Várkonyi Endre nem lelkész egyháztagokat; a Déli 

egyházkerületből: Sikter András, Káldy Zoltán, Aranyi József, Uzon László 

és Boros Károly lelkészeket, valamint dr. Landgraf Dezső, Zalánfy Aladár, 

dr. Pálfy Miklós, Hódos Andor és Pintér Pál nem lelkész egyháztagokat; az 

Egyetemes Törvényszék jegyzőjéül pedig Zoltai Gyula lelkészt. 

Az Egyházegyetem közgyűlése az Egyetemes Törvényszék tagjaiul javaslatba 

hozottakat a felsorolás sorrendjében, Zoltai Gyulát pedig az Egyetemes 

Törvényszék jegyzőjéül egyhangúlag megválasztja. 





  

3) Dr. Göttche Ervin egyetemes főügyész-helyettes előterjeszti a külön 

fegyelmi bíróság választásával kapcsolatban az egyetemes tanácsülés 

javaslatát, amely szerint az Egyházegyetem tanácsa megállapítja, hogy 

miután az 1952. évi I. tc. rendelkezése következtében az E.T. VIII. tc. 

11. §-ának előírása szerint nem lehet a külön fegyelmi bíróságot 

kiegészíteni, az Egyházegyetem tanácsa javasolja, hogy az Egyházegyetem 

közgyűlése hívja fel a zsinat elnökségének figyelmét, hogy a hiányt 

törvényhozási úton – tehát az E.T. VIII. tc. módosításával minél előbb 

pótolja. Addig is, amíg a zsinat az új törvényt meghozza, az Egyházegyetem 

közgyűlése hívja fel a zsinati törvényeket végrehajtó bizottságot, hogy a 

külön fegyelmi bíróság kiegészítésének lehetőségéről gondoskodjék. 

Az Egyházegyetem közgyűlése az Egyházegyetem tanácsának a javaslatát 

elfogadja. 

 

4) Joób Olivér egyetemes egyházi aljegyző előterjeszti az Egyházegyetem 

tanácsának javaslatát, amely javasolja az egyetemes közgyűlésnek, hogy a 

Németh Károly lelkész-főjegyző nyugalomba vonulásával megüresedett 

egyetemes lelkész-főjegyzői tisztségre válassza meg Gyöngyösi Vilmos 

egyetemes egyházi aljegyzőt; egyetemes egyházi lelkész-aljegyzővé pedig 

Joób Olivér és Kalavezky Kálmán lelkészeket, végül egyetemes világ 

aljegyzőkké dr. Jármay Zsigmondot és dr. Mihály Dezsőt. 

Az Egyházegyetem közgyűlése nevezetteket főjegyzőnek, illetve aljegyzőknek 

egyhangúlag megválasztja. 

 

5) Gyöngyösi Vilmos egyetemes lelkész-főjegyző előterjeszti az 

Egyházegyetem tanácsának javaslatát, hogy az egyetemes közgyűlés válassza 

meg dr. Göttche Ervint az Egyetemes Egyház ügyészévé. 

Az Egyházegyetem közgyűlése dr. Göttche Ervint az Egyetemes Egyház 

ügyészének egyhangúlag megválasztja. 

 

6) Gyöngyösi Vilmos egyetemes lelkész-főjegyző előterjeszti az 

Egyházegyetem tanácsának javaslatát, hogy az egyetemes közgyűlés egyetemes 

főtitkárrá válassza meg Grünvalszky Károly Budapest-józsefvárosi lelkészt. 

Az Egyházegyetem közgyűlése Grünvalszky Károlyt egyetemes főtitkárnak 

egyhangúlag megválasztja. 

 

7) Gyöngyösi Vilmos egyetemes lelkész-főjegyző előterjeszti az 

Egyházegyetem tanácsának javaslatát, hogy válassza meg az egyetemes 

közgyűlés dr. Ferdinánd István teológiai akadémiai tanárt az egyetemes 

könyvtárosi tisztségre. 

Az Egyházegyetem közgyűlése dr. Ferdinánd Istvánt egyetemes egyházi 

könyvtárosnak megválasztja. 

 

Joób Olivér egyházi aljegyző eskütételre szólítja fel a megválasztottakat: 

Esküt tettek: 

a jelenlevő megválasztott presbiterek; 

Mühl Nándor, Boros Károly, Aranyi József és Uzon László megválasztott 

törvényszéki bírák; 





  

Kalavszky Kálmán és dr. Mihály Dezső megválasztott aljegyzők; 

dr. Göttche Ervin megválasztott egyetemes ügyész és 

Grünvalszky Károly megválasztott egyetemes főtitkár. 

 

X. Az Egyházegyetem bizottságainak újjászervezése 

Joób Olivér egyházi aljegyző előterjeszti az Egyházegyetem tanácsának 

javaslatát, hogy az Egyházegyetem közgyűlése a következő bizottságokat 

szervezze meg és az egyes bizottságokba válassza meg tagokul a 

következőket: 

 

1. A Lutheránus Világszövetség Magyarországi Bizottsága: Benczúr László, 

Dr. Dezséry László, Grünvalszky Károly, Gyöngyösi Vilmos, Mihályfi Ernő, 

dr. Nagy Gyula, dr. Ottlyk Ernő, dr. Pálfy Miklós, Tessényi Kornél, Dr. 

dr. Vető Lajos. 

2. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Végrehajtó Bizottságába 

evangélikus tagként D. Dezséry László, Grünvalszky Károly, dr. pálfy 

Miklós, D. dr. Vető Lajos. 

3. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tanulmányi Bizottságába 

evangélikus tagként: Benczúr László, D. Dezséry László, Grünvalszky 

Károly, Gyöngyösi Vilmos, dr. Karner Károly, dr. Nagy Gyula, dr. Pálfy 

Miklós, Prőhle Károly, D. dr. Vető Lajos. 

4. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Nemzetközi Ügyek 

Bizottságába evangélikus tagként: D. Dezséry László, Grünvalszky Károly, 

Mekis Ádám, Mihályfi Ernő, dr. Ottlyk Ernő, dr. Pálfy Miklós, Tessényi 

Kornél, D. dr. Vető Lajos. 

5. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Egyházközi 

Segélybizottságába evangélikus tagként: D. Dezséry László, Grünvalszky 

Károly, Major Béla, dr. Pálfy Miklós, Péter Lajos, Várady Lajos, D. dr. 

Vető Lajos. 

6. Egyetemes Lelkészképző Bizottság: Az Északi egyházkerületből: Molnár 

Gyula, Várady Lajos, Weltler Rezső. A Déli egyházkerületből: Linder 

László, Mekis Ádám, Grünvalszky Károly. Póttagok az Északi 

egyházkerületből: Ponicsán Imre, Sikter András, dr. Lehel László; a Déli 

egyházkerületből: Komjáthy Lajos, Tarjáni Gyula, Virág Gyula. 

7. Alkotmány- és Jogügyi Bizottság: Hivatalból tagok: az egyetemes 

felügyelő, a püspökök, az egyházkerületi felügyelők, az egyetemes jegyzői 

kar és az egyetemes ügyész. Választott tagok: Csekey Zoltán, Grünvalszky 

Károly, dr. Horváth Károly, Mekis Ádám, dr. Sólyom Jenő, Prőhle Károly. 

8. Magyar Bibliatanácsba evangélikus képviselőként: D. Dezséry László, 

Grünvalszky Károly, Gyöngyösi Vilmos, dr. Ottlyk Ernő, Mihályfi Ernő, dr. 

Pálfy Miklós, Tessényi Kornél, D. dr. Vető Lajos. 

9. Magyar Bibliatanács Bibliafordító Szakbizottságába evangélikus 

képviselőként: Dr. Deák János, dr. Karner Károly, dr. Kiss Jenő, dr. Pálfy 

Miklós. 

10. Az Egyetemes Sajtóosztály Ének- és Liturgia Alosztálya: Benczúr 

László, Bókay János, Botta István, Görög Tibor, Gyöngyösi Vilmos, Koren 

Emil, Linder László, dr. Mályusz Elemér, Pásztor Pál, Peskó Zoltán, Prőhle 

Károly, dr. Sólyon Jenő, Scholz László, Sulyok Imre, Szalatnai Rezső, 

Weltler Jenő. 

11. Az Egyetemes Sajtóosztály Vallástanügyi Alosztálya: Benczúr László, 

Botta István, dr. H. Gaudy László, Grünvalszky 





  

Károly, dr. Gyapay Gábor, Gyöngyösi Vilmos, dr. Komjáthy Miklós, Kossányi 

Béla, dr. Mályusz Elemér, Mihályfi Ernő, dr. Ottlyk Ernő, Prőhle Károly, 

dr. Pálfy Miklós, Szalatnai Rezső, Tessényi Kornél. 

12. Meliorációs Bizottság: Hivatalból tagok: az egyetemes főtitkár, az 

egyetemes ügyész, a melioráció előadója, a melioráció pénztárosa. 

Választott tagok: Bácsi Sándor, Benczúr László, Kutas Elek, Mekis Ádám, 

Tátrai Károly, Tessényi Kornél, Várady Lajos. 

13. Levéltári és Könyvtári Bizottság: Elnök: Szimonidesz Lajos. Tagok: Dr. 

Ferdinánd István, dr.H. Gaudy László, dr. Komjáthy Miklós, Kossányi Béla, 

Linder László, dr. Mályusz Elemér, Paulinyi Oszkár, dr. Sólyom Jenő, dr. 

Szilády Jenő, Vető Béla, dr. Wellmann Imre, dr. Wiczián Dezső, Virág Jenő, 

dr. Nádor Jenő. 

14. A Luther Márton Intézet Bizottsága: Benczúr László, D. Dezséry László, 

Friedrich Lajos, Grünvalszky Károly, Gyöngyösi Vilmos, Hafenscher Károly, 

Kiss János, Mihályfi Ernő, dr. Ottlyk Ernő, Peskó Zoltán, dr. Pálfy 

Miklós, Vető Béla, Weltler Jenő, Tessényi Kornél. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a felsorolt bizottságok szervezését 

elhatározza, azokba, a bizottsági felsorolás rendjében, a javasolt 

bizottsági tagokat egyhangúlag megválasztja. 

 

XI. Személyi változások az egyetemes egyházi irodában és az Egyházegyetem 

osztályainál, intézményeinél 

Joób Olivér egyházi aljegyző bejelenti, hogy 

Benczúr László volt Luther Márton intézeti igazgató és egyetemi lelkész 

1953. május 1-ével állásáról lemondott, mivel a Déli egyházkerület püspöki 

titkára lett. 

Dr. Gyimesy Károly egyetemes lelkész 1953. július 1-étől nyugdíjaztatása 

következtében állásától megvált. 

Sátory Tilda gyermekmunkás 1953. május 1-ével megbízatását visszaadta. 

Az Egyházegyetem elnöksége illetve az Egyházegyetem Tanácsa 1954. március 

11-i ülésén Vető Béla segédlelkészt az egyetemes egyházi iroda ügyvivő 

lelkészének és a Luther Márton Intézet lelkészének alkalmazta és hiványát 

kiadta. 

Az Egyházegyetem elnöksége Bókay Jánost 1953. június 1-től állandó 

fordítási és könyvtári kisegítési munkakörrel alkalmazta. 

Fogarasi Árpádnét 1953. június 1-étől gép- és gyorsírónak alkalmazta. 

Dr. H. Gaudy Lászlót 1953. július 1-étől könyvtárosi s egyben kisegítő 

levéltárosi munkakörrel alkalmazta. 

Ezek az alkalmaztatások anyagi megterhelést külön nem jelentettek, mert az 

eltávozott Benczúr László, dr. Gyimessy Károly és a más munkakörbe 

távozott Giczi Ferencné, valamint az elhunyt Olt Vilmos szabadon maradt 

fizetései fedezetül szolgáltak. 

 

Az Egyházegyetem Tanácsa jóváhagyta, hogy az Evangélikus Teológiai 

Akadémia dr. Ottlyk Ernőt, az Akadémia előadóját és társadalomtudományi, 

társadalometikai és ökumenikus tárgykör folyamatos előadására akadémiai 

intézeti tanársággal megbízta 1954. március hó 1-i hatállyal és egy be nem 

töltött hivatalsegédi és takarítói állást állandó irodakezelői állássá 

szervezett s arra özv. Kesztler Lászlónét választotta meg. Végül, hogy az 

Egyházegyetem tanácsa az Akadémia tanárai karának kérésére Virág Jenő 

könyvtárost az Egyházegyetem könyvtárából az Akadémia könyvtárába osztotta 

be állandó szolgálattételre. 





  

Az Egyházegyetem Tanácsa 1954. március 14-i ülésén a Diakóniai Osztály 

ügyvivő lelkészéül Sztehlo Gábor lelkészt, a Nyugdíjosztály ügyvivő-

lelkészéül Dr. Lehel László lelkészt alkalmazta és részükre a díjlevelet 

kiadta. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a bejelentéseket tudomásul veszi, a volt 

egyházi munkások működéséért köszönetet mond. 

 

XII. Egyházi közületek felterjesztései 

a) Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész felolvassa a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem és az Északi Evangélikus Egyházkerület között 

1954. június 9-én kötött megállapodást a Budapest, VIII., Szentkirályi 

utca 51. számú székház birtoklására és használatára vonatkozóan. 

Jelenti, hogy a megállapodást az Északi Evangélikus Egyházkerület 1954. 

június 11-i közgyűlése jóváhagyta és javasolja, hogy az Egyházegyetem 

közgyűlése is hagyja azt jóvá. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem és 

az Északi Evangélikus Egyházkerületnek a Budapest, VIII., Szentkirályi 

utca 51. számú székház birtoklására és használatára vonatkozó, 1954. 

június 9-én kötött megállapodását jóváhagyja és annak első példányát 17. 

számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolja. 

 

b) Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész felolvassa a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem, a Déli Evangélikus Egyházkerület és a Pesti 

Evangélikus Egyházközség között 1954. március 10-én kötött megállapodást a 

Budapest, VII., Gorkij fasor 17–21. szám alatti iskolaépület használatba 

adása és ezzel kapcsolatosan a Budapest-józsefvárosi Evangélikus 

Egyházközségnek a VIII., Üllői út 24. szám alatti székházban biztosított 

imaterem, lelkészi hivatal, gyülekezeti terem és lelkészlakások 

használatbavétele tárgyában. 

Jelenti, hogy a megállapodást a Déli Evangélikus Egyházkerület 1954. 

június 11-i közgyűlése jóváhagyta és az Egyházegyetem tanácsának 1954. 

március 11-i ülése 49. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozata alapján 

javasolja, hogy az Egyházegyetem közgyűlése is hagyja jóvá a 

megállapodást. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a Magyarországi Evangélikus Egyházegyeteme a 

Déli Evangélikus Egyházkerület és a Pesti Evangélikus Egyházközség között 

1954. március 10-én kötött megállapodást jóváhagyja és annak egy példányát 

18. számú mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolja. 

 

c) Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész előterjeszti a Déli Evangélikus 

Egyházkerület 1954. június 11-én tartott közgyűlésének következő 

felterjesztéseit: 

1. Jelentés a Teológiai Akadémiának a fasori gimnázium épületéből való 

elköltözéséről: 

A Budapest, VII., Gorkij fasor 17–21. számú épületnek annak a részében, 

ahol a fiúgimnázium volt elhelyezve, 1952. július havában a Pedagógus 

Továbbképző Intézet kapott elhelyezést. 





  

Ennek az intézetnek egy része a VI., Lendvay utca 28. számú épületben volt 

és így logikus volt a két részleg egyesítése. Ezért fordult az illetékes 

minisztérium az Egyházegyetemhez, hogy a Gorkij fasorban elhelyezett 

Teológiai Akadémiát helyezzük át a VI., Lendvay utca 28. szám alá és az 

ott lévő Pedagógus Továbbképző Intézet kerüljön a Gorkij fasori épületbe. 

Az erre vonatkozó megállapodást 1954. március 10-én kötötte meg a 

Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem, a Déli Evangélikus Egyházkerület 

és a Pesti Evangélikus Egyházközség. 

Kéri a jelentés tudomásulvételét, jelentvén, hogy a jelentésben említett 

megállapodás azonos azzal, amelyet a közgyűlés az előző tárgysorozati 

pontban elfogadott. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a jelentést tudomásul veszi. 

 

2. Az Egyházegyetem tanácsa 1954. március 11-i ülése 50-ik tárgysorozati 

pontjában elfogadott javaslat a Gyülekezeti Segély újrendszerű 

felhasználásáról. 

A Déli evangélikus egyházkerület közgyűlése örömmel és reménységgel teszi 

magáévá az Egyházegyetem tanácsának azt a határozatát, mely a Déli 

egyházkerület tanácsának javaslatára úgy rendelkezett, hogy az 1953. évi 

VIII. tc.-ben foglalt Országos Gyülekezeti Segély a segélyek évi 

kiosztását úgy intézze, hogy a gyülekezeti felhasználásra visszahagyható 

25%-on és az egyházmegyei felhasználásra kerülő 25%-on kívül valamennyi 

adomány, gyűjtés, persely és adakozás végösszege egyesíttessék és két 

részben kerüljön felhasználásra és ezzel segíttessék elő 

egyházkerületenként egy-egy templomépítésben vagy parókiaépítésben elakadt 

gyülekezet számára az építési terv végrehajtása. Az egyházkerület 

közgyűlése elhatározza, hogy az egyházkerületi szétosztásra kerülő 

gyűjtési összeget teljes egészében az Országos Gyülekezeti Segély 

rendelkezésére bocsátja, hogy az azt fenti módon használhassa fel. Az 

egyházkerület közgyűlése örömmel és egyetértésben fogadja az Egyházegyetem 

tanácsának, valamint az Országos Gyülekezeti Segélynek azt a tervét, hogy 

ezentúl évenkint ugyanilyen gyűjtési és kiosztási tervvel további, 

legalább két templomot vagy lelkészlakást segít a befejezéshez, illetőleg 

a teljes renováláshoz. Az egyházi erőösszpontosításának és tervszerű 

egyházépítésnek ezt a szándékát a maga erejével megvalósításhoz segíti. 

Előadó kéri a határozati javaslat elfogadását. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a Déli evangélikus egyházkerület 1954. június 

11-i közgyűlésének előterjesztését a Gyülekezeti Segély újrendszerű 

felhasználásáról tudomásul veszi. 

 

XIII. Fellebbezések és felterjesztések 

Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész bejelenti, hogy az Egyházegyetem 

közgyűléséhez fellebbezés és felterjesztés nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

 

XIV. Az 1952–53. évi zárszámadások tudomásulvétele 

Dr. Szilády Jenő, az egyetemes számvevőszék elnöke, előterjeszti az 1952–

53. évi zárszámadásokat, bejelentvén, hogy az Egyházegyetem, valamint az 

összes osztályok és intézmények zárszámadásait a számvevőszék jelentése 

alapján az Egyházegyetem tanácsa 1954. június 28-i ülésén jóváhagyta. 

Az Egyházegyetem közgyűlése dr. Szilády Jenő egyetemes számvevőszéki 





  

elnök bejelentését tudomásul veszi. 

 

XV. Az Egyházegyetem háztartására vonatkozó bejelentések 

Péter Lajos egyetemes pénztáros jelentést tesz az Egyházegyetem 

háztartásának jelenlegi állapotáról. Az Egyházegyetem költségvetésszerűen 

gazdálkodik és minden kiadási tételben megmaradt a költségvetés keretei 

között. Semmiféle rendkívüli esemény a háztartásban nem adódott elő, 

úgyhogy nem kellett túllépni a költségelőirányzat kereteit. A jelenleg még 

folyamatban lévő székház tatarozási és újjáépítési munkálatok számadásai 

tekintetében a munkálatok befejezése után történik majd meg a közgyűlés 

tájékoztatása. Kéri jelentése tudomásulvételét. 

Az Egyházegyetem közgyűlése Péter Lajos egyetemes pénztáros jelentését 

tudomásul veszi. 

 

XVI. Időközben beérkezett ügyek 

Vető Béla, az egyetemes egyházi iroda ügyvivő-lelkésze bejelenti, hogy a 

meghívó kibocsátása óta semmiféle ügy nem érkezett a közgyűlés elé. 

Tudomásul szolgál. 

 

XVII. Indítványok 

Vető Béla, az egyetemes egyházi iroda ügyvivő-lelkésze bejelenti, hogy 

indítvány nem érkezett. 

Tudomásul szolgál. 

 

XVIII. Útiköltségek és napidíjak 

Gyöngyösi Vilmos egyetemes egyházi főjegyző javasolja, hogy állapíttassék 

meg a közgyűlés tagjainak a Budapesten lakók részére 35 Ft, a vidéken 

lakók részére 55 Ft napidíj és gyorsvonat fapados, vagy személyvonat 

párnás osztályú útiköltsége. 

Az Egyházegyetem közgyűlése a javasolt napidíjakat megállapítja. 

 

XIX. A közgyűlés berekesztése 

Dezséry László püspök imája után megköszöni az érdeklődést és a közgyűlést 

berekeszti. 

 

K.m.f. 

 

Dr. Rajnai Károly egyházm. felügyelő, mint az egyet. felügy. helyettese 

Joób Olivér egyházi egyet. aljegyző 

D. Dezséry László püspök, egyházi elnökh. 

Gyöngyösi Vilmos egyh. egyet. aljegyző 

 

Hitelesítjük: 

Grünvalszky Károly egyet. főtitkár 

Válint János 

Görög Tibor 

Dr. Göttche Ervin egyet. ügyész 

Major Béla 

Dr. Jugovics Lajos 


