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Kimentették magukat: Dr. Karsay Zoltán, Dr. Jármay Zsigmond, és 

Halász Béla. 

A közgyűlés felsorolt tagjain kívül a közgyűlésen igen sokan vettek 

részt, az ország minden részéből lelkészek és más egyháztagok. 

Az egyetemes közgyűlést megelőző napon reggel 9-től este 9 óráig 

ülésezett az egyházegyetem tanácsa. 

Az egyetemes közgyűlést megelőzően július hó 10-én, reggel 9 órakor 

istentisztelet volt az Egyházegyetem székházának imatermében. Az 

istentiszteleten Zászkaliczky Pál, a Déli Egyházkerület egyházi 

főjegyzője hirdette az Igét Lukács 15:11–32. alapján. Az egyetemes 

közgyűlés közvetlenül az istentisztelet befejezése után kezdődött. 

1. D. Ordass Lajos püspök, az egyetemes közgyűlés egyházi elnök, 

szeretettel üdvözli az egyetemes közgyűlés megjelent tagjait, az 

Állami Egyházügyi Hivatal és Budapest főváros tanácsának megjelent 

képviselőit, valamint az érdeklődő egyháztagokat és az ülést 

megnyitja. 

2. a. D. Ordass Lajos egyházi elnök bejelenti, hogy az Északi 

Egyházkerület Dr. Mády Zoltánt egyházkerületi felügyelővé 

választotta. Az Egyházegyetem tanácsa 1957. július hó 9-én pedig az 

egyetemes felügyelői hivatal átadásával kapcsolatban határozatot 

hozott s az egyetemes felügyelői hivatalt Dr. Mády Zoltánnak, mint 

az egyetemes felügyelő törvényes helyettesének, átadta. Ennek az 

alapján felkéri Dr. Mády Zoltánt az egyetemes közgyűlés világi 

elnöki székének felfoglalására. D. Ordass Lajos egyben előterjeszti 

az Egyházegyetem tanácsának határozatát, kéri annak jóváhagyását, 

illetve tudomásulvételét.  

Dr. Mády Zoltán a világi elnök székét elfoglalja. 

D. Ordass Lajos egyházi elnök megállapítja, hogy az elnökség az 

egyetemes közgyűlést szabályszerűen hívta össze, a jegyzői kar 

jelentése alapján megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes, a 

közgyűlést megalakultnak jelenti ki és az ügyrend értelmében 

előterjesztést tesz jegyzőkönyv-hitelesítő bizottság kiküldésére. 

Dr. Mády Zoltán egyetemes felügyelő-helyettes kéri a közgyűlést, 

tekintsen el az egyetemes felügyelői jelentés megtételétől, mivel 

helyettesi szolgálatát csak most kezdi meg. 

Az egyetemes közgyűlés jóváhagyja az Egyházegyetem tanácsának folyó 

évi július 9-én 2. jegyzőkönyvi pont alatt hozott következő 

határozatát: 

„Az Egyházegyetem tanácsa kiegészíti az 1956. december 11-én tartott 

ülése 3. jegyzőkönyvi pontjában hozott határozatát az egyetemes 

presbitérium hatásköréről intézkedő szabályrendelet 62. §-a alapján 

és megállapítja, hogy az egyetemes felügyelő törvényes helyettese az 

egyedül ténylegesen működő egyházkerületi felügyelő, Dr. Mády 

Zoltán, az Északi Evangélikus Egyházkerület felügyelője és neki az 

egyetemes felügyelői hivatalt átadja.” 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy az Egyházegyetem 

tanácsa köszönetet mondott Mihályfi Ernő volt egyetemes felügyelőnek 

önzetlen működéséért és életére Isten áldását kéri; egyben tudomásul 

veszi, hogy az Egyházegyetem tanácsa felkérte az egyetemes közgyűlés 

elnökségét, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1957. évi 22. sz. 

törv. erejű rendeletének 4. §-a értelmében a rendelet 1.§(2) 

pontjában szabályozott eljárásra a szükséges lépéseket tegye meg. 

Az egyetemes közgyűlés az elnökség elnöklete alatt 





  

a jegyzőkön, ügyészen és főtitkáron kívül a jegyzőkönyv-hitelesítő 

bizottságba Válint János, Görög Tibor, Dr. Jugovics Lajos, Dr. 

Holeretzky Lóránd közgyűlési tagokat küldi ki. 

2. b. A főtitkár-helyettes bejelenti, hogy a közgyűlés 

megalakulásával kapcsolatban Hernády Nándor apostagi lelkész 

indítvány tett mind az Egyházegyetem tanácsa, mind az egyetemes 

közgyűlés elé. 

Hernády Nándor kijelenti, hogy indítványát nem tartja fenn és nem 

kívánja annak ismertetését. 

Tudomásul szolgál. 

3. D. Ordass Lajos püspök előterjeszti következő jelentését. 

Jelentése elé Máté 6:10. Igét s a Jézus nevét írta. 

Jézus Krisztus Urunk anyaszentegyházában a hívek az egyház 

megalapítása óta vallották, hogy az egyház és az egész világ 

történelmének egyetlen és korlátlan hatalmi Ura maga a mi Istenünk. 

A hívők közösségével együtt mi is ezt a vallomást tesszük, mert 

Isten kétségbevonhatatlanul megbizonyítja hatalmát. Ez a vallomásunk 

a múltak tapasztalata alapján nyugszik. 

Ebből fakad reménységünk is. 

A mérhetetlen ellentétek miatt szétosztott világban sok emberi 

bizonytalankodásban Istennek ez a hűsége az egyetlen 

megingathatatlan sziklaszirt, melybe meg tudunk fogózni. 

Akkor is, ha egyházunkra gondolunk és akkor is, amikor el akar 

csüggeszteni sok emberi erőtlenségünk megtapasztalása. 

Bizalmunkkal azért egyedül Őreá hagyatkozunk. Nem a magunk  

képességeire, nem saját törekvéseinkre, hanem kizárólag az Ő atyai 

szeretetére és hatalmára. Jézus Krisztus Urunk imádságát 

szólaltatjuk meg szívünk mélyéből: „Jöjjön el a Te országod. Legyen 

meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” 

Egyházegyetemünk utolsó közgyűlését 1954-ben, tehát három 

esztendővel ezelőtt tartotta. Az azóta megtett intézkedéseket, 

változásokat a tárgysorozat pontjai során a részletjelentések tárják 

majd a közgyűlés elé. 

Nem tudom átfogó pontossággal a közgyűlés elé tárni azokat a 

változásokat, melyeket Isten rendelése okozott azzal, hogy megszabta 

egy–egy egyházi munkásnak az élethatárát és a halálban elpihentette 

azokat, akik Egyházegyetemünk életében munkában állottak. Ha ugyanis 

részletezni akarnám – attól félek, hogy – hiányos névsort közölnék 

és ezzel akaratlanul is megbántást okoznék. Azért minden eltávozott 

testvérünkre gondolva, szeretném kifejezésre juttatni egyházunk 

köszönetét azokért, akik Isten hívó szavának engedelmeskedve hű 

szolgálatot végeztek közöttünk és szeretnék áldást mondani 

emlékezetükre. 

Csupán egy esetben teszek kivételt. Egyházegyetemünk élete élén égő 

lélekkel, útmutató bölcsességgel, fáradhatatlanul, hosszú időn át 

ott állott jellegzetes, erőteljes alakjával D. Kapi Béla volt 

dunántúli püspök. Elkísértük őt utolsó útjára Győrben. Élete 

jelentőségét egyházunk szempontjából méltatni nem egy rövidre 

szabott püspöki jelentésnek, hanem az egyháztörténet-írásnak a 

feladata. Mi itt – hitünk szerint – a viszontlátás reménységével 

búcsúzunk tőle, szeretteire Isten vigasztaló kegyelmét kérjük és 

azzal az imádsággal fordulunk Istenhez, hogy D. Kapi Béla 

életszolgálata nyomán engedjen egyházunkban még sok gyümölcsöt 

megérni. 

Az utolsó egyetemes közgyűlés óta eltelt eseményekkel kapcsolatosan 

már utaltam a részletjelentések tartalmára. 





  

Az emlékezetünkben élénkebben élő utolsó hónapok eseményeiről sem 

kívánok túlságosan részletességgel szólni. Széles körben 

közismerteknek szabad feltételeznem azokat az eseményeket, melyek 

egyházunk mai állapotáig elvezettek. Itt utalok az „Evangélikus 

Élet”, a „Lelkipásztor” és az „Evangélikus naptár” részletes 

beszámolóira. 

Rövidre fogva azért csak annyit, hogy az elmúlt évben az állam 

részéről meghirdették a törvényesség fokozottabb érvényesülését. 

Ennek kihatása volt egyházunk életére is. Az Egyházak Világtanácsa 

Központi bizottsági ülésén részt vett külföldi evangélikus vezetők 

pedig eredményes tárgyalásokat folytattak államkormányzatunkkal 

egyházunk belső megújulása érdekében. És végül azt említem még meg, 

hogy egyházunk széles közvéleménye is megnyilatkozott, megszabván 

azt az irányt, amelyben az egyházi élet újjárendezését kívánta. 

Egyházegyetemünk életében ezek a tényezők a következő változásokat 

eredményezték: 

Megüresedett az egyetemes felügyelői tisztség. Egyházi törvényeink 

értelmében az 1956. december 11-én tartott egyetemes presbitériumi 

ülés határozatával az egyetemes felügyelő munkakörét maga az 

egyetemes presbitérium vette át és gyakorolja mind mostanig.  

Megüresedett az Északi Egyházkerület püspöki tisztsége. Az 

egyházkerület gyülekezeteinek bizalma a püspöki tisztségre Túróczy 

Zoltán volt dunántúli ny. püspököt hívta el. A régebben megüresedett 

egyházkerületi felügyelői tisztségbe pedig Dr. Mády Zoltán volt 

dunáninneni egyházkerületi felügyelőt hívták vissza a gyülekezetek. 

A Déli Egyházkerület püspöki szolgálatába visszatérhetett D. Ordass 

Lajos volt bányakerületi püspök. 

Megüresedett lemondás folytán az egyetemes főtitkári tisztség. Az 

1956. december 11-i presbitériumi ülés e tekintetben ideiglenes 

megoldást hozott, amikor megbízta a főtitkári teendők ellátásával 

Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyészt. 

Az Egyetemes Nyugdíjintézet ügyvivője Dr. Lehel László külföldre 

távozott, helyette Csekey Zoltán volt északi egyházkerületi püspöki 

irodavezető kapott megbízást. 

Megüresedett a hároméves időszak folyamán néhány egyetemes 

bizottsági tagsági hely is. 

Miután az egyházmegyékben és az egyházkerületekben lassan 

elrendeződött az élet és egyházunk törvényes keretei között 

folytathatják életüket, szükséges ma az Egyházegyetem részéről is 

megtenni mindazokat az intézkedéseket, melyeknek nyomán egyházi 

életünknek ezen a legfelső fokán is megnyugtató módon indulhat meg 

az élet és megoldhassuk mindazokat a kérdéseket, melyek egyházunknak 

olyannyira érdekében állanak. 

Ezzel tehát megjelöltem néhány olyan feladatot, melynek elintézése 

erre a közgyűlésre vár. 

Fontosak ezek. De nem ezek a legfontosabbak. 

Ha a napi föladatokon túlnézünk, akkor először is fölvetődik bennünk 

a kérdés, milyen föltételek mellett indul egyházunk a holnap felé. 

Természetesen vetődik föl tehát az a kérdés, hogy egyházunknak 

milyen helyzete van államunk keretei között. 

Itt is megállapíthatjuk, amint az utóbbi időben már olyan sokszor 

tettük, hogy egyházunk a Magyar Népköztársaság keretei között annak 

az egyezménynek az alapján folytatja életét, melyet egyházunk 





  

az államhatalommal az 1948. évben megkötött. Egyház és állam 

kölcsönösen kinyilatkoztatta, hogy ehhez az egyezményhez kívánja 

tartani magát. Reménykedéssel tekintünk az elé, hogy az állam 

részéről mindig el fogják ismerni az egyháznak az egyezményben 

biztosított jogait. Nekünk pedig elhatározásunk, hogy egyházunk 

részéről mindig megtartjuk az egyezményben vállalt 

kötelezettségeket. Így ez megfelelő alap, melyen egyházunk 

szolgálatát elvégezheti. 

Ezt a szolgálatát egyházunk az igehirdetése és a keresztyén szeretet 

kötelezettségeinek elvégzése útján kívánja betölteni. 

 

IGESZOLGÁLATUNK 

Igeszolgálatát egyházunk széles körben, minden rendelkezésre álló 

eszközzel kívánja elvégezni. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy bizonyos mértékig joggal mondhatjuk: 

egyházunk közönsége fokozottabb mértékben kezdi igényelni az egyház 

igeszolgálatát és ennek nyomán határozottan meglátszanak az élénkülő 

hitéletnek a nyomai. 

1. Lelkészeink 

Az igehirdetésre mindenekelőtt is egyházunk lelkészei kötelezettek. 

Róluk külső adatként szeretném megemlíteni, hogy számuk aggasztóan 

kevés kezd lenni. 

Ha a lelkészek egymáshoz való viszonyára tekintek, megállapítható, 

hogy van egy bizonyos fokú egymástól való elzárkózás közöttük. Ez 

ugyan az utóbbi időben talán enyhült valamennyire, de szükségesnek 

érzem, hogy bizalommal forduljak evangélikus lelkészi karunk minden 

tagjához azzal a kéréssel, hogy mi mindannyian ugyanannak az Úrnak 

vagyunk a megváltottjai, ugyanannak az Úrnak a követségében járunk, 

ugyanannak az Isten országának vagyunk hírnöke gyülekezeteinkben, 

azért zárkózzunk összébb és tartozzunk azok közé, akiknek az 

egységéért Urunk oly igen buzgóságosan imádkozott főpapi 

imádságában. 

Bizakodással tekintek a lelkészi munkaközösségek találkozásai elé, 

mert ezeknek keretében kínálja föl nekünk Isten az alkalmat, hogy az 

egymás közötti testvéri közösséget ápolhassuk. Itt lehet gondoskodni 

arról is, hogy lelkészeink komoly továbbképzéssel mélyítsék el 

ismereteiket. Ennek a célnak a szolgálatában akar állani az a 

szervezet is, mely közgyűlésünk tárgyalási asztalán van és amely 

szabályozza a lelkészi munkaközösségek országos munkáját. 

Ha lelkészeinkről beszélek, meg kell említenem azt a nehéz helyzetet 

is, amelyet mindannyiunk számára a nagyfokú szegénység jelent. 

Elismerő szót érdemel minden lelkész, aki zúgolódás, sőt panaszszó 

nélkül hordozza – legtöbbször családjával együtt – a nehéz sorsot. 

Az utóbbi hónapok során örömmel töltött el bennünket az a mélységes 

szeretetből fakadó segítőkészség, mellyel külföldön élő evangélikus 

testvéreink siettek lelkészeink és egyházunk népének segítségére. 

Erre a kérdésre egyébként a későbbiek során még visszatérek. 

 

2. Lelkészképzésünk 

Lelkészképzésünk feladatának teljesítésére teológiai akadémiánk 

hivatott. Teológiai hallgatóink gondozására pedig lelkészképző 

intézetünk. 





  

Az utóbbi évek lelkészi utánpótlása erősen hanyatló számadatokat 

mutat, és – ha nem is túlságosan nagy számban – fájdalom, mégis 

érezhető számban távoztak el lelkészek szolgálati helyükről a hazánk 

életében lezajlott őszi események során. Munkáshiányunk van. Ezért 

aggaszt nagy mértékben, hogy a most záródó tanítási év végén 

teológiai akadémiánkról összesen egy végzett teológus indul el 

egyházi szolgálatra. Messze kellene visszamennünk magyar evangélikus 

egyházunk életének a múltjába, hogy ehhez hasonló példát találjunk, 

ha egyáltalában találnánk. Azért erről a helyről is szeretném 

elmondani a hívogatás szavát azok felé a fiatalok felé, akiket Isten 

Szentlelkével megérint, hogy lépjenek bátran az evangéliumhirdetők 

soraiba, hogy gyülekezeteinket megfelelő módon láthassuk el lelkészi 

munkaerőkkel. 

Teológiai akadémiánk elhelyezése tekintetében ismételten is 

megállapítottuk, hogy az nem a legalkalmasabb. Szeretnők idővel 

elérni ennek a fontos intézményünknek egészen megnyugtató 

elhelyezését.  

Fokozottabb mértékben kell ugyanezt megállapítanunk lelkészképző 

intézetünkről. Megtapasztaltuk sokszor, hogy nem bizonyult jó 

elhatároznak a lelkészképző intézetnek az Üllői úti egyetemes 

székházba való betelepítése. Ez az otthon nem nyújtja azokat a 

föltételeket, melyek szükségesek teológiai ifjúságunk elhelyezéséhez 

vagy tanulmányainak elvégzéséhez. Egyházegyetemünk vezetősége 

kötelességének érzi, hogy a jobb elhelyezés érdekében a szükséges 

lépéseket megtegye. 

A most zárult iskolai év különben is sok nehézség között folyt. Mind 

a Teológiai Akadémia, mind a Lelkésznevelő Intézet harci sérüléseket 

is szenvedett és ezért hosszú időn át szünetelt a tanítás munkája 

is. A Lelkésznevelő Intézet igazgatásában is voltak átmeneti 

zökkenők. 

 

3. Magasabb képzettségű lelkészek 

érdekében igen szükségesnek látszik, hogy egyházunk évszázadokon át 

dívó szokása megint megvalósulhasson és a jobb tanulmányi eredményt 

elért, ígéreteket hordozó fiataljaink tanulmányainak kiegészítésére 

külföldi ösztöndíjakat vehessenek igénybe. Az Evangélikus 

Világszövetség és az Egyházak Világtanácsa készségesnek nyilatkozik 

arra, hogy kiváló fiataljainkat ilyen szempontból segítse. Szeretnők 

hinni, hogy államkormányzatunk is jól megérti azt az érdeket, mely 

egyházunk szempontjából emögött áll és segítségünkre lesz abban, 

hogy az ösztöndíjas helyeket igénybe is vehessük. 

 

4. Belmissziói munkánk 

Az igeszolgálat különleges alkalmai azok a konferenciák, melyeken 

elcsöndesedésre gyűjtjük egybe egyházunk tagjainak egy–egy 

csoportját és azok az evangelizációk, melyeket egy–egy gyülekezetben 

sűrítetten igehirdetés-sorozat formájában végzünk. Úgy hiszem, meg 

lehet állapítani mindkettőről, hogy egyházunk igen széles köreiben 

váltott ki őszinte örömöt az a tény, hogy konferenciáink és 

evangelizáló szolgálatunk újra megindulhattak. Egyházunk ezekkel az 

alkalmakkal meglehetősen élénk ütemben él is. 

 

5. Sajtónk 

Aligha van ma már ember, aki ne tudná, milyen nagy jelentősége van a 

mában a sajtónak. Egyházunk életében is. A magyarországi őszi 

események után bekövetkezett szünet sajtónk szolgálatában 





  

valósággal bénítólag hatott egész egyházi életünkre. Viszont igen 

nagy volt a megkönnyebbülésünk, amikor igeszolgálatunknak ez a 

formája is újra éledt. 

Ismert tényeket említek csupán, ha itt is közlöm, hogy „Evangélikus 

Élet” című hetilapunk Dr. Keken András szerkesztésében, a 

„Lelkipásztor” Veöreös Imre szerkesztésében jelenik meg. Mindkét 

szerkesztő megbízatása ideiglenes. A mai közgyűlés föladta lapjainak 

szerkesztésének kérdését végleges formában rendezni, sajtószabályzat 

útján. Szép tartalommal jelent meg – bár nagy késéssel – az 

„Evangélikus Naptár”. Húsvétkor pedig egy evangelizációs tartalmú 

füzet, „Föltámadott” címen. Egyházunk közönsége igen nagy 

érdeklődéssel fogadta sajtónknak ezeket a termékeit. Könyvet is 

tudtunk kiadni. Az évek óta folytatott előkészítő munka 

eredményeként megjelent hitvallási iratainak gyűjteményének első két 

kötete és megjelent Káldy Zoltán lelkész „Bevezetés az 

Újszövetségbe” című műve. 

A sajtóval összefüggően ennél több mondanivaló is van. 

Egyházunk Sajtóosztálya a közelmúlt esztendőkben igen sokszor állott 

éles bírálatok középpontjában. A Sajtóosztály átszervezésének 

munkáját még a múlt év végén megindítottuk és ma a közgyűlés előtt 

az újjászervezést kimondó határozati javaslat fekszik. Reméljük, 

hogy új útján egyházunknak ez a nagyon fontos szolgálatot végző 

osztálya valóban az egyház legjobban felfogott érdekeit szolgálja 

majd. 

Föladata lesz egyházunkat ellátni énekeskönyvekkel, 

hittankönyvekkel, kátékkal, agendával és sok más fontos irattal. A 

munkabizottságok dolgoznak azon, hogy ezeket a nyomdatermékeket 

lehetőleg mielőbb átadhassuk egyházunk használatába. 

Igen fontos ezeknek a terveknek a megvalósításához a papírszükséglet 

biztosítása. Itt újra meg kell emlékeznem a külföldi hittestvérek 

megértő áldozatosságáról. Hosszú időn át vártuk azt a 

papírszállítmányt, melyet hittestvéreink ígérete alapján 

remélhettünk, most örömmel jelenthetem, hogy ez évi nyomdaterveink 

megvalósításához szükséges papírosunk megérkezett. E helyről is  

köszönetet mondunk az ajándékozó Evangélikus Világszövetségnek, 

ennek keretében pedig finn evangélikus testvéregyházunknak. 

Közös protestáns feladatunk a sajtó területén egyháztagjainknak 

Bibliákkal való ellátása. Erre a célra is küldenek a külföldi 

egyházak papirost és így remélhetjük, hogy bibliahiányunk a 

közeljövőben enyhülni fog. 

 

6. Hitoktatás. Ifjúsági munka 

Iskolás ifjúságunk hitoktatása tekintetében az egyházunkba tartozó 

szülőknek, de az egyház minden felelős munkásának is sok aggodalma 

volt a közelmúlt esztendőkben. A kormány illetékes tényezőivel 

folytatott megbeszélések eredményeképpen új rendelkezés jelent meg a 

hitoktatásra való beiratkozásról. Azt a reményt fűzzük ehhez, hogy a 

szülők akadálytalanul írathatták be gyermekeiket július 4-én és 5-én 

és az egyház akadálytalanul folytathatja majd hitoktató munkáját. 

Sajnálom, hogy jelentenem kell azt a tényt, hogy egynéhány helyről 

panasz érkezett hozzám, mely szerint a megjelent rendelkezéssel 

ellentétben szülőket befolyásolni igyekeztek arra, hogy gyermekeiket 

ne írassák be hitoktatásra. Bízunk azonban abban, hogy a rendelkezés 

megszegőivel szemben az államhatalom egyházunknak megadja azt a 

szükséges védelmet, amellyel az ebből származó bonyodalmak 

megoldhatók és sérelmek orvosolhatók lesznek. 

Gyermekeink konfirmációi előkészítése terén ebben az esztendőben 





  

a lelkészeken rendelkezésére állt az az idő, amely alatt 

lelkiismeretesen készíthették elő gyermekeinket életüknek erre a 

nagyon döntő eseményére. 

Örömmel állapíthatjuk meg azt is, hogy az egyháznak több alkalma 

kínálkozott arra, hogy a gyülekezetekbe tartozó ifjúságot is 

fokozottabb lelki gondozásban részesíthesse. 

 

SZERETETSZOLGÁLATUNK 

 

Az igeszolgálat mellett Jézus Krisztus Urunk fontos megbízást adott 

egyházának a keresztyén szeretetszolgálat elvégzésére is.  

Diakóniai Osztályunk jelentését módjában áll a közgyűlésnek 

figyelemmel meghallgatni. 

Azok az intézményeink, melyekben a szeretetszolgálatot végezzük, – 

bizony – igen nagymértékű szegénységgel küzdöttek és küzdenek 

legnagyobbrészt máig is. 

Külföldi hittestvéreink megható megértése nyomán ezeknek az 

intézményeinknek a közelmúlt hetekben máris jobb felszerelést 

tudtunk biztosítani, legfőképpen pedig jobb ellátásban tudjuk 

részesíteni az intézményekben elhelyezett gondozottakat. 

Arra törekszünk, hogy minden otthonunkban evangéliumi légkörben 

élhessenek együtt a lakók és üdülőhelyeinken megfáradt egyházi 

munkásaink ne csak testi, hanem lelki megújulást is találhassanak. 

Szeretnénk megemlékezni arról, hogy néhány nappal ezelőtt az Özvegy 

Papnék Otthona fönnállásának 25. évfordulóját ünnepelte, melyen 

hálával emlékezett meg azokról, akik 25 évvel ezelőtt az intézményt 

sok áldozatossággal és szeretettel létrehozták. 

A szeretetszolgálat területére tartozik egyházunkban a Gyülekezeti 

Segély munkája is. Az egymás terhének önkéntes fölvállalására 

szervezett munka ez. Sok jó segítséget nyújtott eddig szegénységgel 

küzdő egyházközségeknek. 

 

KÖZPONTI ALAP 

 

Az az egyezmény, melyet egyházunk az államhatalommal megkötött, 

tartalmazza egyrészt azt az időpontot, amikor megszűnik az állam 

részéről nyújtott segély folyósítása és tartalmazza másrészt azokat 

az időpontokat is, amikor ezek a segélyek csökkennek. 

Egyházunk a múltban igyekezett fölkészülni arra az időre, amikor az 

államsegély-csökkenés, illetve megszűnés új föladatok elé állítja. A 

kérdés megoldására Központi Alap létesítését határozta el. E 

tekintetben komoly előkészítő munkának az eredményei vannak kezünk 

között. Igaz, hogy a tervvel szemben megnyilatkozott bizonyos 

ellenállás, de talán szabad annak a reménységemnek kifejezést adnom, 

hogy ez az ellenállás nem egyértelmű azzal, hogy az erősebb 

gyülekezetek nem akarják segíteni a gyengébbeket abban a 

törekvésükben, hogy evangéliumhirdető munkájukat a jövőben is 

biztosíthassák. Szeretnők megtalálni annak a módját, hogy az igazság 

és szeretet szem előtt tartásával egyházunk legfőbb érdekeit 

megvédelmezhessük még akkor is, ha kizárólag saját anyagi 

forrásainkra leszünk utalva. Ezt a kérdést meg kell oldanunk és mai 

közgyűlésünknek is intézkedéseket kell tennie a munka 

továbbfolytatásáról. Nem várhatjuk meg az utolsó pillanatot e 

gondunk megoldásával, mert akkor egészen bizonyosan rosszabbul 

oldjuk meg, mint ha előre való gondoskodással látunk neki ennek a 

föladatunknak. 





  

SZÉLESEBB KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

 

Egyházunk jövőjéről való gondoskodásunk tekintetében eddig csak 

arról szóltam, ami a saját erőnkön múlik és ami ebből látszik 

lehetségesnek. Most szeretnék kissé szélesebb körben szétnézni. 

 

1. Az Evangélikus Világszövetség 

Egyházunk a világ evangélikusságával már régóta ápolja a testvéri 

közösséget. Az előttünk volt egyházi vezetők már évtizedekkel 

ezelőtt részt vettek azokban a tanácskozásokban, melyek az 

Evangélikus Világszövetség megalakulása előtt ennek a 

megalakulásának érdekében folytak. A Világszövetség tíz évvel 

ezelőtt megalakulásánál is jelen voltak magyar evangélikus egyházunk 

képviselői. Azóta sok áldását éreztük annak, hogy a világ 

evangélikusságának ebben a családjában egyházunk helyet foglal. 

Külföldi testvéreink mindenekelőtt az a tény, hogy a hazánkban 

lezajlott nehéz őszi események után hamarosan – már január utolsó 

napján – látogatásunkra jött az Evangélikus Világszövetség 

főtitkára, Dr. Lund-Quist Carl és titkára, Zeuthen Mogens. Itt 

tartózkodásuk ideje alatt velünk és az államhatalom illetékes 

tényezőivel sok beható tárgyalást folytattak éppen egyházunk 

megsegítése kérdésében. 

Meghívtak bennünket arra is, hogy a Világszövetség ez év nyarán 

Minneapolisban tartandó világgyűlésén egyházunk hattagú 

küldöttséggel képviseltesse magát. A küldöttséget a múlt év december 

11-i egyetemes presbiteri gyűlés ki is jelölte. Ez munkájára igen 

lelkiismeretesen igyekezett felkészülni, amennyire ez lehetséges 

volt a rendelkezésre álló rövid idő alatt. A minneapolisi küldöttség 

kiegészített formában részt vett azon az előkészítő konferencián is, 

melyet a Világszövetség a kelet-európai államokban élő evangélikus 

egyházak részére Ausztriában rendezett meg. 

A velünk való törődést igen beszédesen juttatja kifejezésre az a sok 

segítőkészség is, melyet az Evangélikus Világszövetség irányunkban 

tanúsított. Igen sok segéllyel sietett gondjaink enyhítésére. Most 

szeretnék egy rövidre fogott tájékoztatást adni az eddig érkezett 

segélyekről és a várható segélyekről. 

Ruhaneműt és élelmiszert a Világszövetség eddig 50 vagont kitevő 

küldeményben juttatott nekünk. 

Igen tekintélyes gyógyszersegéllyel is sietett betegeink gondját 

enyhíteni. Tekintélyes összegekben lehetne csak kifejezni a 

gyógyszerek árát. Különösen hálásak vagyunk azért, hogy minden 

késlekedés nélkül azonnal segítettek a gyermekbénulással kapcsolatos 

veszély elhárításában is. 

Említettem, hogy sajtónk céljára már régen késznek nyilatkozott a 

Világszövetség a szükséges papírt megküldeni. Az ez esztendei 

szükségletünkről ténylegesen gondot is viselt. 

Kilátásba helyezte a Világszövetség azt is, hogy a gyülekezetekben 

folyó építkezések befejezéséhez szívesen segít építőanyag 

juttatásával. E tekintetben egyelőre még mindig a tárgyalás 

stádiumánál tartunk. Szeretném hinni, hogy e téren is hamarosan 

eredményt láthatnak azok a gyülekezetek, melyek ilyen segítséget 

kértek. 

Közlekedési eszközök formájában szintén kész minket támogatni a 

Világszövetség. Eddig a Déli Egyházkerület püspöki szolgálatának 

megkönnyebbítése érdekében egy személygépkocsit, 





  

segélyszolgálatunk és szeretetmunkánk érdekében pedig egy–egy 

Volkswagen kombi buszt küldtek. Ezeket rendeltetésüknek megfelelően 

munkába is állítottuk. Szórványgondjaink enyhítésére 

motorkerékpárokat várunk. 

Az Evangélikus Világszövetség vezetői tudomásunkra adták, hogy 

nemcsak egyszeri segítséget akarnak nekünk nyújtani, hanem készek 

arra, hogy egyelőre három éven át segítsenek egyházunk gondjaival 

megküzdeni. Kértek bennünket arra, hogy terjesszük eléjük három évre 

szóló szükségleteinket, hogy az azokkal való megbirkózásban 

kiegészítő segéllyel támogathassanak. 

Pénzküldeményt is kilátásba helyeztek. Örömmel jelentem, hogy 

megérkezett az arról szóló értesítés, hogy 100.000 dollárt föladtak. 

Alighanem a közeljövő napokban intézkedhetünk ennek a segélynek a 

rászoruló egyházközségek közötti szétosztásáról. 

 

2. Ökuméne 

Újra felvettük a kapcsolatokat az Egyházak Világtanácsával. A 

magyarországi Ökumenikus Tanács meglehetősen megbénítva került ki az 

őszi eseményekből. Ez indította a tanács néhány megmaradt 

tisztségviselőjét arra, hogy a tanács újjáalakításáról gondoskodják. 

E hó 6-án ez az újjáalakulás meg is történt. Az Ökumenikus Tanácsba 

tartozó társegyházak saját törvényes lehetőségükre támaszkodva 

kiküldötték megbízottaikat a megalakulásra. Mi evangélikus részről 

egyelőre csak 12 személyt neveztünk meg, hogy vegyenek részt az 

újjáalakuló gyűlésen azzal a föltétellel, hogy mai egyetemes 

közgyűlésünk e 12 tag névsorát jóváhagyja. Tárgysorozatunk megfelelő 

pontjánál kérem a közgyűlés nyilatkozatát e tekintetben. 

Szeretném közölni azt is, hogy az Evangélikus Világszövetséghez 

hasonlóan az Ökumenétől szintén érkezett segély küldéséről 

értesítés. 16.000 dollár segélyt adtak föl címünkre azzal a 

rendeltetéssel, hogy ebből ruházkodási segélyt nyújtsunk egyházunk 

lelkészeinek. Ennek a segélynek a fölosztása is a közeljövő napokban 

megtörténik. 

A segélyügyekkel kapcsolatos teendők elvégzésére Kendeh György 

kelenföldi lelkészt kértük föl, aki egy hűséges munkatársi 

csoporttal fáradhatatlanul végzi ezt a munkát. Egyrészt szeretném a 

közgyűlés nevében is kifejezésre juttatni köszönetünket Kendeh 

Györgynek és munkatársainak ezért az önzetlen szolgálatért, másrészt 

szeretném kérni egyházunk széleskörű közönségét, hogy türelemmel 

ajándékozza meg ezeket a munkásokat, mert a lassabb ütemű 

segélyszétosztás látszik legjobban biztosítani a segélyezés 

igazságosságát. 

 

E néhány nagy vonásban akartam a közgyűléshez szólni egyházunkról, 

annak belső helyzetéről és a világ keresztyénségében való 

elhelyezéséről. Arról a szolgálatról, mely az egész keresztyénséggel 

együtt a mi evangélikus egyházunkra is vár annak érdekében, hogy 

közöttünk terjedjen, erősödjék Isten országa és hű egyházi 

szolgálatunk nyomán jobb napok derüljenek a sok bajjal és fenyegető 

gonddal küzdő világra. 

Imádkozzuk egész szívből „Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te 

akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.” 

Jelentésem szíves tudomásulvételét kérve magamat az Egyházegyetem 

közgyűlésének és egyházunk minden tagjának jóindulatába ajánlom. 





  

Az egyetemes közgyűlés D. Ordass Lajos püspök-elnök jelentését 

tudomásul veszi, a kimerítő és széles távlatú jelentésért hálás 

köszönetet mond s elrendeli, hogy a jelentés egész terjedelemben az 

egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvébe felvétessék. 

Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond Kendeh György Budapest-

kelenföldi lelkésznek és önkéntes munkatársainak azért a rendkívüli 

nehéz és sok türelmet igénylő szolgálatáért, amit a segélyezés 

szolgálatában eddig oly hűséggel végeztek. 

 

4. Dr. Göttche Ervin egyetemes főtitkár-helyettes előterjeszti az 

Egyházegyetem tanácsának 1954–55–56. évi működéséről, az egyetemes 

székházról és az egyetemes iroda működéséről szóló jelentését. A 

jelentés szerint az Egyházegyetem tanácsa az 1954. június 29-i 

egyetemes közgyűlés óta hat ülést tartott. 

Az 1954. augusztus 24-i ülésen a tanács hozzájárult ahhoz, hogy az 

evangélikus egyház a református egyházzal közösen az evanstoni 

delegáció útján az Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának 

ülését Magyarországra meghívja. 

Az 1954. október 27–28-án tartott ülés meghallgatta a magyarországi 

evangélikus egyház delegációjának jelentését az evanstoni 

világgyűlésről s a Hazafias Népfront országos kongresszusán részt 

vett kiküldöttek és a püspökök a Hazafias Népfront mozgalmában való 

feladatainkról szóltak. 

A következő ülés 1955. március 15–16-án volt. Március 15-én az 

Egyházegyetem tanácsa hazánk felszabadulásának tizedik évfordulója 

alkalmából elfogadta az evangélikus egyház ünnepi nyilatkozatát, 

amit az egyház a Magyar Népköztársaság kormányához juttatott el. 

Az 1956. január 27-i ülés legfontosabb tárgya a magyarországi 

evangélikus egyház Központi Alapjának előkészítő munkálata volt. 

Ezen az ülésen hatalmazta fel a tanács az Egyházegyetem elnökségét, 

hogy az egész országra kiterjedően készítsen tervezetet szórványok 

és filiák átcsoportosítására s az önállóságra gyenge gyülekezetek 

összevonására. – Ebben az ülésben határozott a tanács Dr. Ján 

Chabada és A. Ludovit Katina szlovák evangélikus püspökök részére 

tiszteletbeli doktori cím adományozása tárgyában. – Az Egyházegyetem 

tanácsa jóváhagyta a Lelkésznevelő Intézetnek az Üllői úti székházba 

való költöztetésére tett elnökségi intézkedéseket. – A tanács 

megbízást adott a Sajtóosztálynak az énekeskönyv új kiadásának 

megfelelő két részből álló koralkönyv kiadására. – Gondoskodott az 

Egyházegyetem tanácsa arról, hogy minden szeretetintézmény mögött 

támogató egyházközségek álljanak. 

1956. október 8-án hozta meg az Egyházegyetem tanácsa az egyházi 

rehabilitáció eljárását szabályozó elvi határozatot és jelölte ki D. 

Ordass Lajos püspök egyházi rehabilitációs eljárásának 

megindításához szükséges bíróságot. 

Az 1956. december 11-én tartott ülésen hagyta jóvá az Egyházegyetem 

tanácsa a november 3-án tartott értekezlet ideiglenes intézkedéseit, 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő lemondását elfogadta s az 

egyetemes felügyelői tiszt gyakorlását további intézkedésig átvette. 

Tudomásul vette D. Dr. Vető Lajos püspöknek az egyetemes közgyűlés 

lelkész-elnöki tisztségéről való lemondását s megállapította, hogy 

az egyetemes közgyűlés lelkész-elnöke az akkor egyedül hivatalban 

levő püspök, D. Ordass Lajos. Ebben az ülésben fogadta el az 

Egyházegyetem tanácsa Grünvalszky Károly egyetemes főtitkár 

lemondását s Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyészt a főtitkári teendők 





  

végzésével megbízta. Tudomásul vette Vető Béla egyetemes ügyvivő-

lelkész i tisztségéről való lemondását, Dr. Pálfy Miklós dékáni, 

illetve prodékáni tisztségéről való lemondását, Dr. Wiczián Dezsőt 

dékáni tisztségében, Dr. Karner Károly prodékáni tisztségében 

megerősítette. 

Az Egyházegyetem tanácsa megváltoztatta az 1949. február 2-i 

jogegységi döntvényt, s kimondta, hogy a hivatali idő kiszámításánál 

a püspöki és egyházkerületi felügyelői szolgálat tényleges 

megszakítása jogilag is megszakításnak számít. 

Hatályon kívül helyezte az 1956. január 27-i tanácsi határozatot, 

mely a nyugalmazott lelkészek gyülekezeti szolgálatát külön püspöki 

engedélyhez kötötte. 

Az Egyházegyetem tanácsa ebben az ülésben jelölte ki a Lutheránus 

Világszövetség harmadik közgyűlésére kiküldendő bizottságot, melynek 

tagjai: D. Ordass Lajos, Dr. Wiczián Dezső, Dr. Nagy Gyula, Szabó 

József, Dr. Keken András és Hafenscher Károly. 

 

Az egyetemes székházról szóló jelentés szerint az egyetemes 

székházat 1956. október és november havában három komoly belövés és 

több kisebb sérülés érte. A károk helyreállítására az Egyházegyetem 

29.207.- forintot, az Északi Egyházkerület 14.449.- forintot 

költött. A teljes helyreállítás költségei mintegy 160.000.- forintot 

tesznek ki, amely összegnek jelentékeny részét az Országos 

Takarékpénztár megtéríti. 

Az Egyházegyetem Tanácsa tudomásul vette, hogy az Északi Evangélikus 

Egyházkerület az Egyházegyetemmel 1954. június 9-én az egyetemes 

székház birtoklása és használata tárgyában kötött megállapodást 

1957. május 1. napjával felmondta. Tudomásul vette azt is, hogy a 

Lelkésznevelő Intézet az általa használt helyiségek után az 

Egyházegyetemnek térítést ad. 

Az egyetemes iroda személyzete Vető Béla ügyvivő-lelkész lemondása, 

illetve az állás be nem töltése folytán megcsappant. Az irodának 

súlyos terhet jelentettek az 1956. esztendőben a Központi Alap 

előkészítő munkálatai. 1956. novemberében az egyetemes iroda 

vezetését megbízás alapján az egyetemes ügyész vette át, az iroda 

munkája egyáltalában nem szünetelt. Jelenleg az irodában az 

egyetemes ügyészen és egy előadó tisztviselőn kívül két gépírónő 

működik. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

5. Az egyetemes közgyűlés Dr. Keken András előadásában tárgyalja az 

Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottságának 

megalakításáról és munkatervéről szóló jelentést. 

A jelentés szerint az Egyházegyetem tanácsa az Országos Béketanács 

Evangélikus Egyházi Bizottságának megalakulását jóváhagyta, s a 

bizottság hivatalos egyházi szervként való működését jóváhagyólag 

tudomásul vette. 

Az előadó felolvassa a bizottság elnökségének, tisztségviselőinek és 

tagjainak névsorát, amit az Egyházegyetem tanácsa megállapított. Ez 

a névsor a közgyűlés tárgysorozatának 7. pontja alatt található 

tisztikari és bizottsági névsorban szerepel. Végül ismerteti a 

bizottságnak az Egyházegyetem tanácsa által elfogadott és 

jóváhagyott 1957. évi munkatervét. 

Az egyetemes ügyész ismerteti Dr. Herényi István javaslatát a 

megalakított bizottság nevének módosítása tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés az Országos Béketanács Evangélikus 





  

Egyházi Bizottságának megalakulásáról szóló bejelentést, valamint az 

Egyházegyetem tanácsának ezzel kapcsolatos határozatait jóváhagyólag 

tudomásul vesz, az Egyházegyetem tanácsának határozatát magáéve 

téve, Dr. Herényi István javaslatát nem fogadja el. 

 

6. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Egyházegyetem tanácsának az 

egyetemes iroda ügyrendjének módosításáról szóló szabályrendeletre 

vonatkozó javaslatát. 

Az előterjesztéshez Dr. Sólyom Jenő, Dr. Szalatnay Rezső, Dr. 

Göttche Ervin és Boros Lajos szólnak hozzá. 

 

Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem tanácsa által előterjesztett 

„Szabályrendelet az egyetemes egyházi iroda szervezetéről és az 

egyetemes főtitkár hatásköréről” című nyolc (8) paragrafusból álló 

szabályrendeletet megállapítja a következő kiegészítésekkel: 

A 2. §-nak az egyetemes főtitkár díjlevelére vonatkozó intézkedése 

így hangzik: „Díjlevelét az Egyházegyetem tanácsa állapítja meg, a 

közgyűlés elnöksége hagyja jóvá és az Egyházegyetem tanácsa adja ki. 

A 7. §. szövege a következőképpen egészítendő ki: „… valamint az 

Egyházegyetem közgyűlése által választott tisztviselőknek és a 

kiküldött bizottságoknak, az Egyházegyetem intézményeinek és 

osztályainak jog- és hatáskörét nem érintik”. 

E szabályrendelet jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 

 

7. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az egyetemes főtitkár-helyettes 

előadásában az Egyházegyetem tanácsának a személyi változások 

bejelentésével, megürült tisztségeknek megbízások útján való 

ideiglenes betöltésével, illetve a megürült tisztségek választás 

útján való betöltésével kapcsolatos határozati javaslatát. Az előadó 

részletesen ismerteti az Egyházegyetem tanácsának Grünvalszky Károly 

volt egyetemes főtitkár beadványaira vonatkozó határozatát, amellyel 

Gürnvalszky Károly lemondásának visszavonását nem veszi tudomásul. 

Grünvalszky Károly ez ügyben felszólalásra jelentkezik. 

Dr. Mády Zoltán világi elnök előterjesztést tesz a közgyűlésnek 

Grünvalszky Károly felszólalásának engedélyezése tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés Grünvalszky Károlynak a felszólalás jogát 

megadja. 

 

Grünvalszky Károly felszólalásában arra mutat rá, hogy véleménye 

szerint az egyetemes főtitkár lemondását csak az egyetemes felügyelő 

fogadhatja el, annak ellenére, hogy ő lemondólevelét az egyetemes 

felügyelőn kívül az egyetemes közgyűlés püspök-elnökének és az 

Állami Egyházügyi Hivatalnak is megküldötte, ő pedig Mihályfi Ernő 

egyetemes felügyelőtől lemondólevelére írásbeli választ nem kapott, 

csupán szóbeli közlést, amely szerint lemondását nem fogadja el. 

Sérelmezi, hogy az Egyházegyetem tanácsa az ő ügyét lemondólevelének 

D. Dr. Vető Lajos püspökhöz intézett példánya alapján tárgyalta le. 

Mivel lemondásának igen súlyos oka volt, egy lelkésznek 

lelkészkonferencián elhangzott azon kijelentése, mely szerint vele 

az egész lelkészi kar radikálisan szemben áll, azt kívánja, hogy 

ellene az egyház vezetősége fegyelmi eljárást indítson ennek a 

vádnak a tisztázása végett. 





  

Görög Tibor javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés mondjon 

köszönetet Grünvalszky Károly főtitkári működéséért s e 

köszönetnyilvánítással vegye tudomásul az Egyházegyetem tanácsának 

határozatát. 

Virág Gyula javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés adjon módot 

Grünvalszky Károlynak a fegyelmi vizsgálat megindítására irányuló 

kérésének teljesítésére. 

Dr. Mády Zoltán világi elnök szavazást rendel el, a közgyűlés 

egyhangúlag a következő határozatot hozza. 

Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem tanácsának Grünvalszky 

Károly volt egyetemes főtitkár lemondása tárgyában 1956. december 

11-én 3/C. jegyzőkönyvi pontban, valamint 1957. július 9-én 9/4. 

jegyzőkönyvi pontban hozott határozatait tudomásul veszi, vagyis 

lemondásának visszavonását nem fogadja el. 

 

Dr. Mihály Dezső világi aljegyző felolvassa az Egyházegyetem 

tanácsának a megüresedett tisztségek betöltésére, bizottságok 

kiegészítésére, illetve új bizottságok alakítására vonatkozó 

határozati javaslatát. A határozati javaslat a közgyűlés napján a 

közgyűlés színhelyén közszemlére volt kitéve. 

Görög Tibor a határozati javaslattal szemben, mely főtitkárnak 

Hafenscher Károlyt jelöli, Veöreös Imre megválasztását javasolj. 

Hafenscher Károly felszólalásában kijelenti, hogy a jelöltségtől 

visszalép. 

Veöreös Imre az elnök hozzá intézett kérdésére kijelenti, hogy a 

jelölés elfogadása tekintetében 24 órai gondolkodási időt tartana 

szükségesnek. 

Túróczy Zoltán, bár mindkét felszólaló óhaját megérti, azt tartaná 

legmegnyugtatóbbnak, ha Hafenscher Károly a jelöltségtől nem lépne 

vissza s Veöreös Imre sem kérne gondolkodási időt. Kéri Hafenschert 

visszalépésének visszavonására s Veöreös Imrét a választásban való 

részvételre. 

Hafenscher Károly újabb felszólalásában ragaszkodik a jelöltségtől 

való visszalépéséhez. 

Dr. Murányi György szerint a közgyűlés Veöreös Imre elhatározásától 

függetlenül választhat, és a megválasztott döntésétől függ, hogy 

elfogadja-e a választást, vagy nem. 

A világi elnök szavazást rendel el a főtitkári tisztség betöltése 

tárgyában. 

 

A közgyűlés egyhangúlag, közfelkiáltással Veöreös Imre mellett 

foglal állást. A feltett ellenkérdésre ellenjavaslatot vagy 

ellenszavazatot senki nem ad. 

 

Szabó József külmissziói bizottság, Boros Lajos missziói bizottság 

alakítását javasolja. 

 

Az egyetemes közgyűlés a megüresedett tisztségekre és alábbi régi, 

illetve újonnan alakított bizottságokba tagokul egyhangúlag, 

közfelkiáltással a következőket választja meg: 

Egyetemes világi főjegyző: Dr. Velsz Aladár, 

egyetemes egyházi főjegyző: Dr. Keken András, 

egyetemes jogügyi előadó: Dr. Göttche Ervin, 

egyetemes levéltáros: Dr.Mályusz Elemér, 





  

egyetemes törvényszéki bírák: Ifj. Abaffy Gyula, Szabó Lajos, 

az Egyházegyetem tanácsának rendes tagja: Bácsi Sándor eddigi póttag 

Tessényi Kornél helyett. 

1.  A Lutheránus Világszövetség magyarországi bizottságának tagjai: 

Benczur László (régi), D. Ordass Lajos, Túróczy Zoltán, Szabó 

József, Dr. Mády Zoltán, Dr. Keken András, Veöreös Imre, Dr. Nagy 

Gyula (régi), Dr. Ottlyk Ernő (régi), Dr. Pálfy Miklós (régi), 

Prőhle Károly. 

2. A Magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa 1957. július 6-án 

megalakult. Tagjai sorába az egyetemes közgyűlés utólag kiküldi: 

Túróczy Zoltán, Dr. Ordass Lajos, Dr. Mády Zoltán, Dr. Sólyom Jenő, 

Szabó József, Scholz László, Zászkaliczky Pál, Veöreös Imre, 

Danhauser László, Kendeh György, Hafenscher Károly, Dr. Kósa Pált. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi, hogy az ökumenikus tanács 

alelnökévé D. Dr. Vető Lajost, titkárává Dr. Kósa Pált választotta, 

továbbá az alábbi bizottságokba a következő evangélikus tagokat 

választotta meg: 

3. A Magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa végrehajtó 

bizottságába: D. Ordass Lajos, Túróczy Zoltánt. 

4. A Magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa tanulmányi 

bizottságába: elnök: D. Dr. Vető Lajos, tagok: Benczúr László, Dr. 

Karner Károly, Dr. Nagy Gyula, Dr. Pálfy Miklós, Prőhle Károly. 

5. A Magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának segélyügyi 

bizottságába: a mindenkori egyetemes főtitkár, a két egyházkerület 

egy–egy küldöttje, Kendeh György, Sztehlo Gábor, Dr. Kósa Pál, Dr. 

Sólyom Jenő, Zászkaliczky Pált. 

6. A Magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa gyógyszerügyi 

bizottságába: Kendeh Györgyöt. 

7. A Magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa ECLOF 

intézőbizottságába: a mindenkori egyetemes főtitkár és Péter Lajost. 

8. Az Egyházegyetem Diakóniai Osztályának mint tanácsnak új tagjai: 

Dr. Keken András, Kendeh György, Dr. Farkas Mária, Ferenczy Zoltán, 

Bácsi Sándor. 

9. Egyetemes lelkészképző bizottság: tagok: hivatalból: a püspökök, 

a Lelkésznevelő Intézet igazgatója, a Teológiai Akadémia dékánja és 

prodékánja; választás útján: az Északi Egyházkerületből: Molnár 

Gyula (régi), Várady Lajos (régi), Weltler Ödön (régi); póttagok: 

Komjáthy Lajos (régi), Tarjáni Gyula (régi), Virág Gyula (régi); a 

Déli Egyházkerületből: Lindér László (régi), Mekis Ádám (régi), 

Ponicsán Imre (régi); póttagok: Sikter András (régi), Ferenczy 

Zoltán, Zészkaliczky Pál. 

10. 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 

(régi), Dr. Boleratzky Lóránd, Dr. Horváth Károly (régi), Mekis Ádám 

(régi), Dr. Sólyom Jenő (régi), Prőhle Károly (régi). 

11. Magyar Bibliatanács: D. Ordass Lajos, Túróczy Zoltán, Groó 

Gyula, Dr. Pálfy Miklós. 

12. Az Egyetemes Sajtóosztály tanácsát az egyetemes közgyűlés a 

Sajtóosztály új szabályzatának megalkotása után fogja megválasztani. 

13. Egyetemes ének- és liturgiaügyi bizottság: az ének- és 

liturgiaügyi bizottság, mint a Sajtóosztály alosztálya, megszűnt s 

ez a bizottság, mint a Magyarországi 





  

Evangélikus Egyházegyetem bizottsága működik, az egyetemes közgyűlés 

elnöksége alatt. Tagjai: Benczúr László (régi), Botta István (régi), 

Csepregi Béla (régi), Ferenczy Zoltán, Gáncs Aladár, Gyöngyösi 

Vilmos (régi), Dr. Kósa Pál, Kun-Kaiser József, Linder László 

(régi), Prőhle  Károly (régi), Peskó Zoltán (régi) Rezessy László, 

Dr. Schulek Tibor, Sulyok Imre (régi), Tóth-Szöllős Mihály, Trajtler 

Gábor, Túrmezei Erzsébet, Weltler Jenő (régi), Zalánfy Aladár 

(régi), Scholz László (régi), Szabó József, Görög Tibor, Koren Emil. 

14. Egyetemes vallástanítási bizottság: a vallástanítási bizottság, 

mint a Sajtóosztály alosztálya, megszűnt s ez a bizottság, mint a 

Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem bizottsága működik, az 

egyetemes közgyűlés elnöksége alatt. Tagjai: Benczúr László (régi), 

Betta István (régi), Dombi László, Dr. Ferdinánd István, Ferenczy 

Zoltán, Dr. Candy László (régi), Groó Gyula, Dr. Gyapay Gábor 

(régi), Hegyháti János, Kinczler Irén, Dr. Komjáthy Miklós (régi), 

Dr. Mályusz Elemér (régi), Dr. Nagy Gyula, Dr. Pálfy Miklós (régi), 

Pintér Károlyné, Porkoláb Márta, Prőhle Károly (régi), Ruttkay 

Elemér, Sárkány Tibor, Virág Jenő, Veöreös Imre, Görög Tibor, Kovács 

Géza, Tekus Ottó. 

15. Meliorációs bizottság: hivatalból tagja: az egyetemes főtitkár, 

az egyetemes ügyész, a melioráció előadója, a melioráció pénztárosa; 

választott tagok: Bácsi Sándor (régi), Benczúr László (régi), Mekis 

Ádám (régi), Tátrai Károly (régi), Csakó Gyula, Várady Lajos (régi), 

Kágler Béla. A bizottságot az 1954. június 29-i egyetemes közgyűlés 

választotta, a meliorációs ügyrend szerint a választás 5 évre szól. 

16. Központi alapi bizottság: Kiss György elnöklete mellett: az 

egyetemes főtitkár, Grünvalszky Károly, Péter Lajos, Kajos János, 

ifj. Abaffy Gyula, Benkő Béla. 

17. Kántorképesítő bizottság: elnöke: a lelkészi munkaközösség 

országos vezetője, tagjai: hivatalból mindkét kerület püspöke, az 

egyetemes főtitkár, azoknak az intézeteknek igazgatói, amelyekben a 

kiképzés folyik, a tanfolyamok vezetői. 

18. Egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság: állandó tagjai: a két 

püspök, az egyetemes főtitkár, a Gyülekezeti Segély országos 

vezetői; technikai szakértők: Gryllus Vilmos és Wossala György 

építészmérnökök, művészeti szakértők: Jánosy György és Nagy Elemér 

építészmérnökök (régi); Benczúr László püspöki titkár (régi), Csakó 

Gyula püspöki titkár, Jakab Sándor gecsei lelkész (régi), Ifj. Dr. 

Kotsis Iván építészmérnök, Dr. Schulek Tibor, teológiai szakértő: 

Prőhle Károly, a gyakorlati teológiai tanszék tanára (régi). 

19. Belmissziói bizottság: hivatalból tagok: az egyházkerületek 

elnökségei és az egyetemes főtitkár; választott tagok: Káldy Zoltán, 

Szabó József, Csepregi Béla, Benczúr László, Koren Emil, Veöreös 

Imre, Tarjáni Gyula, Prőhle Károly, Várady Lajos, Joób Olivér, Józsa 

Márton, Hafenscher Károly, Ferenczy Zoltán, Gyöngyösi Vilmos, Mezősi 

György, Juhász Géz. Scholz László, Madocsai Miklós, Kajos János, 

Laborczi Zoltán, Keveházi László, Fehér Károly, Kovács Géza, Görög 

Tibor, Danhanser László. 





  

20. Ifjúsági bizottság: hivatalból tagok: az egyházkerületek 

elnökségei és az egyetemes főtitkár; választott tagok: Garami Lajos, 

Madocsai Miklós, Völgyes Pál, Gosztola László, Szabó Gyula, Fehér 

Károly, Vető Béla, Kiszely Sándor, Mezősi György, Juhász Géza, 

Hafenscher Károly, Keveházi László, Bolla Árpád, Erős Sándor, 

Hegyháti János, Sólyom Károly, Cserháti Sándor, Németh István, 

Koczor Miklós, Frenkl Róbert, ifj. Széchey Béla, Rókusfalvy Pál, 

Gadó Pál, Szelényi Iván, Veöreös Imre, Görög Tibor, Tekus Ottó, 

Laborczi Zoltán, Kerekes Titusz. 

21. Külmissziói bizottság tagjai: az egyházkerületek elnökségei és 

az egyetemes főtitkár, valamint Danhanser László, Ferenczy Zoltán, 

Dr. Fabiny Tibor, Dr. Nádosy Ferenc, Dr. Szalay Károly, ifj. Dr. 

Molnár Gyula. 

22. Az Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottsága: védnökei: 

a Déli és Északi Egyházkerületek elnökségei. A bizottság elnöksége: 

Szabó József ny. püspök, D. Dr. Vető Lajos ny. püspök, Dr. Karner 

Károly teológiai akadémia tanár, Dedinszky Gyula lelkész, Dr. 

Mesterházy László másodfelügyelő, Dr.. Sömjéni Miklós egyházmegyei 

ügyész. A bizottság tagjai: Szabó Gyula, ifj. Abaffy Gyula, Boros 

Károly, Selmeczi János, Halász Béla, Lehel Ferenc, Mekis Ádám, 

Zoltai Gyula, Koszorús Oszkár, Válint János, Káldy Zoltán, 

Hafenscher Károly, Kutas Elek, Weltler Rezső, Danhauser László és 

Koren Emil lelkészek, illetve esperesek, Balczár István, Dr. Mihály 

Sándor, Dr. Boleratzky Lóránd, Dr.Rékasy Pál és Szalatnay Rezső 

presbiterek, illetve egyházfelügyelők. A bizottság ügyvivő-lelkésze: 

Dr. Keken András, az „Evangélikus Élet” szerkesztője, ügyvivő-

helyettese: Veöreös Imre, a „Lelkipásztor” szerkesztője. A bizottság 

jegyzője: Dóka Zoltán ösztöndíjas lelkész. 

 

8. Az egyetemes közgyűlés a főtitkár-helyettes előadásában tárgyalja 

az Egyházegyetem 1954–55–56. évi főbb népmozgalmi adatairól szóló 

jelentést. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s elrendeli, hogy 

a népmozgalmi kimutatás 2. számú mellékletként a jelen 

jegyzőkönyvhöz csatoltassék. 

 

9. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Dr. Wiczián Dezső dékán 

jelentését a Teológiai Akadémia 1954–55., 1955–56. és 1956–57. 

tanévi működéséről. – A legutóbbi tanévben az előadások október 24-

től február 7-ig szüneteltek. A hallgatók száma a második félévben 

35-ről 30-ra csökkent. A legutóbbi tanévben csak egy hallgató 

fejezte be teológiai tanulmányait. –A jelentés közli, hogy a 

Teológiai Akadémia 1957. április 16-án hozott határozatával 

előterjesztést tett az Egyházegyetemnek a Dr. Ferdinánd István 

lemondásával megüresedett vallástudományi tanszék D. Dr. Vető Lajos 

nyug. püspök meghívása útján való betöltésére. 

Koren Emil javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés mondjon köszönetet 

Dr. Pálfy Miklós volt dékánnak a Teológiai Akadémia érdekében 

többévi dékánsága alatt kifejtett működéséért. 

A főtitkár-helyettes előterjeszti az Egyházegyetem tanácsának folyó 

évi július 9-én tartott ülésében hozott határozati javaslatát D. Dr. 

Vető Lajos nyug. püspöknek teológiai akadémiai tanárrá való 

meghívása tárgyában. 





  

Az egyetemes közgyűlés a Teológiai Akadémia utolsó három tanévéről 

szóló jelentést tudomásul veszi; köszönetet mond Dr. Pálfy Miklós 

volt dékánnak több tanéven keresztül a Teológiai Akadémia érdekében 

kifejtett munkásságáért. 

Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem tanácsának javaslatára D. 

Dr. Vető Lajos nyug. püspököt a Dr. Ferdinánd István teológiai 

akadémiai tanár lemondása folytán megüresedett vallástudományi 

tanszékre teológiai akadémiai tanárnak egyhangúlag meghívja a 

munkásságára Isten gazdag áldását kéri. 

 

10. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Veöreös Imre megbízott igazgató 

jelentését a Lelkésznevelő Intézetről. Az Intézet teológus lakóinak 

a száma az elmúlt három év alatt 41-ről 25-re csökkent. A jelentés 

rámutat az Intézetnek az Üllői útra költöztetéséből eredő súlyos 

hátrányokra. Ha más, megfelelőbb épület ősszel nem áll 

rendelkezésre, földszinti szobák igénybevételével kell a 

legszükségesebb helyiségeket biztosítani. Friedrich Lajos igazgató 

1956. november 1-én történt lemondása után az Intézet vezetését Dr. 

Wiczián Dezső dékán látta el, 1957. március 18-tól pedig Veöreös 

Imre kecskeméti lelkész végezte az igazgatói teendőket ideiglenes 

megbízás alapján. 1956. szeptemberében nyugalomba vonult Mózes 

Teréz, az Intézet hűséges háztartásvezetője. A háztartásvezetést 

hónapokon keresztül Dr. Wiczián Dezsőné látta el hűséges 

szeretettel. Az Intézet anyagi helyzete súlyos, amit a 

költözködésből és az új elhelyezéséből, valamint az 1956. évi 

kiadásokból eredő 86.000.- forint adósság idézett elő. A 

Lelkésznevelő Intézet 1951. év óta érvényes szabályzatát az 

Egyházegyetem tanácsa 1954. március 11–12-i ülésében hatályon kívül 

helyezte s új szabályzatot léptetett életbe, amely azonban nem 

bizonyult megfelelőnek. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, köszönetet mond 

Friedrich Lajos volt igazgatónak, Dr. Wiczián Dezső dékánnak és 

feleségének, Mózes Teréz nyugalomba vonult háztartásvezetőnek 

fáradozásukért. 

Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi Veöreös Imre kecskeméti 

lelkész ideiglenes igazgatói megbízatását. 

Az egyetemes közgyűlés a Lelkésznevelő Intézet jelenlegi 

elhelyezését alkalmatlannak tartja és sürgős megoldás keresését 

tartja kívánatosnak. 

A Lelkésznevelő Intézet új szabályzatának elkészítésével megbízza az 

Intézet tanácsát, amely a Teológiai Akadémia tanári karának és a 

Lelkésznevelő Intézet igazgatójának előkészítő munkálata alapján 

terjesszen javaslatot az Egyházegyetem tanácsa elé. Az egyetemes 

közgyűlés felhatalmazza az Egyházegyetem tanácsát új szabályzat 

megállapítására és életbeléptetésére. 

 

11. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a Gyülekezeti Segélyről szóló 

jelentést Koren Emil Országos Gyülekezeti Segély vezető előadásában. 

A jelentés szerint a gyűjtés végösszege 1955-ben 270.121,83 forint, 

33.734,08 forinttal több, mint a megelőző évben. A „Négy templomért” 

akció során a vasasi, révfülöpi, csengődi és hernádbüdi gyülekezetek 

összesen 161.952,46 forintot kaptak. Ezenkívül az egyházmegyék 

108.169,35 forintot osztottak ki a rászoruló egyházközségeknek. 





  

 – 1956-ban újra 27.660,09 forinttal emelkedett a gyűjtés eredménye. 

Összesen 297.781,92 forint gyűlt össze, amelyből az országos munka 

190.667,45 forintot oszthatott szét. Az egyházmegyék 107.114,47 

forinttal rendelkeztek. A „Két templomért” akció során a 

somogymeggyesi és a börcsi templomok egyenként 30.000–30.000 

forintban részesültek. – Az Egyházegyetem tanácsa határozatokat 

hozott a Gyülekezeti Segély céljára befolyó összegek kizárólag 

segélyezési célra való felhasználásának és az adminisztrációs 

költségek költségelőirányzati biztosításának érdekében. 

Az egyetemes közgyűlés örömmel tudomásul veszi a Gyülekezeti Segély 

jelentését, illetve a Gyülekezeti Segély munkája gyümölcsének 

állandó gyarapodását, köszönetet mond az adakozó gyülekezeteknek és 

a munka végzőinek. 

 

12. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Kendeh György lelkész 

jelentését a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

szeretetszolgálatának munkájáról. 

A jelentés közli, hogy a külföldi segélyek első szállítmánya 1956. 

november 3-án érkezett a magyarországi ökomenikus bizottsághoz. A 

szeretetszolgálat szempontjából döntő jelentőségű volt az 

Evangélikus Világszövetség kiküldötteinek 1957. évi februári 

látogatása hazánkban. Az érkező segélyek elosztásának irányelveiről 

és egyéb kérdésekről az egyházkerületek elnökségeinek tanácsa 

tárgyalt 1957. február 21-én. A jelentés ismerteti az érkező 

segélyszállítmányok átvételével kapcsolatos nehézségeket, 

tárgyalásokat és megállapodásokat s közli, hogy folyó évi június hó 

30-ig 50 vagon különböző tartalmú szeretetadomány érkezett 

egyházunkhoz. A dán egyházi segélyszerv egy darab kisautóbuszt 

adományozott egyházunknak, amely a szeretetszolgálat céljait 

szolgálja. Az Evangélikus Világszövetség is ajándékozott ugyanilyen 

kisautóbuszt, amely a diakónia munkájában van használatban. A 

jelentés napjáig a kelenföldi gyülekezetben munkálkodó 22 önkéntes 

munkás szolgálatának eredményeképpen 1543 csomag ment egyeseknek, 

ezenfelül 27 szeretetintézmény 101 csomagot kapott. A jelentés 

megemlékezik a gyógyszersegély áldott szolgálatáról s arról, hogy az 

Evangélikus Világszövetség a Rád községben fellépett 

gyermekbénulásos megbetegedések megakadályozására, valamint az 

evangélikus szeretetszolgálat részére összesen 3800 cm
3 
Gamma 

Globulint küldött ajándékképpen 134.000 schilling értékben. – Az 

Amerikai Vöröskereszt adományából egyházunk szeretetszolgálata több 

mint 80 tonna búzaliszt, ömlesztett sajt és tejpor adományt kapott. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést örömmel tudomásul veszi. 

 

13. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Botta István megbízott előadó 

jelentését a Sajtóosztályról. 

A beterjesztett 107 oldalas jelentés 5 fejezetben tárja fel a 

Sajtóosztály elmúlt években folyt működését, jelenlegi helyzetét és 

jövő terveit. Foglalkozik a Sajtóosztály újraszervezésével, azon 

belül a személyi kérdések lezárásával, az eddigi szabályzat és új 

szabályzat-tervezet kérdésével, egyházi lapjaink ügyével és a 

kiadási tervekkel. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

14. Csekey Zoltán, a Nyugdíjosztály ügyvivő-lelkésze, előterjeszti 





  

a Nyugdíjosztály működéséről szóló jelentését. 

A jelentés időrendben sorolja fel a Nyugdíjosztály intézőszervének 

és tanácsának ülésekben hozott intézkedéseit, a Nyugdíjosztály 

anyagi helyzetét s évről-évre az elhunyt, illetve nyugellátásba vett 

lelkészek, lelkészözvegyek számadatait. Közli a személyi 

változásokat s ennek során azt, hogy Dr. Lehel László ügyvivő-

lelkész külföldre távozott s helyébe az egyetemes közgyűlés 

elnöksége Csekey Zoltán volt püspöki irodavezetőt 1957. március 1-i 

hatállyal kinevezte. A jelentés ismerteti azokat a fontosabb 

határozatokat is, amelyeket az Egyházegyetem tanácsa a 

Nyugdíjosztály  tanácsának előterjesztésére hozott. 

Dr. Murányi György felszólalásában helyteleníti, hogy az 1953. VIII. 

tc. alapján a Nyugdíjosztály tanácsa dönthet egyes lelkészek 

magasabb nyugellátása tekintetében. Nem tartja helyesnek a lelkész 

és lelkész közötti különbségtételt, azt sem, hogy e kérdésben 

olyanok döntenek, akik nagyrészt maguk is érdekeltek. 

Hernády Nándor sérelmesnek tartja azt a különbséget, amely a 

korábban és későbben nyugdíjazottak ellátmányának összege között 

van. 

Balikó Zoltán szerint igazságosabb volna, ha azok részesülhetnének 

magasabb nyugellátásban, akik a magasabb összegnek megfelelő 

magasabb nyugdíjjárulékot fizetnek. 

Csekey Zoltán rámutat arra, hogy nyugdíjtörvényünkön csak a zsinat 

változtathat. A régi és új nyugdíjasok ellátása közötti lényeges 

különbség onnan ered, hogy a régi nyugdíjasok ellátását az állam 

fizeti. 

Hernády Nándor szerint a nyugdíjjárulékok felemelésekor kellett 

volna gondoskodni a különbség eltüntetéséről. Újabb 

áldozatvállalások árán is meg kell oldani ezt a kérdést. 

Tátrai Károly új nyugdíjtörvény megalkotását látja szükségesnek a 

véleménye szerint a régi nyugdíjasok ellátását az egyháznak kell 

kiegészítenie. 

Virág Gyula javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés mondja ki, hogy 

egyesek magasabb egyházi nyugdíjban részesítését nem tartja 

kívánatosnak. 

Az egyetemes közgyűlés a Nyugdíjosztályról szóló jelentés tudomásul 

veszi; előterjesztést tesz a zsinati bizottsághoz olyan új 

nyugdíjtörvény-javaslat elkészítése érdekében, amely megfontolja az 

itt elhangzott javaslatokat s tekintetbe veszi a lelkészi 

munkaközösségek idevonatkozó előmunkálatait. 

Az egyetemes közgyűlés felkéri a Nyugdíjosztályt, hogy kellő 

előmunkálatok alapján terjesszen javaslatot az Egyházegyetem 

tanácsán keresztül az egyetemes közgyűlésnek a régi és új 

nyugdíjasok ellátmánya közötti különbség megszüntetésére. 

 

15. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a Diakóniai Osztály működéséről 

szóló jelentést Ruzicska László előterjesztésében. 

A jelentés szerint 1954-ben az országban 18 szeretetotthonban 417 

gondozott volt. Ezeknek a száma 1956 végéig 534-re emelkedett. 1954-

ben az intézményekben 82 alkalmazott működött. A jelentés felsorolja 

azokat a lényegesebb határozatokat, amelyeket a Diakóniai Osztály 

mint tanács hozott. Közli a jelentés, hogy az Egyházegyetem tanácsa 

tudomásul vette több lelkésznek a Diakóniai Osztály szolgálatában 





  

való alkalmazását s részükre díjlevelet állapított meg. 

Hernády Nándor felvilágosítást kér a hajdúszoboszlói üdülőre 

vonatkozólag. 

Az előadó a kért felvilágosítást megadja. 

Az egyetemes taggyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

16. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Ruzicska László jelentését az 

üdülők működéséről. A jelentés közli, hogy az egyetemes közgyűlés 

elnöksége a korábban a Déli Egyházkerület kezelésében állt 

mátraszentistváni, valamint az Egyházegyetem kezelésében állt 

balatonszárszói és bagolyirtási üdülőket egységes irányítás céljából 

a Diakóniai osztályra bízta. A Diakóniai osztály tanácsa folyó évi 

június 28-án tartott ülésén pedig határozatot hozott a 

hajdúszoboszlói üdülő megnyitása tárgyában. A gyógykezeltetési 

offertórium a jövő évtől kezdve mindkét egyházkerületben 

többgyermekes, kisebb keresetű lelkészcsaládok üdültetését fogja 

lehetővé tenni. Pénzügyi tekintetben az üdülők rendben vannak, de 

mindegyik üdülőben az épületek és berendezése, főleg egészségügyi 

felszerelések korszerűsítése kikerülhetetlen. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s egyben 

tudomásul veszi, hogy az egyházi üdülőket kezelés végett a Diakóniai 

osztály vette át. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy az üdülők részére 

engedélyezett offertóriumokat gyógykezeltetési offertóriumként 

mindkét egyházkerületben nagyobb családú és kisebb keresetű 

lelkészek üdültetésére kell fordítani.  

Az egyetemes közgyűlés szükségesnek tartja az üdülők korszerűbb 

berendezését és felszerelését, legfőképpen pedig az egészségügyi 

szervek által előírt követelmények teljesítését. 

Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond a külföldi adakozóknak, az 

egyházi segélyszolgálatnak és a segélyszolgálat vezetőjének, Kendeh 

Györgynek azért a nagy értékű támogatásért, amelyet ruházati 

anyagban és élelmiszerben az üdülőknek juttattak. 

 

17. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Dr. Mályusz Elemér egyetemes 

levéltáros jelentését a levéltár működéséről, Dr. Gaudy László 

előadásában. 

A jelentés szerint Sopronból a gyámintézet levéltári anyagot, 

valamint az özv. Payr Sándorné által átadott levéltári hagyatékot, 

Győrből a Dunántúli Egyházkerület levéltári anyagát Pestre 

szállították még 1954-ben. Komoly lépések történtek a felszállított 

anyag megfelelő, szabályos elhelyezésére a rendelkezésre álló 

helyiségek átrendezésével. 1955-ben és 1956-ban Dr. Wiczián Dezső és 

Dr. Sólyom Jenő teológiai akadémiai tanárok, valamint Dr. Gyapay 

Gábor történész, levéltáros segítettek, a levéltári munka azonban 

állandó munkaerőhiánnyal és pénzhiánnyal küzd. Legalább évi 5.000.- 

forint volna szükséges irattartók beszerzésére. Dr. Gyapay Gábort 

pedig havi 400.- forint tiszteletdíjjal alkalmazni kellene a 

levéltári munkában. 

Túróczy Zoltán püspök közli, hogy az Egyházegyetem 

költségelőirányzata biztosít olyan tételt, amiről a levéltáros eddig 

nem tudott. Ez is azonnal felhasználható. 





  

D. Ordass Lajos püspök, egyházi elnök bejelenti, hogy Porkoláb Márta 

nyug. vallástanárnak heti egy napra a levéltárba való beosztásával 

igyekezett a munkaerőhiányon enyhíteni. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s kéri az 

elnökséget, hogy a jelentésben foglalt javaslatokat tanulmányozza s 

a lehetőséghez képest keressen megoldást. 

 

18. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Dr. H. Gaudy László egyetemes 

könyvtáros jelentését az egyetemes könyvtár működéséről. 

A jelentés szerint 1954-ben az egyetemes egyház épületeinek 

különböző helyein rendezetlen állapotban levő könyvek egy részét 

sikerült a kutatóhelyiségekben elhelyezni. Ugyanide kerültek a néhai 

Podmaniczky Pál egyetemi tanár könyvtárából egyetemes egyházunknak 

kiutalt könyvek. A Podmaniczy-Degenfeld könyvtárt átépítették s 

annak helyiségei gyűlésekre használhatók. A rendezés munkájában 

Szimonidesz Lajos nyug. tábori püspök vezetésével a segédlelkészek 

hónapokon keresztül elismerést érdemlő munkát végeztek. Megtörtént a 

könyvtár és levéltár teljes szétválasztása. A könyvtár így kutatók 

által is használható állapotba került, 1955-ben 87 kölcsönvevőnek 

808 kötetet tudott kiadni. 1954-ben Virág Jenő könyvtáros a 

Teológiai Akadémia könyvtárába távozott, utódja Dr. Ferdinánd István 

teológiai akadémiai tanár az 1955. év végével vált meg a könyvtár 

szolgálatából. Az 1956. október–novemberi események a könyvtár 

állagában kárt nem okoztak. A könyvtár állománya körülbelül 80.000 

kötet, ebből több mint kétharmad világi anyag. A katalogizált 

könyvek száma 3.000-en felül van. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul vette. 

 

19. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a Luther Márton Intézet 

működéséről szóló jelentést Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész 

előterjesztésében. 

A jelentés szerint az Intézet elsorvadt. Helyiségeibe a 

Lelkésznevelő Intézet költözött, jelenlegi helyén sem a 

kántorképzés, sem az egyházi munkásképzés szolgálatát nem tudja 

ellátni. A Budapest, Vöröshadsereg útja 193. szám alatti Budai 

Szeretetotthonnal történt megállapodás alapján Budapesten tartózkodó 

lelkészeknek tud átmeneti szállást nyújtani. Kívánatos volna az 

Intézet megfelelőbb elhelyezése s esetleg a Diakónia osztállyal való 

együttműködés útján újraélesztése. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

20. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Dr. Göttche Ervin egyetemes 

ügyész jelentését a biztosításokról. 

A jelentés szerint a gyülekezetek 1954 óta részesültek 

tűzkárbiztosítási segélyben. A segélyösszeg meghaladja a 10.000.- 

forintot. Az Egyházegyetem és az Állami Biztosító között létrejött 

megállapodás a korábbi keretszerződést kiterjesztette a korábban 

kötelező biztosítás alá eső épületekre is, a biztosítási 

feltételeket pedig viharkárokra is kiterjesztette. 

Az egyetemes közgyűlés az 1957. február 25-én a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem részére D. Ordass Lajos püspük és az 

Állami Biztosító részéről Köves András, 





  

a főigazgatóság vezetője által aláírt és az 1956. évi 36. sz. 

törvényerejű rendelet következtében megkötött, függeléknek címzett 

megállapodást jóváhagyólag tudomásul vesz. 

 

21. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Sztehlo Gábor meliorációs 

bizottsági ügyvivő bejelentését a Meliorációs bizottság 1956. évi 

működéséről. A jelentés szerint 1955. december 31-én 180 adós 

tartozása 378.426,21 forintot tett ki. 1956-ban ez az összeg több 

mint 40.000.- forinttal emelkedett. 1956-ban 132 adós több mint 

48.000.- forintot törlesztett; 69 adós nem teljesítette 

kötelezettségét. Az Egyházegyetem tanácsa utasította a Meliorációs 

bizottság ügyvezetőjét, hogy a nem fizető lelkészek névsorát 

terjessze a püspökök elé, tartozásuknak helyi javadalmukból való 

letiltása végett. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

22. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a lelkészi munkaközösségekről 

szóló jelentést, Scholz László megbízott országos vezető 

előadásában. 

A jelentés mindhárom tárgyévre nézve részletes kimutatást közöl az 

egyes egyházmegyékben tartott ülések és összejövetelek számáról, s 

ismerteti a munkaközösségek működését irányító központi 

irányelveket. Említést tesz az évről-évre megtartott nyári lelkészi 

továbbképző konferenciákról, a segédlelkész konferenciákról, a 

belföldi tudományos ösztöndíjakról és a 10.000.- forintos 

pályázatról, amit 1954. novemberében tett közzé a munkaközösségek 

országos vezetője, a legjobb dolgozatok jutalmazására. A lelkészi 

önsegélyezés országosan folyt. A jelentés végül beszámol az 1956. 

december 13-i országos lelkészértekezletről, amelyen a lelkészi 

munkaközösségek ideiglenes vezetésére Scholz László, a MELE volt 

elnöke kapott megbízást. A lelkészi munkaközösségek új 

szabályzattervezetét kiadták a lelkészi munkaközösségeknek. A 

beérkező megjegyzések alapján a szabályzattervezet készítője, Prőhle 

Károly, elvégezte a szükséges javításokat s a tervezetet az 

Egyházegyetem tanácsa szabályzatként megállapította a tudomásulvétel 

végett a mai közgyűlés elé terjesztette. 

Dr. Wiczián Dezső bejelenti, hogy a lelkészi munkaközösség által a 

Teológiai Akadémián létesített egy ösztöndíjas helyet az elmúlt 

évben nem lehetett betölteni, mert a felajánlott ösztöndíj összege 

nem folyt be. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

23. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az egyetemes számvevőszék 

működéséről szóló jelentést Dr. Szilády Jenő számvevőszéki elnök 

előterjesztésében. A számvevőszék három plenáris ülésben vizsgálta 

felül az Egyházegyetem és intézmények számadásait 1954-től kezdve 

úgy, hogy csoportos bizottságokat alakított s azok 12 esetben 

vizsgálták meg az egyes pénztárakat. Vizsgálata eredményét az 

Egyházegyetem tanácsa elé terjesztette, a megvizsgált számadások 

közül az Egyetemes Sajtóosztály 1954. és 1955. évi zárszámadását nem 

ajánlotta elfogadásra s azokat az Egyházegyetem tanácsa nem is 

fogadta el. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

24. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Péter Lajos egyetemes pénztáros 

előterjesztésében az ECLOF kölcsönről szóló jelentést. 





  

A Budapest-Deák téri egyházközség 1955-ben 30.000.- forint, a vasas-

marázai egyházközség 1956-ban 20.000.- forint ECLOF-kölcsönben 

részesült. Egyházunk a református egyházzal történt elszámolás 

alapján még 40.000.- forint tőkére jogosult úgy, hogy a fennálló 

kölcsöntartozások rendezése után 130.000.- forint kihelyezhető tőke 

fog az egyház rendelkezésére állani. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi s felkéri a 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa ECLOF Intézőbizottsága 

evangélikus tagjait, tegyenek előterjesztést az egyetemes közgyűlés 

elnökségének olyan tárgyalások megindítására, amelyeknek 

eredményeképpen egyházunk az ECLOF-tőkét saját kezelésbe vehesse. 

 

25. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja a Közös Alap 1954–55–56. évről 

szóló zárszámadásáról és 1957. évi költségvetéséről szóló jelentést 

Péter Lajos egyetemes pénztáros előterjesztésében. 

A számadásokat az egyetemes számvevőszék az Északi Egyházkerület 

kérésére tételről-tételre átvizsgálta. A három év zárszámadásának 

egyenlege 80,15 forint maradvány. Az 1957. évi költségvetés a 

fedezeti oldalon 32.386,15 forint, a szükségleti oldalon 32.364.- 

forinttal 22,15 forint maradványt mutat. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

26. Péter Lajos egyetemes pénztáros jelentést tesz a Lelkészképző 

Intézet költözködésének és ezzel kapcsolatos átalakítási 

munkálatoknak költségeiről. A szállítási, kőműves, festési, 

szerelési, kályhás és vegyes költségek 61.621,60 forintot tettek ki, 

ezt az összeget csökkentette a Diakóniai osztály 1.000.- forintos 

térítése tüzelőért. A Tessényi-féle lakásban végzett munkálatok 

költségei összesen 7.705.- forintot tettek ki. E célra az Északi 

Egyházkerület 7.700.- forintot juttatott. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

27. Rédey Pál jelentést tesz a Protestáns Egyházak Üzemi Konyhájának 

1955–56. évi működéséről. 

A Protestáns Egyházak Üzemi Konyhája a Protestáns Menza jogutódja. 

Az elmúlt esztendőben az legtöbb problémát a menza jellegről az 

üzemi konyha jellegre való áttérés és az étkezők olyan számának a 

biztosítása okozta, hogy az üzem rentábilis legyen. Egy nagyobb és 

több törpevállalat vette igénybe a konyhát s ez tette lehetővé a 

legszükségesebb beruházások eszközlését. A konyha a Lelkésznevelő 

Intézetnek is segítségére sietett, míg annak saját konyhája nem 

volt. Sok nehézséget jelent a megfelelő személyzet biztosítása is az 

üzemi konyhán megállapított alacsony munkabérek miatt. A folyó év 

tavaszán külföldi segély igénybevételével sikerült a konyhában és 

ebédlőben jelentékeny renoválást végeztetni. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

 

28. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Az egyházi építkezéseket 

jóváhagyó bizottság működéséről szóló jelentést. A jelentést Dr. 

Göttche Ervin egyetemes ügyész terjeszti elő. 

A bizottsághoz 41 régebbi és 9 újabb építési engedély kérvény 

érkezett. A bizottság a kérvényeket felülvizsgálat, javaslatokat 





  

tett, szükség szerint szakértői helyszíni szemlét tartatott. A 

bizottság munkáját sokszor nehezítette, hogy az illetékes 

lelkészektől nem kapta meg a kért felvilágosításokat. 

A jelentés tudomásul szolgál. 

 

29. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja Benczúr László 

előterjesztésében a kántorképzésről és gyermekmunkáról szóló 

jelentést. 

A jelentés megemlékezik a középfokú kántori tanfolyamoknak a Luther 

Márton Intézetben való megszűnéséről, majd a fóti Mandák Intézetnek 

a kántorképzés terén végzett szolgálatáról és áldozatkészségéről. Az 

Egyházegyetem tanácsa 1956. január 27-én egy kántorképesítő 

bizottságot létesített. Ez a bizottság elkészítette a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem kántori tanfolyamainak szervezeti és 

képesítő vizsgai szabályzatát, amit azonban az Egyházegyetem tanácsa 

még nem tárgyalt le. Kiváló egyházi muzsikusaink vezetésével és 

zeneileg képzett fiatal lelkészek közreműködésével 1956-ban 

megindultak a kántortovábbképző konferenciák. A fóti kántorképző 

tanfolyamok három hónaposak voltak. Az 1956-os tanfolyam résztvevői 

csak kéthónapos képzést kaptak, 1957 folyamán további kéthónapos 

képzésben részesülnek s ezután nyerhetnek segédkántori 

bizonyítványt. A Luther Márton Intézetben 1954-ben volt utoljára 

kántori tanfolyam, 1957 őszén újabb tanfolyam van tervbe véve. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi; ugyancsak 

jóváhagyólag veszi tudomásul az egyetemes kántorképesítő bizottság 

létesítését s örvend eddig végzett szép munkájának. 

Az egyetemes közgyűlés „A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

kántori tanfolyamainak szervezeti és képesítő vizsgái szabályzat”-

tervezetét az Egyházegyetem tanácsának tárgyalás, illetve 

szabályzatalkotás végett kiadja. 

Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond a kántorképesítő bizottság 

zenész tagjainak, valamint ifj. Tóth-Szöllős Mihály, Dóka Zoltán, 

Gáncs Aladár, Marschalko Gyula, Trajtler Gábor és Kiss János 

lelkészeknek a kántortovábbképző konferenciák körül kifejtett odaadó 

munkájukért. 

 

30. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Egyházegyetem tanácsának 

jelentését a rehabilitációs ügyekről, Dr. Göttche Ervin egyetemes 

ügyész előterjesztésében. 

A jelentés szerint az egyetemes törvényszék teljes ülése 1956. 

október 8-án rehabilitálta D. Ordass Lajos püspököt, jelenleg az 

egyetemes törvényszék előtt van Zászkaliczy Pál, Buchalla Ödön és 

Glatz József rehabilitációs ügye. Az  Egyházegyetem tanácsa 1956. 

december 11-i ülésén letárgyalta Túróczy Zoltán és Szabó József 

püspökök, D. Radvánszky Albert, Dr. Csengődy Lajos, Csákó Gyula, 

Menyhár István és Hernády Nándor rehabilitációs ügyét. Az 

Egyházegyetem tanácsa folyó évi július 9-én tartott ülésében 

határozatot hozott Molitorisz János, Dávis János, Prőhle Sándor, 

Groó Gyula, Kovács István (Csönge), Marcsek János, Rohály Mihály, 

Zay László, Horámusz Pál, Dr. Deák János, Dr. Kiss Jenő, Budaker 

Oszkár, Nagy Lajos (Gyúró), Dr. H. Gaudy László, Dr. Herényi István, 

Sréter Ferenc, Ocskay Frigyes, Dr. Ferdinánd István, Breuer Oszkár, 

Dr. Jánossy Lajos és 





  

Krecsák János rehabilitációs ügyében. 

Az előadó ismerteti Dr. Herényi Istvánnak a rehabilitációs eljárás 

nevének megváltoztatására vonatkozó javaslatát s az Egyházegyetem 

tanácsának idevonatkozó határozatát, mellyel a javaslatot nem tartja 

megvalósíthatónak. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, Dr. Herényi 

Istvánnak a rehabilitációs eljárás neve megváltoztatására vonatkozó 

javaslata felett napirendre tér. 

 

31. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Egyházegyetem tanácsa által 

felterjesztett szabályzatokat, ügyrendeket és elvi határozatokat. 

Ennek során: 

a) Scholz László, a lelkészi munkaközösségek megbízott országos 

vezetője előterjeszti az Egyházegyetem tanácsa által folyó évi 

július hó 9. napján megállapított „A magyarországi evangélikus 

egyház lelkészi munkaközösségeinek szabályzatá”-t. 

Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem tanácsa által alkotott „A 

magyarországi evangélikus egyház lelkészi munkaközösségeinek 

szabályzatá”-t egyhangúlag tudomásul veszi. 

 

b) Botta István, a Sajtóosztály megbízott előadója, előterjeszti a 

magyarországi evangélikus egyház sajtószolgálatáról szóló 

szabályzatot, amelyet az Egyházegyetem tanácsa folyó évi július 9-i 

ülésén 20. jegyzőkönyvi pontban foglalt határozatával módosítások 

után elfogadott és az egyetemes közgyűlés elé terjesztett. 

Dr. Sólyom Jenő felszólalásában rámutat arra, hogy a szabályzat 

megállapítója és hatályba léptetője az egyetemes közgyűlés. A 

szabályzat 33. §-ával kapcsolatban rámutat a nyomtatott dokumentáció 

fontosságára. 

Mesterházy Ferenc túlzottnak tartja főkönyvelő beállítását, ha 

mellette még könyvelők is vannak. 

Murányi György szerint a Sajtóosztály munkájának mindvégig az egyház 

munkájának kell lennie. Véleménye szerint a Sajtóosztály személyi 

állománya túlméretezett. Nem lehet a Sajtóosztály azoknak a 

menedékhelye, akiknek mindenképpen kenyeret kell adni. 

Zimmermann Aladár szerint a Sajtóosztály kereskedelmi vállalat is. 

Fenn kell tartania magát, sőt olcsó sajtótermékekkel kell ellátnia a 

gyülekezeteket. Ezért indokolatlannak tartja a kötelező 

sajtóoffertóriumot. 

D. Ordass Lajos ismerteti az Egyházegyetem tanácsának azt a 

határozatát, amely az esperesek kötelességév teszi, hogy a rászoruló 

gyülekezetek és gyülekezeti tagok névsorát felterjesszék abból a 

célból, hogy a Sajtóosztály azokat ingyen lappéldányokkal és 

sajtótermékekkel támogassa. 

Görög Tibor felszólalásában szintén sokallja a könyvelők számát. 

Dr. Keken András rámutat arra, hogy megfelelő számú munkaerő 

beállítása mindig anyagilag megtérül. 

Balikó Zoltán felveti a kérdést, szükséges-e minden helyre lelkészi 

képesítésű munkaerő. Súlyos hibának tartja, hogy az ügyvivő-lelkészi 

tiszt betöltése újra halasztást fog szenvedni. 

Grünvalszky Károly felszólalásában azt kívánja, hogy a szabályzat a 

Sajtóosztályt kötelezze a Központi Alap táplálására, javasolja 





  

továbbá, hogy az Egyházegyetem tanácsa nyerjen felhatalmazást a 

központi egyházi alkalmazottak fizetésének arányosítására. A 

Sajtóosztály tisztviselőinek illetménye ne legyen magasabb, mint 

más, hasonló munkakörben alkalmazott egyházi tisztviselők fizetése. 

Szükség van az egyházban egy mérlegképes főkönyvelőre, de a 

Sajtóosztályon külön főkönyvelésre szerinte nincs szükség. 

Zimmermann Aladár javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés tegyen 

előterjesztést a zsinatnak a kötelező sajtóoffertórium eltörlésére. 

Veöreös Imre javasolja, hogy a közgyűlés a javaslatot adja vissza, 

újabb tárgyalásra a főkönyvelő hatásköre tekintetében. 

Grünvalszky Károly azt tartja szükségesnek, hogy a Sajtóosztály 

alkalmazottainak fizetését ne a sajtótanács, hanem az Egyházegyetem 

tanácsa állapítsa meg. 

Dr. Mády Zoltán szerint a szabályzatot ki kell próbálni s később 

lehet javítani. 

Boros Lajos javasolja, hogy a sajtóoffertóriummal ne a Sajtóosztály 

rendelkezzék. 

Hernády Nándor szerint a Sajtóosztályt arra kell kötelezni, hogy az 

offertóriumot teljes egészében olcsó sajtótermékek kiadására 

fordítsa. 

D. Ordass Lajos megnyugtatóbbnak tartja, hogy a sajtókiadási tervet 

a sajtótanács dolgozza ki és nem egy nagy testület határoz 

ötletszerűen. 

Bácsi Sándor felszólalásában a bizalom szükségességét hangsúlyozza. 

Botta István előadó többszöri felszólalásában egyfelől 

felvilágosításokat ad a felszólalásokkal kapcsolatban, másfelől 

indokolja a dokumentációs alosztály elnevezését s a főkönyvelő 

alkalmazásának szükségességét. 

Az egyetemes közgyűlés a Magyarországi Evangélikus Egyház 

sajtószolgálatáról szóló szabályzatot az Egyházegyetem tanácsa által 

javasolt módosításokkal megállapítja és hatályba lépteti. A 

szabályzat e jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

Egyben határozatilag kimondja, hogy a Sajtóosztály mindazon 

alkalmazottai illetményének megállapításánál, akiknek nem az 

Egyházegyetem tanácsa ad ki díjlevelet, a megállapítás, illetve 

jóváhagyás jogot az Egyházegyetem tanácsának kell biztosítani. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja a sajtótanácsot, hogy a 

sajtóoffertóruim bevételének felhasználásával a gyülekezeti munka 

számára szükséges, olcsó építő kiadványokat bocsásson a lelkészi 

hivatalok rendelkezésére. 

 

c) Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész bejelenti, hogy az 

Egyházegyetem tanácsa 1956. október 8-án hat paragrafusból álló elvi 

határozatot hozott az egyházi rehabilitációs eljárásról, amelyet az 

Egyházegyetem tanácsa 1956. évi december hó 11-i ülésében hozott 

határozatával módosított. 

A bejelentés tudomásul szolgál. 

 

d) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Egyházegyetem tanácsának 

javaslatát a külön fegyelmi bíróság hatáskörének ideiglenes 





  

átruházása tárgyában. 

Az 1952. évi I. tc. rendelkezése következtében az Egyházi Törvények 

VIII. tc. 11. §-ának előírása szerinti külön fegyelmi bíróságot nem 

lehet kiegészíteni. Míg a zsinat új törvény alkotásával a hiányt 

pótolni tudja, gondoskodni kell a felső egyházi tisztségeket betöltő 

egyházi tisztviselők fegyelmi ügyeiben eljáró bíróságról. A 

rehabilitációs eljárások ügyében hozott elvi határozat értelmében az 

egyetemes törvényszék teljes ülésének kiküldése látszik számításba 

jöhető megoldásnak. 

Az egyetemes közgyűlés mindaddig, míg az egyház külön fegyelmi 

bírósága törvényalkotás útján meg nem alakítható, megbízza és 

felhatalmazza az egyetemes törvényszék teljes ülését arra, hogy a 

külön fegyelmi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben döntsön. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja a zsinat elnökségét arra, hogy az 

egyház törvénykezési eljárásában mutatkozó hiányt törvényhozási úton 

mielőbb pótolja. 

 

e) Az egyetemes főtitkár-helyettes bejelenti, hogy az Egyházegyetem 

tanácsa 1955. évi március hó 15–16-i ülésén „A lelkészi hivatali 

munka rendtartása” címen szabályzatot alkotott s azt 1955. április 

1-ével hatályba léptette. Az egyetemes közgyűlés elnöksége a 

rendtartást 1955. március 28-án a lelkészi hivataloknak megküldette 

s annak végrehajtását kötelezővé tette. 

A bejelentés tudomásul szolgál. 

 

32. a.) Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az Egyházegyetem tanácsának 

javaslatát sajtótanács választására. 

Dr. Mihály Dezső aljegyző felolvassa azok nevét, akiket az 

Egyházegyetem tanácsa a megállapított új szabályzat 

tekintetbevételével a sajtótanács hivatalból, illetve választás 

alapján való tagjaiul javasol. A javaslat a közgyűlés színhelyén 

kifüggesztett választási névsorok között is szerepel. 

Jakus Imre Dr. Szalatnay Rezső megválasztását javasolja. 

Dr. Pálfy Miklós szükségesnek tartja, hogy az ifjúsági 

sajtóbizottság is képviselve legyen a sajtótanácsban. Dr. Kósa Pál 

helyett Mezősi György megválasztását javasolja. 

Szabó József lelkészek mellett világi egyháztagok választását is 

szükségesnek tartja. 

Koren Emil Németh István és Dr. Szalatnay Rezső megválasztását 

javasolja, ez utóbbit Kendeh György helyett tartja 

megválasztandónak. 

Botta István megemlíti, hogy a sajtótanács taglétszáma zárt, a 

javaslatnál célszerűségi és anyagi szempontokat is figyelembe 

vettek. 

Virág Gyula Kendeh György helyett Bőjtös Sándor megválasztását 

javasolja. 

A világi elnök szavazást rendel el. A nyílt szavazás során az 

Egyházegyetem tanácsának javaslatai mellett 23-an, a javaslat ellen 

8-an szavaztak. 

Az egyetemes közgyűlés a megtörtént szavazás alapján megválasztja a 

sajtótanácsot, amelynek elnöksége az egyetemes közgyűlés elnöksége, 

hivatalból való tagjai 





  

az egyházkerületek püspökei és felügyelői, az Országos Lelkészi 

Munkaközösség vezetője, a Teológiai Akadémia kiküldött tanárai, a 

Sajtóosztály előadója és főkönyvelője, a Sajtóosztály kiadásában 

megjelenő lapok felelős szerkesztői, az egyetemes ügyész és főtitkár 

és a kiadószerkesztő. 

Választott tagjai: Csepregi Béla, Koren Emil, Zaszkaliczky Pál, Dr. 

Kósa Pál, Káldy Zoltán, Szabó József, Várady Lajos, Kendeh György, 

Balikó Zoltán, Görög Tibor. 

Póttagjai: Gyöngyösi Vilmos, Hafenscher Károly, Kiss György, Mezősi 

György, Vető Béla. 

 

b) Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész előterjeszti az Egyházegyetem 

tanácsának javaslatát, amely szerint a tanács a Sajtóosztály előadói 

tisztségének betöltésére nem tesz javaslatot az egyetemes 

közgyűlésnek s a tisztség betöltését későbbi időre halasztja. 

Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem tanácsának javaslatára a 

Sajtóosztály előadói tisztségének betöltését elhalasztja. 

 

33. Az egyetemes közgyűlés Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész 

előadásában tárgyalja a beérkezett fellebbezéseket. 

Marcsek János a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

nyugdíjintézeti bizottságának 1953. május 20-án tartott ülésén a 79. 

jegyzőkönyvi pontban hozott határozata ellen beadott fellebbezését 

az Egyházegyetem tanácsa 1954. március 12-én elutasította. További 

rendes jogorvoslatnak ezen határozat ellen tulajdonképpen helye 

nincs, minthogy azonban ezt a határozatot Marcsek János 

fellebbezéssel és panasszal támadta meg és kifejezetten kérte, hogy 

az Egyházegyetem közgyűlése is foglalkozzék az üggyel, így a 

jelenlegi közgyűlés tárgyai közé ezt a panaszt felvettük. 

Tekintettel azonban arra, hogy Marcsek János rehabilitációja az 

1957. július 9. napján tartott egyházmegyei tanácsülésen megtörtént 

és ez a rehabilitációs határozat megállapította azt, amit jelen 

panaszában kér, hogy nyugdíjazása ügyében törvénysértés történt és 

az általa a végrehajtási utasítással szemben elfoglalt álláspont 

volt a törvényes, így ugyanennek a kimondása az ő panaszával 

kapcsolatban feleslegessé válik. Az előadó javasolja, hogy a 

közgyűlés a fenti rehabilitációs határozattal vegye elintézettnek 

Marcsek János panaszát is. 

Az egyetemes közgyűlés Marcsek János panasza ügyében tudomásul veszi 

az Egyházegyetem tanácsának 1957. július 9-én 6/f. jegyzőkönyvi 

pontban hozott rehabilitációs határozatát, mint amely határozattal 

ez a panasz is elintézést nyert. 

 

34. Az egyetemes közgyűlés tárgyalja az egyházkerületek 

felterjesztéseit az Egyházegyetem tanácsi jegyzőkönyve sorrendjében, 

különösen azokat, amelyek határozatot igényelnek. 

a) A Déli Egyházkerület felterjesztette a Tolna-baranyai 

egyházmegyei lelkészi munkaközösség javaslatát szórványoffertórium 

elrendelése tárgyában. Az Egyházegyetem tanácsa a javaslatot magáévá 

téve terjesztette fel az egyetemes közgyűlés elé. 

 

Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem tanácsának 





  

javaslatára elrendeli, hogy minden gyülekezetben évente egy kötelező 

offertóriumot kell tartani a szórványmunka támogatására. Az 

offertórium időpontja szeptember első vasárnapja. 

 

b) Az Északi Egyházkerület felterjesztette az 1957. április 24-i 

„Nyílt Nap”-on elhangzott javaslatot, hogy az Egyházegyetem 

pénztárába az állam által megvásárolt földek ára címén befolyó 

összeget a volt földtulajdonos egyházközségek és intézmények között 

a vételár arányában százalékszerűen ossza fel. 

Az Egyházegyetem tanácsa javasolta, hogy az egyetemes közgyűlés a 

javaslatot tanulmányozás végett adja ki a Központi alapi 

bizottságnak. 

Boros Lajos rámutat a kis gyülekezetek súlyos veszteségeire.  

Gartai István szerint a befolyó összeg el nem osztása 

bizalmatlanságot okozott. 

Grünvalszky Károly javasolja, hogy az elnökség kapjon megbízást ez 

ügyben az állammal való tárgyalásra. 

Túróczy Zoltán hangsúlyozza, hogy az egyház akkori vezetőségének nem 

volt felhatalmazása a földek árával való rendelkezésre. 

Lukácsy Dezső szerint az egyház becsületügye, hogy az egyes 

gyülekezetek az eladott földekért ellenértéket kapjanak. 

Grünvalszky Károly szerint az állam bizonyos célú rendeltetéssel 

utalta át a földek vételárát. 

Dr. Göttche Ervin megjegyzi, hogy az egyházközségek annakidején nem 

tiltakoztak, annál kevésbé, mert minden egyházközség közvetve 

részesült az állam által kiutalt globális összegből. 

Grnák Károly, az Állami Egyházügyi Hivatal osztályvezetője 

megemlíti, hogy az állam valóban azzal a rendeltetéssel utalta ki a 

pénzt, hogy azt a kongruacsökkenés ellensúlyozására használja fel az 

egyház. Az összeg ilyen felhasználásából az egyháznak haszna lett s 

ez volt az egyházi vezetőség dicséretére szolgál. 

Boros Lajos szerint, ha más mód nincs, külföldi segélyből kell 

kártalanítani a károsodott gyülekezeteket. 

Grünvalszky Károly javasolja, hogy a közgyűlés a kérdést tegye át a 

Központi alapi bizottsághoz s adjon  megbízást az elnökségnek e 

tárgyban a kormánnyal való tárgyalásra. 

Az egyetemes közgyűlés az állam által megvett földek globálisan 

átutalt vételára hovafordításának ügyét tanulmányozás végett kiadja 

a Központi alapi bizottságnak s egyben megbízza az egyetemes 

közgyűlés elnökségét, hogy e kérdést az állammal tárgyalja le. 

 

35. Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész ismerteti Sréter Ferenc 

lelkésznek az általa vezetett „Evangélikus Testvérgyülekezet” 

nevében beadott nyilatkozatát, valamint az Egyházegyetem tanácsának 

folyó évi július 9-én e beadvány tárgyában hozott határozatát, 

amelyben a tanács Sréter Ferencet és közösségét az evangélikus 

egyházba való visszatérésre kéri. 

Az egyetemes közgyűlés az előterjesztést tudomásul veszi. 

 

36. Az egyetemes közgyűlés elnöksége felszólítja azokat a 

jelenlevőket, akiket a közgyűlés egyetemes tisztségre megválasztott, 





  

a hivatali eskü letételére. 

Dr. Velsz Aladár egyetemes világi főjegyző és Dr. Keken András 

egyetemes egyházi főjegyző a hivatali esküt leteszi. 

 

37. Az egyetemes közgyűlés határozatot hoz az egyetemes közgyűlésen 

résztvevők útiköltségei és napidíjai tárgyában. 

Az egyetemes közgyűlés kimondja, hogy a közgyűlés hivatalból való 

tagjai részére az Egyházegyetem pénztára megtéríti a gyorsvonati 

fapados osztályú menetjegyet s a közgyűlés napjára a vidékről 

felutazó tagok részére napi 55.- forint napidíjat állapít meg. 

 

38. Dr. Mády Zoltán világi elnök megköszöni a résztvevők türelmét és 

hozzászólásait a közgyűlést előkészítők lelkiismeretes munkáját, s a 

közgyűlést berekeszti. 

 

Az egyetemes közgyűlés D. Ordass Lajos egyházi elnök imádságával ért 

véget. 

 

 

Dr. Mády Zoltán sk. egyházkerületi felügyelő, egyetemes felügyelő h. 

Dr. Velsz Aladár sk. egyetemes világi főjegyző 

Dr. Mihály Dezső sk. egyetemes világi aljegyző 

D. Ordass Lajos sk. püspök, egyházi elnök 

Dr. Keken András sk. egyetemes egyházi főjegyző 

Joób Olivér sk. egyetemes egyházi aljegyző 

Kalavszky Kálmán sk. egyetemes egyházi aljegyző 

 

 

 

Hitelesítjük: 

Dr. Göttche Ervin sk. 

Dr. Jugovics Lajos sk. 

Dr. Boleratzky Lóránd 

Veöreös Imre sk. 

Görög Tibor sk. 
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A LELKÉSZI HIVATALI MUNKA RENDTARTÁSA 

 

BEVEZETÉS 

I. FEJEZET: A gyülekezeti lelkész hivatali munkája 

1. Lelkészi szolgálati napló 

2. A gyülekezeti lelkészi munka terve 

3. Anyakönyvek 

4. Iktatókönyv, irattár 

5. Személyi nyilvántartások 

6. Jegyzőkönyvek 

7. Hirdetőkönyv 

8. Egyházhatósági rendelkezések gyűjteménye 

9. Az egyházközség története és térképe 

10. Határidő napló 

11. Pecsétek 

12. Háztartási könyvek 

13. Levéltár 

II. FEJEZET: Az igazgató-lelkésznek és az egyházközség többi 

lelkészének hivatali munkája 

III. FEJEZET: A lelkészi iroda 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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BEVEZETÉS 

 

1. §. Az E. T. 1953. évi V. tc. 6. §-a szerint az egyházközség 

lelkészei lelkészi hivatali munkát is végeznek. A jelen rendtartás 

arra szolgál, hogy az egyházközség lelkészei a lelkészi hivatali 

munkát jó renddel végezzék. 

A lelkészi hivatali munka jó rendje elsősorban abban segíti a 

lelkészeket, hogy sajátos szolgálatukat, az evangélium hirdetését 

híven végezzék. 

A jó rend megállapítása és megkövetelése megkönnyíti a lelkészek 

munkáját is, a felügyeletet és ellenőrzést is. 

 

I. FEJEZET 

 

1. Lelkészi szolgálati napló 

 

2. §. A gyülekezeti lelkész a lelkészi szolgálat naplót a kiadott 

minta szerint rendszeresen vezeti. Folyamatosan feljegyzi abba az 

egyházközségben végzett istentiszteletek idejét, helyét, énekeit, 

az igehirdetés alapigéjét és témáját, az offertórium összegét, a 

szolgáló lelkész nevét és a többi lelkészi cselekményeket, továbbá 

a jegyzet rovatba: lelkészi szolgálatával összefüggő tevékenységét 

és más egyházközségben végzett szolgálatát. 

3. §. A kötelezően megőrzendő igehirdetéseket vagy igehirdetés-

vázlatokat a gyülekezeti lelkész a lelkészi szolgálati napló 





  

mellékleteként összegyűjtve őrzi, az iktatókönyvben gyűjtőszámmal 

ellátja és az év végén irattárba helyezi. 

4. §. Az önkéntes jelentkezők iskolai vallásoktatásáról külön 

munkanaplót kell vezetni. E munkanaplót az vezeti, aki a 

vallásoktatást végzi. E munkanaplónak a vallásoktatásban részesülő 

tanulók névsorát, személyi adatait is tartalmaznia kell. 

5. §. A nem lelkészi egyházi munkások szolgálatáról a gyülekezeti 

lelkész ellenőrzésével részletes munkanaplót kell vezetni. 

6. §. A lelkészi szolgálati naplót és a többi munkanaplót az év 

végén, illetőleg lezárásuk után iktatószámmal ellátva irattárba 

kell helyezni. 

 

2. A gyülekezeti lelkész munkaterve 

 

7. §. A gyülekezeti lelkész a következő egyházi év munkatervét 

lelkészi munkatársaival megbeszéli, az egyháztanáccsal 

megtárgyalja, szeptember 30-ig az espereshez jóváhagyásra 

felterjeszteni. A jóváhagyott munkatervet végrehajtja. 

 

3. Anyakönyvek 

 

8. §. A gyülekezeti lelkész az egyházközség anyakönyveit híven és 

gondosan zárt, lehetőleg tűzmentes szekrényben őrzi. 

9. §. A gyülekezeti lelkész a következő anyakönyveket vezeti: 

keresztelési, esketési, temetési, konfirmációi, betérési és 

kitérési anyakönyv. 

10. §. Az anyakönyv tartós papíron, bekötött könyvben vezetendők. 

Az anyakönyvek lapjait számozni kell. Számozni kell az egyféle 

anyakönyvek köteteit is, római számmal. 

A bejegyzés fekete, lehetőleg okmánytintával, jól olvasható 

betűvel, rövidítés, törlés, vakarás nélkül. 

A hibás vagy téves szó, illetőleg bejegyzés egy vonással áthúzandó, 

úgy hogy olvasható maradjon, a jegyzet rovatban pedig a 

helyesbítést a gyülekezeti lelkész igazolja. 

11. §. Az anyakönyvekben ez év végén a gyülekezeti lelkész az 

utolsó bejegyzés folyószámának megjelölésével, aláírásával és az 

egyházközség pecsétjével lezárja. 

A bejegyzések folyószámozását minden év elején újra kell kezdeni. 

12. §. A gyülekezeti lelkész minden egyes anyakönyvhöz folyamatosan 

mutatót készít. 

13. §. Az anyakönyveket a lelkészi hivatal irodai helyiségéből 

kiadni nem szabad. 

Az anyakönyvek bejegyzéseit csak a felettes hatóságok vagy 

megbízottjaik, továbbá azok tudományos kutatók tekinthetik meg, 

akik erre a felettes egyházi hatóságtól engedélyt kaphat. Ha 





  

a tudományos kutatás engedélyezése tekintetében vita merülne fel, 

ki kell kérni az evangélikus országos levéltáros szakvéleményét. 

Az 1895. október 1-ig vezetett anyakönyvek bejegyzéseinek 

megtekintését azonban a gyülekezeti lelkész a megbízólevéllel vagy 

hivatalból megjelenő közhivatalnoknak köteles megengedni. 

14. §. Az anyakönyvi adatokat a cselekmény elvégzése után azonnal 

be kell jegyezni. 

15. §. Minden lelkészi cselekményt abban az egyházközségben kell 

anyakönyvezni, amelynek a területén történt. 

Ahol azonban egy városban, községben több egyházközség van, ezek az 

anyakönyvezés módját maguk között szabályozzák. 

A gyülekezeti lelkész a cselekmény elvégzése és anyakönyvezése 

után, ha a keresztelt, esketett, temetett személy egyházközségi 

tagsága szempontjából a cselekménye nem volt illetékes, az 

anyakönyvi adatokat közölje az illetékes lelkésszel. 

16. §. A keresztelési, az esketési, a temetési anyakönyvbe az 

adatokat a hivatalos űrlapoknak megfelelően kell bejegyezni. A 

keresztelésibe mindenképpen be kell jegyezni a szülők és a 

keresztszülők vallását és lakását is, az esketésibe pedig a tanúk 

vallását és lakását is. 

17. §. A konfirmációi anyakönyvbe a következő adatokat kell 

bejegyezni: folyószám, a konfirmált családi és utóneve, születési 

ideje és helye, keresztelésének ideje és helye, szüleinek neve, 

vallása és lakása, a konfirmációs ideje és helye, a kézrátételkor 

mondott ige, a konfirmáló lelkész neve. 

18. §. A betérési anyakönyvbe a következő adatokat kell bejegyezni: 

folyószám, a felvétel napja, a betérő családi és utóneve, születési 

ideje és helye, szüleinek neve és vallása, eddigi vallása, lakása, 

a két kijelentkezés ideje helye, a tanúk neve, a felvevő lelkész 

neve. 

A betérési anyakönyvben annál a betérőnél, aki korábban nem volt 

megkeresztelve, a jegyzet rovatban a gyülekezeti lelkész bejegyzi a 

keresztelés tényét és anyakönyvi helyét. Ennek megfelelően a 

keresztelési anyakönyvbe bejegyzi a betérési anyakönyvi helyet. 

A felvétel alapjául szolgáló két – külön kiállított – 

kijelentkezési bizonylatnak a következő adatokat kell tartalmaznia: 

az áttérő neve, személyi adatai, lakása, a kijelentkezés napja, 

annak – az előző vallás és a lakás szerint illetékes – lelkészi 

hivatalnak pontos megjelölése, amelynél a kijelentkezés történt, a 

tanúk aláírása lakásuk megjelölésével. A bizonylatokat iktatás és 

az anyakönyvi hely rávezetése után az irattárban meg kell őrizni. 

A betérővel együtt elvett gyermekek adatait be kell jegyezni a 

betérési anyakönyvbe. 

19. §. A kitérési anyakönyvbe a kitérők és a kilépők adatait a 

második jelentkezés után kell bejegyezni, mégpedig a következőket: 

a kitérő, illetőleg kilépő neve, személyi adatai, lakása, a tanúk 

neve 





  

és lakása, továbbá – kitérés esetében – az a vallás, amelyre való 

áttérését a kitérő közölte. 

20. §. Az 1895. október 1-ig vezetett anyakönyvekben bárminő 

változtatás, utólagos bejegyzés, kiigazítás csakis a püspök 

engedélyével eszközölhető. Az ez iránti kéréseket és hivatalos 

megkereséseket a gyülekezeti lelkész döntés végett felterjeszti a 

püspökhöz. 

21. §. Az 1895. október 1. óta vezetett anyakönyvekben 

változtatást, utólagos bejegyzést, kiigazítást, adatpótlást csak a 

gyülekezeti lelkész maga eszközölhet, és csak hitelt érdemlő 

okmányok alapján. Valamely lelkészi cselekmény utólagos 

bejegyzéséhez a püspök engedélye szükséges. 

22. §. Az anyakönyvi bejegyzések mellékleteit, a cselekménykor a 

lelkészi hivatalnak átadott tanúsítványt, értesítőt, a gyermekek 

vallására vonatkozó megegyezést, nyilatkozatot, stb.-t az 

irattárban évenkénti kötegelésben gondosan meg kell őrizni. 

23. §. Kivonatot az 1895. október 1-ig vezetett anyakönyvekből a 

mindenkori állami és egyházi anyakönyvi rendelkezések szerinti 

módon és illetékkel és a törvényes rendelkezések szerinti 

kiállítási díjért, illetőleg illeték- és díjmentesen kell 

kiállítani. 

Az 1895. október 1-ig vezetett anyakönyvekből a kivonatot a 

gyülekezeti lelkész köteles kiállítani az azt kérő fél, hatóság 

részére. 

24. §. Kivonatot az 1895. október 1. óta vezetett anyakönyvekből az 

egyházi anyakönyvi rendelkezések szerint kell kiállítani. Ilyen 

kivonatot a gyülekezeti lelkész csak az érdekelt fél indokolt 

kérésére adhat ki. 

Az 1895. október 1. óta vezetett anyakönyvekből kizárólag egyházi 

belső használatra kiállított kivonat illetékmentes. 

25. §. Az anyakönyvi kivonatot a gyülekezeti lelkész vagy annak 

törvényes helyettese állíthatja ki. 

26. §. Az anyakönyvi kivonatot a gyülekezeti lelkész rendszerint a 

hivatalos űrlapon állítja ki, mindenesetre úgy, hogy a kivonat az 

anyakönyvi bejegyzésben levő adatokkal az utolsó kiigazítás és 

utólagos bejegyzés szerint egyezzék. 

Ha a rendelkezésre álló űrlap és az anyakönyv rovatainak a 

különbsége akadályozza a kivonatnak az anyakönyvi rendelkezések 

szerinti kiállítását, a kivonat kiállítása az anyakönyvi bejegyzés 

lemásolásával történik, kiegészítve azt a rovatfőkkel. 

A kivonatba az anyakönyvi bejegyzés adatait a bejegyzés eredeti 

nyelvén kell beírni, de a kivonat címe és a hitelesítési záradék ez 

esetben is magyarnyelvű.  

Az anyakönyvi bejegyzés évét a kivonatban számmal és betűvel 

egyaránt ki kell írni. 

27. §. Az anyakönyvi kivonatot el kell látni iktatószámmal, az 

egyházközség pecsétjével, a kiállító lelkész aláírásával, 





  

továbbá illetékkel, illetőleg annak feltüntetésével, hogy milyen 

jogon illetékmentes. 

Az iktatókönyvben fel kell jegyezni, hogy kinek a kérésére, kinek a 

kezébe adták ki, illetőleg kinek küldték meg a kivonatot. 

 

4. Iktatókönyv. Irattár 

 

28. §. A gyülekezeti lelkész az ügyiratokat beérkezésük és 

kimenetelük sorrendjében iktatókönyvben iktatja. 

Az iktatókönyv rovatai: folyószám, idő, küldő, tartalom, elintézés 

módja, elküldés ideje, jegyzet. 

Az iktatókönyvi bejegyzés a helyi szükségletnek megfelelően 

bővíthető. 

29. §. Az egyházi hatóságoknak a gyülekezeti lelkész minden 

tárgyban külön iktatószámmal külön ügyiratot ír. 

30. §. Minden küldött iratról másolatot kell készíteni. 

31. §. Az érkező iratokat és a küldött iratok másolatát az 

irattárban el kell helyezni és évenkénti csoportosításban 

(kötegelve) őrizni. 

Az irattárban elhelyezett iratok egy-egy éven belül a helyi 

szükségletnek megfelelően tárgyi csoportosításban is őrizhetők. 

32. §. Azokban az egyházközségekben, amelyekben az iktatókönyv 

folyószáma a 200-at meghaladja, az iktatókönyvhöz mutatót kell 

készíteni. 

33. §. A lelkészi hivatalban a helyi szükségletnek megfelelően 

kézbesítőkönyvet és postakönyvet kell használni. 

34. §. A megtelt, illetőleg lezárt iktató-, posta- és 

kézbesítőkönyvet irattárba kell helyezni. 

 

5. Személyi nyilvántartások 

 

35. §. A gyülekezeti lelkész külön jegyzékekben nyilvántartja az 

egyházközség tagjait, a lelkészmeghívó közgyűlés tagjait, az 

egyháztanács, a képviselőtestület tagjait, az egyházközség 

tisztségviselőit, a számvevőszék és a bizottságok tagjait, az 

egyházközségben működő nem lelkészi egyházi munkásokat, az iskolai 

vallástanításban részesülő tanulókat. 

E névjegyzékeket elkülönítve tartalmazzák az anya-, leány-, 

fiókegyházközségekre és a szórványra vonatkozó adatokat. 

36. §. Az egyházközség tagjainak nyilvántartása a helyi 

szükségletnek megfelelően történik, könyvben vagy kartotékkal, 

ábécés névsorban vagy utcák szerint, de mindenképpen a lakcímet is 

tartalmazza. 

37. §. A lelkészmeghívó közgyűlés tagjainak névjegyzése az E.T. 

1953. évi V. tc. 22. §-a rendelkezése szerint az egyházközség 

tanácsa köteles minden év január 31-ig összeállítani. 

38. §. A tisztségviselőknek, az egyháztanács, képviselőtestület, 





  

számvevőszék és bizottságok tagjainak a névjegyzéke lakásukat is 

tartalmazza. 

39. §. A nem lelkészi egyházi munkások nyilvántartása a személyi 

adatokon, lakáson kívül a gyülekezeti lelkész által – az E.T. 1953. 

évi V. tc. 59. §-a alapján – adott megbízó irat keltét és 

iktatószámát is tartalmazza. 

40. §. Az iskolai vallásoktatásban részesülő tanulók nyilvántartása 

azok nevét, személyi és iskolai adatait, lakását tartalmazza. 

41. §. A gyülekezeti lelkész a személyi nyilvántartásokat gondosan 

őrzi; kezelésüket csak az egyházközség tisztségviselőire bízhatja; 

másoknak még megtekintésüket sem engedélyezheti. 

42. §. A személyi nyilvántartásokat folyamatosan helyesbíteni kell. 

A többszörösen helyesbített névjegyzéket újjal kell kicserélni. A 

használatból kivont névjegyzékeket mind irattárba kell helyezni. 

 

6. Jegyzőkönyvek 

 

43. §. A gyülekezeti lelkész köteles gondoskodni arról, hogy a 

közgyűlési, egyháztanácsi, számvevőszéki, bizottsági 

jegyzőkönyveket pontosan vezessék, kellő időben aláírják és 

hitelesítsék. 

44. §. A nem bekötött könyvben vezetett jegyzőkönyveket az év végén 

be kell köttetni, vagy össze kell fűzetni. 

45. §. Az esperesi általános vizsgálaton és a püspök kanonika 

vizitációján felvett jegyzőkönyv egyházközségi példányát 

kézírással, tintával is el kell készíteni. 

46. §. A megtelt jegyzőkönyv-köteteket és az évenként összefűzött 

jegyzőkönyveket irattárba kell helyezni. 

 

7. Hirdetőkönyv 

 

47. §. Mindennemű templomi hirdetés megfelelő külsejű 

hirdetőkönyvből történik. 

Az egyházhatóságoktól érkező hosszabb közlések, iktatószámát és 

tárgyát a hirdetőkönyvben meg kell jelölni. 

48. §. A templomi hirdetésben hetenként közölni kell az érkezett 

adományokat. 

49. §. A megtelt hirdetőkönyvet irattárba kell helyezni. 

 

8. Az egyházhatósági rendelkezések gyűjteménye 

 

50. §. A gyülekezeti lelkész az irattári és a levéltári anyagból 

kiemelve külön gyűjti a hatályos egyházhatósági rendelkezéseket: a 

felsőbb egyházi testületek rendelkezéseit magukban foglaló 

jegyzőkönyveket, a püspöki körleveleket, szabályzatokat, 

utasításokat, rendtartásokat. E gyűjteményben kell tartani a 

hatályos egyházi törvényeket és azok végrehajtási utasításait. 





  

9. Az egyházközség története és térképe 

 

51. §. A gyülekezeti lelkész az irattári és a levéltári anyagból 

kiemelve külön tartja az egyházközség történetét tartalmazó 

iratokat, nyomtatott dolgozatokat, emlékfüzeteket, kanonika 

vizitációs jegyzőkönyveket. 

52. §. A gyülekezeti lelkész rendszeresen és folyamatosan feljegyzi 

az egyházközség eseményeit. Feljegyzéseit az irattárban el kell 

helyeznie. 

53. §. A városi, nagy kiterjedésű, nagy lélekszámú, nagy 

szórványterületű egyházközségben a gyülekezeti lelkész elkészíti és 

folyamatosan helyesbíti az egyházközség térképét vagy vázrajzát 

olyan adatokkal, amelyek megkönnyítik a lelkészi szolgálatot. Ilyen 

adatok például: az egyházközség határai, esetleges belső 

tagoltsága, istentiszteleti helyek, ahol laknak a hívek – 

családonként, tanyacsoportonként. 

 

10. Határidő napló 

 

54. §. A gyülekezeti lelkész minden év elején, továbbá alkalmilag, 

az újabb rendelkezések érkezésekor feljegyzi a határidő 

(előjegyzési) naplóba (esetleg az erre szolgáló naptárba) azokat a 

határidőket, amelyeket a szolgálat rendje érdekében a törvényes 

rendelkezések megszabnak vagy maga kijelöl. Ilyen határidők az 

egyházi év rendjében a paramentumok színe, kötelező offertóriumok, 

jelentések, gyülekezeti lelkészi munkaterv, egyháztanácsi és más 

ülések, költségelőirányzat, zárszámadás (vagyonmérleg, leltár), a 

Gyülekezeti Segély perselypénze, gyűjtések, adományok. 

55. §. A határidő naplót az év végén, iktatószámmal ellátva, 

irattárba kell helyezni. 

 

11. Pecsétek 

 

56. §. A gyülekezeti lelkész gondosan őrzi az egyházközség 

pecsétjét, azt zár alatt tartja és ügyel megfelelő használatára. 

Ha a lelkészi hivatalnak külön pecsétje is van, a gyülekezeti 

lelkész azt is gondosan őrzi, ügyel megfelelő használatára. 

 

12. Háztartási könyvek 

 

57. §. A gyülekezeti lelkész felelős az egyházközség egész 

háztartásának szabályos ügyviteléért. Ügyel, hogy az összes 

bevételekről és kiadásokról pénztári könyv és számadási főkönyv 

vezetessék, a pénztári könyv és a számadási főkönyv a naptári év 

végén zárassék le és a számvevőszék útján megvizsgálás végett 

terjesztessék az egyháztanács elé. 

Ellenőrzi, hogy a pénztári könyvbe a bevételek és a kiadások 

naponként bevezettessenek. Ellenőrzi továbbá havonként a számadási 

főkönyv vezetését. 

58. §. Ha a háztartási könyveket a lelkészi hivatal irodájában 





  

tartják, azokra a gyülekezeti lelkész gondosan vigyáz. 

Ha a háztartási könyveket a gondnok, pénztáros magánál vagy más 

hivatali helyiségben tartja, a gyülekezeti lelkész felügyel azok 

gondos őrzésére. 

A legutóbbi zárszámadással együtt készített vagyonleltár az 

irattári anyagból kiemelve mindenképpen a lelkészi hivatal 

irodájában tartandó. 

59. §. Az offertóriumról, perselypénzről naplót kell vezetni. Ebben 

az összeget a megszámlálók minden egyes esetben aláírásukkal 

igazolják. Az összeg kezelője ugyancsak minden esetben aláírásukkal 

igazolják. Az összeg kezelője ugyancsak minden egyes esetben 

aláírásával igazolja az átvételt. 

60. §. A gyülekezeten belül egyes rászoruló felebarátok felé 

végzett szeretetmunkáról naplót kell vezetni. 

61. §. A megtelt, illetőleg lezárt háztartási könyveket (naplókat) 

irattárba kell helyezni. 

 

13. Levéltár 

 

62. §. A gyülekezeti lelkész az ügyiratokat legalább három, 

legfeljebb öt évig az irattárban, azután a levéltárban őrzi, 

mégpedig tűzbiztos, száraz és jól zárható helyen. Az irattárat 

mindenképpen maga kezeli, a levéltárat az egyháztanács által 

megbízott más személy is kezelheti. Az iratok épségéért, rendjéért 

és teljességéért a felelősség mindkét esetben a gyülekezeti 

lelkészt terheli. 

Az iratokat selejtezni nem szabad. Az 1950. évi levéltári kötelező 

bejelentés alkalmával a Levéltárak Országos Központjának és az 

egyetemes egyházi levéltárnak beküldött tájékoztató iratösszeírás 

egy példányát a gyülekezeti lelkész állandóan az iratok mellett 

tartja és kiegészíti azokkal az adatokkal, amelyek az 1952. 

december 31-ig keletkezett iratokra vonatkoznak. Ugyanezt a 

tájékoztató összeírást a jövőben rendszeresen ki kell egészítenie 

minden év végén a levéltárban újonnan elhelyezett iratokat 

feltüntető adatokkal. 

 

 

 

II. FEJEZET 

 

Az igazgató-lelkésznek és az egyházközség többi lelkészének 

hivatali munkája 

 

63. §. Az igazgató-lelkész a többi gyülekezeti lelkésszel a helyi 

megállapodás, szabályozás szerint osztozik a jelen rendtartás előző 

fejezetében szabályozott lelkészi hivatali munkában. Ennek 

rendtartásszerű, hűséges végzéséért azonban maga is felelős. 

64. §. Az egyházközség többi lelkészére a jelen rendtartást 

értelemszerűen kell alkalmazni. Egyébként a helyi megállapodás, 

szabályozás, utasítás szerint vesznek részt a gyülekezeti lelkész 

hivatali munkájában. 





  

A lelkészi körök lelkészei, a kihelyezett és az önálló munkakörű s 

megbízású segédlelkészek külön szolgálati naplót vezetnek. 

A másodlelkész, vallástanító-lelkész, segédlelkész szolgálati 

adatait is mindenképpen be kell jegyezni a lelkészi szolgálati 

naplóba. 

 

 

 

III. FEJEZET 

 

A lelkészi iroda 

 

65. §. A lelkészi iroda – a lelkészi hivatali munka, lelkipásztori 

beszélgetés helye – legyen megfelelő, méltó bútorzatú és 

berendezésű. A falon vagy íróasztalon legyen feszület. 

66. §. Ha a kegyszerek nem a lelkészi irodában őriztetnek, akkor is 

ott tartandó a beteg-úrvacsorai készlet és a keresztelő edény. 

67. §. A gyülekezeti lelkész tartson a lelkészi irodában Bibliát, 

istentiszteleti rendet, ágendát, énekeskönyvet. 

68. §. A gyülekezeti lelkész mindenkor rendelkezésükre áll a 

híveknek, a jó rend érdekében azonban – az egyháztanáccsal 

egyetértésben – a helyi viszonyokhoz alkalmazkodóan hivatalos órát 

tart. 

69. §. A gyülekezeti lelkész gondoskodik, hogy a lelkészi iroda 

leltárának mellékleteként meglegyen az anyakönyvek pontos jegyzéke, 

valamint az irodában levő könyvek (az egyházközség tulajdonában 

levő lelkészi könyvtár) jegyzéke. 

70. §. A lelkészi hivatali munka végzésében, felügyeletében és 

ellenőrzésében 1955. április 1-től a jelen rendtartást kell 

alkalmazni. 

71. §. A lelkészi hivatali munka végleges rendtartását a 

legközelebbi egyetemes gyűlés állapítja meg. 

Az Egyházegyetem Tanácsa felhívja a lelkészeket, hogy a végleges 

rendtartás jó megszerkesztése érdekében a jelen ideiglenes 

rendtartása vonatkozó észrevételeiket közöljék egyházmegyéjük 

lelkészi munkaközösségével. Egyúttal pedig felhívja az espereseket, 

hogy a vezetésük alatt álló lelkészi munkaközösségekben 

folyamatosan gyűjtsék és tárgyaltassák meg az észrevételeket, és 

azokat a javaslatokkal együtt folyamatosan terjesszék fel a 

lelkészi munkaközösségek országos vezetőjéhez. 

o o o o o o 

ad 150/1955. szám 

Az Egyházegyetem Tanácsa 1955. március 15–16-i ülésén tárgyalta „A 

LELKÉSZI HIVATALI MUNKA RENDTARTÁSA”-t és azt 1955. április 1-ével 

hatályba léptette. A lelkészi hivatali munka rendtartásának jelen 

megküldésével annak használatát és végrehajtását kötelezővé 

tesszük. 

Budapest, 1955. március 28. 

 

Az Egyházegyetem Tanácsának nevében: 

 

Mihályi Ernő s.k. egyetemes felügyelő 

D. Dr. Vető Lajos sk. püspök 

 

(Fné) 

ph. 





  

490/1957. 

 

Szabályrendelet az egyetemes egyházi iroda szervezetéről és az 

egyetemes főtitkár hatásköréről 

 

1. §. Az egyetemes egyházi iroda előkészíti és végrehajtja 

mindazokat az ügyeket, amelyeket az egyházi törvények, 

szabályrendeletek, szabályzatok, egyetemes és országos bizottságok 

vagy osztályok ügyrendjei, az Egyházegyetem közgyűlésének vagy 

tanácsülésének határozatai az egyetemes felügyelő intézési körébe 

utalnak, – valamint azokat az ügyeket, amelyek a két egyházkerület 

működésének az országos jellegű közegyházi feladatok egyetemes 

vonalon történendő elősegítéséhez szükségesek. 

2. §. Az egyetemes egyházi iroda vezetője az egyetemes főtitkár, 

előterjesztése alapján választ. Díjlevelét az Egyházegyetem tanácsa 

állapítja meg, a közgyűlés elnöksége hagyja jóvá és az 

Egyházegyetem tanácsa adja ki. Az 1953. évi VIII. törvénycikk 38. 

§. 2. és 3. pontja alapján jogosult a magasabb egyházi tisztséget 

viselő lelkészi nyugdíjra. Együttműködik az Egyházegyetem 

intézményeinek és osztályainak közigazgatásában. Hivatalból tagja 

az Egyházegyetem közgyűlésének, az Egyházegyetem tanácsának, a 

Nyugdíjosztály és a Diakoniai Osztály tanácsának, valamint az 

összes egyetemes és országos jellegű bizottságoknak. 

3. §. Az egyetemes főtitkár fontosabb teendői: 

a) előkészíti az Egyházegyetem közgyűlése, az Egyházegyetem 

tanácsülése, az egyetemes bizottságok és a kerületi egyesített 

tanácsülések hatáskörébe tartozó ügyeket, a hozott határozatok 

végrehajtását nyilvántartja és az illetékesekkel közli. 

b) Felügyel az Egyházegyetem székházára, ellenőrzi a házkezelő 

működését és ügyel az egyetemes iroda felszerelésére. 

c) Az Egyházegyetem háztartását az egyetemes felügyelő, illetve az 

Egyházegyetem közgyűlése elnökségének egyetértésével ellenőrzi. 

Csak az Egyházegyetem közgyűlése elnökségének hozzájárulásával 

utalványozhat a pénztárból. 

4. §. Az egyetemes egyházi iroda törvényszerű és jogszabályszerű 

igazgatásáért az egyetemes főtitkárral egyetemlegesen felelős az 

Egyházegyetem jogügyi előadója, akit az Egyházegyetem közgyűlése az 

Egyházegyetem tanácsának előterjesztése alapján választ meg. 

Választható minden evangélikus egyháztag, aki a bírói és ügyvédi 

vizsgát letett és az egyházi önkormányzat területén legalább tízévi 

gyakorlattal rendelkezik. Díjlevelét az Egyházegyetem tanácsa 

állapítja meg és az egyetemes közgyűlés elnöksége adja ki. Jogi 

szakelőkészítője az Egyházegyetem közgyűlése, tanácsülése, az 

egyetemes törvényszék és egyetemes bizottságok határozatainak. 





  

490/1957. 

Az 1957.VII.10-én tartott 1954–55–56. évi 

egyet. közgy. jkv. 1. sz. melléklete 

 

Ügyrendek, szabályrendeletek, törvényjavaslatok törvényelőkészítő 

munkáinak a bizottságok előkészítő munkájában részt vesz. 

Nyilvántartja az egyházi törvényeket és egyéb országos egyházi 

jogszabályokat, valamint az egyházat, a vallás ügyét érintő állami 

törvényeket és jogszabályokat. Az egyházat érintő SZTK-adó, 

biztosítási és más közigazgatási ügyekben tájékoztatást ad. A 

jogügyi előadói tisztség ellátásával az egyetemes ügyész is 

megbízható, de az egyetemes ügyészi jogkört a jogügyi előadó 

munkaköre nem érinti. 

5. §. Az egyetemes egyházi irodának állandó személyzetéhez 

tartoznak még a mindenkori szükségletekhez igazodó létszámú 

alkalmazott vagy beosztott irodai segéderők, akiket az 

Egyházegyetem közgyűlésének elnöksége alkalmaz. Különleges 

szakképzettséget igénylő munkálatok elkészítésére más 

munkavállalókat is alkalmazhat az Egyházegyetem közgyűlésének 

elnöksége.  

6. §. Az egyetemes egyház iroda személyi és dologi szükségleteinek 

fedezéséről az Egyházegyetem évi rendes költségvetés keretében az 

Egyházegyetem tanácsa határoz. 

7. §. Jelen szabályrendelet intézkedései az egyetemes felügyelő, a 

püspökök, az egyházkerületi felügyelők törvényileg biztosított 

jogállását, illetve diszkrecionális joghatóságát, valamint az 

Egyházegyetem közgyűlése által választott tisztviselőknek és a 

kiküldött biztosságoknak az Egyházegyetem intézményeinek és 

osztályainak jog- és hatáskörét nem érintik. 

8. §. Jelen szabályrendelet az Egyházegyetem közgyűlésének 

jóváhagyása napján lép hatályba és ugyanakkor hatályát veszti az 

1954. június 29-én tartott 1952–53. évi egyetemes közgyűlésen 

megállapított és hatályba léptetett Egyetemes Egyházi Iroda 

ügyrendje. 

 

Indoklás 

 

Azért kellett új szabályrendeletet alkotni az Egyetemes Egyházi 

Iroda ügyrendje helyébe, mert túlméretezett volt az egyetemes 

főtitkári hatáskör, viszont hiányzott a jogi és közigazgatási 

ellenőrzés, amely a törvényesség szempontjából hivatott az egész 

egyetemes közigazgatásért a felelősséget vállalni. Ilyen osztály 

felállítása felesleges, mert egy állandó jogügyi előadó 

alkalmazásával állandóan ellenőrizhető az egyetemes iroda 

adminisztratív működése és a jogügyi előadó az összes osztályoknak, 

bizottságoknak és a két egyházkerület egyetemes egyházat érdeklő 

jogügyeknek elvégzésére rendelkezésre áll. Az egyetemes főtitkár 

hatásköre nem irányítói, hanem előkészítői és végrehajtói hatáskör, 

amire szükség van, mert az egyetemes egyházi iroda együttműködő 

szerepe az egyházkerületekkel és minden országos közegyházi célt 

szolgáló intézménnyel, osztállyal és bizottsággal a gyakorlatban 

már ki is alakult. Az országos közegyházi ügyek elintézése 

alkalmával a központi áttekinthetőség és előkészítés az egység és 

az összhang megteremtése viszont elengedhetetlen. 


